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SKLEP: 
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ljudskega 
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Odseku za gospodar- 

stvo in komunalne zadeve izločita 
podrejeni organizacijski enoti Sta- 
novanjska uprava in Uprava cest. 

Nadomestil je predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 
inž. Ivo Klenienčič I. r. 
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'ici,, '"'jana Uudnik, odločba 
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Jana Vič, odločba spre- 
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9 a.. dolina, odločba spre- 
. I, dne 29. julija 1956; 
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vi i r|r,' odločba sprejeta na 

чмС*6-j "ii''"i9r'6- 
ч |I)

p,.0d'0(,')a sprejeta na 

samostojnega oddelka 
"klopu Oddelka 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena Sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. 1. 1'LRJ št. 26-296/55), 
22. čl. in 6. točke 64. čl. Zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS št. 19/52), v z.vezi z 2. čl. Te- 
meljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLHJ 
51-426/53) je Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana na svoji 10. skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 11. sept. 1956 sprejel 

ODLOČBO 
o Ustanovitvi Zavoda za pospeševanje 
gospodinjstvu za okraj Ljubljana 

1. 
Ustanovi se Zavod za pospeševa- 

nje gospodinjstva kot finančno sa- 
mostojen zavod s sedežem v Ljub- 
ljani. 

2. 
. Delovna področja oziroma naloge 

Zavoda za pospeševanje gospodinj- 
stva so: 

L organizira gospodinjsko po- 
speševalno službo, da širi nova so- 
dobna načela v izboljšavah gospo- 
dinjstva med prebivalstvom; 

2. širi izsledke znanosti s pod- 
ročja prehrane in stanovanjske 
kulture; 

3. skrbi za izobraževanje gospo- 
dinjskih kadrov, sodeluje pri sestavi 
učnih načrtov in pri organizaciji 
gospodinjskih tečajev in podobno; 

4. pomaga širiti strokovno lite- 
raturo ter jo izdaja po možnosti 
tudi sam. 

3. 
Zavod za pospeševanje gospo- 

dinjstva razpolaga z dohodki: 
a) plačila za opravljene storitve; 
b) dotacija iz proračuna Okraj- 

nega ljudskega odbora Ljubljana; 
c) prispevki gospodarskih in za- 

družnih organizacij, prosvetnih in 
drugih društev; 

d) z drugimi nepredvidenimi do- 
hodki. 

4. 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcem in 

uslužbencem; 
b) sklad za nadomestitve in do- 

polnitve osnovnih sredstev iti za 
velika popravila. 

5. 
Organ Zavoda je upravni odbor, 

ki ima 7—11 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

Svet za izvenšolsko izobraževanje 
Okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana. 

6. 
Delo Zavoda vodi upravnik, ki 

ga imenuje skupščina Okrajnega 
ljudskega odbora — upravnik Za- 

voda je po določitvi uredbe član 
upravnega odbora. 

7. 
Za zadeve in naloge Zavoda je 

pristojen Svet za izvenšolsko izobra- 
ževanje Okrajnega ljudskega odbo- 
ru Ljubljana. 

Ta odločba velja od 1. sept. 1956 
dalje. 

Nadomestuje predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora 

Lj ubljatia 
podpredsednik 

inž. Ivo Klenienčič I. r. 
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LETO III., štev, 75 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 
64. Člena Zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih 2. in 1. člena Temeljne 
uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Ur. I. 1'Lllj št. 51-428/53) je 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
sprejel na 10. skupni redni seji, dne 
11. sept. 1956 naslednjo 

ODLOČBO 
o razglasitvi Učnih delavnic Teh- 
nične srednje šole v Ljubljani za 

finančno samostojni zavod. 
1. 

Učne delavnice Tehnične srednje 
šole v Ljubljani, ki so bile doslej 
v sklopu te šole kot proračunska 
ustanova, se razglasijo za finančno 
samostojen zavod. 

2. 
Naloga zavoda je nuditi dijakom 

TSS v Ljubljani motnost praktič- 
nega uporabljanja v poklicih, ki so 
predmet pouka šole. 

3. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

s katerim so učne delavnice doslej 
gospodarile, 

4. 
Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in 

uslužbencev (sklad za nagrade); 
2. sklad za nadomestitev in do- 

polnitev osnovnih sredstev in za 
velika popravila (sklad za nado- 
mestitev in dopolnitev). 

5. 
Zavod upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima sedem članov, 
dva izvoli delovni kolektiv izmed 
Uslužbencev in delavcev zavoda, 
štiri pa imenuje organ, ki je pri- 
stojen za zadeve in naloge zavoda. 

6. 
Predstojnik Zavoda je direktor 

Tehnične srednje šole v Ljubljani. 
Direktor je po svojem položaju 
član upravnega odbora. 

7. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen Svet za šolstvo OLO Ljub- 
ljana. 

8. 
Ta odločba velja od objave v 

»Glasniku« OLO, uporablja pa se od 
1. januarja 1956 dalje. 

Nadomestuje predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 
podpredsednik 

inž. Ivo Klenienčič 1. r. 

Na podlagi 3. točke 9. člena Sta- 
tuta Okrajnega ljudskega odlmra 
Ljubljana z dne 22. V. 1956, 4. člena 
Splošnega zakona o vodstvu šol (Ur. 
liist l'Lllj št. 11/55), 8. členu Uredbe 
o strokovnih šolah (Ur. list FI.RJ 
št. 39/52), ter nu podlagi sklepa 
Sveta za šolstvo OLO Ljubljana na 
seji dne 29. VIII. 1956 in na predlog 
Strokovnega združenja podjetij grad- 
bene stroke in industrije gradbenega 
materiala LRS in s pi'itrditvijo Sveta 
zu šolstvo LRS, je Okrajni ljudski 
odbor na 10. skupni seji Okrajnega 
zbora in zboru proizvajalcev dne 
11. IX. 1956 sprejel naslednjo 

ODLOČBO 
o ustanovitvi odseka za šolanje moj. 
strov npneničarjev v sklopu grad- 
bene mojstrske šole pri Gradbeni 

srednji šoli v Ljubljani 
1. 

V okviru gradbene mojstrske šole 
pri Gradbeni srednji šoli v Ljubljani 
se ustanovi odsek za šolanje moj- 
strov apneničarjev. 

2. 
V odsek za šolanje mojstrov apne- 

ničarjev se lahko vpišejo tisti, ki so 
najmanj tri leta delali kot kvalifici- 
rani apneničarji. 

3. 
Šolanje traja 3 leta, in sicer tako, 

da je v vsakem letu po 6 mesecev 
teoretičnega pouku in po 6 mesecev 
praktično operativnega dela v upne-. 
nicah. Praktično delo prebijejo go- 
jenci v delovnem razmerju v gospo- 
darski organizaciji in prejemajo za 
ta čas redno plačo. 

Predmetnik in učni načrt za teo- 
retični pouk in praktično delo potrdi 
Svet za šolstvo LRS. 

4. 
listi, ki uspešno končajo zadnji 

razred tega odseka, delajo zaključni 
izpit. Zaključni izpit se dela po ve- 
ljavnih predpisih. 

5. 
. Zaključni izpit se prizna za teore- tični del izpitu za vi«oko kvalificira- 

nega delavca oziroma obrtnega moj- 
stra za poklic apneničarja, praktični 
del izpila pa mora delati kandidat 
pred pristojno izpitno komisijo. 

Priznanje kvalifikacije po prejš- 
njem odstavku zapiše Gradbeno 
mojstrska šola na izdano izpričevalo. 

Praktični del izpita po prvem od- 
stavku lahko delajo kandidati takoj 
po opravljenem zaključnem izpitu. 

6. 
Odsek za šolanje mojstrov apne- 

ničarjev ima svoj proračun v okviru 
proračuna Gradbene mojstrske šole. 

Okrajni ljudski odlmr Ljubljana 
preskrbi Ппапепа sredstva za odsek, 
ter potrdi predračun kot prilogo 
ustreznega proračuna. 

Stroški plač iz delovnega raz- 
merja gojencev pri praktičnem ope- 
rativnem delu se ne krijejo iz pro- 
računa šole. 

7. 
Odločba začne veljati od dneva 

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

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

inž. Ivo Klenienčič 1. r. 
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Na podlagi 22. £1. in 6. točke 
64. čl. Zakona o okrajnih ljudskih 
odborih tor 2. čl. Zakona o socialnih 
zavodih (Ur. list Lilij št. 26-91/54) v 
zvezi z 2. in 10. čl. Temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Ur. 
list FLKJ št. 51-425/53) je Okrajni 
ljudski odbor l.jubljana na 10. skup- 
ni redni seji dne 11. septembra 1956 
sprejel 

ODLOČBO 
o razlastitvi Doma vajenk v Tacnu 

za finančno samostojni zavod 
1. 

Dom vajenk v Tacnu, ki je bil 
doslej proračunski zavod, se razglasi 
za finančno samostojen socialno- 
Tzgojni zavod. 

2. 
Dom vajenk je namenjen za va- 

jenke, ki se usposabljajo v tekstilni 
stroki na področju proizvodnje čipk 
in pletenin. 

Zavod oskrbuje vajenke, skrbi za 
zdrav telesni raizvoj, za smotrno 
učenje in za vzgojo po načelih so- 
cialistične morale. 

3. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki mu bo dodeljeno od Okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana. 

4. 
Zavod ima tele sklade; 
a) sklad za nagrade delavcem in 

uslužbencem; 
b) sklad za lastne investicije; 
c) amortizacijski sklad. 

5. 
Zavod upravlja upravni odbor, ki 

Šteje z upravnikom zavoda 5 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 
Svet za izvenšolsko izobraževanje, 
Ljubljana. 

Upravnika zavoda imenuje Okraj- 
ni ljudski odbor Ljubljana. 

6. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen Svet za izvenšolsko izobra- 
ževanje OLO Ljubljana. 

7. 
Tu odločba velja od dneva objave 

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

Nadomestujo predsednika OLO 
podpredsednik: 

inž. Ivo Klenienčič 1. r. 

Na podlagi 9. čl. Statuta okraj- 
nega ljudskega odbora z dne 22. V. 
1956 in na podlagi 12. in 13. člena 
Uredbe o strokovnih šolah (Ur. list 
FLRj 39/56), 6. odstavka 31. člena 
splošnega zakona o vodstvu' šol 
(Ur. 1. FLRJ 11/55) ter na predlog 
Strokovnega združenja podjetij 
gradbene stroke in industrije grad- 
benega materiala LRS in Sveta za 
šolstvo OLO Ljubljana po sklepu 
njegove seje z dne 29/fi-56 je Okraj- 
ni ljudski odbor Ljubljana na de- 
seti skupni seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 11. septem- 
bra 1956 sprejel naslednjo 

ODLOČBO; 
r. 

Ukine se Tesarska mojstrska 
gola, ki jo v sklopu Vajenske šolo 
gradbene stroke v Ljubljani. 

II. 
Delavnice, inventar in oprema 

Tesarske mojstrske šole se izroče 
Vajenski šoli gradbene stroke v 
Ljubljani. 

Odločba začne veljati od dneva 
»bjave v »Glasnikiu OLO. 

Nadomestuje predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 
podpredsednik 

шг. Ivo Klemenčič 1. r. 

Na podlagi 12. člena Uredbe o 
strokovnih šolah (Uradni list FLRJ 
št. 39-479/52), na podlagi 7. člena 
Statutu Okrajnega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana z dne 22. maja 1956, 
na predlog Sveta za šolstvo LRS in 
po sklepu Sveta zu šolstvo OLO 
Ljubljana na seji 29. avgusta 1956, 
je Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na 10. skupni seji Okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 11. sep- 
tembra 1956 sprejel naslednjo 

ODLOČBO: 
Usnjarski tehnikum v Domžalah 

fee preimenuje v Tehnično srednjo 
usnjarsko šolo Domžale. 

Nadomestuje predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 
podpredsednik 

in/,. Ivo Klenienčič 1. r. 

Tajništvo za šolstvo in izvenšolsko 
izobraževanje OLO Ljubljana izda- 
ja na podlagi čl. 12. Uredbe o stro- 
kovnih šolah (Uradni list FLRJ 
št. 39-479/52), na podlagi čl. 79 Sta- 
tuta Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana z dne 22. maja 1956, na 
predlog uprave Vajenske šole raz- 
nih strok 1. v Kamniku in po sklepu 
Sveta za šolstvo OLO Ljubljana na 
seji fine 15. junija 1956 ter na pod- 
lagi sklepa 10. skupne seje okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev 
OLO Ljubljana z dne 11. sept. 1956 
uaslednjo 

ODLOČBO: 
Vajenska šola raznih strok II. v 

Kamniku se preimenuje v Vajensko 
šolo brivsko-frizerske stroke v Kam- 
niku. 

Nadomestuje predsednika 
Okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 
podpredsednik 

inž. Ivo Klemenčič I. r. 

Predračun Mestne hranilnice 
za leto 1956 

Predračun Mestne hranilnice za 
leto 1956 izkazuje: 

98,730.000 din dohodkov 
91,204.000 din izdatkov 

7,526.000 din presežka 
Svet za družbeni plan in finance 

je po razpravi o posameznih po- 
stavkah proračuna dohodkov in iz- 
datkov obema zboroma predlagal 
naslednje: 

V proračunu izkazane izdatke v 
višini 91,204.000 din je znižati za 
7,816.500, in sicer: 

1. Med osebne iz- 
datke ne spadajo pla- 
nirane nadure, ker se 
morajo iste kriti iz 
sredstev sklada za na- 
grajevanje. Ti izdatki 
znašajo s soe. zavaro- 
vanjem in stanovanj- 
skim prispevkom . . 1,012.500 din 

2. Najemnino je zni- 
žati za  797.000 din 

Znesek predstavlja 
razliko med obraču- 
nano amortizacijo za 
nadomestitev po za- 
konskih določilih in 
idealno najemnino, ob- 
računano na osnovi na- 
jemnin za poslovne 
prostore. Idealna na- 
jemnina za prostore, 
ki jih uporablja Mest. 
hranilnica v svoji stav- 
bi, je v proračunu iz- 
kazana z 2,368.800 din, 
dočim znaša obraču- 
uuha amortizacija za 

nadomeslitev samo di- 
narjev 1,572.000, razli- 
ko pa je M11L plani- 
rala kot izdatek. Po- 
stopek ni v skladu s 
predpisi, ker mora 
MUL skladno s pred- 
pisi obračunavati le 
amortizacijo. 

3. Črtati je plačilo 
obresti na tekoče ra- 
čune pravnih in fizič- 
nih oseb (družbenih 
organizacij in privat- 
nikov), ki je v prora- 
čunu izdatkov plani- 
rano v znesku . . . 6,000.000 din 

Ta sredstva se po 
veljavnih predpisih ne 
obrestujejo. 

4. Črtati je izdatek 
za pregled zaključnih 
računov  7.000 din 

Skupaj . . 7,816.500 din 
Po popravkih, ki jih je pred- 

lagal Svet za družbeni plan in fi- 
nance sta oba zbora potrdila pro- 
račun dohodkov in izdatkov Mestne 
hranilnice ljubljanske za leto 1956 
kot sledi: 

dohodki . 
izdatki 
presežek , 

98,730.000 din 
83,388.000 din 
15,342.000 din 

dohodki 
izdatki . . 
presežek . 

780,460.000 din 
546,324.000 din 

234,136.000 

, ITuds''1 
k. o. Pudop, last ndl. чп j^vt^ 
z Vrhnike. Razlastitev je ■ etlb'1 

na, ker je Krajevni Ц11, • inlin, C 
Iga-vas nameraval Кга( ,,.|e ра ^ 
stilno in kopališče. Te Pfir, „„oni 
bile že razlaščene z ,/о*°сЈјЈ ^ 
agrarni reformi in v'in(. r l3' ,tit< 

brezpredmeten. o ^ 
4. Odločbo o umiku 1^ 

lastitvi parcel v k. o. Doof' 
Šivec Franca iz Iške ves'(ite* ^, 
Janeza iz Vrblenja. Ruz1'' Ja ? ^ 

u ^ ж ci i i j i t 'i \j i 111 i in 
so na tej osnovi že prenes „Jasi 
SLP, zato je bil akt o r-17 

bila izvršena z патспоШ> , 
Okrajna opekarna na lpu ' i^pa'' 
Ijani uporabljala parcele za 

gline; naknadno pa je ^ P| f' 1 

Ijeno, da koristnik teh Pa 

namen ne bo uporabljal. 

>1, 

Predračun Komunalne banke 
za leto 1956 

Predračun Komunalne banke za 
leto 1956.izkazuje 

780,460.000 din dohodkov 
546,495.000 din izdatkov 
233,965.000 din presežka 

Svet za družbeni plan in finance 
je pregledal posamezne postavke 
dohodkov in izdatkov in je pred- 
lagal obema zboroma: 

1. da se postavka zn-osebne iz- 
datke zviša za 1,629.000 din, ker je 
v tej postavki vključen prispevek 
za socialno zavarovanje, ki je na- 
pačno obračunan po stopnji 430/o, 
namesto pravilno 40% in ker ni bil 
predviden stanovanjski prispevek 
po stopnji lO'/o; 

2. da se izdatki za poslovne pro- 
store zmanjšajo za 1,800.000 din, ker 
je prešla stavba na Miklošičevi cesti 
v upravo Komunalne banko in bodo 
zaradi tega odpadli stroški za na- 
jemnino v tej stavbi. 

Po teh popravkih, ki jih je pred- 
lagal Svet za družbeni plan in fi- 
nance, sta zbora potrdila proračun 
dohodkov in izdatkov Komunalne 
banke za leto 1956 kot sledi: 

Garancije .j 
Sprejete so bile garancijsk0^^ 
za uaslednje gospodarske 

zacijc: 
1. S področja industrij'' 

Investicijski kredit; 
1. Papirnica Vevče, 861,'*' ' 

za dobo 10 let; 
2. »SAP« Ljubljana, 15,0^. Л 

za nabavo 7 šasij zna11' (J*, 
da«, za 2 leti in 25,536.^/ 
nabavo 4 turističnih а 

za 10 let; 
3. »Ljublj. opekarne«, 

z veljavnostjo do 31. 
4. Tov. pisalnih strojev, j 

dinarjev za dobo 10 'c 

5. »Litostroj« Ljubljana, 
dinarjev za dobo 2 let; 

6. »ljubljanska tovarna.,, j 
9,700.000 din za dobo ? V#^ Ц 

7. »Elektro l.jublj.-okol'- ^ 31 
dinarjev z veljavnostjo 
cembra 1959; , 

8. »Avto-taksi« Ljublj., 
narjev za dolM) 5 let; 

Dopolnilni obratni kredit:, goO 
9. »Angora« Ljublj., 20, 

z veljavnostjo do "nfl.Ofl" 
10. »Mineral« Ljublj., ^ 

za dobo 4 mesecev; плО 
11. ECZ Ljubljana, 40,237'7#((. 

veljavnostjo do 31. 1Г1?гј;п { i' 
sanacijo in 35,050.000^ j^Jj 
Ijavnostjo do 31. ' 
kritje zalog gum in U0 1 
delov; ,, 

12. »Svilaiiit« Kamnik, л Kir 
z veljavnostjo do 5l- ' 

13. »Avto-promet« LjubU'^ 31, 

, dinarjev z veljavnostjo 
cembra 1956. ■■ •' , 

II. S področja 
14. »Tobns« Ljubljana, (>< ^ jf 

za dobo 10 let; (bi* V1' 
»Konzutn« Ljubljana J1 

lezničar«),' podaljšan6 ' 
„/ ^v.r„tni m izjave za obratni ^ V 

Razlastitve 
Okrajni ljudski odbor je sprejel 

naslednje akte o razlastitvah; 
1. Odločbo o delni razlastitvi 

parcel št. 712 in št. 713/1 v k. o. Do- 
brunje, last Kržina Antona iz Do- 
brunj, v korist države in za potrebe 
ObLO Ljubi jana-Polje, za pridobi- 
vanje gramoza, za vzdrževanje in 
popravilo cest IV. reda ter občinskih 
potov na območju ObLO Ljubljana- 
Polje. 

2. Odločbo o umiku akta o raz- 
lastitvi biv. OLO Ljii bi j a n a-oko 1 i e a 
parcel v k. o. Litija, last Justine Pla- 
ninšek. in ndl. Jožeta Planinška iz 
Smartnega pri Litiji. Razlastitev je 
bila namenjena graditvi Okrajne mi- 
zarske delavnice, ki ph se ne bo 
gradila. 

3. Odločbo o umiku akta o raz- 
lastitvi biv. OLO Postojna parcel v 

kredit v višini 50,000'"^r(i' 
veljavnostjo do 31. <y 

In obrf' f 16. »Trta« Ljubljana, 
poroštvene izjave /a'n'Jiti 
dit v višini 52.822.0 i • , .i„ m «('01. ' 
«111 v riniiii s . 
Ijavnostjo do 30. sep1^ 

111. S področja 
in gostinstva1 

17. »Putnik« Slovenije. . 
obratni kredit v Jo ^ j 
dinarjev z veljavnoe'J 
tembra 1956; „ 1 .vroj'11« 

18. Gostinsko podj. ® ,<#'! 
lipo«, redni obratni 
ni 1,000.000 d i n *.,у1 & 
mesec dni po P® [ (95^ 
nega računa za lct ... ,, 

,V. S     -"tA 
19. »Adria« Ljubljan®.«jni 

obratni kredit v , j0 & 
linarjev z veljavj1. fnrf;a , 
10 potrditvi zak'J јЛ 

kred«4 

di 
P® . 
za leto 1956; . i.iiiini1, <•*' 

20. »Harmonika« T■I"„'nt v 

nilui obratni 

i 
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v I 

velja vn ostjo do , ii"7" din z 
; 1956: 

liiitr 0lJrtno podjetje >Siška«:, 
ktej't

Jaua' dopolnilni obratni 
' lia1 

v v^'ni 1,000.000 din z ve- 
tf! Han SU0 do 51- dt;c- 1956; 

Ha jer'ja dragih kovin Ljublja- 
.^Polnilni obratni kredit v 

(L '' 4,&00.000din z veljavnostjo 
# ' (l«c. 1956; 

Ha ,'sko Pod j. »Novosti T.jublja- 
v,-| .^Polnilni obratni kredit v 
dn ?! ^'MO.OOOdin z veljavnostjo 

? ,dec' 1956; 
1-iukl ■ 0 ^rtno pod j. »Trnovo« 
V
J V,],-, dopolnilni obratni kredit 

„^^rni 1,000.000 din z vcljav- 
f # .do 51- dec. 1956; 

кгр'|0П' m''n Cerknica, obratni |._uit v viišini 1,400.000 din z vc- 
lKl.««stjo do 31. dec. 1956; 
^.lucavničarstvo« Cifil Podržaj, 

obrt. mojster, dopolnilni 
јјц8 .' kredit v višini 5,000.000 

. (, ®riev z veljavnostjo do 31. de- 
V^ura 1956; 
^'■ska obrtna delavnica »Bre- 

dopolnilni obratni kredit 
(L ''H'ni 270.Ш0 din z veljavnostjo 

'L dec. 19%; 
Dni čistilnica »Labod«, dc>- 

®''ni obratni 

iti 

fifiA'"" oBratm kredit v višini 
•јл^ООО din z veljavnostjo do 
>OV. 1У56. 
oCf^tvo« Ljubljana, dopolnilni 
H; a'ni kredit v višini 5,800.000 "lai ■ 

iO1''1 

tj ",riev z veljavnostjo do 31. de- 

."■''li Obratni kredit v višini 

.ffira W(}. 
p^^'ro-dvi'galo« Ljubljana, do- 
u 1 _ 
* din in obratni kredit v 
d,, I'1 2,800.000 din г veljavnostjo 

'• decembra 1956; 
r V c , •jf l| j, ' 13 področja kmetijstva; 

ij^ijsko posestvo »Lopr«, Ljub- 
3^0investicijski kredit v vižini 

v iS r® din z veljavnost jo do 
HiA- 1960; 

t, .'jsko posestvo KZ Polhov 
љ;®0, redni obratni kredit v 
(ц^1 800.000 din z veljavnostjo 

j, dni po potrditvi zaključ- 
■ ^'fačnna za leto 1956; 
ц f'jsko posestvo Bokalce, do- 

obratni kredit v višini 

Maitija Sle raba je bil razrešen kot 
upravnik Mladinskega okrevališča 
Šentvid pri Stični; za začasnega 
vršilca dolžnosti upravnika tega za- 
voda je bila postavljena Rozi Le- 
penik; 

Jože Tiran je bil razrešen kot di- 
rektor Mestnega gledališča v Ljub- 
ljani; 

Milan Abrahamsberg je bil raz- 
rešen kot sodnik Okrajnega sodišča v 
Lj uibljani; 

Marijan Kos je bil izvoljen za 
sodnika Okrajnega sodišča v Ljub- 
ljani; 

Janez Sever je bil izvoljen za 
sodnika Okrajnega sodišča v Kam- 
niku ; 

Ervin Rotman je bil postavljen 
za inšpektorja za osnovne šole; 

Miha Avšič je bil postavljen za 
inšpektorja za predvojaško vzgojo; 

prof. Marijan Lipovšek je bil po- 
stavljen za honorarnega direktorja 
»Slovenske filharmonije«; 

prof. Radovan Gobec je bil po- 
stavljen za direktorja »Ljubljanske- 
ga festivala«; 

Anton Podobrsek je bil postavljen 
za direktorja Zavoda za organizacijo 
poslovanja gospodarskih organizacij. 

Izvoljen je l)il odbor za odobra- 
vanje sredstev okrajnega investicij- 
skega sklada, in sicer: 

Niko Kavčič, direktor KB — za 
predsednika; 

člani: 
ing. Ivo Klemenčič, podpredsed- 

nik OLO Ljubljana; 
Karel Jcše, pomočnik direktorja 

KB; 
Krna Podbregar, načelnik Tajni- 

štva za gospodarstvo OLO; 
Lojze Koder, direktor tovarne 

»Titan« Kamnik; 

i> 
Лгц jJ.uva Občinskemu ljudskemu 
i',ciku r(>va P" Ljubljani za in- 
Kcv 0 Posojilo v višini 5,000.000 
Лпи2 veljavnostjo 3 let, za do- 
\ ^elektrifiikacijskih del v 

^ЧИСХ Мл\Х IV 1л/ \ J J\f ) 
f'jsko posestvo Bokalce, do- 
[•ji obratni kredit v višini 

Чцј■•'aK) din z veljavnostjo mesec 
^ц,.J*0 potrditvi zaključnega ra- 

XII* leto 

:ц ^,0 je bila odobrena garain- 

ing. Janez TJmelc, uslužbenec Re- 
krctaViuta za urbanizem, komunalno 
in stanovanjsko izgradnjo LRS; 

Robert Dular, pomočnik direktor- 
ja NB, podružnice 601; 

Anton Petkovšek, direktor Kom- 
binata lesne industrije I-ogatec; 

Ivan Brumen, tajnik Okrajne go- 
stinske zbornice; 

l1'rane Ukmar, direktor trg. podj. 
»Delikatesa« in 

Stane Sovine, podpredsed. Okraj- 
ne žadružne zveze. 

OBVESTILO 
Na teritoriju mesta Ljubljane je 

bila v 1. 1955 in 1956 izvršena mestna 
triangulacija in bazisna poligouo- 
metrija, razen tega se postopoma 
obnavlja poligonska mreža. 

Vse trigonometrične in poligon- 
ske točke so obeležene s trajnimi 
geodetskimi znaki, kateri se iialia- 

jajo po večini na hodnikih, deloma 
pa (udi na cestiščih. 

Opozarjamo, da je vsaka po- 
škodba teh znakov po členu 38 Za- 
kona o zemljiškem katastru (Urad- 
ni list FLRJ št. 43/53) kazniva in se 
lahko kaznuje oseba ali odgovorni 
uslužbenec pravne osebe do 10.000 
dinarjev, pravna oseba pa do 100.000 
dinarjev. Razen tega je povzroči- 
telj materialno odgovoren za novo 
postavitev teh znakov. 

Zaradi tega prosimo vse ustano- 
ve in podjetja, da predhodno ja- 
vijo vsako prekopavanje cest in 
hodnikov Geodetskemu odseku Taj- 
ništva za urbanizem OLO Ljub- 
ljana — Kresija, soba št. 38/11. Pri- 
javi naj bo priložena situacija (ko- 
pija katastrske mape), v kateri je 
vrisati traso prekopa. Le na ta na- 
čin bo mogoče zavarovati geodetske 
znake pred uničenjem. 

Odsek za geodetske posle 

RAZPIS 
Personalna komisija Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 

razpisuje 
v upravi Okrajnega ljudskega odbora naslednja delovna mesta: 

1. mesto šefa odseka za gospodarsko statistiko v Zavodu za statistiko, 
2. mesto enega geodeta in enega geometra v odseku za geodetske posle. 

Pogoji: 
Pod 1.: ekonomska ali pravna fakulteta in vsaj 4 leta prakse na 

vodilnem mestu v gospodarski statistiki. 
Pod 2.: tehnična visoka šola oziroma tehnična srednja šola in vsaj 

3 leta prakse. 
Plače po Temeljni uredbi in dopolnilna plača. 
Pravilno kolkovane prošnje z življenjepisom se vlagajo do 31. ok- 

tobra 1956 v Uradu tajnika — Kresija, soba št. 13/1. 
Personalna komisija OLO 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

>*itve In imenovanja 
у'"п'е je bil razrešen kot 

vSi in 'cj® !m n a z i j e v Ljubljani; 
V' Saje je bila razrešena kot 
iSoti f^imnazije v Ljubljani; 
i.VHel' * nič je bil razrešen kot 
Mlin •so'c za Sanitarne tehnike 

i Чл ,1: 
fi'f'i'k je bil razrešen kot 

i S 

je bil razrešen koi 
, 'иЧа »Ivana Cankarja« v 

ii1'1.- V'Wici orK'ilijn je bil razrešen 
if * ! in ^ Vili. gimnarzije v Liub- 

..""en-ovan kot direktor 
j Ljub'jani: 

"fedved je bil postavljen Sjl^torin v " •J~  T •"'L Ја л. gimnazije v Ljub- 
,4 .аЧЈСа T* 
№ dir,.u, . cs j(' bila posta vi je- liitij. 'orja Vili. gimnaizije v 

Au 
5 Žl1 je bil postav- 

. \к Linla • <>ria Tehnične srednje 
Лађг .п': 

М.ДЧЈкн T"i"c je bil postavljen za 
('/(lajanj, <>ma »Ivana Cankarja« 

W;; je bila postavlje- 
Poh ^'oo Doma vajen k v 

^'»arno goro; 

OBČINA GROSUPLJE 

Na podlagi 15. čl. Zakona o po-, 
kopališčih (Ur. list LRS št. 49-60/56), 
v zvezi s 23. členom Pravilnika za 
izvrševanje zakona o pokopališčih 
(Ur. list LRS št. 26/56) iin 2. .točke 
50. člena Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS šte- 
vilka 19-88/52) ter 3. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ št. 58-633/55) je Občinski ljud- 
ski odbor Grosuplje na 12. seji dne 
22. sept. 1*)56 sprejel sklep o spre- 
membi odloka o pokopališkem redu 
tako, da se njegovo prečiščeno bese- 
dilo glasi: 

ODLOK 
o pokopališkem reda 

1. člen 
Na območju občine Grosuplje so 

-naslednja pokopališča: Grosuplje, 
Šmarje, Mala Stara vas, I)olc pri Po- 
lici, Troščine, Polica, Gatiua, Žalna, 
Veliko Mlačevo, Velika Račna (Ko- 
panj), Spodnja Slivnica, Podtabor 
pri Grosupljem in Staro apno. 

2. člen 
Pota na pokopališčih vzdržuje 

občinski ljudski odbor po za to do- 
ločenem organu. 

3. člen 
Za grobove morajo skrbeti lastni- 

ki oziroma zakupniki, ki so dolžni 
poskrbeti, da so grobovi opleti, trava 
pokošena, okolica groba pa po mož- 
nosti posuta s peskom. 

Zasajanje listnatega drevja ali 
drugih večjih dreves je dovoljeno le 
s pristankom pristojnega občinskega 

organa. Nizko okrasno grmičevje je 
treba rodno striči. 

Za namestitev spominskih plošč 
na pokopališkem zidu je potrebno 
predhodno dovoljenje za to pristoj- 
nega občinskega upravnega organa. 

Na pokopališčih je prepovedana 
vsaka vožnja z vozili in dvokolesi, 
prav tako pa ni dopustno na poko- 
pališče voditi pse. 

Ce zakupniki ne bi sami skrbeli 
za vzdrževanje roda in čistoče gro- 
bov, lahko pristojni organ občinske- 
ga ljudskega odbora sam opravi po- 
trebna očiščevalna dela na stroške 
zakupnikau 

4. člen 
Poškodovanje in ponesnaženje 

grobov, nagrobnikov, spomenikov in 
grobne okolice, nasadov, stez in dru- 
gih naprav na pokopališčih je pre- 
povedano. 

Smeti in odpadki, ostanki vencev 
in podobno se smejo odlagati na po- 
kopališčih samo na posebej odrejeni 
prostor. 

5. člen 
Prostor za grobove oddaja v upo- 

rabo za določen čas pristojni organ 
občinskega ljudskega odbora proti 
predhodnemu plačilu določene pri- 
stojbine. Poedinemu zakupniku se 
sme dodeliti v uporabo prostor za 
največ dva grobova. Prostori ob zidu 
se oddajajo v uporabo le za dva 
groba skupaj. 

Prostori 7Л grobove borcev, pad- 
lih v NOV in za grobove žrtev faši- 
stičnega terorja se odkazujejo brez 
plačila pristojbine. 

6. člen 
Z opuščenimi grobnicami razpo- 

laga pristojni organ občinskega ljud- 

skega odbora, prav tako pa tudi z 
zanemarjenimi nagrobniki ter spo- 
meniki, če jih na njegov poziv last- 
nik oziroma zakupnik ni postavil v 
redno stanje oziroma odstranil v do- 
ločenem roku. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do lOOOdin se 

kaznuje, kdor prekrši določbe prvih 
štirih odstavkov 3. člena in določbe 
4. člena tega odloka. 

Za upravno kazenski postopek in 
za izrekanje kazni po tem odloku je 
pristojen sodnik za prekrške Občin- 
skega ljudskega odbora Grosuplje, 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»GlasnikĐ«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Anton Jnnežič 1. r. 

OBČINA LITIJA 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena 
in točke 1. 70. člena Zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Ur. list LRS 
št. 19/52), poglavja XXV1I/1, priloge 
I/A Zakona o občinskih in okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list FLRJ 
št. 34-371/55), 15. člena Uredbe o po- 
sojilih za gospodarske investicije 
(Ur. list FI.RJ št. 4-30/54), določil 
Uredbe o družbenih investicijskih 
skladih (Ur. list FLRJ št. 22/56), 
a člena Uredbe o gospodarjenju z 
osnovnimi trredstvi gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ št. 52-433/53) 
in 2. točke 24. člena Statuta ObLO 
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Litija, jc Občinski ljudski odbor Li- 
tija na svoji 15. redni seji dne 
13. avgusta 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 
1. člen 

Za območje občine l.itija se usta- 
novi občinski investicijski sklad. 

2. člen 
Občinski investicijski sklad je 

družbeni kreditni sklad. 
3. člen 

V sklad se stekajo; 
1. Sredstva, ki so v ta namen do- 

ločena z družbenim planom občine 
Litija; 

2. obresti in anuitete investicij- 
skih posojil in obresti od kreditov za 
stalna obratna sredstva, kateri kre- 
diti so dani iz tega sklada; 

3. 50 0/o protipravno pridobljene- 
ga premoženja in denarne kazni po 
71. in 76. členu Uredbe o gospodar- 
jenju z osnovnimi sredstvi gospodar- 
skih organizacij; 

4. drugi dohodki, ki so določeni s 
posebnimi predpisi. 

4. člen 
Namen sklada je dajanje posojil 
1. gospodarskim organizacijam, 

zadrugam in drugim družbenim or- 
ganizacijam ; 

2. za garapcijske zneske in vse 
druge obveznosti iz posojil za gospo- 
darske investicije, ki jih gospodarske 
organizacije dobijo iz drugih skla- 
dov; 

3. za negospodarske investicije; 
4. obrtništvu za njegove delav- 

nosti. _ 5. člen 
Sredstva občinskega investicijske- 

ga sklada se nalagajo pri Komunalni 
banki, ki izvršuje proračun občin- 
skega ljudskega odbora. 

6. člen 
Sklad upravlja Svet za gospodar- 

stvo Občinskega ljudskega odbora 
LitiJa- 7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v 
uradnem glasilu okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1956 
dalje. 

Predsednik ObLO: 
Miha Berčič I. r. 

Na podlagi 2. točke 50. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19-88/52) in 1. in 
2. člena Splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev (Uradni list FLRJ 
št, 26-269/55) ter 10. in 24. člena Sta- 
tuta občine Litija, je Občinski ljud- 
ski odl>or Litija na svoji 15. redni 

seji dne 13, avgusta 1956 izdal na- 
slednji 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za stanovanj- 

sko komunalno graditev 
1. člen 

Ustanovi se Sklad za stanovanj- 
sko-komunalno graditev kot družbe- 
ni sklad. 

Sklad je pravna oseba s sedežem 
V 2. člen 

1/. tega sklada se dajejo sredstva 
za zidanje stanovanjskih hiš in ko- 
munalnih naprav, ki so v zvezi z 
ureditvijo stanovanjskih območij. 

3. člen 
V sklad se stekajo naslednja 

sredstva: 
1. Sredstva od prodaje hiš, stano- 

vanj in poslovnih prostorov, last 
splošnega ljudskega premoženja. 

2. Del najemnin od stanovanj in 
poslovnih prostorov, in sicer: od na- 
jemnin za stanovanja 20%, od na- 
jemnin za poslovne prostore pn4()0/o. 

3. Sredstva, ki se plačujejo po 
odloku o zagotovitvi povračila inve- 
sticijskih stroškov za komunalne na- 
prave. 

4. Sredstva, ki so določena po 
družbenem planu in dotacije iz pro- 
računa. 

5. Sredstva skladov za samostoj- 
no razpolaganje gospodarskih orga- 
nizacij, ki jih določi Delavski svet. 

6. Posojila, ki jih dajejo gospo- 
darske organizacije iz skleda za sa- 
ni <>s to j no razpolaga n je. 

7. Sredstva danih posojil, ki so 
razpisana za kreditiranje za graditev 
stanovanj in komunalnih naprav. 

4. člen 
Sredstva sklajda _se nalagajo na 

poseben račun pri Komunalni banki 
v Litiji, ki izvršuje proračun Občin- 
skega ljudskega odbora. 

5. člen 
Sredstva,od najemnin za poslovne 

prostore po 2. točki 3. člena tega od- 
loka, se v okviru sklada vodi pose- 
bej. Ta sredstva se uporabljajo za 
razširitev poslovnih prostorov v 
skladu s potrebami stanovanjskih 
območij. . J 6. člen 

Sklad upravlja Svet za komunal- 
ne zadeve. _ 7. člen 

Pravila sklada sprejme Svet za 
komunalne zadeve, potrdi pa jih na 
svoji seji občinski ljudski odbor. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem gla- 
silu OLO Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. julija 1956. 

Predsednik ObLO: 
Miha Berčič 1. r. 

Na podlagi določil 12. člena in 
2. točke 50. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS 
št. 19-88/52), na podlagi 1., 4. in 
6. člena Uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Uradni list FLRJ 
št. 19/53), člena 4. Uredbe o spre-i 
membah in dopolnitvah tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ 
št. 8/56), člena 1. Odloka o okvirnih 
stopnjah občinskega prometnega 
davka (Ur. list LRS št. 16-62/56), 
XXI. poglavja zveznega družbenega 
plana (Ur. list FLRJ št. 14/56), 8. čle- 
na ter 2. točke 24. člena Statuta Ob- 
činskega ljudskega odbora Litija je 
ObLO Litija na svoji 15. redni seji 
dne 13. avgusta 1956 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v Občini Litija 

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo trgovska 
podjetja, trgovine, prodajalne proiz- 
vajalnih podjetij in zasebni proizva- 
jalci alkoholnih pijač od prometa z 
blagom na drobno, ki ga ostvarjajo 
na območju občine Litija. 

2. člen 
Občinski prometni davek se 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) na proizvode, za katere je z 
zveznimi predpisi določen način 
oblikovanja prodajnih cen na 
drobno; 

č) <k1 prometa z živilskimi po- 
trebščinami; 

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

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od kate- 

rih se ne plačuje davek, 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 — domača 
predelava kmetijskih pridelkov z iz- 
jemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini, iz- 

vzemšL od alkoholnih pijač 1.5 °/o; 
b) od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini 10 Vo; 

vi e) od prodaje alkohol11'^ | 
(vina in žganja) na 
vidualuih proizvajalcih W 

5. člen . . plač* 
Individualni proizv^81 j, Ј,в1м 

jejo prometni davek o|l n ^ 
pijač ob prejemu dovolji-nJ^, 
dajo alkoholnih pij.ač. '/л ''in, pA 
eme alkoholnih pijač, k' j ^ pl 
knadno pripeljejo za Pr0"a^,'iJiiiit

|1 

dolžni vložiti prijavo pf' ^ 
finančnem organu v 24 «ral. 
spet ju in v istem roku 'u'11 

davek. , *i 6. člen , ki 
Gospodarske organizacij ' ^ 

dolžne voditi poslovne knj'e 
so zavezane plačilu tega jJ 
lahko občinski ljudski 
vidu al no odločbo določi P*'j ^ 
odstotek občinskega davk« ^9 
kupnega prometa, ki g" J*|' 
gospodarska organizacija 0 t ' 
nadrobno prodajo tega v'"* 
jemo alkoholnih pijač. 

7. člen .Ud 
Trgovsko podjetje na 

se ukvarja likrati s ' .0$t* 
drobno, plačuje prav tako P 
davek od prometa na droh11 

8. člen џ 
Uredba o prometnem do Лј 

list FLRJ, št. 55/53) z vsem'L/ 
šimi spremembami in c{4' 
navodila za izvajanje ure foliji 
metnem davku (Ur. list ' 

V 

2/54) in Navodila o spren1';' jstf 
dopolnitvah navodila za '/[fr. b 
uredbe o prometnem davka 
FLRJ, št. 4/55). Uredba « 
izteriatvi davkov in drupSAj.^ 
č u tisk i h dohodkov (Ur. list,' 
33/53) in Uredbe o pobiranj« \ 
kov proračunov in sklade^, 
darskih organizacij 
št. 19/56) veljajo načelno уГук« 
občinskega prometnega (l" 
prometa na drobno. 

9. člen , uip 
Tolmačenja za izvajamj^ j o'' 

loka izdaja Svet za dri"" 
in finance pri ObLO Litij0, 

pf 

Občinski prometni 
odloku se plačuje: 

•O. člen екрУ dave 

a) od prometav trgovin1, ^ 
alkoholnih pijač od 1rlj Akoho^lt 

in od iy 

od alkoholnih pijač 
b) od prometa z 

iačami v trgovini in t"' > pd 
.ohol ni h pijač na drobn",.1,,^ 

vidualnih prodajalcih 
stopi ta odlok v veljavo. 

11. člen 
Ta odlok začne уеД т ји^ 

objave v »Glasniku« OI.O I j' 
Predsednik ji^ 

Občin, ljudskega 
Miha Berčič '• 

4 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja »TAPETNIŠTVO-DEKORACIJE«, Ljubljana. Trubarjeva 78, v leto 
i 4 л— 1.. : _ _ j i J * i , > ^ _ .... . _. Podjetje »Tapetn i štvo-d ekoraci j e« poeluje od leta 1947. V letu 1955 je bilo zaposlenih povprečno U delavcev m uslužbencev. Svoje 
do družbene skupnosti ter dobaviteljev je podjetje odvajalo pravočasno. Knjigovodstvo je v redu in ažurno. 

obve2" 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
It. Naziv postavke Znesek v 000 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 

Skupni: 

304 
459 

3.359 

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 finansiranje 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 
Đ Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj: 

ZneseK 

Vodja računovodstva: 
Zupančič Ivanka 

Tredsednik upravneea odbora; 
btarin 

Direktor podjetja: 
RazborSek Maks 

ч 

4 
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IzvJeček Iz poročila o poslovanju podjetja »NOVOST«, Ljubljana, Pasaža Nebotičnika, v letu 1955 

bi4 ? Po^jeljc »Novost«, Ljubljana, Pasaža Nebotičnika, se havi s prodajo usnjene galanterije na drobno, in ima dve poslovalnici. Realizacija 
"Oeežena 66,940.406 din, to je 196,88 % nasproti planu. Povprečno je biJo zaposlenih 7 os ob. Vse obveznosti so bile v redu ponavnane. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Naziv postavke Znesek v 000 din 

1$ 

i A. Osnovna In Izločena sredstva 
2. sredstva 
iSnA V tekU ocena sredstva In druga Investicijska sredstva 

\ ^^^Pna obratna sredstva 
B. Obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
' druge terjatve irfv • ru8a aktiva 

i ®guPb)
a
re3enl dubltck 

D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

921 
886 

Zap. 
•St. Naziv postavke 

A. Viri osnbvnih in Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. DrugI viri flnanslranja 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: 

PASIVA 

Znesek v 000 din 

921 
1.251 

3.930 

4.539 
341 
236 

11.218 

Vodja računovodstva: 
Kral Erika 

Predsednik upravnega odbora: 
Jarc Vida 

Direktor pedjetjat 
KrmelJ Ciril 

rzvr?ček iz poročila o poslovanju zadruge pleskat jev in čskoslikarjev »SLIKOPLESK«, Ljubljana, 
Gosposvetska 16, v letu 1955 

je bilo med letom zaposlenih 57 delavcev in 5 uslužbencev. Od planiranih 35,592.000 din je doseigla samo 30,440.000 din prometa aH 
K ' z ozirom na zmanjšanje števila zaposlene delovne sile. Promet na posameznika pa je bil zvišan za 10,5 %, vsiled ponovne uvedbe akord- 

'eslužka. Vse obveznosti do družbe so bile poravnane, knjigovodstvo je ažurno in v redu. Upravni odbor in delavski svet zadruge sta 
imela redne seje in zasedanja ter sproti reševala vse nastajajoče probleme. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Naziv postavke 

^ A. Osnovna In Izločena sredstva 
l. Plovna sredstva 
\ 2v®8ticlje v teku 
ločena sredstva in druga investicijska sredstva 

^kui 
B. Obratna sredstva 

pna obratna sredstva 
I C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
l. rvpci in druge terjatve ru6a aktiva 
) D. Finančni uspeh 
1. K^Porejenl dobiček X2guba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

483 
3.173 

1.724 

3.189 
4.744 

Zap. 
ftt. 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 finansiranje investicij 
5. DrugI viri flnanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratih 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 

Znesek v 000 din 

483 
6.149 

2.570 

1.432 
2.679 
7.588 

20.901 

Vodja računovodstva: 
Sežun Anica 

Predsetiiiik upravnega odbora: 
Martine Jože 

Direktor podjetja: 
Lesar Viktor 

lzvr**(>k Iz poročila o poslovanju podjetjo •LIT0GBAFIJA«, Ljirbljana-Moste, Bazoviška 1, v letu 1955 

letu 1955 je podjetje povečalo svoja osnovna sredstva za 820.000 din in zvišalo svojo proizvodnjo v primeri z letom 1954 za 
ЧцЈ10 10 %• Plan, ki je bil postavljen na osnovi normalnega delovnega časa, je bil presežen za 38 % in to zaradi dela v dveh izmenah in ega dela. Podjetje razpolaga še zmeraj samo z enim izrabi j enim kamenotiskarskim strojem ie; leta 1906. Ko bi podjetje razpolagalo s 

primemo strojno opremo in primernimi obratnimi prostori, bi lahko doseglo boljši uspeh. > 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

I. q A. Osnovna In izločena sredstva 
}■ ,C«l:rvred8tva 

• Motena]e V tekU 

Skui 

a sredstva In druga investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

'Pna obratna sredstva 

1.c- Sredstva v obračunu In druga aktiva 
druce terlatve • ^гцв' ^ druge terjatve Ka aktiva 

D. Finančni uspeh 
VCeJenl dobiček 

_Sku£a)^_ 

Znesek v 000 din 

1.482 
1.13« 

1.378 

1.1(2 

1.220 

•Ј7в 

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 finansiranje Investicij 
У Drugi viri flnanslranja Investicij 

B. Vlrl obratnih sredstev 
$. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Vlrl sredstev v obračunu in druga sredstva 
Г Dobavitelji In druge obveznosti 
B. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje izgube  Skupaj: 

Znesek v <4)0 din 

2,482 
1.940 

1.537 

597 

3.220 
».37« 

Vodja računovodstva: 
Perič Ida 

Predsednik upravnega odborat 
Segina Ivanka 

Direktor podjetja: 
OOtzl Miroslav 

i 
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Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »KNJIGOVEZNICA« — državni obrtni mojster Vetrili Franjo, Ljub,ian<>' 
Titova 17, v letu 1955 ^ 

V poslovnem letu 1955 je državni obrtni obrat povečal svoja osnovna sredstva samo za 80.510 din, medtem ko je zvišal svojo Pro'iV^ah '' 
1,504.000 din se pravi za polnih 22 %. Plan, ki je bil postavljen na podladi normalnega delovnega časa, pa je bil zaradi dela po P^gdani6"1 

stalnega nadurnega dela presežen za 44 "/o. Obrat je pomankljivo opremljen in bi bili nujno potrebni še nekateri, stroji, da bi ob " 1 

stanju delovne sile, dosegli višji dohodek. 
»IV. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. 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 obraCunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
 Skupa.1: 

Znesek v 000 din 

1.010 
50S 

1.361 

261 

2.251 

5.388 

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 finansiranje 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: 

Vodja računovodstva: 
Perlč Ida 

Predsednik upravnega odbora: 
Majhenič Franc 

Državni obrtni mojster: 
Vetrih Franjo 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja Slaščičarne in pekarne »LEDINA«, Ljubljana, Poljanska c. 11, v I 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 1. novembra 1952. Od ustanovitve do danes se je močno razširilo in obsega danes: 2 pekovski 
slaščičarsko delavnico, delavnico za burek in 5 trgovin za prodajo lastnih izdelkov. Realizacija je znašala 85,554.599 din. Povprečno J 

zaposlenih 52 delavcev in uslužbencev. Podjetje je kljub zastarelim strojnim napravam uspešno zaključilo svoje poslovanje 

л 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra lilSi 

Zap. 
št. Naziv postavke 

Л. 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: 

Znesek v 000 din 

7.433 
957 

7.600 

2.083 
143 

4.344 

22.560 

Zap. 
št. Naziv postavke 

Л, Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Kazni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje 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: 

2.!!' 

Vodja računovodstva: 
Berne Adoll 

Predsednik upravnega odbora: 
Trifunovič Valentina 

Direktor podjetja: 
Maurin Karel 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »AVT0TAKSI«, Ljubljana, Slomškova 6, v letu 1955 
Л 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana, štev. 3870/48, dnp 6. decembra 1948. Podjetje zaposluje povprečno 30 delavcev 
bencev. Plan prometa je bil realiziran z 21,718:684 din ali s 133,07 % napram postavljenemu planu, kar je v manjši meri zasluga naba 
osebnih avtomobilov, v večji meri pa povprečna storilnost kolektiva. Obveznosti do dobaviteljev in družbene skupnosti so bile v redu и1 

časno poravnane. Podjetje je aktivno, knjigovodstvo ažurno in v redu. м 
f>S > 

BILANCA na dan 31. decembra 1959 AKTIVA 

Zap. 
št. 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 
7. Rtizporejeni dobiček 
t. Izguba 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

10.942 
4.676 

2.01» 

1.644 
169 

22.396 

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 finansiranje investicij 
5. Drugi viri finansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
0. 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 ' 

»•Si it 

iH s 

ггЈ^ 

Vodja računovodstva: 
Bernlk Francka 

Predsednik upravnega odbora: 
Povše Ludvik 

Direktor podjetja: 
Klun Jože 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskegfi podjetja »FOTOMATERIAL«, Ljubljana, v letu 1955 

* 
* 

1» s 

«1 

It s 

M 

aih^f' ustanovljeno 1. julija 1954, je v Je bilo U uslužbencev in delavcev. Upravni 
letu 1955 razširilo svojo dejavnost tudi na veliko. Prekoračenje plana 33 %. Povprečno zapo- 
odbor je sproti reševal vse tekoče posle. Družbene obveznosti so bile v redu poravnane. 

Podjetje je rentabilno. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

j A. Osnovna In izločena sredstva 
2* W0vna sredstva l.fc.stlcije v teku 

močena sredstva in druga investicijska redstva 

kSkupna 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
I C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
8. JjPci In druge terjatve uruga aktiva 
^ D. Finančni uspeh 
I. ^porejenl dobiček 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

1.757 
2.095 

11.146 

1.7G1 
203 

2.4G6 

19.428 

Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

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

B. viri obratnih sredstev 
8. Viri obratnih sredstev (skupno) 

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

D. finančni uspeh 
9. Dbblček 

10. Kritje izgube 
Skupaj; 

1.757 
2.206 

8.2G0 

4.739 

2.466 
19.428 

Vodja računovodstva: 
Ladislava Matovina 

Predsednik upravnega odbora: 
Stich Jana 

Direktor podjetja: 
Vinko Bernik 

Izvl^cok iz poročilo o poslovanju obrtne zadruge »PARKFTAP", LjublEina, Trubarjeva 93, v letu 1955 

ustanovljena v letu 1950. Članov ima 20. Bavi se z dobavo, polaganjem in struženjem parketa. Dela izvršuje po celi državL 
1955 je bila dosežena realizacija v višini 48,160.368 din. Zadruga je rentabilna. Knjigovodstvo je ažurno in v redu. Obveznosti do družbene 

skupnosti so bile pravočasno poravnane. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

4 A. Osnovna in izločena sredstva 
i ?Snovna sredstva 
j^sticlje v teku 
ločena sredstva in druga investicijska sredstva 

^ B. Obratna sredstva 
l*Upna obratna sredstva 

5 C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
I. in druge terjatve V u8a aktiva 
1 D. Finančni uspeh 
i. i2g^Porejeni dobiček 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

1 
100 

4.067 

6.052 

2.318 

12.528 

Zop. 
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 finansiranje investicij 
5. Drugi viri flnanslranja 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 v 000 din 

1 
390 

4.358 

5.426 
45 

2.318 
12.538 

Vodja računovodstva: 
Permc Martin 

Predsednik upravnega odbora: 
Demšar Justin 

Direktor podjetja: 
Vcrtačnik Franc 

^ t7"|prek iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »IZSIRA«, Ljubljana, Wolfcva 1/1, v letu 1955 

^ 0PrJL '!u ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana in posluje od 1. maja 1949. V poslovnem letu 1955 je podjetje zaposlovalo 31 uslužbencev 4^° ^ 294,506.736 din prometa. Doseglo je koeficient obračanja 8,4. Sodelovanje med upravnim odborom, delovnim kolektivom in sin- 
. 0 Podružnico je potekalo v soglasju in so se vsi problemi podjetja sproti reševali. Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. 
K 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 
>      

Naziv postavke 

i' *aveatfVredstva 
1г1г,л с'-1е v teku 

A. Osnovna In IzIoCena sredstva 

0®ena sredstva In druga Investicijska sredstva 

• Sk, uPna 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
t. c- Sredstva v obračnnu In druga aktiva 
'■ tlruo' ln ''ruge terjatve 

aktiva 
■?a: 

14т?аГе1еп1 đobieek 
D. Finančni uspeli 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

1.007 
4.646 

32.200 

1.229 
83 

3.3G9 

45.534 

Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v -ХК) din 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgorof nl krediti za dokončane .Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. DrugI viri flnanslranja 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; 

4.007 
5.964 

11.546 
ss 

3.369 
45.534 

Vodja računovodstva: 
Lenščak Vida 

Predsednik upravnega odbora: 
Ervln Vldlc 

Direktor podjetja) 
Sefic Pavle 



STRAN 334 Gl^ 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja »ŠPORT OPREMA«, Ljubljana, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 24. februarja 1951 z odločbo RLO II, Ljubljana. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 21 
in nameščencev in ustvarilo 17,652.061 din prometa, to je 116%. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Knjigovodstvo 

in v redu. Delovni kolektiv podjetja oziroma upravni odbor in delavski svet sta imela zasedanja redno, ter so se problemi siproti resev*^ 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19Г»5 
Zap. 
št. 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 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.534 
545 

2.817 

1.794 

10.564 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Skiad 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 in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

ki 

Vodja računovodstva: 
Košuta Alojzija 

Predsednik upravnega odbora: 
Kariin Janes 

Direktor podjetja: 
Kržišnik Anton 

I I1 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja ROZMAN 5I_AVA. državni obrtni mojster, Ljubljana, Gosposka 4, v i.' 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 26. decembra 1950 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana, št. 1395/50. V letu 1955 je podjetje 
povprečno 38 delavk in nameščenk. Dosežena realizacija je znašala 44,826.305 din, ali 98 % naipram postavljenemu pdanu. PLan nd bil иЈг 
vsled neredne dobave volnene preje. Obveznosti do družbene skupnosti in dobaviteljev so bile pravočasno poravnane. Podjetje je aktivno« 

govodstvo na tekočem in v redu. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. Naziv postavk« 

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: 

Znesek v 000 din 

5.836 
3.951 

6.185 

3.347 
1.678 

8.111 

29.108 

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 finansiranje 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: 

H 

Vodja računovodstva* 
Bernik Francka 

Državni obrtni mojstec 
Rozman Slava 

Izvleček iz poročila o poslovanju industrijskega podjetja »DEŽNIK«, Ljubljana, Aleševčeva 12 in 14, v letu ^ 

Proizvodni plan je bil dosežen 121 % 1» koliiftini in 118% po vrednosti. Povprečno število zaposlenih je bilo 42, od tega 3 nameščenci. P0*1 

je znašal 94,134.793 din. | 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v 000 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 
 .  Skupajt 

13.540 
6.794 
4.951 

17.747 

6.301 
497 

10.585 

60.415 

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 finansiranje investicij 
5. Drugi viri flnanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
    Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
Škof Silva 

Predsednik upravnega odbora: 
Snoj Tončka 

Direktor podjetja: 
Fovh Jožko 

i 


