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^edpisi občinskih ljudskih odborov 

U Vl-?*/55), čl. 4 Ure 
'f dopolnitvah tarife pro- 

'€ 

fcf' 
"1 

0BClNA DOBROVA 

LJUBLJANI 
podlagi 4. in 6. člena Uredbe 

WV'judskih odborov, da lah- 

{vina in žganja) na drobno po in- FLRJ, št. 4/54) in'Uredbe o gospo- 
dividualnih proizvajalcih I?0/«. darjenju z osnovnimi sredstvi go- 

spodarskih organizacij (Uradni list 
4. člen FLRJ, št. 52/53) ter 4., 8. in tO. in 

Individualni proizvajalci plaču- 23. člena Statuta občine Doln-ova 
ГПр|ч„- /T" r --."T" jejo prometni davek od alkoholnih pri Ljubljani, je Občinski ljudski 

'llr- li PI nCi pij'"'- ob prejemu dovoljenja za odbor Dobrova pri Ljubljani na (,4 5 rjr'
LRJ' št- 19-188/55). prodajo alkoholnih pijač. Za tiste 8. seji dne 30. julija 1956 izdal na- 

lXidbV ЧТ^ Т količine alkoholnih pijač, ki jih na- " " 
^<l«vka (Ur 1 isf l'LRJ6št 55- k,,.ad,,0 P^P^j0..2* Prodajo, mo- 

S d ^ P"1®«? VB. Za- po dospetju in v istem redu tudi 

" ;dbe o spre- 5> člen 

iv? (jevku (Uradni list FLRJ, 
^ink' 1'- L Odloka o okvirnih 
»j /,. Občinskega prometnega 
l JVr- Ust LRS, št. 16-62/56), 

l (f,avia Zveznega družbenega 
b!Ur- list FLRJ, št. 14/56) ter 

8 XXV. poglavjem družbe- 
OLO Ljubljana, čl. 15 

'''li!/Л"'" 0 občinskih ljudskih 
''I«;;,.'Ur. list LRS, St. 19 

Ce iz poslovnih knjig gospodar- 
ske organizacije, ki je zavezana pla- 
čilu tega davka, ne more ugotoviti 
promet blaga, ki je Navezan plačilu 
tega davka, lahko svet za finance 
in plan pri Občinskem ljudskem 
odboru Dobrova pri Ljubljani z in- 
dividualno odločbo določi povprečen 
odstotek občinskega davka od ce- 
lotnega prometa, ki ga je gospo- -toiJUf- list LRS, št. 19-88/52), , ■ . •• j 1 - 

Lj.,^1 ljudski odbor Dobrova darska organizacija dosegla z na- 
iJ^Jani „u svoji 8. seji dne drobno prodajo tega blaga, razen 

Ja 1956 sprejel alkoholnih pijač. 

^Ib.'R1 prometni davek se ne 

ji/ 

sprejel 

i. ODLOK 
<4 

6. člen 
Trgovska podjetja na debi^lo, ki 

slednji 
ODLOK 

o ustanovitvi občinskega 
investicijskega sklada 

1. člen 
Ustanovi se investicijski sklad 

Občine Dobrova pri Ljubljani kot 
družbeni sklad. 

2. člen 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 
gam in drugim družbenim organi- 
zacijam za gospodarske investicije 
ter za pospeševanje kmetijstva in 
obrtništva. 

3. člen 
Sredstva, ki se zbirajo v sklad, so: 
1. sredstva, ki jih v ta namen 

določi družbeni plan občine Dobro- 
va pri Ljubljani; 

2. obresti od investicijskih poso- 
jil in obresti od kreditov za stalna 
obratna sredstva, kateri krediti so 

občinskega prometnega se ukvarjajo hkrati s trgovino na dani iz tega sklada; 
V, .I robno na območju Ob- drobno, plačujejo prav tako pro- 3 50%) protipravno pridobljene- 

"obrova pri Ljubljani 

1. člen 

metni davek od prometa na drobno. ga premoženja in denarne kazni po 
71. in 76. členu Uredbe o gospodar- 

.()Ц i. člen 7. člen jen ju z osnovnimi sredstvi gospo- 
& P1"0"1«!™ "davek od pro- Uredba o prometnem davku (Ur. darskih organizacij. 

')no plačujejo trgovska list FLRJ, št. 55/53) z vsemi poznej- ^ jjen L'i"govine, prodajalne pro- širni spremembami in dopolnitvami. Najdaljši odplačilni roki in naj- 
W4i in /^"sebiH pro- navodilo za izvajanje uredbe o oro- nižjil „brestna mera za posojila se 
V « Ki 0,,olmh lnJač od Pro- "letnem davku (Uradni list FLRJ, določijo z družbenim planom ob- l^lo h. |цКот na drobno, ki ga št. 2/54) in navodilo o spremembah 6ine D0i)r0va pri Ljubljani. Ce v 

in dopolnitvah navodila za izvaja- družbenem plUnu občine Dobrova 
nje Uredbe o prometnem davku ■ Ljubljani to ni določeno, ve- 
(Ur. list FLRJ, št 4/55), Uredba o (ја;0 'zadevna določila zveznega 
prisilni izterjavi davkov m drugih гГг,:*Крпееа 
proračunskih dohodkov (Uradni list 
FLRJ, št. 33/53) in Uredbe o pobi- 
ranju dohodkov proračunov in skla- 
dov od gospodarskih organizacij 
(Ur. list FLRJ, št. 19/56) veljajo na- 
čelno tudi glede občinskega promet 

l^l^močj 

iK 
'i«; 

2. člen 

v' S(.'>romc'a za proizvode, za 
S ,l»QvrH5"i zvez"ih predpisih pri- 

(regres) pri prodaji 

C'"t ')Гоп,е'а proizvodov, za ka- 
"iiie Zvezniini predpisi določene 

C! (i(| C(>ne lla drobno; 
vi ),||(|

>Г('те1а s taksnimi in pošt- 
V vsc,"1- mi, poštnimi dopisni- (| 4i, 'n' drugimi vrednotnicami, 
4|IUi

v.'i«nii. knjigami in obraz- 

OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 

ODBORA 

LJUBLJANA 

LETO III., ŠTEV. 6? 

plana. 
5. člen 

Sredstva investicijskega sklada 
občine Dobrova pri Ljubljani se 
nalagajo pri Komunalni banki, ki 
izvršuje proračun občinskega Ijud- 

nega davka od prometa na drobno, skega odbora. 
6. člen 

Sklad upravlja svet za gospo- 

ад" 'zdaje; 
kLTometa z živilskimi po- 
\ "d 

s tobakom, tobač- 
vžigalicami in kuri- 

^ k jP^nieta s proizvodi, za ka- 
^''znini predpisom dolo- čni 11 lop,..: * 1 • -i   

10 (sol) Uriniranja prodajnih cen 

8. člen 
Tolmačenje za izvrševanje tega 

odloka izdaja svet za finance in 
plan pri Občinskem ljudskem od- 
boru Dobrova pri Ljubljani. 

9. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z ob- 

javo v >Glasnikuc OLO Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. julija 1956 
dalje. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Vrhovec 1. r. 

darstvo. 
7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v uradnem glasilu OLO Ljubljana 
»Glasniku«, uporablja pa se od t. ja- 
nuarja 1956 dalje. 

Predsednik ObLO: 
Stane Vrhovec l. r. 

V(j»i 
л 

'. člen 
8e ^froinelni davek po tem Oski 

'•I .[HI "li J^ačuje: 

Л<Га.у-tr^ovi,,i' razen 
K\ l>roi 

11111 Pijač 20/o; 
'»(•ta z alkoholnimi 

Oj '[Kovini io»/0 
pi- 

Na podlagi 2. odst. 15. čl. in 
50. čl zakona o občinskih ljudskih 
odborih LRS (9/52), Zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih l jud- 
skih odborov (Uradni list FLRJ, 
št. 34/55), priloga I/A-b/XXVIL 1. toč- 
ka 15. člena Uredbe o posojilih za 

Pfodaje alkoholnih pijač gospodarske investicije (Uradni list 

Občinski ljudski odbor Dobrova 
pri Ljubljani je sprejel na 8. seji 
dne 30. julija 1956 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve 
Ta odlok je po vsebini popol- 

noma identičen z odlokom, ki ga 
je sprejel Občinski ljudski odbor 
Ljubijana-Vič dne 29. junija 1956 
in ki je bil objavljen v »Glasniku« 
št, 59 z dne 3. avgusta 1956. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
Na podlagi 2. točke 24. člena 

Statuta Občine Ljubljana-Center z 
dne 19. avgusta 1955, v zvezi z 59. čl. 
Uredbe o trgovanju ter o trgovskih 
podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ št. 37-430/55) ter 3. in 8. čl. 
Temeljnega zakona o prekrških 
(Ur. list FLRJ št. 46/51, 56/51, 58/55) 
ter na predlog Sveta za trgovino, 
gostinstvo in turizem z dne 23. ju- 
lija 1956, po sporazumu s Trgovin- 
sko zbornico okraja Ljubljana je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center po sklepu 12. seje z dne 
26. julija 1956 sprejel 

ODLOK 
o najkrajšem poslovnem času v pro- 
dajalnah na območju občine Ljub- 

ljana-Center 

1. člen 
Občinski ljudski odbor Ljublia- 

na-Center predpisuje s tem odlo- 
kom : 

1. najkrajši poslovni čas za pro- 
dajalne; 

2. uvedbo obvezne dežurne služ- 
be v prodajalnah z živili. 

V tem predpisanem najkrajšem 
času morajo biti prodajalne odprte 
za stranke. 

Vsaka sprememba ali prestavitev 
predpisanega poslovnega časa je ne- 
dopustna. 

Določbe tega odloka ne veljajo 
za tiste obrate, za katere veljajo 
posebni predpisi o poslovnem času. 

2. člen 
Oddelek za gospodarstvo Občin- 

skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Center sme v izjemnih primerih — 
zaradi adaptacije, inventure in po- 
dobno, če je to nujno potrebno, 
dovoliti, da se obrat zapre med po- 
slovnim časom. 

5. člen 
Ce je predpisano, da mora biti 

ob določenem času odprtih samo 
nekaj obratov, pa ti obrati niso do- 
ločeni s tem odlokom, določi take 
obrate Trgovinska zbornica okraja 
Ljubljana po predhodnem posveto- 
vanju s potrošniškimi sveti, oziroma 
Obrtna zbornica za obrate, ki spa- 
dajo v njeno pristojnost. Razpored 
določi pristojna zbornica tako, da 
se obrati izmenjavajo, in tako, da 
so odprti obrati enakomerno raz- 
deljeni po mestu. 

Prav tnko določi pristojna zbor- 
nica v sporazumu s Svetom za trgo- 
vino, gostinstvo in turizem Občin- 
skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Center po predhodnem posvetova- 
nju s potrošniškimi sveti razpored 
trgovin in prodajaln, ki morajo biti 
odprte kot dežurne izven določe- 
nega poslovnega časa. 

4. člen 
Poslovni čas je različen pozimi 

in poleti. Zimski čas traja od 1. ok- 
tobra do 30. aprila. 

5. člen 
Obrati morajo biti odprti dopol- 

dne in popoldne. Ob nedeljah in 
drugih dela prostih dnevih, ponoči 
in v opoldanskem odmoru so obrati 
načeloma zaprti. Izjemo določajo 6., 
7. in 8. člen tega odloka. 
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Kot nočni čas se računa od 22. 
do 5. ure, opoldanski pa vsaj od 
12. do 14. ure. 

Prodajalne smejo biti odprte pre- 
ko predpisanega najkrajšega po- 
slovnega časa, če tako sklene de- 
lovni kolektiv skupno s svojim po- 
trošniškim svetom. Podaljšanje pred- 
pisanega najkrajšega poslovnega 
časa sc mora prijaviti Oddelku za 
gospodarstvo Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Center in pristoj- 
ni zbornici najkasneje v roku 15 dni. 

6. člen 
Vse dni mora biti podnevi in po- 

noči nepretrgoma odprta ena pro- 
dajalna bencina, ki jo določi pri- 
stojna zbornica. 

7. člen 
Ob nedeljah in drugih dela pro- 

stih dnevih morajo biti odprte: 
1. dopoldne; mlekarne, nekatere 

prodajalne sadja in zelenjave, ne- 
katere prodajalne goriva in maziva, 
nekatere trafike, dve cvetličarni ter 
dežurne prodajalne svežega »mesa. 

2. ves dan: mlečne restavracije 
in slaščičarne. 

Na prvi dan državnega praznika 
smejo biti vse trafike zaprte. 

8. člen 
Nekatere prodajalne živil in de- 

likates, kruha, sadja in zelenjave, 
goriv in maziv, trafike in dve cvetli- 
čarni obratujejo tudi v opoldan- 
skem odmoru. 

Take prodajalne z neprekinje- 
nim delovnim časom določi Trgovin- 
ska zbornica okraja Ljubljana. 

Dežurne prodajalne in prodajal- 
ne z neprekinjenim delovnim časom 
lahko uvedejo tudi druge trgovske 
stroke. 

9. člen 
Ce so v istem prostoru ali v pro- 

storih, ki so med seboj zvezani raz- 
lični obrati, velja za vse tisti po- 
slovni čas, ki velja za glavni obrat. 

10. člen 
Poslovni čas mora biti vidno ob- 

javljen. 
Ce je obrat zaprt zaradi izjem- 

nega dovoljenja, izdanega na pod- 
lagi 2. čl. tega odloka, morajo biti 
na vidnem mestu v obratu objav- 
ljeni podatki o tem, koliko časa bo 
obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje 
ter številka in datum odobritve. 

Prav tako mora biti vidno ob- 
javljen tudi čas dežurnega oziroma 
neprekinjenega poslovanja. 

11. člen 
Prodajalne morajo biti odprte; 

Prodajalne 
Ob delavnikih 

pozimi poleti 

Ob nedeljah in drugih dela 
prostih dnevih 

pozimi poleti 

a) živil in delikates od ponedeljka 
do petka 
ob sobotah dopoldne 
ob sobotah popoldne 
neprekinjeni delovni čas 
(od ponedeljka do sobote) 

b) svežega mesa 

c) kruha 

neprekinjeni delovni čas 

č) mleka 

mlečne restavracije 

d) sadja in zelenjave 

dežurne v arkadah in na stoj- 
nicah 
dežurne prodajalne ob sobotah 
popoldne 
neprekinjeni delovni čas 
(od ponedeljka do sobote) 

e) goriv in maziv od ponedeljka do 
petka 
ob sobotah 
neprekinjeno 
Neprekinjeno: Bencinski servis, 
Prešernova cesta 

f) trafike 

•neprekinjeno 

g) cvetličarne 

ob sobotah 
neprekinjeno 

h) druge trgovine od ponedeljka do 
petka 
ob sobotah 
neprekinjeno • 
od teh ob sobotah popoldne 
dežurne: 
parfumerije in drogerije 
domača in umetna obrt 
slaščičarne gostinske narave 

ostale slaščičarne 

neprekinjeni delovni čas 

8.00 do 12.00 7.30 do 12.30 
15.00 do 18.30 17.00 do 19.30 
8.00 do 13.00 7.30 do 12.30 

15.00 do 18.30 17.00 do 19.30 
6.00 do 21.00 6.00 do 21.00 

7.00 do 11.00 
15.00 do 18.00 

6.00 do 10.30 
15.00 do 18.00 
6.00 do 19.30 

5.30 do 10.30 
16.00 do 18.00 
6.00 do 13.00 

14.00 do 
7.00 do 

19.00 
12.00 

15.00 do 17.30. 

7.00 do 18.00 

15.00 do 18.00 

6.00 do 21.00 

8.00 do 12.00 
15.00 do 18.00 
8.00 do 13.00 
8.00 do 18.00 

7.30 do 12.00 
15.00 do 18.00 
6.00 do 21.00 

8.00 do 12.00 
15.00 do 19.00 
7.00 do 14,00 
8.00 do 19.00 

8.00 do 12.00 
15.00 do 18.30 
8.00 do 13.00 
6.00 do 21.00 

15.00 do 18.30 
15.00 do 18.30 
8.00 do 13.00 

14.00 do 20.00 
8.00 do 12.00 

15.00 do 18.30 
6.00 do 21.00 

6.00 do 11.00 
17.00 do 19.00 

6.00 do 11.00 
17.00 do 19.30 
6.00 do 19.30 

5.30 do 10.30 
17.00 do 19.00 
6.00 do. 13.00 

14.00 do 21.00 
6.00 do 12.00 

17.00 do 18.30 

6.00 do 19.00 

17.00 do 19.00 

6.00 do 21.00 

7.30 do 12.30 
17.00 do 19.30 
7.30 do 12.30 
7.30 do 19.30 

6.30 do 12.00 
17.00 do 19.00 
6.00 do 21.00 

7.00 do 12.30 
17.00 do 19.30 
7.00 do 14.00 
7.00 do 19.30 

7.30 do 
17.00 do 19.30 
7.30 do 12.30 
6.00 do 21.00 

17.00 do 19.30 
17.00 do 19.30 
8.00 do 13.00 

14.00 do 20.00 
7.30 do 12.30 

16.00 do 18.30 
6.00 do 21.00 

Zaprto 

Dežurne 
7.00 do 10.00 6.00 do 9.00 

Zaprto 

7.00 do 11.00 6.00 do 10.00 

7.00 do 13.00 7.00 do 13.00 
14.00 do 19.00 15.00 do 20.00 

7.00 do 11.00 6.00 do 11.00 
14.00 do 18.00 

8.00 do 18.00 7.30 do 19.30 

Dežurne samo ob nedeljah 
8.00 do 12.00 7.00 do 11.00 

8.00 do 12.00 8.00 do 12.00 

Zaprto 

8.00 do 12.00 8.00 do 12.00 
15.00 do 19.00 15.00 do 19.00 
8.00 do 12.00 8.00 do 12.00 

15.00 do 19.00 15.00 do 19.00 
6.00 do 21.00 6.00 do 21.00 

12. člen 
Kršitve predpisov tega odloka so 

prekrški in se odgovorni uslužbe- 
nec kaznuje z denarno kaznijo: 

1. do 3000 din. kdor nima odprte- 
ga obrata za stranke ves predpisani 
poslovni čus; 

2. do 3000 dinarjev, toda najmanj 
1000 dinarjev se kaznuje, kdor ima 
obrat odprt izven predpisanega po- 

slovnega časa brfcz prijave po do- 
ločilu v 5. čl. tega odloka ali kdor 
nima odprtega obrata v času, odre- 
jenem po 3., 6., 7. in 8. členu tega 
odloka; 

3. do 2000 din se kaznuje, kdor 
nima objavljenega poslovnega časa 
na vhodu v obrat. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku*, uradnem glasilu okra- 

ja Ljubljana. S tem dnem preneha 
veljavnost odloka o odpiranju in 
zapiranju obratov (Uradni list LRS 
št. 35-525/34), v kolikor se nanaša 
na prodajalne, naštete v tem odloku. 

Predsednik 
ObLO Ljubljana-Center: 

Lojze Ocepek 1. r. 

clasTMS 

«1 
OBČINA LJUBLJANA ^ 

Na podlagi 15. ^ S 
občinskih ljudskih odbo ^ flf ^ 
LRS, 19/56) ter 10.. 23. Ц 
Statuta občine Ljubi 

i odh " 
љ. edni e 

lija 1956 sprejel naslednj1 

Občinski ljudski , e 
Šentvid na IX. redni se'i ile 

Ni 

>st 

ODLOK 
o ustanovitvi „.i.- 

za stanovan jsko-komuna'n, jjjjj- 
na območju občine Lju 

Šentvid 

1. člen no'it. 
Ustanovi se sklad та ^ јЛЈ! 

sko-komunalno graditev ЖЧ* 
stojen družbeni sklad. _ jeiP 

Sklad je pravna osebe i 
v Šentvidu. "дЛ 

2. člen . (rt1 

Iz sklada se dajejo sre.n 
zidanje stanovanjskih I'1' 
nalnifi naprav. 

3. člen #s| 
V sklad se stekajo v 

sredstva; ^ S 
1. sredstva od proda}1' 

novanj in poslovnih pros' J 
SLP i 

2. del najemnin od stan 
poslovnih prostorov, 'П. S „J 
od najemnin za stanovanja« |j»w 
ki so v družbenem up* 
100/o od najemnin zasebn.V (Л 
kov, ki ne stanujejo v ?v0'osA 
bali, 56"/e od najemnin 
prostorov v zgradbah. ^ Л/, 
benem upravljanju, in f itf 

jemnin poslovnih prostof 
nih lastnikov; i^iiHV 

3. sredstva, ki se P' .Јпј0 

odloku o odškodnini za 
munalnih naprav; . «0' 

4. sredstva, ki so ('0 jei« 
družbenem planu in dotoCJ 

4 

računa 
5. sredstva skladov nL' 

no razpolaganje KORP0(jri0ji ^ 
nizacij v višini, ki jo dol 
ski svet; . j0 frf 

6. posojila, ki jih ^ajcil(ii'' 
darske organizacije i^ 8 j 
samostojno razpolaganje: s0 

7. sredstva posojil, \ 
sana za kreditiranje gra«1 ^ 
vanj in komunalnih napr 

4. člen 
Sredstva sklada se na f^i P^n 

poseben račun pri komun 
v Ljubljani, ki izvršaJ^tj, 
občinskega ljudskega odD 

5. člen r)0^0!v 
Sredstva od najemnin2® рЛ, 

prostore po 2. točki 4. cie voSej 
se v okviru sklada t\,J 
Ta sredstva se uporabljaJ ^ jk <|j, 
širitev poslovnih Рго!,^.пГ"|1 
s potrebami stanovanjsk' 

6- fl('n tot 
S skladom razpolaga џЏ jp 

ni odhor Svet za stano1' r(1 jO^ 
deve, razen sredstev, „„liii'1! ^ 
ločena za graditev 
prav, s katerimi razpo'3^ 
komunalne zadeve. i 

7. člen ci9 .(» 
Pravila Sklada sP^J,! 

za stanovanjske zade^® p 
komunalne zadeve. I ra 

občinski ljudski odbor. 
.„f' 

8. člen .j /. V' 
Ta odlok začne уе,]гПАп^Ј * 

objave v »Glasniku«, u '„bij" ' 
silu OLO Ljubljana, un^' 
od 1. januarja 1956 dalj ■ ^ 

občinskega Ijud' . r, 
Lojze Štn'or 



Gi^i'Sg 

^офа . 0Bč'NA MENGEŠ 
ib ^ 

2i- № 

Sevt'l' 

dne l«" 
i 

of',. 
bi«" 

чпе. ̂ dlag p« f1 

okr:?
a zak, 

2., 8. in 9. člena 
rain -^"na 0 ureditvi obcin 
ia o фг. 1. FLRJ št. 26/55), 

Pristojnosti občinskih 
it Hsk 

H/55), 
^rcdbe o cestnih skladih 

19/56) je Občinski 
11. 

4i 

Wh i- .lo 

J St Jaških odborov (Ur. 1. 
^ooin v zvezi z 2. in 

['• iptV.redl 

4ski^J št- • 
diie .V

0,1, Mengeš na svoji 
■ Julija 1956 sprejel 

ODLOK 
Dovitvi ohčinskeea cestnega 

sklada. 

!|9П(1 . 1. člen. 
Kinn i/® "'finski cestni sklad Mengeš kot proračunski 

^ 2- člen- 
kjlVa cestnega sklada so na- 
Лјјо Za vzdrževanje, rekon- 

• rc^|lodern'zae'-i0 'n graditev 
L 3. člen. 

• 1,l;(|(.|1
tnj, sklad se stekajo: 

4i _ "uki iz stulnji, virov po 
i^^stnil' skladih in po dru- 
^ predpisih; 

2. dotacije iz proračuna občin- 
skega Ijndskegu odbora; 

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

4. člen. 
Stalni dohodki občinskega cest- 

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

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

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

3. dohodki od prodaje trave, 
sadja in dreves z zemljišč, ki spa- 
dajo k občinskim cestam; 

4. denarne kazni zaradi kršitev 
prometnih predpisov in predpisov 
o varstvu javnih cest ter zaradi 
oškodovanja cest. 

5. člen. 
Cestni sklad upravlja Odsek za 

gospodarstvo in komunalne zadeve 
občinskega ljudskega odbora. 

6. člen. 
Tu odlok stopi v veljavo z dnem 

ODLOK 
ustanovitvi sklada za 

alkoholizma. 
zatiranje 

1. člen 
Občinski ljudski odbor Vrhnika 

ustanavlja sklad za zatiranje alko- 
holizma v občini Vrhnika. 

2. člen 
Sklad za zatiranje alkoholizma je 

proračunski skiad. 
3. člen 

Namen sklad je: 
a) podpiranje proizvodnje brezal- 

koholnih pijač in trgovine z brezal- 
koholnimi pijačami; 
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objave v >Glusnilcu*. urn^notn gla- 
silu OLO Ljubljana. 

Predsednik ObLO: 
Ivan Vidali 1. r. 

OBČINA VREiNIKA 
Po določilih 1. odst. 15. člena in 

2. točke 50. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. L RS št. 19/52) 
je Občinski' ljudski odbor Vrhnika 
na XI.-redni seji dne II. julija 1956 
sprejel 

b) podpiranje organizacij, ki de- 
lujejo za zatiranje alkoholizma. 

4. člen 
V sklad za zatiranje alkoholizma 

so steka del občinskega prometnega 
davka od prometa z alkoholnimi pi- 
jačami v gostinstvu in v trgovini, 
ki je dok če n z občinskim družbenim 
planom. 

5. člen 
Sklad upravlja Svet za zdravstvo, 

socialno varstv4 in delovna razmer- 
ja ObLO Vrbn.ka. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem glasilu 
OLO Ljubljana, uporablja se pa od 
I. januarja 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Janez Brcnčič 1. r. 

Enak odlok so sprejeli občinski 
ljudski odbori: Mengeš nn 11. seji 
dne 16. julija 1956, Grosuplje na 
II. seji dne 14. avgusta 1956 in Do- 
brova pri Ljubljani na 8. seji do« 
30. julija 1956. 

^ Izv'fcek iz poročila o poslovanju podjetja »AVT0M0NTAZA«, Ljubljana, Titova 24. v letu 1955 

bilo ustanovljeno dne 26. XI. 1952 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljane. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 22 de- 
nameščencev in 10 vajencev. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo ažurno in 

v redu. Delovni kolektiv podjetja oziroma upravni odbor sta imela zasedanja redno In so se tekoči problemi sproti reševali. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASHKft 

Naziv postavke 

»l'nt' 

l,. A. Osnovna In Izločena sredstva 
l^vna sredstva 

kina v teku ^0cena sredstva sredstva In druga investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva uDna obratna sredstva 

S. j, C. Sredstva v obrainnu In druga aktiva 
*' Si-h-V ln druge terjatve uea aktiva 

D. Finančni uspeb 
'■ V40areJenl đoblCek 

^Skupa^ 

Znesek v < 00 din 

2,348 
2,825 

4,674 

2,421 
55 

4,771 

17,094 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
S. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

Vodja računovodstva! 
Stane UrbančlS 

Predsednik upravnega odborai 
Jože Ferjai CiC 

Direktor podjetja: 
Srečo Slosar 

2,348 
2,951 

3,413 

3,519 
92 

4,771 
17,094 

ж 

Izvleček iz poročila o poslovanju trg. podjetja »GOLOVEC«, Ljubljana, Prešernova 35, v letu 1955 

Poslovanja: Trgovina z živili in gospodinjskimi potrebščinami, tobačnimi izdelki in vžigalicami, cigaretnim papirjem na drobno, na 
ln v okolici mesta pa je dovoljena mešana trgovina. Realizacija blagovnega prometa znaša 90,538.224 din, t 'j. 137,4 "/o v odnosu na 

plan za leto 1956. Brutto dohodek znaša 7,158.357 din, izražen v 0/o = 7,96 %. 

BILANCA na dan 31. decembra 195S PASIVA 

Naziv postavke 

j- 0sn 
A- Osnovna ln IzIoCena sredstva 

> J^es^sredstva Oteno v 
sredstva ln druga Investicijska sredstva 

uPna B. Obratna sredstva 
obratna sredstva 

I Sredstva v obračunu ln druga aktiva 
, akUva86 terJatve 

R D. F" 
' doblt-ck 

D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 000 din Zap. 
St. Naziv postavke 

1,150 
1,205 

14,529 

300 
5 

39 

17,228 

Л. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu ln druga sredstva 
7. Dobavitelji ln druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

1,150 
1194 

5,97t 

8,869 

39 
17,228 

Vod-ia računovodstva; 0в{ка Brentič 
predsednik upravnega odbora: 

Franc TopolSek 
Direktor podjetja; 

Janez Tillcr 

A 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja »ZIMA«, Ljubljana, v letu 1955 ^ 

Podjetje je obrtnega znata. Predmet poslovanja je izdelava Sčetk iz žice in žime ter predenje tapetniške žime. Planirana realizacija 
Ijeiti* 

   jljfj L 
znašla бС.ООО.ООО din, dejansko dosežena pa 134,792.000 din, kar predstavlja 64,4% preseganja plana. Dobiček je bil po planu dosež 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap. 
3t. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
J. Razporejeni dobiček 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

15,870 
464 

6,107 

26,996 

10,888 
2,496 

27,473 

90,294 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za linansiranje investicij 
5. Drugi viri finansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
t. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek 

Vodja računovodstva! 
Anica Kočar 

Predsednik upravnega odbora: 
StaneKunstelJ 

Direktor podjetjat 
Alojzij Zakrajšek 

Izvleček Iz pcročlla o poslovanju trgovine z živili »PRI NEBOTIČNIKU«, Ljubljana, Kidričeva 5, v 
» 

Trgovina z živili »Pri Nebotičniku« je samostojna trgovina od 1. VII. 1954, ko se je odcepila od trgovine »Grmada«. Trgovina 
od grosistov, nekaj pa tudi di.ektno od proizvajalcev. V trgovini je zaposlenih povprečno 7 uslužbencev, vštevši vajence 

letu v 

nabavlja 
in delavk 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v OOO din 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
3. izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. izguba 
 Skupaj: 

304 
408 

334 

2,706 
19 

41 

3,812 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. DrugI viri finansiranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj: 

Znesek 1 

Vodja računovodstva; 
Milica Šolar 

Predseun.u odbora: 
Milka Trdan 

Direktor podjetja/ 
Jože Seme 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja za promet z zobarskiml potrebščinami »DENTAL«, 
Miklošičeva 10-1., v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo Vlade LRS št. S-zak. 518 z dne 4. X. 1947. 
Predmet poslovanja je: nabava in prodaja vseh zobarskih aparatov, instrumentov, medikamentov in potrošnega materiala. 
Prometa je bilo planiranega 120,000.000 din, doseženega pa je bilo 122,512.419 din, torej je bil plan prometa presežen za 2,08 0/o. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap. 
št. Naziv postavke Z.iesek v uOO din 

A. Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

1,132 
3,151 

39,919 

5,232 
50 

1,861 

51,345 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. Drugi viri finansiranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

A 

Vodja računovodstva: 
Vlasta Grafenauer 

Predsednik upravnega odbora: 
Janko Pajer 

Direktor podjetja: 
Vaclav Blaha 


