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smo postavili v našem gospodarstvu 
temelje za stabilizacijo tržišča in 
hitrejši dvig standarda delovnega 
človeka. Delovni kolektivi In organi 
delavskega upravljanja bodo mo- 
rali podvzeti vse možne ukrepe za 
prilagoditev proizvodnje novim prin- 
cipom gospodarske politike, pred- 
vsem pa podvzeti vse mere za dvig 
produktivnosti dela na vsakem de- 
lovnem mestu. 

Ob odstranitvi objektivnih in 
subjektivnih ovir so dane vse mož- 
nosti za izpolnitev letnih planskih 
nalog. 

II. Industrija 

V I. polletju tekočega leta je in- 
dustrijska proizvodnja dosegla 440/o 
letne količinske proizvodnje ali 
104% ostvarjene proizvodnje v istem 
obdobju preteklega leta. 

Ce upoštevamo, da je količinska 
proizvodnja v J. polletju 1955 do- 
segla 46 "/o letne proizvodnje, lahko 
smatramo tudi dinamiko v letoš- 
njem letu za zadovoljivo. 

Iz izpolnitve plana količinske 
proizvodnje izhaja, da podjetja niso 
dosegla po družbenm planu pred- 
videnega povečanja storilnosti. Iz 
podatkov je razvidno, da sicer sto- 
rilnost v primerjavi s I. polletjem 
preteklega leta ni padla, vendar pa 
moramo ugotoviti, da delovni ko- 
lektivi niso vložili dovolj naporov 
za dosego predvidenega povečanja 

storilnosti. Gospodarske organiza- 
cije niso pristopile dovolj energično 
k uvajanju realnih norm, k pra- 
vilnejšemu izvajanju premiranja, 
zmanjšanja števila predvsem ne- 
produktivnega osebja in boljši or- 
ganizaciji dela. 

Poleg tega pa je vplivala na pro- 
izvodnjo tudi preorientacija v naši 
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gospodarski politiki, ki je nekateri 
kolektivi niso začeli pravočasno iz- 
vajati. Gre predvsem za tista pod- 
jetja, ki izdelujejo investicijsko 
opremo in ki bi morala pravočasno 
preorientirati svojo proizvodnjo in 
jo prilagoditi potrebam tržišča. S tem 
bi bilo doseženo boljše izkoriščanje 
kapacitet in večja proizvodnost dela. 

Na izpolnitev količinske proiz- 
vodnje pa so vplivali tudi naslednji 
objektivni razlogi: 

Pomanjkanje električne ener- 
gije, ki je znašala 8 V« normalne 
potrošnje, delno tudi nepravočasno 
odobravanje kreditov in nepravo- 
časne dobave surovin, predvsem 
uvoznih'. 

Po posameznih strokah je fizični 
obseg proizvodnje naslednji: 

Rcal. I. poli. 56 Rcal. I. poli. 56 
Indeksi fizičnega obsega 
Plan 5(r 

111 Proizvodnja električne energije 45 
115 Barvasta metalurgija 50 
116 Proizvodnja in predelava nekovin 43 
117 Kovinska industrija 38 
119 Elektroindustrija 35 
120 Kemična industrija 47 
121 Industrija gradbenega materiala 40 
122 Lesna industrija 46 
123 Papirna industrija 52 
124 Tekstilna industrija 42 
125 Industrija usnja in obutve ' 43 
127 Živilska industrija 49 
128 Grafična industrija 53 
129 Tobačna industrija 52 
130 Filmska industrija  4 
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Industrija skupaj 

Primerjava s proizvodnim pla- 
nom za leto 1956 nam kaže, da je 
bil količinski plan dosežen le v bar- 
vasti metalurgiji, papirni in tobačni 
industriji, medtem ko v ostalih stro- 
kah ni bil izpolnjen. 

44 104 

.moramo dejstvo, da 
^ i ''rstvo doseglo isti uspeh 

rea!'( .tju preteklega leta, *U^ija celotnega dohod- 
l 'fijnem smislu enaka v 

ra, |(1|
JI'i. Pač pa bodo v le- 

jHt.tu potrebni večji napori 
'гМоуГ družbenega plana, ker Л ј||Ја za S'/o večje naloge, 
л' iifj. "ogegli v lanskem letu. 
'i ^otn',,rj«mo namreč realiza- 
4,4.,Л dohodka v I. polletju 
'i. 'j^cijo I, polletja 1956, 
V. ia r .I'- dosežen v isti vi- 
vf. »0td'zacija je v sledečih 
V je i'>0durstva; gradbeni- 
V^liv os.(>Klo le 700/o lansko- 

ft к Ч 9^. trgovina 97 »/o in 
H.Ascn 0- Vs<' ostale panoge 
V' vit-- v '• polletju 1956 
\ celotni dohodek, kot 
' Г|0п v istem obdobju 

"K ;oj;-
vU"jem postavljenih 
0 Sospodarske politike 

^'Njih; 

VABILO 

Na podlagi 83. člena Zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. list LHS št. 19-89/52) v zvezi z 48. členom Statuta Okraja 
Ljubljana sklicujem 

na 11. skupno sejo 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev Okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana, ki bo v petek, dne 5. oktobra 1956 ob 9. uri 
dopoldne v sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Poročilo o realizaciji družbenega plana za I. polletje 1956. 
2. Poročilo o izvršitvi proračuna za 1. polletje 1956. 
3. Razne gospodarske zadeve. 
4. Poročilo Sanitarnega inšpektorata o higienskem stanju 

na šolah in situacijsko poročilo o otroški paralizi in 
poliomyelitisu. 

5. huzpravu o Sklepu o povračilu stroškov in odškodnini 
za izgubljeni zaslužek odbornikom ter članom svetov in 
komisij ljudskega odbora. 

6. Razprava v dopolnilnih plačah zavodov. 
7. Razlastitve. % 
8. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno predlagati spre- 
membo in dopolnitev dnevnega reda. v 

Morebitno odsotnost javite Skupščinski pisarni OLO, Kresija, 
soba 16 (telefon 21-939). 

Predsednik OLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

V proizvodnji električne ener- 
gije plan ni bil izpolnjen zaradi 
nizkega vodostaja v I. četrtletju. 

V barvasti metalurgiji je Kemič- 
na tovarna Moste dosegla količin- 
sko proizvodnjo, predvideno za I. pol- 
letje. 

Zaradi pomanjkanja električne 
energije in vode ter uvoznih su- 
rovin je nastal zastoj v proizvodnji 
in predelavi nekovin. 

Tovarna optike in steklopihaštva 
Ljubljana je dosegla plan proizvod- 
nje samo v višini 320/o, ker ni pra- 
vočasno priskrbela surovin. 

V kovinski industriji so plani- 
rano proizvodnjo dosegla podjetja: 
>Saturnus<, Tovarna kovinske ga- 
lanterije, >Utensilija«, »MlinostroU 
in >Elektra«, medtem ko so ostala 
podjetja te stroke izpod povprečja. 
Zaradi sprememb v investicijski po- 
litiki je nastopil zastoj v proizvod- 
nji podjetij >Skip«, >Indos« in »Žič- 
nica*. Nizko proizvodnjo v podjetju 
»Litostroj« 31°/o, na katerega od- 
pade 35"/o proizvodnje kovinske in- 
dustrije, je pripisati pomanjkanju 
električne energije, odložitvi inve- 
sticijskih naročil na poznejši rok 
ter pomanjkanju posameznih vrst 
surovin in materiala. Tovarna pi- 
salnih strojev ni dosegla predvidene 
proizvodnje zaradi zakasnitve inve- 
sticijskih del v novi tovarni, kar 
gre na račun kasno dodeljenega^ in- 
vesticijskega kredita iz republiške- 
ga investicijskega sklada. 

Posebno pereče vprašanje v tej 
stroki je preskrba s pločevino za 
izdelavo kovinske embalaže, od ka- 
tere je odvisna živilska in kemična 
industrija. Kvaliteta galanterijskih 
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izdelkov, predvsem okovja, klpi- 
čavnic in galvanhdrajiili izdelkov ne 
ustreza zahtevam inozemskega trga, 
kar je vplivalo tudi na izvoz lesne 
industrije. 

Strojna industrija pa bi se mo- 
rala v večji meri preorientirati na 
zunanja tržišča. 

Elektroindustrija ni dosegla pred- 
videne količinske proizvodnje. Sploš- 
no zmanjšanje obsega investicijske 
dejavnosti se je odrazilo na pro- 
izvodnji v podjetjih >Eima<, »liki« 
in » jambor«. Navedena okolnost je 
prisilila podjetja, da so delno opu- 
stila serijsko proizvodnjo investi- 
cijskega blagu. Tovarna baterij 
>Zmaj« ne dosega planirane koli- 
činske proizvodnje zaradi zmanj- 
šanja povpraševanja. Podjetje bi 
moralo v večjem obsegu realizirati 
prodajo na domačem trgu. 

Ugodno realizacijo je doseglo 
podjetje Tcla — 56"/o. 

V kemični industriji so podjetja 
»Helios«. Kemična tovarna Dom- 
žale, tovarna kleja in >Vedrog« 
presegla količinski plan proizvod- 
nje. Ostala podjetja te stroke pa 
so izpod povprečja. Nizka proizvod- 
nja v podjetju »Izolirka« gre na 
račun zmanjšanja investicij in grad- 
bene dejavnosti. Nizko realizacijo 
proizvodnje je dosegla tovarna 
»l.eks zaradi pomanjkanja nekate- 
rih surovin. 

Realizacija ostalih podjetij je 
bila tudi zadovoljiva. 

Bolj kol katera druga stroka in- 
dustrije je bila industrija gradbe- 
nega materiala odvisna od vremen- 
skih neprilik. na ilrtigi strani pa 
imajo vsa podjetja sezonski značaj 
poslovanju, zlasti opekarne. To je 
imelo v vrliki meri vpliv, da koli- 
činska proizvodnja ni bila ostvar- 
jena v predvidenem obsegu. Izred- 
no nizko realizacijo v tej stroki 
industrije sta dosegli podjetji: Vrh- 
niške opekarne in opekarna »Grad«. 
Vrhniške opekarne so predvidevale, 
da bo pričel obratovati že v začet- 
ku sezone nov vakuum agregat za 
izdelavo votlih izdelkov, ki pa je 
bil stavljen v pogon šele v drugem 
polletju. 

Opekarne ;Grad« so zaradi za- 
kasnitve sezone pričele s proizvod- 
njo in žganjem surove opeke zelo 
pozno, kar je vplivalo na izpolnitev 
plana. Na splošno velja za opekar- 
ne, da se do sedaj niso prilagodile 
potrebam gradbeništva s sodobnej- 
šimi izdelki (votlak. stropnjaki). 

V proizvodnji terazzo plošč pa 
ie nastal zastoj zaradi manjše grad- 
bene dejavnosti, 

V lesni industriji je na izpol- 
nitev plana vplivalo pomanjkanje 
kvalitetne smrekove hlodovine in 
premajhne zaloge zračno suhega re- 
zanega lesa. 

Podjetja: Lesna Industrija Dom- 
žale, »Melodija«, »Planica športe, 
»Sbrac, Stavbeno mizarstvo, »Stol«, 
»Zales« in Zadružno lesno industrij- 
sko podjetje Begunje pa so koli- 
činski plan proizvodnje presegla. 

Poleg objektivnih razlogov so 
vplivali tudi subjektivni momenti, 
in to predvsem slaba kvaliteta fi- 
nalnih izdelkov. 

Papirna industrija je presegla v 
celoti plan za 20/o. Izgledi zu pre- 
koračitev plana v II. polletju so 
ugodni, ker bo pričel obratovati 
novi kuhalnik v tovarni »Celuloza«, 
Medvode. 

V tekstilni industriji so plan 
presegla naslednja podjetja: »Dež- 
nik«, »Motvoz in platno«, Grosup- 
lje, Tovarna sanitetnega materiala 
Domžale in podjetje »Vata«. V osta- 
lih podjetjih te stroke je na nižjo 
proizvodnjo vplivalo pomanjkanje 
električne energije. 

Zaradi večjih žalitev domačega 
tržišča so nekatera podjetja pričela 
s proizvodnjo novih artiklov, kar je 
imelo delni vpliv na slabšo izrabo 
kapacitet. 

V tej stroki se na splošno opaža 
tendenca zniževanja proizvodnje kot 
posledica trenutne situacije na trži- 
šču. Pri podjetjih tekstilne indu- 
strije ugotavljamo pomanjkanje 
pravilnega odnosa do svojih nalog 
v zvezi s stabilizacijo tržišča. 

V industriji usnja in obutve je 
doseglo plan podjetje »Zvezda«, 
ostala podjetja pa so izpod pollet- 
nega povprečja. Vzrok temu je po- 
manjkanje električne energije, ki 
je prizadelo Tovarno usnja Šmart- 
no in podjetje »Torbica«. Tovarna 
kovčkov in usnjenih izdelkov »To- 
ko«, Domžale, ni dosegla planiranih 
količin zaradi povečane izdelave 
manjših artiklov na račun večjih. 
Na ta prehod je bilo podjetje pri- 
siljeno zaradi poslabšanja osnovne 
surovine — galanterijskega usnja. 

V živilski industriji v celoti plan 
ni bil izpolnjen. Razlog r,a nižjo 
proizvodnjo je bil v sezonskem zna- 
čaju podjetij Tovarne konserv in 
Pivovarne Union v pomanjkanju 
električne energije, občutiti pa je 
bilo tudi zastoj na tržišču. V tovar- 
ni močnih krmil kapacitete niso bile 
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115 Barvasta metalurgija 
lit Proizvodnja električne energije 106 
116 Proizvodnja in predelava nekovin 110 
117 Kovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
122 Lesna industrija 
125 Papirna industrija 
184 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
127 Živilska industrija 
128 Grafična industrija 
129 Tobačna industrija 
150 Filmska industrija 

izkoriščene. Edini faktor, ki zavira 
proizvodnjo v polni zmogljivosti, 
so visoke cene krmil, ki niso v so- 
razmerju s cenami mleka. 

Podjetja grafične industrije so 
polletno proizvodnjo presegla za 
30/o. 

Tobačna tovarna je presegla pol- 
letno predvideno proizvodnjo za 
2 »/o. 

Nizko realizacijo v filmski in- 
dustriji je pripisati nedokončani 
proizvodnji filmov. 

Po oceni gospodarskih organiza- 
cij bo količinski plan izpolnjen ko- 
nec leta v višini 94u/o, 

Upoštevaje, da bodo gospodarske 
organizacije v II. polletju bolje 
oskrbovane z električno energijo, 
da bodo sezonska podjetja ostvarila 
večji del svoje proizvodnje, da bo 
končan proces nedovršene proiz-. 
vodnje in Osvojena proizvodnja no- 
vih sortimentov, smatramo oceno 
podjetij za nerealno. Predvidevamo, 
da bo količinski plan do konca leta 
izpolnjen. 

Povprečno število zaposlenih v 
T. polletju je bilo v primerjavi s 
planirano delovno silo za leto t956 
in povprečnim številom zaposlenih 
v 1. polletju 1955 po posameznih 
strokah, prikazano v indeksih, na- 
slednje: 

Indeks 
Rcul. I. poli. 56 Rcal. 1. poli. 56 
Rcal. 1. poli. 55 
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Industrija skupaj 

Iz primerjave indeksov delovne 
sile in količinskega plana proizvod- 
nje je razvidno, da je produktiv- 
nost dela v I. polletju letošnjega 
leta nasproti istemu obdobju pre- 
teklega leta nekoliko narasla, kar 
lahko sklepamo iz stanja zaposlene 
delovne sile v primerjavi z realiza- 
cijo količinske proizvodnje, ni pa 
bila dosežena v isti višini, ki je bila 
predvidena s planom. 

Po planu smo predvidevali pove- 
čanje produktivnosti dela za 5 do 
6%. Uvodoma smo ugotovili, da 
kolektivi niso izkoristili vseh mož- 
nosti za izvršitev te naloge. Na pro- 
duktivnost dela in izrabo kapacitet 
pa je vplivalo v neki meri tudi po- 
manjkanje električne energije. 

Na zadovoljivo višino dobička, 
ki je bil realiziran v primerjavi 
s planom v višini 480/o, je vplivalo 
znižanje lastne cene. in to pred- 
vsem znižanje materialnih in režij- 
skih stroškov, ki so se znižali za 
654 milij. din. to je za 40/o v pri- 
merjavi z istim obdobjem pretek- 
lega leta. Nekoliko nižji pa je do- 
biček v primerjavi s polletno real^ 
zacijo preteklega leta, ki znaša 
95'/o zaradi povečanega prometnega 
davka v letu 1956, 

V I. polletju letošnjega leta so 
zaloge industrijskega blaga v pri- 
merjavi s preteklim'letom porasle 
za 280/o. Po posameznih strokah je 
bil porast zalog, izražen v indeksih, 
naslednji: 
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31. XII. 1956 =» 100 
111 Proizvodnja elek- 

trične energije — 
115 Barvasta metalurgija 
116 Industrija nekovin 
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III. Kmetijstvo 
Po okrajnem družbenem P ^ 

je bilo za leto 1956 Pr0.f'v' i.jc ^ 
večanje kmetijske Pro'zvo<' 0Ji)j' 
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v primerjavi z realizacijo v 

letju 1955 za ca. 80/o, kar je JsK 
vplivalo na preskrbo pf0^! "T1! 
v kritičnih zimskih meseci®' j^jf 
številčno stanje živine s9 ■! pe 
nilo za 2%, prirast živi"0 

50/o- . lai*" 
Poleg že omenjenih obK ( pf. 

pogojev so vplivali na ('v 

izvodnje v živinoreji še 11 ' 
ukrepi; ■ i)^ 

a) Načrtna odbira (sele^^^lj, 
brili plemenskih živali in n£l 

4 
|)е I 
sli; 

fj* Ж 4 

fs 

I 
4 v 

A 
t 

ЛЈ I. 111 |/1\'1IIVJ1 C7 IV lil f * t T141B ■ [t 
s pospeševalno službo, ki zil*l (cH 
preko 10°/» vse goveje ^'^'"goO 
v 1, polletju zajela novih , 
madov. . ..A 

b) Odbira najboljših l>.ji 
kov pri govedoreji, ■' 

Na povečanje zalog je vplival 
zastoj v investicijski dejavnosti, se- 
zonski značaj poslovanja in sezon- 
ska prodaja nekaterih artiklov ter 
delni zastoj v izvozu. 

Poleg navedenega je na pove- 
čanje zalog vplivala tudi neustre- 
zajoča kvaliteta blaga in premajh- 
na skrb podjetij zu pridobivanje 
novih tržišč doma in v inozemstvu. 

Ugotoviti moramo, da dosedanje 
zaloge v našem gospodarstvu na 
splošno niso bile zadostne, zato je 
neko normalno povečanje zalog po- 
sledica stabilizacije tržišča. V ko- 
likor pa se zaradi tega pri pod- 
jetjih pojavlja tendenca k zmanj- 
ševanju proizvodnje, je taka poli- 

konjereji ter njihova /. 
poreditev, kar je bilo <1"1 f 
s finančno pomočjo OLO 
Pomoč pri nabavi plem''11^ Л 
dobrim poreklom v pofv' /y "j 
izvodnosti v zadnjih leti'' (|()b' 
1955 se je nabavilo okrog јјЛј 
plemenjakov, v letu 1956 _ p« 
dov, v letošnjem I. polletj 
komadov). ici« 

c) Umetno osemenjevanj .'j lil' 
jemu že okrog 8000 krav v v., 
250/o celotnega števila 
Sem okraju. Umetno osej"1' oj11,l 
je tudi pripomoglo k odkr' 
zatiranju živalskih kužni" 
ki so občutno zmanjševale I ^t'i < 
nost živine. V I. polletju J ^ k j 
njevalna mreža zajela 

Irni v I nnlleti« .ti« ^ več kot v I. 
prejšnjih 6000 
krav). 

P0,1<S8nj* 

lih 
J* 
f v d) Proizvodn ja krm" 

na večjih površinah in \t 
gnojitev travnikov y 'cV\a\{^0 

je vplivalo na boljšo k , 
večji pridelek. i« 

e) Odkup živine je bi' '0ilcUV 
po KZ v letošnjem '• ^o»/e (w 
zajema sedaj že okoli .јујце- j' 
kupnega odkupa klavne '.j^n < 
kup živine je dobro VP i(.k9J V 
zadrugah. Tudi odkup 11,0 K'" / 
glavnem organiziran P0 

M 
4 

'C 

> 
s 

:k 
Pri 

i 
Л ; 

s 

K 

t 

b 

žave glede odkupa 
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„K 

fu 
»'• ^glavnem Ic t neposređ- 
of« 'ft j«' 'ržiŠć, kjer se mleko pro- 

P0sredao potroSnikom. 

гас'јр plana za L polletje 
k toniti zaradi tega, ker ve- 
II. „ i Ur daje končne pridelke 
k ^nci leta. Glede na dolo- 
Ц- '"osti pa predvidevamo, da 
''Cej. Pan v glavnem dosežen, 

Ših8) • c'0')r''1 semen se je v W 'е'>ћ posvečalo mnogo po- 
viji' ®aj je pri današnji borbi 
'eHa , ektur8Ki donos velikega 
s|t ^etev dobrih semen, ki na 
v,! i! veliko ne pudražuje pri- 

. 'l stroškov, dviga pa pri- 
%. )Г| žitih za 15 do 50Vo, pri 
\ , J" Pa za 30 do 50»/«. 
tao^Li?955 je bilo odkupljenih 
4 .'' ''jenih za setev ca. 18 va- 
4j'■ 'n % vagonov semenskega 

5000 kg travnih semen in 
'•elenjadnih semen. Z od- 

, ^^'»lenom je bilo posejanih 
žit in 480 ha krompirja, 

c'" 'V4'ci'.j vplivalo na dvig hekt- 
J" ^.^nosov v okrajnem merilu, 

v ' 1 moramo, da je organiza- 
, ^ ■'•jizvodnji semenskega krom- 
I. y0tjno napredovala v zadnjih 
Ц0 polletju letošnjega leta 
!jv Priznanih 139 ha žit, odnos- 
S^nov kvalitetn(!gn semena. 

je .""Ја kvalitetnega semena 
tsti-^Uiieno, t. j. 1000/o na so- 
I ju" 1 kmetijskih obratih, do- 

У proizvodnji semenskega 
'to, J* vključen tudi privatni 
Sej se privatni sektor 
tfl,, posluževal razpoložljivih 

ie»li2 
2- Poljedelstvo 

^ Priznanih semen in bi bolj- 
Jl i!, Пц tudi med seboj zamen ia- 

Id j ?e hektarski donosi še ni- 
si1 rgnili- ■Mt^faba umetnih gnojil je bila 
АДzvišanje cen nekoliko niž- 
ЛЈ 'ausko leto, toda njihova 
4 ' je bila mnogo bolj smo- 
J y 
L^ilj 1!''ka uporaba sredstev za 

3tlin in zatiranje plevelov 
A)V j"0 vplivala na višino pri- 

''Јц: " zmanjševala stroške pro- 
' Mpi- 

i^liva |'0rtLcije, ki so v teku, bo- 6 na večjo donosnost zem- 
vlii(|''.'"agi klimatskih prilik, ki 
fov v l)rv' P0l0V'ci 'eta, in dosego boljših donosov 

i,l'i(i..|,istvu predvidevamo, da 
i Wi * žitaric v glavnem nižji л ''"aric v glavnem nižji Л1, ? leto, kljub že navedenim 
& sln\C»''m n^rep0111- l^a je pri- Ло v '• je vplivalo deževno in 
Чц/еше v 1. polletju ter mo- 
liV. rje tik pred dozoritvijo. 
■ " razloga   ' 

"jave. 

1(! 

^ zaratli večje uporabe % k„,?nojil v lanskem letu 

^ /Hi raz'0ga je tudi slabši pri- 
К.^Гг- 

iiip." 8ena ie glede ua ugod- ■ re za rast za l00/o večji, 
letu, tudi kva- 

Xlek 

v lanske 

i v J 
4'Vr"ln 'car -i® vplivalo na v. jc živine. V letošnjem 

"išaal)a ^n(>-''' zaradi višjih 
'■ "Х 
.''•Usltj ■ Sadjarstvo 
Лгаг in deževje v času 

S (*k le^a (lrevia 'er Pre- 
S^.ki -'^"Z^nost našega sad- 
^ za posledico, da sadje 
'^r, . Ipi v

r"ffo leto, je povzročilo, 
S^Ов/ Ј.' sadni pridelek za 
4 'e ur 'l'^j' kot lansko leto. 

^videval tudi družbeni 

I
ZaSfi,a rastlin 

\ ?Н'/л' polletja je bilo oči- 
ii; poSL' 0d t(-ga ca. 200/o Ic 

Y0PUenih pa 570/o sad- 
okuženih predelih po 

ameriškem kaparju je bilo poškrop- 
ljenih 660/o sadnih dreves. Akcija 
zatiranja ameriškega kaparja je 
sorazmerno dobro uspela, čeprav 
ponekod s težavami. Porabljenin je 
preko 37.000 kg zaščitnih sredstev. 

Akcija zatiranja koloradskega 
hrošča, za kar je bila pri občinah 
organizirana kontrolna in poroče- 
valska služba, je na splošno dobro 
uspela kljub neugodnemu vremenu, 
ki je oviralo škropljenje odnosno 
zatiranje tega škodljivca. Le pri 
zatiranju II. generacije hrošča je 
popustila, posebno pa še pri ob- 
činah Ivančna gorica, Dobrova in 
Loška dolina. 

Krompirišč je bilo poškropljenih 
1165 ha, zaprašenih pa 2941 ha od 
skupnih 7976 ha. Okuženih je bilo 
5995 ha. Porabljenih je bilo 7834 kg 
škropil in 86.266 kg prašil. Občinski 
ljudski odbori so vsi izdali odloke 
o obveznem zatiranju škodljivca. 
Posebnih težav pri zatiranju ni bilo, 
vendar je bilo potrebno v nekaj 
primerih pridelovalce predlagati v 
kaznovanje in prisilno poškropiti 
njihove parcele. 

5. Socialistični kmetijski obrati, 
posebno pa državna kmetijska po- 
sestva, ki se bavijo v večjem ob- 
segu s proizvodnjo zelenjave, ne 
bodo dosegla planiranega letnega 
uspeha.' Vzrok je zelo hladno in 
vlažno vreme spomladi, ki je po- 
vzročalo zastoj v rasti in nizek ne- 
kakovosten pridelek, na nekaterih 
posestvih pa so celo uničeni nasadi 
vrtnin (posestvi Ljubljana, Verd). 

Tudi v investicijski izgradnji 
predvideni plan ne bo dosežen, ker 
so bili krediti iz okrajnega investi- 
cijskega sklada, ki so namenjeni za 
investicije na socialističnih obratih, 
odobreni šele v III. tromesečju. 

Glede na izpolnitev celotnega 
plana za leto 1955 plan pridelka 
žita, povrtnin in sadjarstva zaradi 
že omenjenega stanja v I. polletju 
ne bo v celoti izpolnjen, dočim bo 
plan v živinoreji ter pridelku krm- 
skih rastlin dosežen. 

Državna kmetijska posestva bo- 
do letni plan celotnega dohodka 
predvidoma izpolnila s 960/o. Zadruž- 
na kmetijska organizacija »Agro- 
obnovat, ki predstavlja več kot eno 
četrtino celotnega dohodka držav- 
nega in zadružnega sektorja, bo v 
tem letu realizirala le 71 % plana, 
ker je zmanjšala obseg svojih del 
zaradi pozne odobritve kreditov. 
Poleg tega je to podjetje znižalo 
cene, kar tudi vpliva na nižjo reali- 
zacijo dohodka za leto 1956. 

6. Veterinarstvo 
V veterinarski službi so bila v 

I. polletju izvršena zaščitna in raz- 
poznavna cepljenja, in to proti pasji 
steklini, kokošji kugi, svinjski rde- 
čici, tuberkulinizaciji in maleiniza- 
ciji konj. 

V teku I. polletja so se pokazale 
pri goveji živini posledice lanskega 
deževnega vremena in je veliko 
število živine obolelo od metilja- 
vosti. Samo preko veterinarske služ- 
be je bilo zdravljenih preko 500 
glav, veliko pa se jih je zdravilo 
v Veterinarski bolnici. 

K o r i s f n i k 

L Gozdno gospodarstvo Ljubljana 
2. Gozdno gospodarstvo Postojna 
3. Podjetje »Silva« 
4. Gozdovi splošnega ljudskega 

premoženja izven gozdnih go- 
spodarstev 

5. Zasebni sektor: redne sečnje 
6. Zasebni sektor: gojitvene in 

varstvene sečnje 

STKAN T?7 

Rkupna sečnja Indeks 
Plan 1^6 Pollet. real Poli. real. 56 

1956 Plan 1456 
64.380 18.548 29 

940 473 50 
6.180 4.(64 67 

3.600 
212.770 

36.030 

2.350 
128.452 

2.441 

65 
60 

6,8 
Skupaj 

Pri Gozdnem gospodarstvu Ljub- 
ljana so na tako nizko realizacijo 
v I. polletju 1956 vplivali naslednji 
vzroki: 

a) sečnja listavcev se je na pod- 
ročju Cerknice in Loške doline za- 
radi mraza zakasnila; 

b) posek iglavcev se je začel v 
mesecu maju. Ker se les iglavcev 
potem, ko se poseka, suši 1 do 3 
mesece (poseka na suš) in se šele 
nato obdela in pripravi za trans- 
port, bo de^l posekanega lesa prišel 
v promet šele v 11. polletju; 

c) pomanjkanje delovne siie za- 
radi neurejenega izplačevanja te- 
renskih dodatkov. 

Problem delovne sile je splošen 
pojav v gozdarstvu, ker se zaradi 

Pro- 
dajo 

Tehnični les 1664 
Drva 386 

323.900 156.428 48 

sezonskega značaja te panoge de- 
lavci zaposlijo rajši tam, kjer jira 
je zagotovljen celotni zaslužek. 

V privatnem sektorju je plan 
redne sečnje v nekaterih občinah 
v "nižinskih predelih že v celoti do- 
sežen, dočim se sečnja v višinskih 
predelih izvaja v glavnem v drugi 
polovici leta. 

Glede na novo -uredbo o gozdnih 
skladih so posamezni posestniki od- 
stopili od sečnje tehničnega lesa za 
prodajo. Ta primanjkljaj se bo kril 
z gojitvenimi sečnjami, ki jih pred- 
pisuje gozdna uprava OLO Ljub- 
ljana. 

Do 30. 6. 1956 je bilo izvršenih 
2441 ms gozdno gojitvenih in var- 
stvenih sečenj, kar znaša le 6.8 Vo 
letnega plana. Od tega odpade na: 

Domačo 
uporabo 

30 
361 

Skupaj 
1694 
747 

Skupaj 2050 391 2441 

Iz gozdno gojitvenih in varstve- 
nih razlogov je izdala Gozdna uprava 
v I. polletju 219 sečnih dovoljenj, 
precej več pa jih bo izdala v II. pol- 
letju 1956, tnko da bo plan v celoti 
realiziran. 

Poleg prikazane sečnje je go- 
zdarsko podjetje »Silvaprodukt« 
izpolnilo polletno realizacijo ko- 
ličinske proizvodnje eteričnih olj 
in kozmetičnih preparatov z 610/o. 

Celotni dohodek v državnem 
sektorju je bil realiziran v 36 0/o 
zaradi že uvodoma omenjenega 
zmanjšanja obsega sečnje G. G. 
Ljubljana. 

Predvidevamo, da bo letni plan 
v gozdarstvu z ozirom na stanje v 
I. polletju v celoti izpolnjen. 

V. Gradbeništvo 
Gradbeništvo izkazuje v I. pol- 

letju letošnjega leta 3,009 milijonov 
dinarjev celotnega dohodka, kar 

znaša 53°/« planiranega dohodka. 
Dobiček pa je bil ustvarjen v vi- 
šini 132 milijonov dinarjev, kar 
znaša 15°/« po planu predvidenega 
dobička. 

Zakasnitev pri sprejemanju druž- 
benih planov, zakasnitve pri odobra- 
vanju investicijskih posojil, nepra- 
vočasno izdelani investicijski ela- 
borati in pozno sprejeti predpisi o 
načinu uporabe stanovanjskega fonda 
so zavirali gradbeništvo in prepre- 
čevali, da bi doseglo planirani obseg 
gradenj. Poleg tega pa so tudi vre- 
menske neprilike v začetku letošnje- 
ga leta zavirale tempo graditve. Za- 
radi navedenih dejstev je celotno 
gradbeništvo doseglo le 33 % celot- 
nega dohodka, čeprav izkazujeta 
stroki montaža in projektiranje ugod- 
nejše rezultate. 

Od realiziranega celotnega do- 
hodka in dobička v I. polletju 1956 
odpade na: 

Gradnje 
Montaža 
Projektiranje 

Celotni 
dohodek 

1.874.747 
835.813 
298.890 

•/• izpolnitve 
plikna 

29 
42 
47 

Dobiček 
46.095 
85.964 

V 00(1 din 
'/» izpolnitve 

plana 
7.8 

30 

IV. Gozdarstvo 

Gozdarstvo je na teritoriju okra- 
ja Ljubljana v I. polletju 1956 reali- 
ziralo 48 0/o količinske proizvo3nje 
nasproti planu za leto 1956. Po po- 
sameznih koristnikih je primerjava 
naslednja: 

Stroka 412: Gradnje. 
Gradbena podjetja so zaključila 

I. polletje 1956 z razmeroma nizkim 
dohodkom in dobičkom, ki pri po- 
sameznih podjetjih ne pokriva niti 
obveznosti po zakonu. Vzroki, ki 
so vplivali na tako nizko realiza- 
cijo so naslednji: 
— Pozno sprejeti družbeni plani, ki 

so povzročili, da niso imeli in- 
vestitorji pravočasno na razpo- 
lago potrebnih sredstev za na- 
ročanje gradbenih del. 

— Izredno slabo vreme in pomanj- 
kanje električne energije v za- 
četku leta je zaustavilo delo v 
obratih in kamnolomih teh go- 
gospodarskih organizacij. 

— Nepravočasno odobrena investi- 
cijska posojila in nepravočasno 
sprejeti predpisi o uporabi sred- 
stev stanovanjskega sklada, so 
preprečevali novogradnjo. 
Nesorazmerno majhno realiza- 

cijo dobička pa izkazujejo gradnje 
zaradi naslednjih vzrokov: 
— Zaradi manjših investicijskih 

sredstev so se podjetja omeje- 
vala predvsem na dograditev ne- 
dovršenih objektov, kjer dose- 
gajo le minimalni dobiček, 

— Zaradi zastoja gradbenih del so 
se pojavili izdatki za neproduk- 
tivno delo, kot so plače za ne- 
zaposleno delovno silo, dalje 
obresti za dopolnilne obratne 
kredite, s katerimi so krili pre- 
komerne zaloge materiala. 

— Ostra konkurenca, ker so se vsa 
gradbena dela oddajala na lici- 
tacijah, je povzročila, da so se 
znižale cene gradbenim storitvam 
od 50/o do 15»/«, kar vplivu na 
višino dobička. 
V II. polletju se bo stanje bi- 

stveno izboljšalo, vendar izpada v 
I. polletju ne bo mogoče v celoti 
nadoknaditi. Podjetja so prevzela 
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ruzna večja dela (Gradiš: jjornji 
ustroj avtoceste in izgradnjo 11. in 
III. faze objekta »Tomos« v Kopru; 
Slovenija-ceste: gornji ustroj avto- 
ceste, gradnjo petih mostov, asfal- 
tiranje koprske ceste; >Obnova« 
v glavnem stanovanjske zgradbe in 
šole itd.) in obratujejo s polno ka- 
paciteto. Kljub temu pa celotni plan 
ne bo dosežen. 

■Stroka 415: Montaža. 
Deloma boljšo realizacijo celot- 

nega dohodka in dobiCka kot grad- 
bena podjetja so dosegla mon- 
tažna podjetja, ki so izpolnila pla- 
nirani dohodek v višini 42 "/o, pla- 
nirani dobifck pa v višini 300/o. 

Splošni zastoj gradbene dejav- 
nosti in zmanjšana investicijska 
»redstva v I. polletju so vplivala 
tudi na nižji dohodek in dobiPek 
montažnih podjetij. 

Stroka 411: Projektiranje. 
Projektantska podjetja so izpol- 

nila planirani dohodek v I. polletju 
1956 v višini 47,5%. 

Tudi delo projektantskih organi- 
zacij je v I. polletju zaviralo po- 
manjkanje investicijskih sredstev. 
Naročila investitorjev sedaj redno 
dotekajo in bo plan dohodka do 
konca leta v celoti realiziran. 

VI. Premet 
Količinski plan prometa je bil 

t I. polletju dosežen takole: 
Proccnl 

izpolnitve 
551 — Železniški promet 41 
515 — Cesltni promet 50 
516 — Promet in zveze 24 

Skupaj promet 44 

Železniški promet je dosegel v 
L polletju le 41 0/o celotnega količin- 
skega plana. Pomanjkanje električ- 
ne energije, manjša in zakasnela 
naročila in nepravočasna nabava 
materiala iz inozemstva so prepre- 

čili, da bi železniški promet dose- 
gel v 1. polletju večji uspeh. 

Cestni promet je v I. polletju 
dosegel količinski plan proizvod- 
nje s 50%. Ta uspeh so podjetja 
dosegla s tem, da So povečala svojo 
dejavnost (Globus-Spedicija), pre- 
usmerila prevoze od krajših na 
daljše relacije (Avtopromet Kam- 
nik) in zmanjšala prazne vožnje 
(Avtopromet Ljubljana). 

Zaradi zakasnelih naročil, pro- 
jektov in gradbenih dovoljenj je 
podjetje »Tegrad« Ljubljana, ki je 
edini predstavnik v stroki 516 — 
Promet in zveze, doseglo le 24% ce- 
lotne količinske proizvodnje. 

Vrednostni obseg proizvodnje 
kaže, da so prometna podjetja v 
I. polletju 1956 dosegla 51 % plani- 
ranega celotnega dohodka. Ce pri- 
merjamo posamezne elemente, ugo- 
tovimo veliko nesorazmerje med 
materialnimi stroški in ostalimi 
elementi razdelitve celotnega do- 
hodka. 

Nesorazmerno visoki porast ma- 
terialnih stroškov je pripisati ob- 
čutnemu dvigu cen pri nadomestnih 
delih za prometna sredstva in avto- 
mobilskih gumah. 

Na podlagi dinamike izvrševanja 
plana v letu 1955 in rezultatov pol- 
letne realizacije smemo pričakovati, 
da bo vrednostni in količinski plan 
v prometu do konca leta v celoti 
uresničen. 

VII. Trgovina 
1. Blagovni promet 

V primerjavi s I. polletjem 1955 
se je na območju okraja v letoš- 
njem polletju blagovni promet po- 
večal za 1600 milijonov ali 2,7%. 
Napram planu za leto 1956 pa je 
bil blagovni promet dosežen s 44 %. 

Po posameznih vrstah trgovin- 
ske dejavnosti je bilo gibanje pro- 
meta naslednje: 

Indeks- 
1. Trgovina na veliko 
2. Trgovina na malo 
3. Zunanja trgovina 
4. Casopisno-založniška podjetja 

1. poli. 1956 
I. poli. 

104 
100 
100 
120 

I. poli. !956 
Piun 1956 

47 
42 
V) 
54 

Trgovina skupaj 

Upoštevaje, da je dinamika pro- 
meta običajno v II. polletju večja, 
da bodo večje količine uvoženega 
blaga v trgovini na razpolagi šele 
v III. in IV. tromesečju, lahko ra- 
čunamo, da bo planirani promet v 
trgovini dosežen. 

Pripomniti pa moramo, da gre 
pri prikazanih indeksih le za vred- 
nostne, ne pa količinske pokazute- 

102,7 44 

lie, kar ne daje slike o realizaciji 
dejansko opravljenega prometa. 

a) Trgovina na veliko 
Povečanje blagovnega prometa 

trgovine kot celote gre predvsem 
na račun povečanega prometa trgo- 
vine na veliko in to pri treh pod- 
jetjih, ki izkazujejo bistveno po- 
večanje blagovnega prometa v I. pol- 
letju. To so: 

L poli. 1956 Indeks z ,, 'v- I. poli. 1955 
1. Trg. podjetje »Petrol«, povečanje prometa za 370 milj. 116 
2. Trg. podjetje »Žito-Moka«, poveč. prometa" za 1340 mil. 142 
3. Trg. podjetje >Tobak<, povečanje prometa za 65 milj. 111 

Ta povečani promet v primerjavi 
s I. polletjem leta 1955 je posledica 
večje potrošnje in komercialne de- 
javnosti, delno pa je posledica po- 
večanja cen žita in tobaka v II. pol- 
letju 1955, 

V trgovini na veliko nastopajo 
pri primerjavi prvih polletij bi- 
stvena odstopanja od povprečnega 
indeksa pri naslednjih strokah: 

Indeks 
1. Tekstil 
2. Usnje, čevlji, guma 
3. Alkoholne pijače 
4. Gradbeni material 
5. Živila 
6. Sadje-zelenjava 
7. Galanterija 
8. Žito-Moka 

9. Petrol 

I. poli. 1956 
I. poli. 1955 

83 
82 
89 
62 

107 
110 
112 
142 

116 

10. Kurivo 115 
11. Drogerija-Kemofarmaci jn 118 
12. Tobak 111 
13. Steklo 200 

Padec prometa v tekstilni in 
usnjarski stroki je posledica preko- 
mernih nakupov tekstila s strani po- 
trošnikov v letu 1955 ter odlašanje 
nakupa zaradi neustrezajočega asor- 
timenta in [»ičakovanega uvoza 
tekstila. 

Vinska trgovina zaznamuje nižji 
promet zaradi vedno večje nepo- 
sredne povezave poedinih kmetij- 
skih zaorug z gostinskimi podjetji. 
Poleg tega je položaj teh podje- 
tij tak, da ne morejo obstojati le 
od trgovine lokalnega tržišča. V tej 
zvezi bodo morali biti v najkraj- 
šem času izvršeni ukrepi v organi- 
zaciji podjetij vinske stroke. 

Vzrok padca promcla v trgovini zadovoljiv zlasti še % ^ jpif 
z gradbenbn materialom jc v glav- okolnost, da v letu poti®1 

nem posledica zmanjšanja in pre- mujejo pojavov tako /V (Clilili' 
orientacije gradbene flejavnosti in niške mrzlice, ki je v P ^ 
pomanjkanja razpoložljivih investi- tih v posameznih obdooJ_iIIieta. 
cijskih kreditov v tem obdobju. 

Nedoseganje prometa v nekate- 
rih strokah trgovine je tudi posle- 
dica slabe koordinacije industrije 
in trgovine. Trgovina še ni pre- 
vzela vloge regulatorja industrij- 

prO№' jetS' 
:(Hliel 

"55 , 

vplivala na realizacij0 

Kolikor so posamezi"1 Pptf 
prišla v finančne težave, s api 
vsem le posledica prcniuj i ^ 
nosti delovnih kolektiv" jst 
pojave, Џа posamezna po^L frtf 

»en 

'■Skl, 

ske proizvodnje in še vedno nima strok lepo napredujejo, P" „ 
dovol jno vpliva na pravočasno se- j)a j)romet pada. Gre l)rl^ijiti P Ijno vpl _ _   i   
zonsko proizvodnjo in eventualno i0) 'jtako čim bolj габо^ J 
preusmeritev proizvodnje. Ugotav- i.- —„»„l zon 
Ija se, da tovarne še vedno niso 
prilagodile svoje proizvodnje po- 
trebam trga, pri uvozu pa se ne 
upoštevajo v dovoljni meri potrebe 
potrošnikov. 

Glede trgovine z žitom je ugo- 
tovljeno, <fa je ta trgovina popol- 
noma monopolizirana ter bi bilo 

trošnika, ki jc postal /a „solj 
z ozirom na kvaliteto ' ir 'ptO^ 
ment in kvaliteto uslug. 
me bi trgovina и10. "„(j, 
skupaj s potrošniškimi sV 

c) Zunanja trgovina j 
V polletju 1956 izka/ujc^ 

vina skoraj isto геаШас1Ј,.лл1 — ——— — 1      —- — v АДДСД orvv'lllj 1 I Kt JL vyv- - -' I .>Jjl ' 
potrebno, da se ta trgovina sprosti, istem razdobju preteklega ',ј]|и|< 
način meljave prilagodi potrebam deks 100,1), nekatera med 

zahtevam potrošnje ter zagotovi so dosegla znatno nižjo i';® 

(»al 
, »IVI 
4 
.»a 

Ost 
invi 
% 

'Sa 

Л Чц 
ч 

     в Ј      ov» V4VOV-B, Ж1* "'J Vi 
le kontrola skupnosti nad .malo- blagovnega prometa, kot 
prodajnimi cenami mlevskih iz- vprečju dosežena. Opravl

e 
delkov. ■ ■ 

Glede podjetij, ki se bavijo z 
nakupom odpadnega materiala, ob- 
stojajo možnosti še večjega poveča- 
nja prometa, kolikor bi podjetja 
razpolagala s potrebnimi naprava- 
mi (skladišča, sortirnice itd.). 

b) Trgovina na malo 
Blagovni promet v I. polletju 

1956 v primerjavi z istim obdobjem 
leta 1955 izkazuje indeks 100. Po 
posameznih strokah pa so pomembna 
odstopanja od povprečnega indeksa, 
in sicer: 

, . , 1. poli. 1956 Indeks   

teh podjetij na razne 
žave, na neodobritev pre'"1^ 
gistracije, izpade predvid® jj Г 
čij in podobno so več aH 
utemeljena. 

. Pri zunanjetrgovinskih 
vlada Se vedno miselnost. l јГЈ 
ma sebi namen in da je v 

jetjih delavsko saniouPf ^op" 
ostalo še vedno na nizi" 
razvoja. jf. 

Ugotavljamo, da so la it 
postala predvsem le izvoW. K 
iščejo dovolj vseh mož"09'1 

L poli. 1955 
1. Tekstil 93 
2. Elektromaterial in radio 88 
3. Veleblagovnice 98 

dovoljitev svojih komiten 
vsem kar se tiče uvoza. 

tov. Pr 

Ч 

    ■ 
Pri' teh podjetjih $ 

nromria za J.LAilV. povečanje prometa za ^ 
" r<J) 

> s proiiaj" J 
računskih in pisalnih 
istočasno razširila svojo V 
mrežo. 

d) Casopisno-založniška 

, 5 
V vseh ostalih strokah je reali- predvsem 'na' račun 

zacija večja ter bi vse ostale stro- knjige«, ki jc povečala 
ke, če ne upoštevamo omenjenih, i polletju 1956 s prodajo 1 

treh izkazovale indeks 104.   . ... -t 
Tudi v primerjavi s planom za 

leto 1956 je trgovina na malo do- 
segla razmeroma zadovoljivo reali- 
zacijo 42%. Normalno je tudi v tej 
trgovini dinamika prometa v 11. pol- 
letju močnejša kot v I. polletju. 
Doseženi promet v I. polletju jc 

Znlogr 
Zaloge per 31. XII. 1055 

Zaloge per 30. VI. 1956 
Povečanje zalog v % 

2. Zaloge 0» 
Gibanje zalog v trgov'1" , 

" vi. polletju;/1 liko in malo 
razvidno iz naslednje 
niče: 

Trgovina na veliko 
7,827.450 
9.053.763 

16 

T10 

'1 

11 

N 
1)5, 

4o 
Ka 

Jil 

In 

ћ 
h 
Ии 

5 

S 

Da ni prišlo do večjega porasta bolj -elastično odobravanj Јцј 
zalog je zlasti vplivala: opreznost tov, znižanje obresti no ' 

obralna sredstva — bodo I у \n podjetij pri večjih nakupih blagu, 
pričakovanje blaga iz uvoza in vi- 
soke obresti na obratne kredite. 

Ukrepi, ki so stopili v veljavo 
ob koncu tega polletja — možnost 
uporabe rezervnega sklada in sklada 
za samostojno razpolaganje za kritje 
negativnih ra/.lik pri znižanju cen. 

vplivali na povečanje zuIђ!'1^ 
vini in s tem na večjo iz" 

3. Celotni dohodek .j,(i/ 
Gibanje celotnega 'loh0",sA 

vine okraja Ljubljana po 1 
nih obdobjih je razviden 
nje razpredelnice: 

Celot 
dohodek 

Mater, in 
rež. str. 

Amorti- 
zneijn 

Narodni 
dohodek 

Pla- 
če 

P rese „žok 
dohodek rež. Htr. /ncijn dohodek co 

RI. p. 55 4,953.152 1,350.210 154.408 3,457.502 561.852 2,886.68^ 2^Лј) 
Plan 1956 11,042.669 2,775.834 397.991 7,868.844 1304.676 6,564.1«^ 
RI. p. 56 4,828.791 1,447.530 192,766 3.188,445 651.187 2,537.™° r{ 

9. 

Vs 56 : '/г 55 
Vi 56 : p.56 

97 
44 

107 
52 

124 
49 

92 
41 

116 
50 

88 
39 

V primerjavi s 1, polletjem 1')55 
se zaznamuje v I. polletju 1956 ce- 
lotni dohodek z indeksom 97. Nižji 
celotni dohodek je posledica nižjega 
dobička in nižjega presežka dela. 

glasju z doseženim l 
upoštevamo, da j«' '■ v''1, jjf' 

ir^ tržišča v procesu, —. fl ,■ . 
manj že nastopila borna |nlito

f' 
pot(4n je razumljivo^ о^Јјрцв 

da J': 

............ ... 11 * "j t," i'• 1 - i  f   j-  ; IroO 
Ker pri posameznih elementih raz- stroški rastejo (r'1^" .,,, i i ■ i iii, -ii. v i •   . ■i : l. UnltU 

,<<>■ 

delitve dohodka indeksi močno va- 
riirajo, bomo obravnavali te elemente 
posebej. 

a) Materialni stroški 
Materialni stroški so v 1, polletju 

1956 porastli »a 7%, kar ni v so- 

daja pri grosist ;tih: k.!H«rnvs 
slovenje pri deta j list1.'1 
blaga na dom — VP< iifn ' 
»trošnikov). Kljub oI'f V i ^ J^ pi).' 
rialnim stroškom Pa v 'i. цпГ'-"' 
ne ugotavljamo bistveni 
pri maržah. 
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}0. 

lOtfr 
lih^go ""1 '24. Ta indeks nam kaže, 
bi®" '*55 у® v Primerjavi s 1. polletjem 

Nllj k^fjOvini osnovna sredstva 

'i: 
bi«11 

eta-. 
jdje' 
. nttl 
'akti 
И 
u"" ll 

V b) Amortizacija 
^Dai ■П1'гЈау' s '• polletjem 1953 U''eino dvi^ amortizacije z i^Som -r ■_ i_i   ■ - 

povečala. V tem obdobju 

so trgovska podjetja izpopolnila in 
povečala predvsem svoj prevozni 
park in notranjo opremo produjuln. 

c) Investicijski skladi trgovine 
V I. polletju 1956 so trgovinska 

podjetja dosegla sledeče sklade: 

trgovini na 

c* 
iti f. 

os0iS 
.ji'''i(Ј^^уја in trgovina na veliko) 76.748 76.748 — 

1^':' 

eli! 

,adl za SR v 
j'l0 m veliko 

lo\Y®s!'ciiski sklad 
Ha l'r,|žb. inv. skl. 

t(£(
dr?bno 

inv. 1- ' ,ro- "a malo 
Olj !,c.ijski sklad 
i ril]ni družbeni invest. sklad 
Btoan' 

za samostojno razpola- 

Skupaj OLO 
Od 

občina podjetja 

136.355 
58.563 

— 43.790 92.565 
58.563 

v trg. 

v obč. 
9.972 9.972 

8.600 — 8.600 — 

J® (zunanja trgovina) 32.537 32.537 

V/'"''- znižanja odstotka za for- k: J,e investicijskega sklada pod- 
1«. (sklad za samostojno razpo- 
®e) in dejstva, da tudi večina 

.'jenih sredstev ni na razpola- 
LrR"vina ni mogla bistveno iz- 

Jifj?. opreme, kar bi bilo nujno 
lo||.1 stabiliziranja tržišča in iz- 

uslug. Edina sredstva v le 
f'Ori'-"' so bil® uporabljena le iz 
iiL/unskega deleža dobička OLO 
K;,:: 1955 in lanskoletnih sredstev 
ujetij, 

li 

Skupaj 322.775 86.720 52.390 183.665 

u , d) Plnfe 
U^ii ks (16 kože, da so plače v 
listju 1956 v primerjavi z istim 
jta'j'1'1 leta 1955 pfecej porastbi 
ti j?J "5 ni v soglasju s prometom, 
fc ТиЈв za to obdobje indeks 
Nu rti- upoštevamo, da v 1. pol- •j;, niso pri plačah prišle do 

■ sl>remembe, ki so nastopile 

nekatera podjetja v I. polletju 1956 
dosegla precej višje plače kot v 
istem razdobju 1. 1955. 

Ker pa so v nekaterih primerih 
ugotovljena bistvena povečanja pla- 
čilnega sklada in to tudi pri nižjem 
prometu, kar je posledica nepra- 
vilno planiranega prometa, na mizi 
katerega so OI)IX) določali odstotek 
plačilnega sklada, zato so ObLO 
dolžni take primere korigirati. 

4. Občinski prometni davek 
Občinski prometni davek na mu- 

loprodajni promet je bil v I. pol- 
letju realiziran v 
dinarjev. 

Plan 
OI.O 

Plan in 
realizacija 239.140 

v višini 63,073.000 

Plan Realizacija \ 
občin 1. poil. 

307.79 63.073 

h tarifnih pra 
Y l»tu 1955, potem je to po- 

'Utiij^^itvijo nov,I 

S,'*'Plač upraviči jivo, ker se je 
"I, 'arifnih postavk povečal za 
V0leg Pn so se P'ttt'e PO- na račun dodatka 500 din. 
^ Mifikucij delovnih mest in po- 
j!8 števila zaposlenega osebja, 
o 11,1 nesorazmerja, ki se odra- 
Lnedvsem v trgovini na veliko 

'20) pa so tudi posledica raz- 

ЈЦ*0 poedina podjetja menjala 
Hin n dohodka — v enem ob- 

Okrajni ljudski odbor je v svo- 
jem družbenem planu določil stop- 
njo občinskega prometnega davka 
v višini 2 0/o, dočim so nekatere 
občine izven območja mesta Ljub- 
ljane predpisale nižjo stopnjo. Ob 
polletju je občinski prometni davek 
glede na okrajno kvoto realizi- 
ran 26,4%, od zbira občinskih kvot 
pa 20,6»/.. 

Zaradi poznega sprejemanja druž- 
benga plana večina podjetij tega 
davka ob polletju še ni obračunala. 

Ce bi vsa podjetja т 1. polletju 
obračunala občinski prometni da- 
vek, potem bi morala biti realizacija 
v tem obdobju približno sledeča: 

fHg. Pn industrijskem načinu, v 
'S i zopet po predpisih za trgo- 

I n obratno. Poleg tega p« so 
Sv^eženi promet trgovine na drobno v I. polletju 1956 

I) v. neobdavčljivih ali delno obdavčljivih strok: 
h) j'vj!4'<a stroka 

adie-zelenjava 
л . ešana stroka 

'rivo 

ll. 

1,349.033 
158.565 
967.080 
180.924 

2,655.602 S k u p a j 

Ostanek prometa, ki je obdavčen z 2V« 
Promet prodajaln pre^izvodnih podjetij 
Promet ONPZ 
i^upaj obdavčljivi promet 

o tega prometa znaša 2'/o občinski prometni davek 
^elno je obdavčljiv tudi promet pri živilski in mešani 
nk?ki- Ce upoštevamo, da podleži pri živilski stroki 
obdavčitvi samo l00/o prometa, pri mešani stroki pa 
, "^0, bi občinski prometni davek pri teh dveh strokah 
""»•šal za I. polletje 1956 
^кцрај občinski prometni davek 

l 1(!dp „ , . . «I>titie^.na to, da pričakujemo v 

6,811.405 

2,655.602 

4,155.803 
1,196.346 

787.000 
6,139.149 

122.783 

12.280 
135.063 

leta 
naj- 

j. znaten porast prometa, 
бЧГЈ? P«a nirani občinski pro- 
Л. |^Uvek ne bi bil v celoti do- 

()av? Podjetja v I. polovici 
Л t],.! niRo obračunala, je 

'i ^'^ina Center, kjer je 
' obračunih podjetij iz- 

Kt« tj.®"10 57,734.000 din promet- 
i 'lft i ' medtem ko znašajo 

^ -115 9 'a габип рег 15. IX- 1956 
' 17 din. Smatramo, da bo- 

ja Sa{neznimi občinami mož- a'i manjša odstopanja, 
Vef 

vendar bo v celoti prometni davek 
v planirani višini dosežen. 

Uvedba občinskega prometnega 
davka ne bo vplivala rta povišanje 
cen. Kolikor trgovina na debelo ni 
prenesla zmanjfianih investicijskih 
sredstev na trgovino na malo v ob- 
liki zmanjšanega rabata, bo zmanj- 
šala maržo in tako znižala grosi- 
stično prodajno ceno. Na ta način 
se bodo lahko sanirala tudi pod- 
jetja, ki so zaradi tega trenutno v 
težavah. 

e) Dobiček 
Primerjava dobičkov obeh ob- 

dobij izkazuje indeks 87. Pomemb- 
no nižji dobiček v tem obdobju iz- 
kazuje trgovina na veliko (indeks 
52) in trgovina na malo (indeks 75). 
Nižji dobiček pri teh trgovinah je 
posledica znižanja cen neidočemu 
blagu. 

VIII. Gostinstvo 
Po družbenem planu okraja 

Ljubljana je bilo predvideno, da 
bo promet v gostinstvu v letu 1956 
porastel za 8°/«. V 1. polletju je 
gostinstvo realiziralo le 45 Vo pla- 
niranega prometa ter 106 Vo napram 
realizaciji v I. polletju 1955. Ker je 
zaradi sezonskega značaja te go- 
spodarske panoge promet v 11. pol- 
letju višji kot v I. polletju, sma- 
tramo 45"/o realizacijo za dokaj do- 
bro izpolnitev celotnega plana. 

Na višino polletne realizacije je 
vplival nižji turistični promet. Na 
podlagi lanskoletnih izkušenj v tu- 
rizmu se jo predvidevala v glavni 
sezoni polna izkoriščenost hotelskih 
kapacitet. Polni zastoj inozemskega 
turizma v predsezoni v letoviščih 
se je odrazil tudi v ljubljanskem 
okraju, kot izrazito turistično pre- 
hodnem področju. 

V I. polletju je bilo skupno šte- 
vilo nočnin na področju okraja za 
14"/o nižje od nočnin v istem ob- 
dobju leta 1955, število nočnin ino- 
zemskih gostov pa celo za 23,5% 
nižje. Zmanjšano število nočnin ni 
vplivalo samo na znižanje prometa 
v hotelih in prenočiščih, temveč se 
je odrazilo tudi v ostalem gostin- 
skem prometu, v končni liniji pa 
tudi v trgovskem. Tega zmanjšanja 
pa ni mogoče prikazati v finančnih 
ali količinskih podatkih. Evidenca 
o domačih in tujih turistih se vodi 
samo preko nočnin. 

Zastoj inozemskega turizma je 
zlasti vplival na realizacijo dohod- 
ka turističnih podjetij. Obseg po- 
slovanja teh podjetij se je z ozirom 
nu povečani vozni park v primerjavi 
s I. polletjem 1955 sicer povečal za- 
radi povečanja uslug domačim tu- 
ristom. Ker pa so turistična pod- 
jetja kompenzirala cene uslug do- 
mačim turistom z deviznimi razli- 
kami pri inozemskem turizmu, je 
bil dohodek znatno nižji kot v pre- 
teklem letu. 

Zmanjšanje inozemskega turizma 
ne moremo ocenjevati samo s sta- 
lišča okraja, ker so nanj vplivali 
isti vzroki, ki so povzročili padec 
inozemskega turizma v jugoslovan- 
skem merilu. Glavni vzrok je več- 
kratno spreminjanje cen. Gostin- 
ska in turistična podjetja so z ino- 
zemskimi turističnimi agencijami v 
novembru in decembru leta 1955 
sklenila pogodbe po cenah iz leta 
1955. 

Zaradi spremembe deviznega si- 
stema so januarja 1956 povišali cene 
za približno 30%, nadaljnje poviša- 
nje pa je sledilo po objavi instru- 
mentov zveznega družbenega .pla- 
na. Deloma pa je na zmanjšanje 
inozemskega turizma vplivala po- 
dražitev turističnih viz in uvedba 
takse na motorna vozila. 

Na nižji promet z alkoholnimi 
pijačami so v 1. polletju negativno 
vplivali privatni prodajalci vina iz 
drugih republik, ki so lahko zo- 
radi nižjih družbenih obveznosti 
prodajali alkoholne pijače po niž- 
jih cenah. Z uvedbo lokalnega pro- 
metnega davka v višini 15 % ter 
tolmačenjem zveznega državnega 
sekretariata za blagovni promet, da 
smejo privatni prodajalci točiti le 
količine od 5 litrov dalje, bo pro- 
met privatnih prodajalcev vina v 
II. polletju znatno padel. 

V I. polletju letošnjega leta so 
se cene nočniuain povečale za po- 
vprečno 30%. Turistična taksa nu 
cene nočninam ni vplivala, ker so 
bili občinski odloki o turističnih 
taksah izdani šele v 11. polletju in 
v glavnem stopili v veljavo šele s 
1. septembrom. K.er uživajo držav- 
ljani FLRJ pri turistični taksi naj- 
manj 40% popusta, ta taksa na cene 
za domačega turista ne bo vplivala. 
Za inozemskega turista pa se je 
taksa v sezoni zvišala za več kot 
200 %, izven sezone pa za 150 %. Za 
ostale gostinske storitve se cene 
niso bistveno spremenile, razen ko- 
likor so na cene vplivale v letoš- 
njem letu uvedene družbene da- 
jatve, t. j. posebni proračunski pri- 
spevek od plač ter stanovanjski 
prispevek. 

Ekonomski instrumenti, ki so jih 
v letošnjem letu določili posamezni 
občinski ljudski odbori, niso vpli- 
vali na cene, ker na splošno ne od- 
stopajo od smernic okrajnega druž- 
benega plana za leto 1956,-po ka- 
terih naj bi instrumenti uravnove- 
sili razmerje v strukturi cene go-. 
stinskih storitev z namenom stabi- 
lizacije cen ter nadaljnjega razvoja 
gostinskega in turističnega prometa. 

Amortizacija in obresti od osnov- 
nih sredstev so bile predpisane v 
isti višini, le plačni 'sklad je bil v 
nekaj primerih določen z nižjim 
odstotkom. 
. Slabšo politiko pa so nekatere 
občine vodile pri določitvi družbe- 
nih obveznosti, predpisanih s pav- 
šalnim zneskom gostiščem v kolek- 
tivnem upravljanju ter pavšaliranim 
samostojnim gostiščem. Na izdane 
odločbe občinskih ljudskih odbo- 
rov je bilo vloženih 34 pritožb od 
107 gostišč, ki so pavšalirana v le- 
tu 1956. 

V I. polletju letošnjega leta se 
je opazilo močno prelivanje pro- 
meta med posameznimi gostišči in 
občinami. Značilno je tudi dejstvo, 
da posamezne gospodarske organi- 
zacije niso dosegle niti plač po tar. 
pravilniku, ker niso pravočasno 
vskladile delovne sile in režijskih 
stroškov z znižanim prometom. 

Na nižjo realizacijo prometa 
vpliva v posameznil gostiščih tudi 
pomanjkljiva tehnična ureditev in 
oprema. Obnova in izboljšanje sa- 
nitarnih naprav je v mnogih gosti- 
ščih nujna, pri čemer podjetja po- 
trebujejo pomoči. Odobravanje dol- 
goročnik kreditov iz sredstev bloki- 
rane amortizacije je sicer letos po- 
novno predvideno, zvezni organi pa 
še niso izdali navodil, kako in kdaj 
se bobo ta sredstva lahko upora- 
bila. 

V zasebnem sektorju gostinstva, 
ki ni zajet v planu in realizaciji, 
predvidevamo višjo realizacijo pro- 
meta kot v letu 1955, predvsem za- 
radi povečanja števila zasebnih go- 
stišč, ki je nastopilo zaradi odce- 
pitve manjših gostišč iz sestava go- 
stinskih podjetij. Nekaj teh gostišč 
je prešlo tudi v kolektivno uprav- 
ljanje. Izkazalo se je namreč, da 
ostvarjajo kot samostojni obrati 
višji promet, kot pa so ga imeli v 
sklopu gostinskih podjetij. 

Da bi v turizmu v letu 1957_ ne 
nastal enak položaj kot v letpšnjem 
letu; bi morala turistična in gostin- 
ska podjetja do 1. X. 1956 postaviti 
cene za prihodnje leto in teh cen ne 
spreminjati. Ker so že objavljena 
navodila za devizni sistem, ki bo 
veljal v letu 1957, manjka podjet- 
jem še zagotovilo, da se oslali eko- 
nomski instrumenti v prihodnjem 
letu ne bodo spremenili. Podjetja v 
kalkulaciji cen upoštevajo ekonom- 
ske instrumente, ki veljajo za leto 
195fc 
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Z ozirom na ugotovljeno sinnje 
gostinstvu v 1. polletju, povečanju 
inozemskega turizma v mesecih ju- 
liju in avgustu ter sezonskega zna- 
čaja gostinskega poslovanja, zaradi 

I katerega je promet v 11-. polletju 
•>bieajno višji kot v I. polletju, pred- 
videvamo, da In) celoletni plan go- 
stinstva do konca leta (ЧЗб izpol- 
njen. 

iX. Obrt 
V I. polletju 1956 kaže družbeni 

sektor obrti v primerjavi z istim 
razdobjem lanskega leta dokaj 
ugodne rezultate. Realizacija celot- 
nega dohodka je pri vseh elemntih 
višja kot v i. polletju 1955, razen 
pri dobičku, ki je dosežen le z 
8H0/o realiziranega dobička v 1. pol- 
letju 1955. Dobiček se je znižal v 
strokah stavbnih in elektromeha- 
ničnih obrti, v kemični obrti, v stro- 
ki predelovanja lesa, predelovanja 
tekstila in grafični obrti zaradi sta- 
novanjskega prispevka in delne 

' preusmeritve na manjša naročila in 
uslužnostne storitve. 

V primerjavi s planom za leto 
1956 znaša realizacija celotnega do- 
hodka 42 Vo, dobičku pa 39 0/o. Upo- 
števajoč lanskoletno dinamiko obrt- 
niške proizvodnje, ki kaže v 1. pol- 
letju preteklega leta realizacijo ce- 
lotnega dohodka s 45 "/u iti dobička 
z 4) "/o. je sklepati, da obrtništvo 
družbenega sektorja v letošnjem 
letu bistveno ne zaostaja. 

Od lega povprečja odstopa reali- 
zacija obrtnih obratov le v strokah 
predelovanja kovin, predelovanja 
zemlje in kamna in v stavbeni stro- 
ki. V vseh teh strokah je proizvod- 
nja padla zaradi zmanjšanju obsega 
investicijske graditve, pomanjkanja 
električne energije, zakasnitve grad- 
bene sezone, nepravočasno sprejetih 
družbenih planov in s tem v zvezi 
z odobritvijo investicijskih sredstev, 
nadalje pa zaradi premajhne pre- 
orientacije obrtnih podjetij in de- 
lavnic k uslužnostnim storitvam, po 
katerih je veliko povpraševanje. 

Glede na opisano dinamiko in 
pričakovano povečano investicijsko 
dejavnost v drngi polovici leta, lah- 
ko računamo, da bo celotni dohodek 
dosežen v planirani višini, dobiček 
pa nikoliko nižji. Plana verjetno ne 
bodo dosegla podjetja stroke stavb- 
nih obrti, ker v drugem polletju ne 
bo mogoče nadoknaditi zamujenih 
del v 1. polletju. 

Napram letu 1955 se je število 
zaposlenih v družbenem sektorju 
obrti povečalo od 6205 na 6624 do 
mesecu junija, ali za 7 0/o. Po planu 
za leto 1956 je predvideno, da se bo 
število zaposlenih povečalo na 6744 
ali za 8 0/o, medtem ko se bo doho- 
dek povečal za 11 "/o. Na ta način 
bi se delovna storilnost povprečno 
povečala za 5 0/o. 

Iz primerjave odstotka, izraču- 
nanega iz odnosa realizacije celot- 
nega dohodka v I. polletju 1956 na- 
pram planu za leto 1956 in od- 
stotka med povprečnim številom za- 
poslenih v 1. polletju 1956 napram 
povprečnemu številu zaposlenih po 
planu za leto 1956. pa je videti, da 
je proizvodnost padla, kur gre delno 
lahko na račun sezonskega poslova- 
nja podjetij posameznih strok, večje 
preeizfiosti in boljše kvalitete, pred- 
vsem pa na nezadostno zalaganje 
kolektivov. 

Okrajni družbeni plan za leto 
1956 v svojih smernicah predvideva, 
da bodo občinski ljudski odbori v 
letu 1956 ruzširili mrežo predvsem 
uslužnostnih obrtniških delavnic, V 
I. polletju 1956 se je število obrtnih 
obratov napram letu 1955 zmanj- 
šalo za 2 obrata tako. da je po sta- 
nju 30. VI. 1956 297 obrtnih obratov 
družbenega sektorja (brez kmetij- 
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skih zadrug). To znižanje je le fik- 
tivno, ker je dejansko le en obrat 
likvidiran, 6 združenih z drugimi 
podjetji in kmetijskimi zadrugami, 
na novo pa je bilo ustanovljenih 5 
obrtnih obratov. Ta ugotovitev po- 
trjuje, da ljudski odbori občin v 
1. polletju 1956 niso upoštevali smer- 
nic družbenega planu kljub razpo- 
ložljivim sredstvom. 

Nasproti temu se je v I. polletju 
1956 nasproti letu 1955 povečalo šte- 
vilo privatnih obrtnih obratov od 
3645 na 3727, t. j. za 82, v glavnem 
v stroki kovinske in tekstilne galan- 
terije in obdelave plastičnih mas. 
Značilno je, da se privatni sektor 
usmerja v nove in donosne stroke 
brez konkurence socialističnega sek- 
torja, medtem ko opušča klasično 
uslužnostno obrtno dejavnost posa- 
meznih panog. 

Sredstva investicijskih skladov 
občinskih ljudskih odborov, ki do- 
tekajo iz obrti in so bila planirana 
v višini 313 milijonov, so bila po 
polletnih poročiln o periodičnem 
obračunu in delitvi celotnega do- 
hodka realizirana v višini 126 mili- 
jonov, ali 40 "/o od planiranih. Po 
stanju 30. VI. 1956 ta sredstva še 
niso bilu črpana. Razlog temu je 
pozno sprejetje družbenih planov 
in pa dejstvo, da občine še nimajo 
analiz o stanju ter perspektivi raz- 
voja socialistične obrti na svojem 
področju. 

V zvezi s tem se postavlja pred 
občinske ljudske odbore naloga, da 
poleg ustanavljanja uslužnostnih 
obrtnih delavnic prouče vse možno- 
sti pocenitve uslug že obstoječih 
uslužnostnih delavnic, katerim je v 
prvi vrsti treba nuditi pomoč z 
investicijskimi sredstvi. 

Po družbenem planu okraja je 
bilo predvideno plačevanje družbe- 
nih obveznosti v pavšalnem znesku 
za 226 obrtnih podjetij in delavnic. 
Občinski ljudski odbori pa so pred- 
pisali družbene obveznosti, v pav- 
šalnem znesku le 221 obratom. Po 
okrajnem družbenem planu so bile 
predvidene pavšalne družbene ob- 
veznosti v višini 168 milijonov. 
Občinski ljudski odbori pa so po 
izdanih odločbah predpisali druž- 
bene obveznosti v pavšalnem znesku 
skupno le za 140 milijonov. Kljub 
temu pa je bilo vlož.enih večje šte- 
vilo pritožb, v katerih podjetja na- 
vajajo. da določitev pavšala ni sti- 
mulativna in da ne omogoča ostva- 
ritve plač v lanskoletni višini. Na- 
dalje. da je plačevanje družbenih 
obveznosti v pavšalnem znesku manj 
ugodno kot plačevanje družbenih 
obveznosti nepavšaliranih podjetij. 
V zvezi s temi ugotovitvami je Svet 
za obrt Okrajnega ljudskega od- 
bora obravnaval vprašanje določitve 
pavšalov in sprejel sklep, da mo- 
rajo občinski ljudski odbori izdelati 
podrobne analize pavšaliranih pod- 
jetij in delavnic, na podlagi kate- 
rih se bodo reševale individualne 
pritožbe in dale smernice za pavša- 
liranje obrtnih obratov za prihod- 
nje leto. 

X. Komunala 
Komunalna podjetja so v I. pol- 

letju dosegla 50 "/o planiranega do- 
hodka za leto 1956. 

Električna cestna železnica je na- 
daljevala z rekonstrukcijo cestnega 
prometa z nabavo 20 novih trolej- 
dusov in 14 novih avtobusov. Od te- 
ga je že dala v stalno obratovanje 
11 trolejbusov in 8 avtobusov, osta- 
la vozila pa služijo kot rezerva, 
Z nabavljenimi vozili je nadome- 
stila ukinjene tramvajske proge 
Ajdovščina—Vič in Magistrat—Ra- 
kovnik ter uvedla novo avtobusno 
linijo Rakovnik— Škofljica. Izločila 
je 20 motornih tramvajskih vozov, 

od katerih je podjetje 5 predelalo 
v prikolice, ki obratujejo na še ob- 
stoječih tramvajskih progah. Ka- 
paciteta njenih vozil v obratovanju 
se je povečala za 1253 potniških 
mest, t. j. na skupno 5175 potniških 
mest nasproti 3922 potniškim me- 
stom konec leta 1955. 

V gradnji je trolejbusna linija 
Ajdovščina—Šentvid, katere zgornji 
ustroj bo še letos končan, vendar 
pa bo na odseku Remiza—Šentvid 
letos obratoval še tramvaj, ker še 
ne bo dokončana izgradnja nove 
napajalne postaje ob remizi. Dol- 
y.ina linij se je v I. polletju 1956 
fiovečala za 14,2 km, prevoženih ki- 
ometrov pa je v primerjavi s I. pol- 

letjem 1955 za 56.829 km več. 
V I. polletju 1956 je Električna 

cestna železnica ustvarila 370/o let- 
nega plana dohodka. 

Ugodno realizacijo je dosegla 
Mestna plinarna, ki je v I. polletju 
razširila konzumno omrežje na ne- 
katere industrijske objekte, ter za- 

radi izboljšanja kvalitcte^P^^of 
oP1!! 

ШЦШШКШШ I - иРЧ ижу 
v gospodinjstvu. Tako С|0И ''ni 

posledica uporabe boljšega PJ pjiiii drži 
iz uvoza pove ■Vala potroš"jytJ *«di 

- k, lt» Чуц 

49 "/o celotnega planiraneg8 ^ ( рГј, 
ka in 560/o planiranega oste 
leto 1956. flVe 

I udi pekarne so Д f. ra Гг 
peko belega kruha iz 4 ; 5-™ 
civa dosegle večji uspeh, t- t 
dohodka in 63 "/o dobička, 1 
nega za leto 1956. 0|leti 

Kino podjetja so v l- ^цеј 
1956 zaradi prenizko Р()М" 0bis] 
plana in močno povečan t?" ^ 
realizirala svoj letni^ p'un 

dohodka in 92"/o dobička. .j « 
Po tako ugodni геа1|/а< -ij i" 

treba prič»koV»> 
bodo komunalna podjetja l'r 
polletju je 
bodo komu i 
plan presegla. 

XI. Izvoz , ii'11 

V 1. polletju tekočega '* ('^.(liij' 
realizacija plana izvoza ,,a 

Industrija 
(lozda rstvo 
Skupaj izvoz 

Na nizko izvršitev plana izvoza 
so vplivali naslednji vzroki: zastoj 
izvoza v Turčijo, povečana konku- 
renca na zunanjem tržišču, zahtev- 
nejši trg v pogledu kvalitete, po- 
manjkanje surovin za izdelavo ar- 
tiklov in za II. polletje določeni 
dobavni roki. 

Po navedbah podjetij so vzrok 
nizki realizaciji tudi prenizko do- 
ločeni izvozni koeficienti, s katerimi 
ne krijejo lastne cene izdelkov. Pri 
tem podjetja pozabljajo, da se bodo 
morala tudi na inozemskem trgu 
sčasoma usposobiti za uspešno kon- 
kurenco s primernimi cenami, ki 
bodo v skladu s proizvodnimi stro- 
ški konkurentov. 

Kemična tovarna Moste je znat- 
no presegla plan izvoza z izvozom 
glinice. 

V proizvodnji in predelavi ne- 
kovin se bo po sklenjenih pogodbah 
realiziral planirani izvoz šele v 
II. polletju. 

V kovinski industriji je imelo 
precejšen vpliv na izvršitev plana 
izvoza podjetje > Litostroj«, ki je 
imelo pripravljene turbine za Paki- 
stan. zaradi nedokončanih del na 
hidrocentrali pa jih ni moglo od- 
premiti v I. polletju. Na manjši iz- 
voz ostalih podjetij kovinske stroke 
pa je vplivalo pomanjkanje surovin 
(»Saturnils«) in pri »Titanu« zakas- 
nitev v montaži novih strojev. 

Elektroindustrija ni dosegla pla- 
niranega izvoza zaradi ukinitve iz- 
voza na turško tržišče. To je vpli- 
valo na podjetje »Telekomunikaci- 
je«;, ki se bo moralo preorientirati 
v izvozu na tržišča vznodnih držav. 
Znatni izpad sta utrpeli tudi pod- 
jetji .Zmaj« in »Elma< zaradi ne- 
konkurenčnih cen. 

Kemična industrija je presegla 
plan izvoza za tri odstotke, 
čeprav se je zmanjšal izvoz • dveh 
največjih izvoznikov iz te stroke: 
» Tovarne Lek« in Kemične tovarne 
Domžale. Zartidi poteka trgovinske- 
ga sporazuma z Brazilijo je izpadel 
izvoz živosrebrnih oksidov in biz- 
in^itovih cevi. Zaradi zmanjšanega 
povpraševanja po svinčenem belilu 
Kemična tovarna Domžale ni do- 
segla plan izvoza. 

Podjetja lesne industrije so iz- 
važala predvsem v Belgijo, Nizo- 
zemsko, Anglijo, Zupadno Nemčijo 
in ZDA, ki planiranih količin niso 
mogla doseči zaradi vedno močnejše 
konkurence vzhodno'ev ropskih držav 
in zahtevnejšega tržišča. 

Pl«il 1956 

4,101.556 
16.070 

4,117.626 

v 000 (lin 
Real. 

I. poli. 56 
1,510.712 

16.686 
1.527.398 

VlVr " 1 

37 
104 
37 

(k 
Na manjši izvoz je vpl|v? uif 

slaba kvaliteta izdelkov, ki J jjf. 
za posledico občutne reklu"1 .^J 

Papirna industrija ni 
voza zaradi večjih potreb ('<!'urf|1 

trga. deloma pa zaradi koli 
severnoevropsklh držav. ^>1 

Tekstilna industrija je ^oii1' 
pomanjkanja surovin ' "" 
Ija), povečanih potreb 

Ind 

p«: "Г( 
Of, 

St« 

№ 
S 

k 
1 m 

k 

trgu in močne konkurence. 
v izvozu, delno pa je Po^0]|ej) 
vezana na izvoz šele v H- .jjuli11' 
()Angora< in Bombažna 
Vižmarje). j/ 

V usnjarski stroki je '^'„stoi 
sežen za 4 0/o. opaža pa se 
izvozu prešanega usnja. 

XII. Kreditiranje obrt^lf1ll, 

sredstev 
kreilif/ Ko 

S 
Odi 
v% 

k 

proučujemo K'V^6, '> |£'e 
letu .J t obratnik sredstev v icm (|j 

ramo upoštevati, da se zu1'1^ 
|цепjenih^odnosov na lržis< ^ 
darske organizacije v P^v /n''« 
■let ju leta 1956 niso znašle- 

"j^V tega je prišlo do zmanj^f 
daje blaga, večjih zalog 
janja proizvodnje. Vse t" ''.M1 

za posledico veliko po"1" i 
likvidnih sredstev. le'"jI 

Naloga kreditne politik'',J 
bila, da omogoči s svoji"11 j« 
gospodarskim organizacij'1"1';,, k* 
prilagode tržišču. To nul . ^ 
dltna politika uresničila s 'reji'' 
odobravan ju specialnih ^ k 

nje specialnih kreditev kot * ^џ( 
' nvefi 

,ili 

S 

k 
№ 

S 
'»d 

<> •ila SI 
specialnih ^ 

Zato je osnovna karakteris _ li( 
ditne politike v letu l0''') 

h kreditev k"" 
diti za pokritje zalog gotovt 
krediti za preonentacijo^P jjji 
nje, sanacijs 
izvoz in drugi 

чк! krediti, kr(:-. 
Poleg teg« ^;i»| 

v letu 1956 uveljavljeni ус?""! 
kriteriji za dodelitev in I' j(. P 
obratnih kreditov. ,v,|ti ''jii 
potrebno še vedno "P." Ja |,'||i' 

■m omejevanja kredit"*' r#vi 
rušili osnovne polit'k'' ^ 

Izrabe kreditov. vit"* nf' 
Zaradi gornjih 

razumljiv nagel porast ...jjii 
nih kreditov v prvem P" jn 
za vse sektorje lastnistv ± 
vrste obratnih kreditov. j], 
Krediti 31, XII. 1955 J 
Krediti 50. VI, 1956 '6'6-"' ^ 

hU 
poru 

i 

Porast 
Stanje 

lustniStva: 
kreditov P0 se 
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м 

H 
dol' 
(k« 

vef«" 
■P. 42.7014 56.606.3 

'|аЖ"Ј1 tri (tit»)v /.a obratna državnega sektorja nam izkazuje P0 gospodurskili panogah sledeči prikaz: 
^fediti za obratna sredstva po gospodarskih 

Porast 

оИ 
ict1* 

|S» ob'1 

it 

'in 

.(im'' 

гвнау?' "^tor 
d !^n! Sekt"r u'wni sektor 

sektor Hvntni 
'talo 

Odobreni kreiTiti 
ЧО. 12. 1459 10. 6. I't^ 
38.199.4 44.229.6 

2.492.1 10.525.5 
972.5 1.039.6 
788.6 640.2 
248.8 171.4 

+ 
+ 
+ 

Porast 
1956/1955 
6.030.2 
8.033.4 

67.1 
225.8 

77.4 

ln(1»striju 
P^ctijstvo 
^darstvo 

ZncHck v niiliji>nili din 
XII. 1055 VI. 1956 

panogah 
! mlrks 
VI. 1456 

proniet 
•p^dbeništvo 
oKvina 

t'""- kom. dej. Ku||iir, soc. dej. 
Sk "paj 

19.536 
64 
86 

1.613 
2.001 

13.695 
715 

51 
438 

38.199 

21.303 
51 

101 
1.808 
2.242 

16.485 
920 

18 
1.302 

44.230 

+ 1.767 
— 13 
+ • 15 
+ 195 
+ 241 
+ 2.790 
+ 205 
— 33 
-f 864 

6.031 

XII. 1955 
109 
80 

118 
112 
112 
120 
129 
35 

297 
114 

|!f
<(-'ji porast kredita je v trgo- 

V'iili ')vsein gre tu za povečanje 
'sil'" '/vozl1''1 kreditov, kre- ((,, "ago, kupljeno na avkcijah, 

iS|r ''I luckonicrnc zaloge, za 
'мч zalog za izvoz .iti dru- io zu trgovino je: da v 

^si'cih letošnjega leta kfe- 
/a obratna sredstva po trgovinskih in gostinskih 

/ 
,1? K 

!^уј»а na drob. 
Cvme na veliko 

trgovina 

^instvo 
a 

So v i 

turiz. 
trgovina 

Znesek \ 
XII, 1955 

3.429 
7.167 
1.798 
1.058 

101 
142 

13.695 

(С"1П; 
p" 
3UV|na skupaj 

porast izkazujeta trgo- 
iu zunanja trgovina. 

lf\
,vini nu veliko in zunanji 

Л Kr,' za povečanje posebnih 
!|{f _ (krediti za prekomerne 

milijonih din 
VI. I95(. 
3.866 
8.306 
2.672 
1.042 

116 
482 

16.484 

Porast 

+ 437 
+ J.139 
+ 874 
— 16 
+ 15 
+ 340 

2.789 

de javnostih 
Indeks 

_ VI. 195ћ_ 
XII. 1955" 

1 13 
116 
148 
98 

115 
340 
120 

г? 
"voz.; uvoz 

47 kuplj <mio blago na avkci- 
in pripravo iz- 

'z uvodoma navedenih 
Si';-' kreditov v industriji je 

Ш Paradi razmer na tržišču 
,чу0]"!о?О1'е rimerjati porasta 

^■h'l v industriji s porastom 
4t|j kreditov. 
;4,;^V() je tudi. da izkazuje 
'i kljub manjši dejav- 
,ЦЛ^«..је obratnih kreditov. 
Nli (ani<' je zabeleženo šele v l,|v ^ITiltt zaradi dodelitve kre- 
1%|ј, piranske obrate podjetja 
C if*l'" Sloveni ja ceste«. Poleg ^il i dil narasel tudi zaradi 
Л,.( '<r<'r|i(ov za izolačihi plo'"- 
Ноу' ""'.in in zaradi odobrenih 

k^anj'8 Pr,,komerne zaloge. 
Il'iistv "j® kredita izkazn jeta le 

< ii.V stanovanjska komu- 
V kmetijstvu so "'"javnost. 

Hi. 
klanca sredstev 010 ЏиМјсшсв za 1. polletje 1956 

K Vt A. PRORAČUNSKI 
v 000 din 

|K ■, *}'*■ gospodarstva 
i* !)r(Z' PГom<''^^<,Pi^ davka [^..'"^•'tnega davka od vina in žg. 
h''l hr'" ''avek od davč. vrednotnic 

'll'l |)r(0lTIR'"ega davka zasebnikov 
I, ' d,'i'ri'j',l,lskegu prisp. iz dobička 
(j^-hhi "^'ka za obč. (gost., KZ in dr.) 

PrisP- iz Pl,lf 

Prometni davek rln... i i i 

dohodki iz gospod. 2,422.646 813.187 
davek od maloprodaje 

DOHODKI 
Plan 

196.258 
10.500 
25.000 

262.500 
969.784 

95.255 
158.960 

6.978 
385.065 
312.346 

lleult/onija 

71.447 
4.599 

14.979 
73.419 

303.196 
43.988 
45.856 

1.544 
171.086 

63.073 

izvršitve 
36 
44 
60 
28 
31 
46 
22 
22 
44 
20 

^ "t1' .P'ebivalslva 
d,,!kmečkih gosi doti'' K,nečkili gospodarstev ade od kmetijstva 

239.588 
80.757 

116.277 

34 

48 

13. Dohodnina ostalih poklicev 326.626 139.583 42 
14. Obč. doklade na doh. ostal, polllic. 53.181 
15. Prisp. gozd. sklada za proračun 172.000 52.659 31 
16. Državne takse 198.000 160.397 81 
17. Občinske takse 40.000 7.099 18 
18. Davek na dediščine in darila 50 — — 

Skupaj dohod, od prebiv. 
III. Dohodki ustanov in uradov 
IV. Ostali dohodki 

V. Posojilo za finans. investicij 
Skupaj 

1,110.202 476.015 43 
27.323 16.372 60 

63.221 • 16.584 26 
 105.000   —  — 
3,728.392 1,322.158 35 

dili niso narasli, ker se je trgovina 
branila prevzeti del povečanih zalog 
industrije. Sele v mesecu maju in 
juniju je zabeležen večji porast 
kreditov v trgovini. Natančnejšo 
predstavo o porastu kredita v trgo- 
vini po posaine/.nih dejavnostih 
trgovino daje sledeči pregled: 

se obratni krediti Zmanjšali, ker so 
nekatera podjetja že v mesecu ju- 
niju prejela od ustanovitelja lastna 
obratna sredstva. V panogi stano- 
vanjsko komunalne dejavnosti pa 
so se krediti zmanjšali zaradi od- 
plačila dopolnilnega kredita ne- 
katerih podjetjih (Zale, Vodovod). 

Intenzivnost izkoriščanja kredi- 
tov se je v I. polletju letošnjega 
leta povečala v državnem sektorju 
in pri zadružnih kreditih. Korišče- 
nje kreditov po sektorjih lastništva: 

doc. l,»^5 jim. 1456 
dVžavni sektor 90.8 "/o 93.5 "/o 
zadružni sektor 80.5 0/o 96.1 •/« 
privatni sektor 72.6"/o 71.3V« 

Ker predstavlja I. polletje 1956 
specifično obdobje, v katerem se 
gospodarske organizacije prilagaja- 
jo novim razmeram na tržišču, so 
tmjiio v tem obdobju krediti za 
obratna sredstva narasli. Kljub 
temu porastu pa so še vedno težave 
z likvidnimi sredstvi, ker so bile 
zakosnitve pri odobravanju investi- 
cijskih kreditov in družbenih planov. 

Proračunska sredstva so bila v 
1. polletju dosežena v višini 1.322,1 
milijona dinarjev, kar znaša 35 0/o 
planiranih proračunskih sredstev. 

Od celotnih proračunskih sred- 
stev je znašala realizacija dotoka 
dohodkov iz gospodarstva 340/o. od 
prebivalstva 43 "/o, dohodkov uradov 
in ustanov 600/o, ostalih dohodkov 
pa 26 %. 

Iz tega je razvidno, da vpliva na 
nizek procent realizacije proračun- 
skih sredstev predvsem nizek dotok 
dohodkov iz gospodarstva, ostalih 
dohodkov in izpad posojilu iz inve- 
sticijskega sklada, ki v I. polletju 
še ni bil realiziran. 

Slaba realizacija dohodkov iz 
gospodarstva je predvsem pri pro- 
računskem prispevku iz dobička, ki 
znaša le 31 "/o. zveznem prometnem 
davku (360/o), prometnem davku od 
maloprodaje (200/o) in prometnem 
davku zasebnikov (28%). 

Proračunski prispevek iz dobička 
in zvezni prometni davek sla 
nizko realizirana zaradi zaostajanja 
proizvodnje v I. polletju. Vendar 
pa je možno ta izpad v I. polletju 
nadoknaditi, ker bodo morala pod- 
jetja v II. polletju povečati obseg 
proizvodnje in produktivnosti. Pri 
tem bodo morali odigrati občinski 
ljudski odbori važno vlogo. 

Prometni davek od prometa na 
drobno je nizko dosežen (200/ii), ker 
večina podjetij tega davka v I, pol- 
letju Se ni obračunavala. Ker se 
ta davek sedaj naknadno obraču- 
nava in zaradi predvidenega porasta 
prometa v II. polletju, sinemo ra- 
čunati. da bo ta davek dosežen v 
planiranem znesku. 

Nizka , realizacija prometnega 
davka od zasebnikov je zaradi ne- 
pravočasnega odvajanja odtegnje- 
nega prometnega davka s strani 
gospodarskih organizacij in ustanov. 
Te namreč ne odvajajo pravočasno 
davkov od registriranih računov in 
jih koristijo za obratna sredstva. 

Finančni organi občinskih ljud- 
skih odborov morajo nemudoma 
ukrepati proti nerednim plačnikom 
in v smis)u uredbe o novčevanju 
zapadlih obveznosti do proračuna 
izdati plačilne naloge za vplačilo 

nevplačanih davkov z zamudnimi 
obrestmi vred. 

Dotok dohodkov od prebivalstva 
znaša 43°/«. 

Višjo realizacijo preprečuje iz- 
pad dotoka občinskih doklad od 
kmetijstva in ostalih poklicev ter 
nizka realizacija prispevku gozdne- 
ga sklada za proračun. 

Občinske doklade od kmetijstva 
in ostalih poklicev so bile predpi- 
sane šele v 111. kvartalu. ker je bila 
šele koncem I. polletja končana od- 
mera za leto 1956. Zaradi tega v 
I. polletju še ni bilo dotoka teh 
sredstev v proračun. 

Ker so bile šeh; s tretjo akonta- 
cijo dohodnine zajete tudi občinske 
doklade in odpade na drugo polletje 
600/o celotne odmere, morajo upra- 
ve za dohodke občinskih ljudskih 
odborov skrbeti, da bodo tretjo in 
četrto akontacijo dohodnine, za leto 
1956 pravočasno izterjale. Zaradi 
tega bodo morale pristopiti k ener- 
gični prisilni izterjavi in pri tem 
zaračunavati nerednim davčnim za- 
vezancem izterjevalne stroški' in 
zamudne obresti. 

Ker se v letošn jem letu konča pro- 
računsko leto že 31. 12. (ne koncem 
februarja kot doslej), morajo ob- 
činski ljudski odbori poskrbeti, da 

•bodo vsi dohodki od prebivalstva 
pravočasno pobrani, če bodo hoteli 
pokriti predvidene proračunske iz- 
datke. 

Prispevek gozdnega sklada za 
proračun v 1. polletju ni bil reali- 
ziran v predvideni višini zaradi ne- 
pravilnega obračuna. Realizacija v 
predvideni višini pa se je že izvršila 
v mesecu avgustu. 

Realizacija občinskih taks je 
nizka delno zaradi previsoko po- 
stavljenega plana in pa zaradi ne- 
pravilnega odvajanja občinskih taks 
na druge račune. Zato morajo in- 
špekcijski organi OKO ugotoviti 
pravilnost odvajanja taks na odgo- 
varjajoče račune. 

Dotok ostalih dohodkov je nizek 
zaradi previsoko postavljenega pla- 
na. 

Sredstva za proračun iz posojila 
okrajnega investicijskega sklada v 
U, polletju še niso dotekla, ker ni 
bilo na razpolago sredstev. 

B. SKLADI 
Korislniki Plan Realizacija •/• 

Sredstva skladov 3,740.826 1,547.606 41 
I. Okrajni skladi 1,585.840 694.143 44 
1. Investicijski sklad 936.514 413.353 44 
2. Sklad za pospeševanje kmetijstva 36.700 25.762 45 
3. Cestni sklad 35.000 22.715 65 
4. Gasilski sklad 18.307 8.382 ' 46 
5. Gozdni sklad 455.501 207.171 45 
6. Sklad za pobijanje alkoholizma 83.818 16.760 20 

11. Občinski skladi 2,154.986 853.463 40 
1. Investicijski sklad 645.117 236.255 37 
2. Sklad za zid. stanov, hiš 1,462.270 603.672 41 
3. Cestni sklad 22.073 13.536 61 
4. Sklad za pobijanje alkoholizma 25.526 — — 

Celotna realizacija skladov znaša 
1547,6 milijona dinarjev ali 41'/o 
planiranih skladov. Okrajni skladi 
so realizirani 440/o, občinski pa 40°/». 

Dotok v okrajne sklade je v 
I. polletju zadovoljiv. Nizko reali- 
zacijo izkazuje edino sklad za po- 
bijanje alkoholizma (20°/«), ker ne- 
kateri občinski ljudski odbori na 
območju mesta Ljubljane ne odva- 

jajo sredstev v ta sklad. Zalo mo- 
rajo inšpekcijski organi OLO iz- 
vršiti pregled pri posameznih ob- 
činah. 

Dotok v občinske sklade neko- 
liko zaostaja za dotokom v okrajne 
sklade. Na nižji dotok vpliva nizka 
realizacija investicijskega sklada in 
izpad sklada za pobijanje alkoho- 
lizma. Ker se formira investicijski 
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sklad poleg drugih dohodkov fndi 
iz 55 "/o dela občinskih doklud iz 
kmetijstva, ki so se začele plače- 
vati šele v 111. kvartalu, in iz 45% 
taks na meljavo žita, ki so bile ne- 
pravilno planirane zaradi napačne 
osnove (predpisi o tem šc niso bili 
spremenjeni), je nizka realizacija 
razumljiva. Zaradi tega investicij- 
ski sklad verjetno ne bo dosežen. 

Kljub temu, da- je večina občin- 
skih ljudski odborov v svojih druž- 
benih planih predvidela formiranje 
sklada za pobijanje alkoholizma iz 
10°/» občinskega prometnega davka 
na potrošnjo in prodajo alkoholnih 
pijač, sklada ne formirajo, temveč 
natečena sredstvu zaradi pomanj- 
kanja proračunskih sredstev ali pa 
nezadostne evidence v davčnem 
knjigovodstvu odvajajo v proračun. 

POROČILO 0 IZVRŠITVI PRORAČUNA OKRAJA LJUBLJANA 
V I. POLLETJU 1956 

Proračun okrajnega ljudskega 
odbora za leto 1956 je bil sprejet 
na skupni seji obeh zborov dno 
22. maja 1956, proračuni občinskih 
ljudskih odborov pa šele v teku me- 
seca junija, kar je znatno oviralo 
redno izvajanje proračunov, ker so 
poslovali le po planih začasnega fi- 
nansiranja, ki so bili sestavljeni v 
okviru planov ,za to razdobje v letu 
1955. Posebno občutno jo bilo za- 
vrto izvajanje negospodarskih inve- 
sticij, ki jih je po planil začasnega 
finansiranja le po proračunu okraj- 
nega ljudskega odbora odobril ko- 
nec meseca marca Izvršni svet LRS 
v višini 100 milijonov dinarjev. To 
so osnovni vzroki, da proračuni v 
celoti kažejo razmeroma nizko tro- 
šenje kljub dejstvu, da znatno šte- 

DOHODKI 

1. del — Dohodki iz gospodarstva 
2. del — Dohodki od prebivalstva 
3. del — Dohodki drž. org. in zav. . 
4. del — Ostali dohodki  
5. del — Sredstva iz posojil .... 
6. del — Dotacije za uravnovešenja 

vilo občinskih ljudskih odborov 
smatra, da bo s svojimi odobrenimi 
proračuni težko krilo vse svoje pro- 
računske obveznosti, in to šc po- 
sebno iz razlogov, ker so nekateri 
občinski ljudski odbori v začetku 
svojega poslovanja premalo upošte- 
vali svoje proračunske možnosti in 
so bolj razmotrivali potrebe, ki pa 
so marsikje bile preširokosrčno 
obravnavane, kar sedaj spravlja 
take ljudske odbore v finančne 
težave. 

A. DOHODKI 
Izvršitev proračuna v 1. polletju 

izkazuje v celoti ostvaritev dohod- 
kov v znesku 1,056.444.000 dinarjev 
ali 28,2% od letnega plana ter glo- 
balno kaže naslednjo situacijo; 

Okrajni ljudski odbor 
Letni plan Rcalizucija 

1,342.747.000 
575.050.000 

15,500.000 
51,486.000 

100,000.000 

361,547.000 
247,292.000 

12,597.000 
13,722.000 

h 
26,9 
43,0 
81.2 
26,6 

Skupaj: 2,084.783.000 635,158.000 30,4 

DOHODKI 

1. del — Dohodki iz gospodarstva 
2. del — Dohodki od prebivalslva 
3. del — Dohodki drž. org. in zav. 
4. del — Ostali dohodki  
5. del — Sredstva iz posojil .... 
6. del — Dotacije za uravnovešen je 

ObSiuski ljudski odbori 
Letni plan Knalir.acija 

1,079.890.000 
535.152.000 

11,823.000 
11,735.000 
5.000.000 
9,143.000 

252,116.000 
162,553.000 

3,775.000 
2,842.000 

V, 
23,3 
30,3 
31,9 
24,2 

Skupaj: 1,652.752.000 421.286.000 25,6 

DOHODKI 

1. del — Dohodki iz gospodarstva 
2. del — Dohodki od prebivalstva 
3. del — Dohodki drž. org. in zav. 
4. de* — Ostali dohodki  
5. del — Sredstva iz posojil .... 
6. del — Dotacije za uravnovešenje 

• Skupaj; 

Dohodki so prikazani le globalno 

Letni plan 
2,422.646.000 
1,110.202.000 

27,323.000 
63,221.000 

105,000.000 
9,143.000 

SKUPAJ 
Realizacija 
613,663.000 
409,845.000 

16,372.000 
16,564.000 

4» 
25,3 
36,9 
59,9 
26,2 

3,737.535.000 1,056.444.000 28,2 

po proračunskih delih, ker so do- 
hodki podrobno obrazloženi v po- 
ročilu o izvršitvi družbenega plana, 
ki tudi navaja vzroke ostvuritve 
dohodkov v I. polletju. Podaiki, ki 
so objavljeni glede dohodkov v po- 
ročilu o izvršitvi družbenega plana, 
se ne u jemajo povsem s podatki po 
proračunu, ker proračun izkazuje 
le stvarno sprejete dohodke, ki jih 
je banka že razknjižila na posa- 
mezne vrste dohodkov v odgovarja- 
jočih proračunih, dočim se poročilo 
o izvršitvi družbenega planu osla- 

IZDATKI 

1. del — Dotacije gospodar. 

nja 
I. 

obračunane dohodke za 
e po polletnih obračunih 

podjetij, ki ugotavlja, du so bili 
dohodki stvarno doseženi v I. pol- 
letju s 35%, če bi podjetja sproti 
odvajala družbena sredstva. Poro- 
čilo o izvršitvi proračuna v I. pol- 
letju se torej omejuje le na pro- 
računske izdatke. 

B. IZDATKI 
Proračuni izdatkov okraja so v 

celoti izvršeni do 30. junija z 38,4%, 
od tega proračun OLO z 39,8% ter 
proračuni občin s 36,6%, kakor je 
razvidno iz naslednjega pregleda: 

Okrajni ljudski odbor 
Letni plani PotroSnja 

4 

5. del — Zdravstvena zaščita 
Oseb. 
Mat. 
Skup. 

35,986.000 
20,107.000 
56,093.000 

02 39^^ i 
8,361.0«! мпм 
ЗО^ S 

7. del — Drž. upr. in sodstvo 
Oseb. 
Mat. 
Skup. 

8. del — Komunalna dejavnost 
9. del — Dotacije in subvencije 

10. del — Proračunska rezerva 
11. del — Obveze in garancije . 

Mat. 124,119.000 
Mat. 428,707.000 
Mat. 58,677.000 
Mat. 

236,658.000 
181,852.000 

418,510.000 

Skupaj; 
Oseb. 
Mat. 
Skup. 

8,700.000 
650,276.000 

1,434.507.000 
2,084.783.000 

353,642.0!» ! 
476,871Г 
830,5' 

IZDATKI 
Občinski IjuJsk' 

1. del — Dotacije gospodar. . 
2. del — Negospodarske invest. 

Letni plan 
12.470.000 

3. del — Prosv. in ljud. kultura 

4. del — Socialno varstvo 

Oseb. 
Mat. 
Skup. 
Oseb. 
Mat. 
Skup. 

197,306.000 
306,031.000 
102,589.000 
408,620.000 

2,636.000 
219.377.000 
222,013.000 

Patcoi'l' 
do 

835.в 

"^TSl 

5. del — Zdravstvena zaščita Oseb. 
Mat. 
Skup. 

7. del — Drž. upr. in sodstvo Oseb. 
Mat. 
Skup. 

8. del — Komunalna dejavnost . Mat. 
9. del — Dotacije in subvencije Mat. 

10. del — Obveze in garancije . . Mat. 

430.000 
97,051.000 
97,481.000 

207,475.000 
98,838.000 

306,313.000 

189,948.' 

105 27^ / i"0' 

ii; 

đjsm 
220,004.000 4 

Ч- del — Proračunska rezerva 

135,703.000 
4,234.000 

Skupaj: 

Mat. 
Oseb. 
Mat. 
Skup. 

 48,608.000 
516,572.000 

1,134.756.000 
1,652.752.000 Sf 

IZDATKI 
Skupaj vsi Pror j( 

1. del — Dotacije gospodar. 
Letni plan 
44.670.000 

r"5S« 
' K 

2. del — Negospodarske invest. 600,418.000 

3. del — Prosv. in ljud. kultura 

4. del — Socialno varstvo 

Oseb. 
Mat. 
Skup. 

650,717.000 
255,976.000 
906,693.000 

309,CO'- 

396,852^ 

Oseb. 
Mat. 
Skup. 

35,582.000 
243,023.000 
278,605.000 

5. del — Zdravstvena zaščita Osf'b. 
Mat. 
Skup. 

36,416.000 
117.158.000 
153,574.000 

15,82?' 
112,85' 

7. del — Drž. upr. in sodstvo Oseb. 
Mat. 
Skup. 

444,133.000 
280,690.000 
724,823.000 

8. del — Komunalna tlejavnost , Mat. 344,123.000 
9. del - Dotacije in subvencije . Mat. 564,410.000 249,9^ 

1?7>2^ 

10. del — Obveze in garancije Mat. 12,934.000 'd 
— oOv 11. del — Proračunska rezerva . Mat. 107,281000 

po IZV. vinn. 
32.200.000 

do •S0/6/I956 •/• 

2. del — Negospodarsko invest. 403,112.000 38,400.000 

3. del — Prosv. in ljud. kultura 
Oseb. 
Mat. 
Skup. 

344.686.000 
153,387.000 
498,073.000 

9,5 
46,6 
30,1 
41.5 

4l del — Socialno varstvo 
Oseb, 
Mate. 
Skup. 

32.946.000 
23,646.000 
56,592.000 

160,692.000 
46,212.000 

206,904.000 
15,827.000 48,0 
7,589.000 32,0 

23,416.000 41,3 

Skupaj ; 

Izvršitev izdatkov v celoti je raz- 
meroma visoka, če upoštevamo, da 
so bili proračuni okraja in občin 
sestavljeni v ozkih okvirih. Ce upo- 
števamo pri izvršitvi le administra- 
tivni del, torej brez dotacij gospo- 
darstvu in negospodarskih investi- 
cij, je proračun izvršen s 45,6%, od 
tega proračun OLO s 47,9%, ter 
proračuni občin z 42,1%. Izvršitev 
proračuna OLO v I. polletju ne po- 
kaže točne slike, ker državna upra- 
va izkazuje 62,4% potrošnje zaradi 
črpanju sredstev za notranjo upra- 
vo na račun proračuna okraja v 
I. polletju, dočim se stroški notra- 
nje uprave v 11. polletju v glavnem 
krijejo iz sredstev republiškega 
proračuna. Sama izvršitev admini- 

Oseb. 
Mat. 
Skup. 

1,166.848.000 
2,569.263.000 
3,737.535.000 

5,20^ 

^o.oi'S' 
1,435.9^' 

strativnegu delu proračune P V 
zanih podatkih je zndovoU ^0. '| 
dar pa proračuni občin ^ 
nija pri materialnih "Ljo ^ 
42,7% potrošnje ne P0 f-]c * У 
ne slike, ker so občine (A 
polovici leta s poravna .fl|lW f 
obveznosti v znatnem *a0S ^ ф 
primer poravnava računp* |fl^j|«^ 
Ijenie nezavarovancev, f 
pendij, poravnava računf 
rialne nabave itd.). b 

Proračuni občin s0.t 
ni v znatno otežkočenin o^r r/ 

4 

ker zaradi prenosov r0v»- 
proračunov ter nove _4''• jjil" "/ 
delitve občin v letu 19-'-' 
vih pokazateljev za toči"' рц 
sameznih izdatkov. Doi0 

\i v'1.'",/ \ 



AS« 

%ik 

Ča ^'ne ▼ težave Se zaradi cen v posameznih finanč- 
ni zavodih, kakor tudi Цј .adrov, ki v svoje delo po- 
ijj e niso zadosti vpeljani in 

Premalo ekspeditivni. 

A' OSEBNI IZDATKI 
Č^itve osebnih izdatkov, ki 

o y celoti 50,2 0/o, kar pa 
^ dno izravnalo kakor že ome- 
i4i|V1

t'ruffi polovici lote s pla- 
fcb|jaatkov za notranjo upravo iz , »kegu prora^Una, je razvid- 
l(|i 8? ^'li proračuni za osebne 
^ '' "okaj realno postavljeni ter 
te " Potrebne ob koncu leta le 
^ sPopolnitve z virmani ozi- 
tte'^Jjačenji iz proračunske re- 

Nenormalno visok odstotek 
^2«/ P^ečun zdravstva OLO 

u« J«-.' P« zaradi tega, ker bo 
Oi! zdravstvenim zavodom 

ћг 

'>jrJ
ran od Zavoda za socialno 

jO* ^nje kot plačilo zt kurativ- 
)0' 'svj- ,Ve za zavarovance, ki jih 

|iii(/v
aj0 Preventivne proračunske 

I Ц e' tako da bo do konca leta 
j {t za osebne izdatke zdrav- 

MJ4. proračunu OLO zadoščal. 
'Silili' 'zdatki v občinskih prora- 

i,v Pa izkazujejo potrošnjo pri 
^ V'»upravi le 40,4"/o, ker so 

v eku leta dopolnjevale 
,' *j|.SVoiih uslužbencev ter ure- 

вЈЛ Polnilne plač(i. 

0 
0 

Ћ. MATERIALNI IZPATKT 
Izvršitev materialnih izdatkov za 

administrativni del proračunov zna- 
ša 42,2"/o, od tega odpade na OLO 
43,8°/«, na proračune občin pa 40,5 0/o. 
Okrajni ljudski odbor bo v okvira 
odobrenih kreditov v letu 1956 kril 
vse svoje izdatke, ki bodo seveda 
v drugem polletju znatno višji, ker 
posebno pri prosveti odpade znatni 
del materialnih stroškov na vzdrže- 
vanje šol, ki v počitnicah opravijo 
manjša popravila in izvršujejo glav- 
no čiščenje: ob začetku šolskega leta 
pa nabavljajo učjla, kpjige za šol- 
ske knjižnice, razne tiskovine itd. 
Pri vseh zavodih pa se nabavlja 
kurjava predvsem v III. tromesečju. 
Nizka potrošnja po proračunih ob- 
činskih ljudskih odborov (40,5%) pa 
ne ustreza dejanskim potrebam ob- 
čin, ker znatno število občin v 1. pol- 
letju zaradi planov začasnega finan- 
siranja, ki so bili nizko predvideni, 
ni krilo svojih dejanskih stroškov, 
deloma pa so ostajali računi ne- 
poravnani zaradi premajhne eks- 
peditivnosti novih organov pri ob- 
činskih ljudskih odborih itd. Zlasti 
so zaostajala plačila bolniško-oskrb- 
nih stroškov zdravstvenim zavodom, 
zaradi česar je bilo uvedenih znat- 
no število postopkov za izterjavo. 
Seveda pa so ostale neporavnane 
tudi razne druge obveznosti občin, 
ker so se občine bale, da ne bi pre- 
koračevale svojih tromesečnih pla- 

nov, ki so bili v T. polletju postar- 
Ijeni le v najskromnejši ineri. ker 
še niso bili odobreni letni prora- 
čuni. Po zbranih podatkih občin 
predstavljajo najtežje breme za 
proračune pretežne večine občin iz- 
redno visoki izdatki za bolniško 
zdravljenje. Ti izdatki so se v pri- 
merjavi s preteklim letom znatno 
zvišali, in to deloma zaradi zvišanja 
eene v bolnicah, deloma pa tudi za- 
radi naraščanja števila bolniško- 
oskrbnih dni, ki gredo v breme 
proračuna občin. Drug težaven pro- 
blem predstavljajo za občine pod- 
pore siromašnim ter onemoglim, 
kakor tudi socialne podpore in šti- 
pendije dijakom. Znatno pa nara- 
ščajo tudi stroški za oskrbovance 
v raznih mladinskih vzgajališčih. Le 
redke občine so mogle v teku tega 
leta zadovoljivo rešiti vse te pro- 
bleme. 

C. NEGOSPODARSKE 
INVESTICIJE IN DOTACIJE 

GOSPODARSTVU 
Te postavke zaradi nove gospo- 

darske politike ter decentralizacije 
sredstev na razne sklade v teko- 
čem proračunu ne predstavljajo 
znatnejših izdatkov, vendar so za- 
radi pozno sprejetih proračunov le- 
tos do 30. VI. v celoti slabo izvršeni 
s povprečno b0/« od letnega plana. 
Le pravočasno sprejemanje prora- 
čunov v bodoče bo omogočilo zbolj- 
šanje te situacije. 
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V splošnem moramo ugotoviti, da 
so bili letošnji proračuni kljub iz- 
redno velikim premikom zaradi iz- 
vedene reorganizacije okrajev in 
občin realno sestavljeni in se s po- 
močjo posojil, ki jih daje banka, 
zaradi nepravočasnega dotoka pro- 
računskih dbhodkov tudi izdatki v 
splošnem pravočasno izvršujejo. Po 
zasnovi letošnjega družbenega pla- 
na in proračuna pa se pred vse 
organe oblasti kakor tudi pred vse 
odredbodajalce postavlja nujna na- 
loga strogega varčevanja, pri tro- 
šenju proračunskih sredstev, ker le 
na ta način bomo mogli poravnati 
do konca leta svoje kratkoročne 
dolgove pri Narodni banki, 

V zvezi z vsemi navedenimi ugo- 
tovitvami Svet za družbeni plan in 
finance predlaga za pravilno izvrši- 
tev izdatkov naslednje ukrepe; 

a) Ponovno preverjanje cen ▼ 
vseh socialnih in zdravstvenih za- 
vodih okraja in občin, ki so v letu 
1956 zvišali ceno svojim storitvam 
ali uslugam, pri čemer naj se upo- 
števa načelo strogega varčevanja 
tej- ekonomičnega trošenja sredstev. 

b) Pri izvajanju plana za IV. tro- 
mesečje naj se uvede strožji režim 
kontrole ter je zato treba preveriti 
vse funkcionalne izdatke, če so v 
planirani višini dejansko potrebni 
ali pa jih nameravajo odredbo- 
dajalci potrošiti le zato. dn ne bi 
ostali neizkoriščeni in naj se vse 
take kredite do razčiščenja zapre. 

IzvIeSek iz poročila o poslovanju zastopniškega biroja »MOTO-UNION«, Ljubljana, v letu 1955 

je bilo ustanovljeno dne 1. oktobra 1953. Bavi se z zastopstvom mozemsfcih firm; AUTO-UNION Dj^seldOTf in AlJGUBr STEM- 
MAKN, Schuttorf. Med letom je podjetje zaposlovali o povprečno 15 ljudi in doseglo promet v visim 224,llUU.UUU din. 

Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. 

5 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
I Ponovna sredstva 
l.ffivesticije v teku 

^ ločen a sredstva In druga Investicijska sredstva 
^ B. Obratna sredstva 

^Upna obratna sredstva 
I C. Sredstva v obraCunu in druga aktiva 
e' {^Pci in druge terjatve Uruga aktiva 
I 
8. {^Porejeni dobitek 

D. FinanCnl uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 0C0 din Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v 000 din 

576 
4,015 
2,815 

15,110 

18,743 

7,333 

48jG42 

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: 

576 . 
2,018 
5>fi2 

:5,411 

8,092 

7,383 
4S,() '2 

Vodja računovodstva: 
Simona TomSič 

Predsednik upravnega odbora: 
Murn Jože 

Direktor podjetja: 
Nande Šinkovec 

Izvleček iz poročile o poslovanju »GASILSKEGA SERVISA«, Ljubljano, Prešernov trg 3, v letu 1955 

je bilo ustanovljeno dne 1. decembra 1951 z odločbo MLO gL mesta Ljubljana. Pravila so bila registrirana pri Okrožnem sodišču v 
!vljaiTa pod št RS Ш VI 2 št 677 dne 23. novembra 1954. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 12 uslužbencev m delavcev ter 
^ ^doseglo 219,489.544 din prometa, t. j. 131%., Obveznosti kn ̂ eovodstvo je ažurno in v redu. Upravni odbor in dela/vski svet sta imela zasedanja redno ter so se tokoći problemi reševali sproti. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

l. 0 A. Osnovna in izločena sredstva 
i ^vest!1^ sređstva v teku ПА„ v , c®na sredstva In druga Investicijska sredstva 

Sk B. Obratna sredstva 
''Pna obratna sredstva 

5. ^ Sredstva v obraCunu in druga aktiva 
'' t'fuoi 'n diufle terjatve 8a aktiva 
'. ђ D. Finančni uspeli 
^еЈеП1 đoblCek 

Skupaj: 

Znesek v ooo din 

'1,гз8 
4,104 

37 J33 

15,981! 
C« 

2,753 

«1,834 

Zap. 
it. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in Izloienlh sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokonCane Investicije 
3. Kazni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
5. DrugI viri finanslranja Investicij 

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

C. Viri sredstev v obračunu in druRa sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube Skupaj: 

Znesek v ooo din 

. 1,233 
7,787 

33 7 0 

14,8 0 
2.176 
2,753 

61,834 

Vodja računovodstvai 
Kolman Franc 

FredseJmk upravnega odborai 
Kopač Ivo 

Direktor podjetja: 
Kozina Vladimir 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju trgovine z barvami in laki »KARMIN«, Ljubljana, Resi jeva 1, v 

Trgovina je pridela poslovati 1. julija 1954. V letu 1955 je bilo v trgovini zaposlenih 9 uslužbencev m 2 vajenca. Upravljanje 
koordinirano z Upravnim odborom in celotnim koiletotivom. Pri tem ni bilo nikaikih trenj. 

GtAi 

letu t955 
iP I trgovine 

.SNI* 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1953 
Zap. 
št. Naziv postavke 

Л. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 

П. 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 

260 
1.259 

1.820 

455 

11.545 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
Sklad osnovnih sredstev 
Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
Razni skladi 
Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
Drugi viri finansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
Viri obratnih sredstev (skupno) 
C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 

Dobavitelji in druge obveznosti 
Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
Dobiček 
Kritje Izgube 

Skupaj; 

1.0 

Vodja računovodstva: 
Podgoršek Jožica 

Predsednik upravnega odbora: 
Ban Stane 

Direktor podjetja: 
Pavljevec Cveto 

l7vl»&>k iz poročila o poslovanju »KOVINSKE INDUSTRIJE«, Ig pri Ljubljani, v letu 1955 

Podjetje, ustanovljeno leta 1948 proizvaja stroje za kmetijetvo in ambalaže. Proizvodni plan je biil po vrednosti presežen 112%. Vrednost 
cije 95,338.000 din. Količinski plan je dosežen 92%. Strojni park je zastarel in izrabljen 54%. Povprečno je zaposlenih 82 delavcev in uslužb6' 

Podjetje rentabilno, knjigovodstvo ažurno. 

PA^ 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1953 

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 
  Sk upaj: 

Znesek v 000 din 

25.997 
153 

7.692 

24.250 

8.231 
2.792 

10.736 

79.851 

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 
в. 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: 
CibeJ Božidar 

Predsednik upravnega odbora: 
Intihar Anton 

Direktor podjetja: 
llupnik Franc 

Izvleček iz poročila o poslovanju AZA - ATELJEJA 7A ARHITEKTURO, Ljubljana, Cankarjeva 5, v letu 195® 
aH Podjetje posluje od leta 1952. Bavi se s projoktiranjem visokih in nizkih zgradb. Povprečno število zaposlenih v lotu 1955 je bilo 12 

obveznosti je podjetje v redu poravnalo. л 

AKTIVA • BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
l. Osnovna sredstva 
2 Ir>vesticlje 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 

448 
680 

1.276 

535 

1.689 

4.628 

Zap. 
št. Naziv postavke 

10. 

A. Viri osnovnih in Izločenih sredstev 
Sklad osnovnih sredstev 
Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
Razni skladi 
Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
DrugI viri finansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
Viri obratnih sredstev (skupno) 
C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 

Dobavitelji in druge obveznosti 
Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
Dobiček 
Kritje izgube 
    Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
Senčar Magda 

Predsednik upravnega odbora; 
Ing. 2upan6l{ Marko 

Direktor podjetja: 
Ing. Medved Ive 



1K* 
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|«е 

STRAN 345 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »VIŠNJA«. Ljubljana, Gradišče 7, v letu 1955 

je napravilo v letu 1955 s povprečno 12 člani kolektiva (šest prodajnih mest) prometa za 49,628.951 din, ka.r da približno 150.000 kg 
' To blago smo prodali preko naših prodajnih mest po kolikor nam jđ bilo mogoče nizkih cenah. Uspeh bi bil lahko še večji, če bi naše 

podjetje imelo vsaj eno prevozno sredstvo (1,5-tonski avto)) ter ustrežnejše poslovne prostore in suho skladišče. 

BILANCA na dan 31. decembra 195S PASIVA 

Naziv postavke 

I A. Osnovna In izloCena sredstva 
i in"0*!13 sodstva 
i Ж811сЦе v teku ocena sredstva in druga Investicijska credstva 

B. Obratna sredstva uPna obratna sredstva 
, C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
<. in druge terjatve u6a aktiva 

D. Finančni uspeh 
*Zg2Pbreienl đobieek 

Znesek v 000 din 

Skupaj: 

430 
4C1 

154 
1.587 

3.251 

Zap. 
št. 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 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: 

430 
502 

500 

1.819 

3.231 

Vodja računovodstva* 
Stana Fornezzl 

Predsednik upravnega odbora: 
Hafner Josip 

Direktor podjetja: 
Kranjc Vlado 

Izvleček Iz pnročila o poslovanju obrtnega kamnoseškega podjetja »NARAVNI KAMEN«, Ljubljana, 
Kolodvorska 32, v letu 1955 

ustanovljeno 11. aprila 1953 ii^ začelo poslovati 1. julija 1953. Zaposlovalo je povprečno 30 delavcev in nameščencev ter doseglo 
" "0 din prometa,. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je vseskozi rentabLlno, knjigovodstvo ažurno in v redu. prometa,. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je vseskozi renitaibilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke Znesek v <00 din 

I A. Osno 
hh.novna sredstva 
»ocena36 V tekU 

A. Osnovna In tzlotena sredstva 

Mit 

ena sredstva In druga Investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

'uPna obratna sredstva 
I. C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

ln druge terjatve u8a aktiva 
1. k D. Finančni uspeh 
' ^uD

h
0reJeni dobiček 

Skupaj: 

10.151 
3.798 

6.427 

7.012 
15 

10.182 

37.585 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Vlrl osnovnih in izločenih sredstev 
Sklad osnovnih sredstev 
Dolgoročni kri za dokončane ljiyestlclje 
Razni skladi 
Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
Vlrl obratnih sredstev (skupno) 
C. Vlrl sredstev v obračunu ln druga sredstva 
Dobavitelji ln druge obveznosti 
Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
Dobiček 
Kritje Izgube 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

10.151 
4.134 

6.310 

4.859 
1.949 

10.182 
37.585 

Vodja računovodstva: 
Oblak Ivan 

Predsednik upravnega odbora: 
Trček Ludvik 

Direktor podjetja: 
Pertot Milan 

Mleček iz poročila o poslovanju časoplsno-založniskega podjetja "GOSPODARSKI UESTNIK«, Ljubljana, 
Beethovnova 10, v leiu 1955 

^ujJJ^založniško podjetje »Gospodarski vestni.k« je v letu 1955 izdajalo list »Gospodarski vestnik«, dočiim je založniška dejavnost bila le 
''stna. Realizacija po letnem načrtu je bila presežena za okrog dva milijona dinarjev. Poslovanje podjetja v letu 1955 je bilo uspešno 

zaključeno. Dohodki so se stekali iz naročnin in objav oglasov Povprečno je bilo zaposlenih 15 oseb. 

BILANCA na dan 31. decembra 19SS PASIVA 

Naziv postavke Znesek v 000 din 

. q A. Osnovna in Izločena sredstva 
i sredstva 
' v teku na sredstva ln druga Investicijska sredstva 
L Sjj B. Obratna sredstva 

Bia obratna sredstva 

j Sredstva v obračunu ln druga aktiva 
^1? druge terjatve «a aktiva 

[■ D. Finančni uspeh 
'?«Ubaelenl dobiček 

 Skupaj; 

786 
4.319 

5.758 

1.451 
Z1 

5.703 

18.038 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih ln izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri llnansiranja investicij 

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

C. Viri sredstev v obračuna in druga sredstva 
7. Dobavitelji ln druge obveznosti 1 

8. Druga pasiva 
D. Finančni uspeh 

9. Dobiček 
10. Kritje izgube Skupaj: 

Znesek v 000 din 

«6 
9.203 

2.081 

265 
5.703 

18.038 

Vodja računovodstva« 
Draga Juntes 

Predsednik upravnega odborai 
Miro Pavlica 

Direktor podjetjai 
joSko Pirnar 

I 



STRAN Ш Gl^ 

Izvleček iz poročila o poslovanju gostinskega podjetja »DOM V PODUTIKU«, Llubljana, Podutik 44 v letu 

Gostilna »Dom v Podutiku« je poslovala v letu 1955 kot manjše gostišče s kolektivnim upravljanjem na pravila. Zaposlovalo je poleS 
osebja (poslovodja, kuharica na natakarica) še 2 honorarni natakarici za pomoč ob nedeljah in praznikih. 

1955 

stalne! 

AKTIVA II 1 L< Л N C A na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v «00 dtn 

A. Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Inv atlcije v teku 
3. izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna Rredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
1. Ka/.porej eni dobiček 
8. Izguba 
 Skupaj: 

Zap. 
St. Naziv postavke Znesek 

Л. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Ka/.nl skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnansiranje investicij 
5. Drugi viri flnanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Vin 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 
Skup.-;. 

IJ" 

'i 

Vodju računovodstva- 
Sajovic 

IzvlPČ^k it onročila o poslnv n}u splošneaa stavbnega podjetja »»STAVBEN'Km. linbHimn. Tnmn5ičeva 2^' 
v letu 1955 

Plan je bii izpolnjen s 103 %, planiran dobitek pa le z 94,5 %, ker se je podjetje pri licitacijah zadovoljijo z manjšimi odsiotkom. Vsa 
bila izvršena v popolno zadovoljstvo imvestilorjev. Zaposlenih je bilo povprečno 113 oseb, od teh 8 uslužbencev. 

AKTIVA B I L. A N C A na dan 31. decembra 1955 

K 

Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v »itO 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: 

11.814 
4.263 

11.Ш 

10.770 
1.559 

K. 364 

55.333 

Zap. 
št. Naziv postavke Znesek 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
Marn Franc 

Predsedic i*piAvnega odbora: 
6kiUj Gabrijel 

Direktoi podjetja: 
Ko* Jernej 

Izvleček iz poročila o poslovanju casopisno-Tif^-^ke^a podjetja »»PAVLIHA«, Ljubljana, Gosposka 12, v I. 
195* 

Časopisno pod,jef. ^ izdaja redno humoristični list »Pavliha«, priložnostno pa razna humorustična dela. Planiivjini obseg realizacije ie 

s 105%. Podjetje ne dobiva kredita za obratna sredstva in nobeniih subvencij. Vzdržuje se samo s pomočjo reklamnih oglasov. V 
letu je zaiposlovalo povprečno 18 oseb. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 PA* 

Zap. 
st. 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 

Skupaj: 

584 
462 

2.057 

1.294 

1.G95 

6.092 

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 flnansiranje investicij 
5. Drugi viri (inansiranja 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: 
Spenko Ani 

Predsednik upravnega odbora: 
Kranjec Ivan 

Direktor podjetja: 
Vrbič Jule 

ч 


