
Predpisi Okrajnega ljudskega odbora 

N ■^ll PoiUagi 2. odstavka 63. člena 
•i 11' 0 spremembah in dopolnit- 
I' I ki'"'0 0 kmetijskih zadrugah 
t Sv . st- 54-466/51) in na pred- 

liTic 0 spremembah in dopolnit- 
it i p'^be o kmetijskih zadrugah 

■•'Ulj St. 74-466/51) in na pred- 
.e'a za kmetijstvo in gozdar- 

ilibi' aia Okrajni ljudski odbor 
«еч"и P0 »klepu It. redne skup- i,Je Okraineira /Sora in zbora 

5. 10. 1956 

Це-"Јепји ustanovitve Gos()odar- 
Poslovne zveze v Ljubljani. 

« ®v,>li se ustanovitev Gospodar- 
Vl^fovne zveze v Ljubljani (v 
I,, J11 jni besedilu: Zveza), ki je 

:".staiio 
'Jski|| zadrug z dtie 

I jenu na občnem zboru 
" ' 18. 8. 1956. 
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lev.: v-ra J nega "Julcev z dne 

Sli 
ODLOČBO 

sredno oskrbuje mesto in druga 
pot rosna središča. Obvešča za- 
druge o stanju tržišča. 

4. 
Osnovna in obratna sredstva bo- 

do zvezi zagotovile kmetijske za- 
drti ge-ustano vitel j ice. 

5. 
Gospodarsko poslovno zvezo je 

treba v roku 15 dni po pravomočno- 
stl te odločbe priglasiti Okrožnemu 
gospodarskemu sodišču v Ljubljani 
zaradi vpisu v zadružni register. 

Državna liiksii po tur. št. 1 in 7 
Zakona o taksah v znesku 180 din 
je plačana in predpisno uničena nu 
vlogi. 

Predsednik OLO: 
dr. Marijan Dermastia 1. r. 

2. 
je v Ljubljani, 

il* f 3. 
Skci,' * poslovanja zveze je: 
Mn"- Zil gospodarsko krepitev 
jif, '^'nih kmetijskih zadrug in 
4 
»ili 

v svojih poslovnih odnosih 
0®«l)lja za upravljanje njiho- 

('('javnosti- 
lijT'i/ira proizvodnjo novih kme- 
Ц proizvodov, razvija bla- 
H "'St obstoječe proizvodnje in 

zadruge v nove dejavnosti, 
(|(|i ^uje od KZ kmetijske pri- 
Ц Л živino, živalske proizvode, 
M* (',ruge proizvode in jih pre- 
DjtJ® iti prodaja; 
Sr''i'''' Kmetijske zadruge z jskim materialom in 
'ko s'r'.iskitn blagom za kmetij- 
l(w.P*0lzvodnjo in druge dejuv- 

^vlja kmetijskim zadrugam 
Hi, kot n. pr. prevozne 
ttJ*, ^skladiščenja in podobno; 
sj"l/ira oskrbo in tudi nepo- 

I 

/ 

tABILO 

na 10. se|o zbora proizvajalcev 

ftl.
N« po«!!, ugi 2. odstavka 48. člena Statuta okraja Ljuliljana c®Jen, 

10. SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, ki bo 

v torek, i6. oktobra i9i56, ob 9. uri dopoldne 
v sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

redlagan je naslednji 

DNEVNI RED 

»kil,1- ,>0ročilo inšpektorata dela OLO o problemih v g )spodar- 0rKanizacijah. 
.Ifuzprava in sklepanje o zaključnih računih gospodarskih 5ani*adj za leto 1955. 

ljudski odbornik ima pravico pismeno predlagati spre- 
- >0 ali dopolnitev dnevnega reda. JU 91 

'oU ^ifno odsotnost javite skupščinski pisarni OLO-Kresija, st' 16 (tel. 21-939). 
Predsednik OLO: 

Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

reditvi prisilne uprave v gospodar- 
ski organizaciji »Svilanit« Kamnik. 

Ta odločba je po čl. 5 Zakona o 
taksah takse prosta. 

Načelnik 
Tajništva za gospodarstvo: 

zanj: Ing. Primožič Maks l. r. 

Nu vlogo Občinskega ljudskega 
odbora Kamnik z dne 3. 0. 1956, 
št 01/1-3059/1, za pritrditev k sklepu 
Občinskega ljudskega odbora, spre- 
jetem na 14. redni seji dne 23. 8. 
1956 o odreditvi prisilne uprave ter 
razpustitvi delavskega sveta in 
upravnega odbora v gospodarski or- 
ganizaciji »Svilanit«. Kamnik, izdaja 
Tajništvo za gospodarstvo OLO 
Ljubljana po sklepu Okrajnega 
ljudskega odbora, sprejetem na 
II. skupni seji obeh zborov dne 
5. 10. 1956 in na podlagi 9. točke 
pod V/l dela priloge l/Л in 2. točke 
pod V/l dela priloge II Zakona o 
pristojnosti občinskih in 
ljudskih odborov (Ur. 1. 
34-371/55) naslednjo 

ODLOČBO: 
Pritrdi se sklepu Občinskega 

ljudskega odbora Kamnik z dne 
23. 8. 1956 o razpustitvi delavskega 
svela in upravnega odbora ter od- 

okrajnih 
FLRJ št. 

Na odlagi 2. in 10. člena temeljne 
uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Ur. I. FLRJ št. 51-426/53) in 
v zvezi s sporazumom z delavskim 
svetom podjetja »Silvac — gozdnega 
In lesnega gospodarstva — ter Fa- 
kn te za agronomijo, gozdarstvo 
In veterinarstvo v Ljubljani ter z 
občinskim Ijmlskim odborom Kam- 
nik Izdaja t>';r!ljni ljudski odbor 
Ljubljana po v'pii 10. skupne seje 
obeh zborov dne 11. 9. 1956 

ODLOČBO 
o razglasitvi gozdne uprave Kamni- 
ška Bistrica in lesnega obrala S!a- 
hovica za finančno samostojni zavod. 

1. 
Gozdna uprava Kamniška Bistrica 

in lesni obrat Stahovica, ki sta bila 
do zdaj obrata podjetja »Silva< — 
gozdno in lesno gospodarstvo — Fa- 
kultete za agronomijo, gozdarstvo 
In veterinarstvo v Ljubljani, usta- 
novljenega z odločbo vlade LllS 
z dne 1. 7. 1951, št. 11-990/7-51, pre- 
ideta na poslovanje kot finančno 
samostojni zavod. Ime zavoda je 
Gozdno In lesno gospodarstvo »Sil- 
va«;, sedež zavoda je v Kamniku. 

2. 
Zavod Ima te-le naloge: 

1. služI za praktični pouk in teren- 
ske vaje slušateljem gozdarskega 
oddelka. Fakultete za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo v 
Ljubljani ter po možnosti dijakov 
gozdarskih in lesnoindustrijskih 
šol; 

2. služI za izpopolnjevanje in spe- 
cializacijo diplomiranih Inženir- 
jev in tehnikov; 

3. služi za znanstveno-raziskovalno 
delo; 

4. uvaja sodobne metode napredne- 
ga gozdnega in lesnega gospodar- 
stva in posreduje take metode 
drugim gozdnim in lesnim gospo- 
darskim organizacijam, zavodom, 
ter gozdarskim in lesno-industrij- 
skim šolam; 

5. izmenjava izkušnje s sorodnimi 
zavodi in gospodarskimi organi- 
zacijami: 

6. ureja, goji, varuje In izkorišča 
dodeljene gozdove ter izvaja vsa 
gozdno-tehnična in gozdno-gospo- 
darska dela; 

7. predeluje In prodaja lesne In 
druge gozdne proizvode in lesne 
izdelke. 

3. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

s katerim sta do zdaj gospodarila 
gozdna uprava Kamniška Bistrica 
in lesno Industrijski obrat Staho- 
vica. To je z okoli 3.000 ha gozdov 
v Kamniški Bistrici, industrijskimi 
napravami v Stahovici in z vsemi 
drugimi osnovnimi in obratnimi 
sredstvi omenjenih dveh obratov. 

Zavod vodi upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 10 članov. 

Tri člane upravnega odbora izvoli 
izmed sebe delovni kolektiv zavoda, 
3 člane imenuje Svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo Okrajnega ljudskega 
odboru Ljubljana po predlogu fa- 
kultete za agronomijo, gozdarstvo 
In veterinarstvo v Ljubljani, 3 člane 
pa izmed drugih državljanov. Di- 
rektor zavoda je član upravnega 
odboru po svojem položaju. Direk- 
tor Zavoda ne more biti predsednik 
upravnega odbora. 

5. 
Direktorja Zavoda Imenuje oz. 

razreši Svet za kmetijstvo In gozdar- 
stvo Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana na predlog Fakultete za 
agronomijo, gozdarstvo in veterinar- 
stvo. 

6. 
Zavod Ima tele sklade: 

a) sklad za nagrade delavcem In 
uslužbencem (sklad za nagrade), 

b) sklad za nadomestitev In dopol- 
nitev osnovnih sredstev in za 
velika popravila (sklad za nado- 
mestitev In dopolnitev), 

c) sklati za znanstvena raziskovanja. 
7. 

Plače delavcev in uslužbencev 
Zavoda se določijo po predpisih, ki 
jih Izda Okrajni ljudski odbor 
Lj tibljana. 

8. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen Svet za kmetijstvo In 
gozdarstvo Okrajnega ljudskega od- 
bora Ljubljana. 

9. 
Zavod začne poslovati s 1. janu- 

arjem 1957 In napravi prevzemno 
bilanco. 

10. 
' S tem preneha obstojati podjetje 
»Silva« — gozdno in lesno gospo- 
darstvo Fakultete za agronomijo, 
gozdarstvo In veterinarstvo s sede- 
žem v Ljubljani. Porazdelitev pre- 
moženja In obveznosti tega podjetja 
na finančno samostojni zavod »Gozd- 
no in lesno gospodarstvo Kamniška 
Bistrica« in na finančno samostojni 
zavod, ki se bo ustanovil Iz gozdne 
uprave Velika Nedelja, katera je 
bila obrat podjetja »Silva«, še Izvrši 
po določbah 72. do 78. člena Uredbe 
o ustanavl lan ju podjetij In obratov 
(Ur. I. FLRJ št. 51-424/53). Likvida- 
cijski postopek se ne izvede. 

ti. 
Ta odločba velja takoj. 

Predsednik OLO: 
dr. Marijan Derninstia I. r. 

GARANCIJSKE IZJAVE 
Na II. skupni seji dne 5, oktobra 

1956 je okrajni ljudski odbor spre- 
jel garancijske Izjave za naslednjo 
gospodarske organizacije: > 

1. Kovinsko podjetje »Unitas«, 
Ljubljana, dopolnilni obratni kredit 
10,000.000 din, veljavnost do 51. 12. 
1956. 

2. Institut za elektrozveze, Ljub- 
ljana. investicijski kredit 25,456.000 
dinarjev za dobo 5 let. 

3. Stavbeno mizarstvo. Ljubljana, 
dopolnilni obratni kredit 6,0fK).000 
dinarjev do 31. 12. 1956. 

4. Trgovsko podjetje »Trta«, 
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Ljubljana, Malenškova ul. 5, podalj- 
šanje garancijske izjave za obratni 
kredit 52,822.000 din do 5l. 10. 1956. 

5. Podjetje »Globus - špedicija, 
Ljubljana, Titova 33, investicijsko 
posojilo 24,260.898 din za dobo 10 let. 

6. Obrtno kovinsko podjetje »Lož« 
v Starem trsu pri Ložu. podaljšanje 
veljavnosti garancijskih izjav z dne 
17. 12. 1955 na 6,120.000 din in z dne 
29. 2; 1956 na 25,000.000 din za obrat- 
na sredstva, (er nova garancijska 
izjava za dodatni obratni kredit 

20,000.000 din z veljavnostjo do 
31. 12. 1956. 

7. Gospodarstvo Zveze gluhih v 
Ljubljani, Vidovdanska c. 24, po- 
daljšanje veljavnosti garancijske 
izjave z dne 24. 5. 1956 5,000.000 din 
za redna obratna sredstva obrtnih 
delavnic z veljavnostjo 1 mesec po 
potrditvi zaključnega računa za 
1. 1956. 

S. Gostinsko podjetje »Polje«, po- 
daljšanje garancijske izjave z dne 
31. 12. 1955 za 2,000.000 din obrat- 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA LITIJA 

Občinski ljudski odbor Litija je 
na 15. seji dne 13. 8. 1956 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve. 
Ta odlok je po vsebini popolno- 

ma identičen z odlokom, ki ga je 
sprejel ObLO Ljubljana-Vič dne 
29. junija 1956 in je bil objavljen 
v »Glasniku« št. 59. z dne 3. 8. 1956. 

Na podlagi čl. 2. in 6. Uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni da- 
vek (Ur. 1. FLRJ št. 13-118/53) in na 
temelju predpisov priloga l/a točke 
XX. Zakona o pristojnosti občinskih 
in okrajnih ljudskih odborov (Ur. 1. 
FLRJ št. 34-371/54) v zvezi s členom 
8. in 24, statuta Občinskega ljud- 
skega odbora Litija in po predhod- 
ni pritrditvi OLO Ljubljana, je 

, Občinski ljudski odbor Litija na 
svoji XVI. redni seji dne 8. 10. 1956 
sprejel 

ODLOK 
o občinskih taksah 
I. Splošne določbe 

1. člen 
Poleg občinskih taks, ki so pred- 

pisane z odlokom o občinskih taksah 
(Ur. j. LRS št. 19/56) se pobirajo na 
območju Občinskega ljudskega od- 
bora Litiju še občinske takse, pred- 
pisane s tarifo po tem odloku. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo 

po določbah tega odloka, so dohodek 
na območju okraja Ljubljana. De- 
lež teh dohodkov, ki pripada posa- 
meznim občinam, se določi vsako 
leto z okrajnim družbenim planom. 

3. člen 
Občinske takse se pobirajo vna- 

prej in to v gotovini ali, pa v taks- 
nih znamkah. Do izdaje novih ob- 
činskih taksnih znamk зе uporab- 
ljajo na območju okraja Ljubljana 
taksne znamke, ki jih je izdal bivši 
OLO Ljubljana-okolica in bivši 
MLO glavnega mesta Ljubljana. 

4. člen 
Določbe zakona o taksah (Ur. 1. 

FLRJ št. 68/46) z vsemi poznejšimi 
izpremembami in dopolnitvami ter 
določbe Uredbe o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih do- 
hodkov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53) se 
primerno uporabljajo tudi glede ob- 
činskih taks. če ni s tem odlokom 
drugače določeno. 

5. člen 
Osebe, ki so po zakonu o taksah 

ali s posebnimi predpisi višjih držav- 
nih organov proste plačila državnih 
taks, so proste tudi občinskih taks, 
predpisanih po tom odloku. 

Za predmete, za katere se po Za- 
konu o taksah ali po posebnih pred- 
pisih višjih državnih organov ne 
plača državni 4iksa, se ne plača tudi 
občinska taksa po tem odloku. 

6. člen 
Osebe, ki so vplačale višjo takso, 

kot je predpisana v tarifi tega od- 
loku, imajo pravico do povračila. 
Povračilo se izvrši v smislu navodil 
o povračilu in preknjiževanju pomo- 
toma plačanih državnih dohodkov 
(Ur. 1. FLRJ št. 63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

ustrezni organ občinskega ljudskega 
odbora, kontrolo nad plačevanjem 
taks pa vrši finančni organ občin- 
skega ljudskega odbora. 

8. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta od- 

lok, prenehajo veljati vsi predpisi, 
ki so s tem odlokom v nasprotju. 

9. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dne- 

vom objave v »Glasniku«, uporab- 
lja pa se od prvega dne naslednjega 
mcscca po objavi. 

II. Tarifa 
Tar. št. 1: 
Taksa na vloge, pritožbe, odloč- 

be in potrdila, ki so naslovljena na 
ObLO, njegove urade, proračun- 
ske zavode in finančno samostojne 
zavode, ki opravljajo upravne za- 
deve oziroma ki jih ti rešujejo ali 
izdajajo, znaša 

a) na vloge 20 din, 
b) na pritožbe 90 din, 
c) na odločbe: 
aa) o dovoljenem podaljšanem 

poslovnem času v gostiščih za ves 
večer 2000 din, 

bb) o dovoljenem priložnostnem 
točenju alkoholnih pijač 3000 din, 

cc) za vsako drugo odločbo, ra- 
zen za odločbo po ta'r. št. 3, 4 in 10 
te tarife 75 din, 

č) za vsako drugo potrdilo 50 din. 
Za vsako prireditev ob prazno- 

vanju od države priznanih prazni- 
kov se taksa po tej tarifni številki 
ne plača. 

Tar. št. 2: 
Taksa za pot uslužbencev ObLO 

izven uradnih prostorov, se plača, 
kadar pot povzroči stranka, razen 
?.a ureditev stanovanjskih .zadev in 
drugih zadev do vrednosti 10.000 din 
ne glede na število uslužbencev: 

1. za pregled stavbišča ali pro- 
stora za napravo stavbišča 200 din; 

2. za pregled zgradbe ali posa- 
meznih prostorov zgradbe, da bi se 
izdalo uporabno dovoljenje: 

a) pri pregledu do 5 prostorov 
100 din, 

b) pri pregledu 6 do 20 prostorov 
200 din, 

c) pri pregledu nad 20 prostorov 
500 din; 

3. Za vsako pot izven uradnih 
prostorov v drugih zadevah 100 din 
poleg taks po tarifni številki 1 tega 
odloka. 

Tar. št. 3: 
Taksa za odločbo, s katero ob- 

činski ljudski odbor, njegovi uradi 
in organi izdajo dovoljenje zn go- 
spodarsko dejavnost, znaša 30 »/o od 
takse po zakonu o taksah. 

Tar. št. 4: 
Taksa za potrjevanje listin. 
Za potrjevanje pogodb in drugih 

listin, ki jih potrjujejo občinski 
ljudski odbori, njihovi organi in 
uradi, se plača: 

1. Za potrditev vsake listine za 
prvo polo 35 din, za vsako naslednjo 
25 din; 

če sb potrdi samo podpis, se pla- 
ča taksa 25 din za potrditev vsa- 
kega podpisa in pečata; 

2. za potrditev cenitve posestva 
250 din; 
zahtevajo kopiranje zasebniki,zvx 

3. za potrditev kopirnega na- 
črta po občinskem ljudskem odboru, 
če zahtevajo kopiranje zasebniki, 
500 din; 

4. za potrditev pogodbe pri dr- 
žavnem organu se plača: 

a) za na novo sklenjene pogodbe, 
katere vrednost znaša do 10.000 din, 
Г5 din; od 10.000 do 50.000 din 150 
din; od 50.000 do 150.000 din 300 din; 
od 150.000 do 250.000 din 500 din; 
nad 250.000 din 'A0/«; če se vrednost 
ne da oceniti, 125 din; 

b) za potrditev podaljšanja po- 
godbe se plača 50% takse iz točke a) 
te tarifne številke. 

Opomba: ta taksa se ne plača za 
potrditev učne pogodbe po zakonu 
o vajencih. 

Tar. št. 5: 
Taksa za odločbe o kazni v po- 

stopku o prekrških se plača: 
1. če je izrečena kazen ukora, 

50 din; 
2. Ce je izrečena kazen v višini: 
a) do 1000 din 100 din; 
b) od 1000 din do 3000 (lin 200 din; 
c) od 3000 din do 5000 din 500 din; 
č) nad 5000 din 100/o. 
Tar. št. 6: 
Takse za glasbo v javnih lokalih. 
Za dovoljenje glasbe v gostinskih 

in drugih javnih lokalih se plača: 
a) za stalno glasbo mesečno 

5000 din; 
b) za občasno glasbo mesečno 

1000 din; 
c) za priložnostno glasbo se pla- 

ča 300 din. 
Kot stalno glasbo je razumeti 

muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmanj štirikrat tedensko. 

Kot občasno glasbo je razumeti 
glasbo, ki se redno izvaja vsak te- 
den. vendar največ trikrat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo je razu- 
meli enkraten muzikalen nastop. 

Za rep rod uci ran o glasbo se ob- 
činska taksa ne plača. Prav tako se 
ne ploča taksa za glasbo v javnih 
lokalih, kamor je dovoljen vstop 
proti plačilu vstopnine ali prosto- 
voljnih prispevkov in kjer se izva ja 
glasba kot kulturno-1imetniška pri- 

reditev ali v sklopu prireditve. 

GLA! s# 

nega kredita, veljavnost 1 mesec dni 
po potrditvi zak računa zal. 1956. 

9. Kmetijska zadruga Vič, po- 
daljšanje garancijske izjave za do- 
polnilni obratni kredit 3,200.000 din, 
veljavnost mesec dni po potrditvi 
zaključnega računu za 1. 1956. 

10. Vodna skupnost za meliora- 
cijo Ljubljanskega barja, investi- 
cijski kredit 27,000.000 din za 20 let. 

11. Kmetijsko posestvo OZZ 
Šmartno pri Litiji, investicijski kre- 
dit 1,238.850 din za 5 let. 

7a plačilo takse ot'Sovar''!!)r'igl's' jj 
ditelj glasbe, podpisan 1 

niči, ki jo mora po čl. 6. ^ .n jji lltVsl) rv 1 f v.) lllUld iJKJ 1 jp ,1 
prekrških zoper javni , „.„lloli! iii 
(Ur. 1. LRS 19/49 in 40/51) P'fop 
tajništvu za notranje ?BC";lreilit*1 i|( 
Ljubljana, ko priglasi P'1' 
Najkasneje 3 dni pred .Prl rcaiu-j 1 
glasbe mora prireditelj P ijćjl ^ 
ObLO priglasitev glasbe m r 
ustrezno takso. 

Tar. št. 7: _ ifo 
Taksa za uporabo ploč?1. ^ '»i 

cestišča pred poslovnim F1/ 
a) za trajno uporabo P'"' joto' 

cestišča pred poslovnim^ 1>г(
2[1 •" 

se plača za vsak m4 zasežcnee 
štora letno 250 din; 

b) za začasno uporabo P josl' 
in cestišča pred poslovnim 
rom se plača za vsak m2 zus ^ 
prostoru na mesec 25 din; 

c) za začasno uporabo P r0sl'^ 
in cestišča pred poslovnim r 
rom se plača od m2 5 din. .xfl 

Uporaba pločnika in^ ces ^ 
dobo 3 mesecev ali več se 
za stalno uporabo. 

it 

Za začasno uporabo p'0/".'.^ i 
o<l 

za m2. Le za eno- ali đv0.v<« ^ 
cestišča se plača taksa ()j('0(']nef|lI's 

uporabo pločnika ali cesti^ 
plača taksa od dneva za m •, Г|И 

Pripomba: Taksa iz te '° } 
vilke se uniči na dovolj® štev 

uporabo javnih parkov in. 
ki jih uporabljajo cirkusi. v. 
strelišča, avtodromi, tobogan 
.tujoča zabavišča, se ne P'11 

po tem odtoku, ker 
vezana najemnim, ki jo 
pobere pristojna uprava 
zemljišča. 

Tar. št. 8: 
Taksa za uporabo zidov, 

šanje in pisanje reklam. 

tis1 

1 

г* oK 

Za reklame, ki se zu'['''ko' 
rialne koristi obesijo ali 

na zidove ali v notranjosti .„vij 
lokalov, na tramvajskih ]п}№\ 
trolejbusih, avtobusih in l 
oknih ter podobno, se pla?a. ^ I 
na taksa ne glede, na število '. 

1. za reklame v velikosti ' , 
400 din; .■ 0d 

2. za reklame v velikost 
do 1 ma 800 din; lo * 

3. za reklame od 1 m 1 
1500 din; „ ,tj 

4. za reklame v velik0 

4 m2 2500 din. 
Te takse so oproščene r „slo, 

napisi in .druga obvestila.^ gx$K 
nih prostorih gospodarski!'p 
zacij, ki se nanašajo na r(

(_[)ol, ^ 
slovanje teh gospodarski'1 ^ 0p' 

Družbene organizacije 1 

ščene takse za uporabo г , 
obešanje in pisanje reklam „vo'. 

Za plačilo takse je 
tisti, ki obesi ali pritrdi 
na javnem kraju. Kolikor и) 
bilo mogoče ugotoviti 
obesil oli pritrdil reklam 'jjt * 
varjajo za plačilo tisti, v'4 

terih je bila reklama izda 
Tar. št. 9: .{{»K 
Takse za ponudbe na Jih [ 

licitaci jah pri državnih, V^gib u, 
zavodi h. gospodarskih in t p" 
ganizacijah, glede na vreo , 8 ,) 
za katerega se daje P0"" .. 1" J- 

Pri ofertalnih licitacij 
Fei"- 

ske ustanove, ustanove ^ 
razpisu jejo državni 

icitacij ,,ra^ « 
um*;. P'VJ 

nun finansiranjem ter '. jfOi6 

ni zavodi, gospodarske 
ganizaciie, se plača 0f'J^vic': 
vrednosti poslu po tej l04 

za vrednost do 20.000 din 500 dj11' 
za vrednost od 20.000 din do 100.000 din 1000 din> 
za vrednost od 100.000 din do 500.000 din 2000 d;1'' 
za vrednost od 500.000 din do 1,000.000 din 3000 o'^J 
od vsote preko 1,000.000 din pa poleg 3000 din še 0,015'/- 



SlS 

. J^80 Po tej tarifni številki po- 
ki je razpisal ofertulno 

lit? 

nt., 
$ 

oiT 
wt^ ^ 
i'?! Ili 
l«1 

tjP 

^SN' «K 

_feh dueh po licitaciji mora 
911 predložiti občinskemu 

'»k""1 0t^oru obračun pobra- 
10vi 

s podatki o številu ofert in 
њ.аPosamični, kakor tudi skup- K osti. 

'• št. 10; 
za dovoljenje kopanja pe- N V i. "* * I i Ж J Vj I ' v.4 ■ I J «« 

'Чс amoza.> kamenja, zemlje, za 
il io „."J!"« ш podolino, ki ga izda- 
Јђђ ^ski ljudski odbori, nji- r8ani ali uradi znaša 3000 din. 

. Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Berčič Miha 1. r. 

Na ieP ij Pp'Hagi 1. odstavka 15. člena 
i V ,^6 50. člena Zakona o občin- 

ei llj)'i skih odborih (Ur. 1. LRS št. 
j v ZVezi s 16. in 74. čl. Uredbe 
trajanju stanovanjskih hiš (Ur. 
u ,"J št. 19/54) ter 3. poglavja 

j|o -avka I/A priloge Zakona o 
Nslt'-L08'' občinskih okrajnih 

i'odborov (Ur. 1. KLRJ št. 
I OH! 'zda j a Občinski Ijud- V.,'0' Litija na svoji 15. seji z 

u' 8. 1950 

ODLOK 
(ifj .memhi odloka o stanovan jski 
(ii|iCr jlclitvi najemnin nn sklade 

"l)orn')' (Uradni list LRS 
;) tako, da se njegovo pre- 
'iščeno besedilo glasi: 

}ЈЦ| 1. člen 
tte 

J(!"inina za stanovanjske pro- 
\ rf6 določi glede na število !j( P0vršino in okoliš v katerem 

cCVun-ie' 
4v Posamezne točke za t m1 

цј Oljske površine se določi: 
Чц Prvem okolišu, kamor je 
K "eti stanovanja desno od 
JhL strogi Center Litije do 

!j0 hiše v Litiji, Levstikova 
.kj t 

15 m8 po 0,30 din; 
Иеу c'r,1gem'okolišu so stanova 

m" od proge in sicer Predilni- 
i Cesta zasavskega bata- kiI1 

'Чјјј, r'iprešče, Marokova pot, 'lo- 
i ki u''ca in Graška cesta da- 
Vk.®' Grbin, Smatrno in Kres- 

C) ' Po 0. 25 din; 
Sl ostli kraji m* po 0,20 din. 

h 2. člen 
^"•'■učunavanju najmenine po 
PUj o , ^lenu se ne upošteva po- 
J JO ®Oo preko 30 m8, kuhinj pre- 
nov'1 . in površina hodnikov v 

"JU preko 20 m8. 
Jliiv i . '• 

stanovanj plačujejo za 
rtkg *elenjadnih vrtov pri hišah 
Niev prispevek od 1 do 3 
io ii Za t m8, za sadna drevesa 

i ftis ""osnosti. 
^Чај . se obravnava enako 

'o ^"'"'na in se razdeli v skla- 
. .ГЗ načelih. 
k hi&rV P0 Prcdnii tarifi do- 
Nbo8Vet oz*roma hiSni lastnik 

цЛ«екп 4. člen 
lastniku hiše, ki je 

ц, (»red a v stanovanjsko skupnost, 
|Л i'azdelitvijđ najemnine v 

od del mesečne najem- 
^ (Г e in sicer: 

(ј.Ч oj din najemnine 10V«; 
^?«/ у-ВДО do 50.000din najem- 

'i® ne manj kot 1000 din 1 G) » 
Ч?6 ћч! 59 000 najemnine 50/o, to- 

tiin 
nJ kot 3000 din a največ 
Všečno. 

ч .-cnnčlen 
lastniku hiše, ki ni- 

Vk0 za preživljanje, "^i Svet stanovanjske 
1 Po predlogu Svetu za 

zdravstvo in socialno politiko pri 
Občinskem ljudskem odboru Litija 
višji del mesečne najemnine, kot jo 
določeno v prednjem členu, vendar 
ne i)reko 500/o najemnine od hiše. 

Zoper določitev dela najemnine, 
ki gre zasebnemu lastniku po tem 
členu, je dopustna jjritožba na Taj- 
ništvo za komunalne zadeve pri 
Okrajnem ljudskem odboru Ljub- 
ljana. 

6. člen 
V hišah, ki so grajene pred le- 

tom 1950 se najemnina razdeli; 
a) 500/o v amortizacijski sklad, 
b) (5% v sklad za hišno upravo, 
c) 350/o v sklad za vzdrževanje 

hiš. 
7. člen 

V hišah, ki so bile zgrajene po 
letu 1950, se najemnina razdeli; 

a) najmanj 700/o v amtortizacij- 
ski sklad, 

b) najmanj lO'/o v sklad za vzdr- 
ževanje hiš, 

c) do 200/o za hišno upravo. 
Hišni svet lahla) določi za raz- 

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

8. člen 
Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 

so bile zgrajene v letu 1918 in prej, 
ne plačujejo v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš amortizacijskega 
sklada. 

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

Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 
so bile zgrajene po Irtu 1918, od- 
vajajo od stanovanjskih najemnin 
mesečno iz amortizacijskega sklada 
v sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš občinskega ljudskega odbora 
20% tistega dela najemnine, ki se 
plačuje v amortizacijski sklad. 

9. člen 
Od^ najemnin za poslovne pro- 

store v hišah last Splošnega ljud- 
skega premoženja, družbenih in za- 
družnih organizacij ter zasebnih 
hiš, ki so vključene v stanovanjsko 
skupnost, odvaja hišni svet za zida- 
nje stanovanjskih hiš: 

a) pri hišah zgrajenih do vključ- 
no 1900 30%; 

b) pH hišah zgrajenih od 1901 
do vključnp 1910 40%; v 

c) pri hišah zgrajenih od leta 
1911 do vključno 1918 50%; 

č) pri hišah zgrajenih od leta 
19(8 do leta 1945 60%; 

d) pri hišah zgrajenih od leta 
1945 daljf 70%. 

Ostanek najemnine pa se razdeli: 
a) najmanj 60% v amortizacij- 

ski sklad, 
b) najmanj 20% za vzdrževanje, 
c) do 20% za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za raz- 

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

10. člen 
Hišni sveti, ki bodo po določbah 

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

11. člen 
Zasebni lastniki hiš, v katerih 

so plosovni prostori, ki niso vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost odva; 
jajo v sklad za zidanje hiš 70% 
od najemnine za poslovne prostore. 

12. člen 
Dosedanji že obstoječi celotni 

sklad za vzdrževanje hiše se razdeli 
v nove sklade le za hiše, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost 
in sicer: 

a) 80% v amortizacijski sklad, 
b) 20°/» v sklad za vzdrževanje 

hiiw 

Lastniki hiš pa, ki niso vključe- 
ne v sktanovanjsko skupnost, črpa- 
jo še nadalje razpoložljiva sredstva 
otbstoječega sklada do višine 70 % za 
vzdrževanje hiš (60-Kli-12-6773). 

Občinskemu ljudskemu odboru 
namenjen sklad v višini 30% pa 
jueide v nov sklad za zidanje sta- 
novanjskih hiš. 

13. ćlen 
Prekršek stori in se kaznuje z 

denarno kaznijo do 1000 din tisti 
hišni lastnik, in člani hišnega sveta, 
ki določijo višje ali nižje najemni- 
ne, kot jo določa odlok o stanovanj- 
ski tarifi, ki izplačujejo hišnemu 
lastniku višji ali nižji znesek, kot 
ga določa 4. in 5. člen odloka o sta- 
novanjski tarifi ter delitvi najem- 
nin na sklade in njihovi uporabi. 

Enako se kaznuje z denarno kaz- 
nijo do 1000 din tisti zasebni last- 
nik hiše in člani hišnega sveta, ki 
ne odvedejo nižjega zneska kot je 
to določeno v 6. in 7. ter 9. členu 
odloka o stanovanjski tarifi ter de- 
litvi najemnin nn sklade in njihovi 
uporabi. 

14. člen 
Najemnina po tem odloku se 

plačuje od 1. julija 1956 dalje. 
15. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem 
objave v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. julija 1956. 

Predsednik ObLO: 
Berčič Miha 1. r. 

OBČIMA UUBUANA-ŠIŠKA 
Občinski ljudski obdor Ljub- 

Ijana-Siškn je na 13. seji dne 31. 8. 
1956 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve 
Ta odlok je jjo vsebini popolno- 

ma identičen z odlokom, ki ga je 
sjirejel ObLO Ljubijana-Vič, dne 
29. junija 1956 in je bil objavljen 
v »Glasniku« št. 59 z dne 3. 8. 1956. 

OBČINA LOŠKA DOLINA 
Na podlagi 2. in 6. člena Uredbe 

o jjravici ljudskih odborov, da la- 
hko predpisujejo takse in prometni 
davek (Ur. 1. FLRJ št. 13-118/53) in 
na temlju predpisov priloga l/a toč- 
ke XX. zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. 1. FLRJ št. 34-371/54) in 4., 8., 
10. in 23. člena statuta občine Loška 
dolina, je občinski ljudski odbor 
Loška dolina na 9. seji z dne 29. ju- 
lija 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
o uvedbi občinskih taks 

I. 
Splošne določbe 

I. člen 
Poleg občinskih taks, ki so pred- 

pisane z odlokom o občinskih tak- 
sah (Ur. 1. LRS št. 19/56) se pobirajo 
na območju občinskega ljudskega 
odbora Loška dolina še občinske 
takse, predpisane s tarifo k temu 
odloku. 

2. člen 
Občinske takse se plačujejo vna- 

prej in to v gotovini ali pa v taks- 
nih znamkah. 

3. člen 
Občinske takse se plačujejo v 

naprej in to v gotovini ali pa v 
taksnih znamkah. Do izdaje novil} 
občinskih taksnih znamk se upo- 
rabljajo na območju okraja Ljub- 
ljana taksno znamke, ki jih je iz- 
dal biv. OLO Ljubljana-okolica in 
biv. MLO glavnega mestu Ljub- 
ljana, 
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4. člen 
Določbe zakona o taksah (Ur. I. 

FLRJ št. 68/46), z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami ter 
določbe Uredbe o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih do- 
hodkov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53), se 
primerno uporabljajo tudi glede 
občinskih taks, če ni s tem odlokom 
drugače določeno. 

5. člen 
Osebe, ki so po Zakonu o taksah 

ali^ s posebnimi predpisi višjih 
državnih organov proste plačila 
državnih taks, so proste tudi občin- 
ske takse, predpisane po tem od- 
loku. 

Za predmete, za katere se po Za- 
konu o taksah ali jjo posebnih pred- 
pisih državnih organov ne plača 
družavna taksa, se ne plača tudi 
občinska taksa po tem odloku. 

6. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kot je predpisano v tarifi tega od- 
loka, imajo pravico do povračila. 

Povračilo se izvrši v smislu na- 
vodil o povračilu in preknjiževn- 
nju pomotoma plačanih državnih 
dohodkov (Ur. 1. FLRJ št. 63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

ustrezni organ občinskega ljudske- 
ga odbora, kontrolo nad plačili taks 
pa vrši finančni organ občinskega 
ljudskega odbora. 

8. člen 
Z dnem, ko^ stopi v veljavo ta 

odlok, prenehajo veljati vsi pred- 
pisi, ki so s teip odlokom v na- 
sprotju. 

9. člen 
I a odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« glasilu OLO Ljub- 
ljana, izvaja pa se od 1. julija 1956 
dalje. 

H. 
Tarifa 

Tar. št. 1: 
Taksa na vloge, pritožbe, odločbe 

in potrdila, ki so naslovljene na Ob- 
činski ljudski odbor, njegove orga- 
ne, urade, proračunske zavode in fi- 
nančno samostojne organe, ki oprav- 
ljajo njiravne zadeve, oziroma, ki 
jih rešujejo ali izdajajo,'znaša: 
a) na vloge 20 din 
b) na pritožbe 90 diu 
c) na odločbe 

aa) o dovoljenem po- 
daljšanem poslov- 
nem času v gosti- 
ščih za ves večer 2000 din 

bb) o dovoljenem pri- 
ložnostnem točenju 
alkoholnih pijač 2000 diu 

cc) za vsako drugo od- 
ločbo, razen za od- 
ločbo po tarifni 
postavki št. 3 in 4 
in 10 te tarife 75 din 

č) za vsako potrdilo 50 din 
Za prireditve ob praz- 
novanju od države pri- 
znanih praznikov se 
taksa po tej tarifni šte- 
vilki ne pobira. 
Tar. št. 2: 
Taksa za pot uslužbencev Ob- 

činskega ljudskega odbora izven 
Uradnih prostorov se plača, kadar 
pot povzroči stranka, razen za ure- 
ditev stanovanjskih zadev in dru- 
gih zadev do vrednosti 10.000 din, 
ne glede na število uslužbencev: 
1. za pregled stavbišča ali 

prostora za napravo 
stavbišča 200 din 

2. za pregled stavbe ali po- 
sameznih prostorov 
zgradbe, da bi se izdalo 
uporabno dovoljenje: 
a) pri pregledu do 5 

prostorov 100 din 
b) pri pregledu 6 do 20 

prostorov 200 diu 
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3. za vsako pot izven 
uradnih prostorov v 
drugih zadevali 100 din 
Taksa se plača na vlogi, 
s katero povzroči stran- 
ka pot uslužbencev, po- 
leg taks po tar. št. 1 
lega odloka. 
Tar. št. 5; 
laksa za odločbo, s katero ob- 

činski ljudski odbor, njegovi uradi 
in organi izdajo dovoljenje za go- 
spodarsko dejavnost znaša 300/o od 
takse po zakonu o taksah. 

Гаг. št. 
laksa za potrjevanje listin, 
/a potrjevanje pogodb in drugih 

listin, ki jih potrjuje Občinski ljud- 
ski odbor, njihovi organi in uradi 
se plača 
1. za potrditev,vsake listi- 

ni' za p rvo polo 35 din 
za vsako nadaljnjo polo 25 din 
če sc potrdi samo pod- 
pis se plača taksa za 
potrditev vsakega pod- 
pisa ali pečata 25 din 

2. za potrditev cenitve 
posestvo 250 din 
3. za potrditev kopir- 
nega načrta po Občin- 
skem ljudskem odboru, 
če z.alitrvajo kopiranje 
zasebniki 500 din 

4. za potrditev pogodbe 
pri državnem organu 
se plača 
a) /.a lin novo sklenje- 

no pogodbo, katere 
vrednost znaša: 
do 10.000 75 din 
od 10.000 do 50.000 150 din 
od 50.000 do 150.000 300 din 
od 150.000 do 250.000 500 din 
nad 250.000 Va »/o 
če se vrednost ne da 
oceniti 125 din 

b) za potrditev podalj- 
šanja pogodbe se 
plača 50 "/o takse iz 
točke a) te tar. št. 
Opomba- ta taksa 
se ne plača za potr- 
ditev učne pogodbe 
po zakonih o vajen- 
cih. 

Tar. št. 5: 
Taksa za odločbe o kazni v po- 

stopku o prekrških se plača: 
1. če je izrečena kazen 

ukora 50 din 
2. če je izrecna denarna 

kazen v višini: 
a) do 1000 100 din 
nad 1000 do 3000 din 200 din 
c) od 3000 do 5000 din 500 din 
č) nad 5000 din 10°/«. 
Tar. št. b: 
Takse za glasbo v javnih loka- 

lih: 
/a dovoljenje glasbe v gostin- 

skih in drugih javnih lokalih se 
plača: 

za glasbo, ki sc izvaja v določe- 
nih dneh ali prilikah, vsak primer 
1000 din: 

za uporabo javnih travnikov, ki 
jih uporabljajo vrtiljaki in slični, 
oziroma potujoča zabavišča, se ne 
plača občinska taksa po tem odlo- 
ku. ker je tu uporaba zavezana na- 
jemnini. ki jo določi in pobere pri- 
stoina uprava tistega zemljišča. 

Tar. št. 7- 
Taksa za uporabo zidov za obe- 

šanje in pisanje reklam: 
za reklame, ki sc zaradi materi- 

alne koristi obesijo ali kako dru- 
gače pritrdijo, napišejo ali naslika- 
jo na zidove ali v notranjosti jav- 
nih lokalov in izložbenih oknih in 
podobno, se plača enkratna taksa, 
ne glede na Število izvodov: 
1. za reklame v velikosti 

3. za reklamo v velikosti 
od t do 4 тг 1500 din 
Te takse so oproščene reklame, 

napisi in druga obvestila v poslov- 
nih prostorih, ki se nanašajo na 
redno poslovanje samih teh gospo- 
darskih enot. 

Družbene organizacije so opro- 
ščene plačila takse, iz te tarifne šte- 
vilke pri uporabi zidov za obešanje 
in pisanje reklam. 

/a plačilo takse je odgovoren 
tisti, ki obesi ali pritrdi reklamo na 
javnem kraju. Kolikor pa bi ne bi- 
lo mogoče ugotovili tistega, ki je 
obesil ali pritrdil reklamo, odgo- 
varjajo za plačilo tisti, v katerih 
korist je bila reklama izdana. 

Tar. št. 8: 
Taksa za dovoljenje kopanja pe- 

ska, gramoza, kamenja, zemlje, za 
žganje apna in podobno, ki ga iz- 
dajajo občinski ljudski odbori, nji- 
hovi organi ali uradi, znaša 5000 din. 

Predsednik ObLO: 
Janez Zigmund I. r. 

do 0.5 i 400 din 
2. za reklame v velikosti 

od 0,5 do 1 m« 800 din 

Na osnovi I. odstavka 5. in 2. 
točke 50. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. LRS št. 
19/52), 4., 8., 10. in 23. člena statuta 
občine Loška dolina, je občinski 
ljudski odbor Loška dolina, na 
'j. redni seji dne 29. 7. 1956 izdal 
naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega sklada za 

zatiranje alkoholizma 
1 člen 

Ustanovi sc občinski sklad za za- 
tiranje alkoholizma za oličino Loška 
dolina. 

2. člen 
Sklad za zatiranje alkoholizma 

za občino Loška dolina je proračun- 
ski sklad. 

3. člen 
Namen tega sklada je podpira- 

nje proizvodnje brezalkoholnih pi- 
jač m trgovine z brezalkoholnimi 
pi jačaini. 

4. člen 
V sklad za zatiranje alkoholizma 

se steka občinski prometni davek 
od prometa z alkoholnimi pijačami 
v gostinstvu in v trgovini, ki je do- 
ločen po občinskem družbenem 
planu. 

5. člen 
Sklad upravlja Svet za gospo- 

darstvo. 
6. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem 
objave v »Glasnikuc, uradnem gla- 
silu OLG Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1956 dalje. 

Predsednik ObLO: 
Zigmund. Janez 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
Na podlagi 5. člena Uredbe o 

družbenih investicijskih skladih (Ur. 
list FLRJ št. 22-257/56) 1. točke Pri- 
logi- l/A-b/XXVII. zakona o pristoj- 
nosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov (Ur. 1. FLRJ št. 34/55) t. toč- 
ka 15, člena Urebe o posojilih za 
gospodarske investicije (Ur. 1. FLRJ 
št. 4/5t). 4.. 8. in 24. čl. statuta ob- 
čine Medvode, je občinski ljudski 
odbor Medvode na svoji 12. seji dne 
12. septembra 1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investi- 

cijskega sklada 
1. člen 

Ustanovi se investicijski sklad 
občine Medvode, kot družbeni sklad. 

2. člen 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 

gam in drugim družbenim organiza- 
cijam za gospodarske investicije, 
kakor tudi kmetijstvu in obrtni- 
štvu za pospeševanje njihove de- 
lavnosti. 

3. člen 
V občinski investicijski sklad se 

stekajo: 
t. Obresti od osnovnih sredstev 

komunalnih podjetij. 
2. del dobička gospodarskih or- 

ganizacij, ki pripada občinskemu 
investicijskemu skladu po predpisih 
o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darskih organizacij. 

3. obresti za posojilo iz tega 
sklada. 

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

4. člen 
Najdaljši odplačilni roki in naj- 

nižja obrestna mera za posojilo se 
določijo z družbenim planom občine 
Medvode. Ce v družbenem planu 
občine Medvode to ni določeno, ve- 
ljajo zadevna določila zveznega 
družbenega plana. 

5. člen 
Sredstva investicijskega sklada 

občine Medvode'se nalagajo pri ko- 
munalni banki, ki izvršuje prora- 
čun občinskega odbora. 

6. člen 
Občinski investicijski sklad uprav- 

lja Svet za gospodarstvo. 
7. člen 

Ta odlok vel ja od neva objave v 
»Glasniku« OLG Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1956. 

Predsednik ObLO: 
Mravlje Franc I. r. 

OBČIMA MORAVČE 
Po določilih 2. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena Zakona o ob- 
činskih LO (Ur. list LRS št. 19/52), 
na podlagi čl. 4 in 6 Uredbe o pra- 
vici ljudskih odborov, da lahko 
predpišejo takse in prometni davek 
(Ur. list FLRJ št. 19/53) čl. 1 odloka 
o okvirnih stopnjah občinskega 
prometnega davka (Uradni list LRS 
št. 16/56), čl. 4 Uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah tarife promet- 
nega davka (Ur. list FLRJ št. 8/56), 
II. odst. Odredbe o najvišji stopnji 
občinskega prometnega davka in o 
vrstah blaga, ki so izvzete od tega 
davka (Ur. list FLRJ št. 29/56) m 
3. točke XX. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1956, je 
občinski ljudski odbor Moravče na 
9. redni seji dne 10. julija 1956 
sprejel naslednji 

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

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo trgovska 
podjetja, trgovine, prodajalne pro- 
izvajalnih podjetij in zasebni pro- 
izvajalci alkoholnih pijač od pro- 
meta z blagom na drobno, ki ga 
ustvarjajo na območju občine Mo- 
ravče. 

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

plačuje: 
1. na proizvode, za katere se po 

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

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

3. na proizvode, za katere je z 
zveznimi predpisi določen način obli- 
kovanja prodajnih cen na drobno! 

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

poštne dopisnice in vse druge vred- 
no'n'^e; 

6. na časnike, revije in knjige. 

člen л RA* 
Kot živilske potrebščin^ ^ ^ 

erih se davek ne plačuje, № plačuje. pa. . 
jejo prehrambeni proizvo«1 . |Ure 
noge 127 začasne .no.",<|"ta 14^ 
zvezne planske komisije 2\2 'L 
iz panoge 211 — kmelij^"'^'^^ ^ 
sadjarstvo, 213 — vmogru1 .^o, 
214 — živinoreja, 215 - 
216 — domača predelava кш(, ^јја^Р4 

pridelkov z izjemo alkoholni 
4. člen jefl 

Občinski prometni davek P 
odloku se plačuje; . •7VZe01' 

a) od prometa v trgovini, 1 

ši alkoholnih pijač, 20/o; ■ p 
b) od prometa z alkoholnim' 

jačaini v trgovini 100/o; jfl j« 
c) od prodaje vina in žga 

drobno po individualnih prou- 
čili 150/o. 

5. člen . 
Individualni proizvajale' ' ^ilt ч 

jejo prometni davek od !l. "jn (' 
pijač ob prejemu dovoljenj ^ 
□idajo alkoholnih p i j u e- .'i јј ц«' 

ičine alkoholnih pijač, k1 tf 
knadno pripeljejo za pr( 

pa dolžni vložiti prij«vo 1'L ^ 
stojnem finančnem organu v 
po dospetju in v istem rok 
plačati davek. 

6. člen . ^po- 
Ce sc iz poslovnih knjif? 

darske organizacije, ki je ',a 
' ij L plačilu tega davka, ne more aii 

vUi nrmnof hlnf!) ki ie viti promet blaga. Ki je 
plačilu tega davka, lahko ' ^ 
ljudski odbor z individualno ^jjn' 
bo določi povprečen odstotek ' Ro- 
škega davka od cc'"' ••"'i'1 Milokupne/« у . 

ista gospo'1' m« s 

lh 

pro 
hol 

meta, ki ga je tista gosp0' jjn' 
organizacija dosegla z ^1(0" 
jrodajo tega blaga z izjeino 

nih pijač. лј 
7. člen V 

Trgovsko podjetje na del' jfl 
se ukvarja hkrati s 1rKoV")'1I)ei^1, 

drobno, plačuje prav tako 1)Г' 
davek od prometa na drob"0- 

8. člen 0 td
11 

Občinski prometni davek ''^ii1' 
odloku je deloma dohodek 
skega proračuna. 

9. člen . t| (llf' 
Uredba o prometnem davK ,„fj; 

list FLRJ št. 55/53) z vsemi P.^ei»' 
šimi spremembami in dopo'"() pfOj 
navodila za izvajanje uredbe JJt 
metnem davku (Uradni l's' ..pb8 

št. 2/54) in navodilo o spreiu'^jr 
in dopolnitvah navodila z" 
nje uredbe o prometnem 
(Uradni list FLRJ št. 4/55). ' jfV 
o prisilni izterjavi davkov J.ifjd"1 

gih proračunskih dohodkov nO- 
list FLRJ št. 33/53) in uredbe jt 
biranju dohodkov proraeun (i) 
skladov od gospodarskih 
(Uradni list FLRJ št. 19/56) 
načelno tudi glede občinskeg^ цв 
metnega davka od proin' 
drobno. 

10. člen . {e( 
Tolmačenje za izvrševani (vjij 

odloka izdaja Svet za gosi''" (ji,l" 
družbeni plan, finance in delo 
Moravče. 

11. člen 0{efi 
Občinski nrometni daveK i 

odloku sc plnču je: ;nj, f 
a) od prometa v R0'',v.i (. l" , 

vzemši od nlkoholnih pijač o 
nuarja 1956: iniiti' 

b) od prometa z nlkohol 
jačarni v trgovini in od ' (jr(il'n 

prodaie alkoholnih P'i_H^ 'V'(,(1 đ" 
po individualnih prodajalci" v0, 
va, ko stopi ta odlok v ve J 

12. člen 7 
Ta odlok prične velj"'' д, 

objave v »Glasniku«, ura«1' 
silu OLG Ljubljana. 

Predsednik 0(lb
of' 

Občinskega ljudske®8. f< 
Martin KlopciC '• 
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'zvleček iz poročila o pos!o vanju trgovskega podjetja »MOJCA«, Ljubljana, Nazor jeva 10, v letu 1955 

Је bUo iisUmo-vljeno dne 31. avgiista 1954, št. G-6619/l-54/Kr-ON MLO Ljubljana. Plan prometa presežen za 47,53 %. Obveznosti do 
^ skupnosti so bile poravnane. Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. Delovni kolektiv podjetja oziroma upravni odbor 

sta imela zasedanja redno in so se tekoči problemi sproti reševali. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

I A. Osnovna In izločena sredstva 
l Psnovna sredstva 
l v teku 'ocena sredstva in druga investicijska sredstva 

1 81tupna 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
. C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva '• Г 

5rUuP£ ' ■? druge terjatve 

?«Z| 

• ^upei uSa aktiva 
D. Finančni uspeh 

I. j^JPorejem dobiček 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

405 
545 

5.374 

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 flnansiranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj; 

Znesek v 000 din 

405 
957 

1.422 

Vodja računovodstvi; 
Jazbec Karmen 

PredsfcflrHk upravnega odbora; 
lludarin Oskar 

Direktor podjetja: 
Zalaznlk Miro 

Wjtn 

Sii 
"2! t.^esC' O un<;!<>vnniu r^vJnerus čevljarstva »»ROSMIK«, Ljubljana, Rožna dolina, cesla V/2, v Istu i553 

'iet' eov'Jairsilvo »Rožnik«, Ljubljana, Rožna dolina C. V./2. je bilo ustanovljeno po odločbi MLO Ljubl jana, štev. G-1417/2 z dne 14. maja se je odcepilo od maitičnega podjetja »Cevljama«, Ljubljana, Tobačna ul. 1. V začetku porlovanja je zaposlovalo Itj delavcev 
Vajence. Ob koncu leta pa je število delavcev narastlo na 27. V 9 mesecih svojega poslovanja je ustvarilo 14,396.548 din realizacije. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 

1955. 
in 3 

Naztv postavke 

i A. Osnovna in Izločena sredstva 
- Oen 
i .^Vi l,j?®novna sredstva 

»J.vesticije v teku ОДепа sredstva in druga investicijska sredstva 
(.. B. Obratna sredstva 

^Upna obratna sredstva 
I . C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
ih!lpcl in druge terjatve u8a aktiva 
t. D. Finančni uspeh 

■ l»D
zporCjeni dobiček *euba 

 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

641 
351 

3.773 

2.690 
139 

1.324 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

641 
458 

1.000 

5.201 
294 

1.324 
8.918 

Vodla računovodstva: 
Plrjevec Metka 

Predsednik upravnega odbora; 
Kadlč Franc 

Direktor podjetja: 
Maršlč Ivan 

^*Ček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja s sadjem in zelenjavo »MARELICA«, Ljubljana, v letu 1955 

začelo poslovati v letu 1954 kot samostojna trgovina s sadjem in zelenjavo na drobno. V letu 1955 je ustvarilo 41,524.363 din prometa 0 Preseglo plan za 8 %. Povprečno je bilo zaposlenih 13 delavcev in uslužbencev. Obveznosti do družbene skupnosti in skladov so porav- 
nane. Knjigovodstvo je v redu in ažurno. 

BILANCA na dan 31. decembra 1954 PASIVA 

Naziv postavke Znesek v ooo din Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v 000 din 

1 sredstva ^0lSlclJe v teku 

A. Osnovna In izločena sredstva 

18 sredstva in druga Investicijska sredstva 
ц B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
! l(u 

c- Sredstva v obračunu In druga aktiva 
"? ^ruge terjatve Ka aktiva 

J' It,,.. D. Finančni uspeli 
dobiček 

 Skupaj: 

395 
404 

1.543 

39 
113 

1И 

г.ш 

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 
t. Drugi viri flnansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
#. Dobiček 

10. Kritje izgube  Skupaj; 

395 
362 

77 

1.383 
277 
168 

Z.660 

Vodja račuuovudnvju 
Mart* 

Predsednik upravnega odbora« 
Zakelj Milka 

Direktor podjetju 
Novak Jot« 
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Izvleček Iz poročilu v poslovanju siavunega poujeija »POLJANE«, Ljubljana, Ambrožev trg 1, v lefu 1955 |г{ 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 10. marca 1949 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. V letu 1955 je bilo povprečno zaposlenih 53 
in uslužbencev. Doseženi bruto promet je znašal 58;642.198 din. Podjetje je rentabilno in knjigovodstvo v redu in ažurno. Obveznositi do dr^ 

skupnosti so bile v redu poravnane. 

JtfTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1935 
Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna In izloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu m druga aktiva 
6. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
6. Izguba 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

6.554 
2.399 

10.660 

1.196 
533 

7.076 

28.41» 

Zap. 
&t. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj; 

4^ 

Vodja računovodstva: 
Jaki LudvIIi 

Predsednik upravnega odbora: 
Gaber Franc 

Direktor podjetja: 
Skubic Dušan 

(zvleček iz poročila o poslovanju nabavnega podjetja papirne industrije »GORJANA«, Ljubljana, Titova 
v letu 1955 

Podjetje je s 15 uslužbenci doseglo v letu 1955 1.784,526.293 din prometa skoro izključno s celuloznim lesom, s katerim preskrbuje papir0'06 

tovarne celuloze v Ljudske republiki Sloveniji. Vse obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1933 
Zap. 
it. Naziv postavke 

A«Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3 Izločena sredstva tn druga Investicijska srtdstva 

B. Obratna sredstva 
I. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

7.730 
11.476 

87.867 

9.908 

127.976 

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 
e. Viri obratnih sredstev (skupno) 

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

D, Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
Cibic Boris 

Predsednik upravnega odbora: 
Svajger Marjan 

Direktor podjetja; 
Senica Viktor 

Znesek 

Izvleček iz poročila o poslovanju OBRTNE NABAVN0-PR0DAJNE ZADRUGE MIZARJEV IN SORODNIH STROK/ 
Ljubljana, VVoliova 12, v letu 1955 

Zadruga je bila ustanovljena 18. februarja 1954 in vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 1955 je zadruga zaposlovala povprečno 
lavcev m uslužbencev ter ustvarila 146,030.479 din prometa, to je 146,26 %. Zadruga ima vključenih 128 članov. Obveznosti do družbene sikUP 

so bile poravnane. Zadruga je vseskozi rentabilna, knjigovodstvo ažurno im v redu. 

8^ 

MCT1VA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
6t. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
S. Kupci in druge terjatve 
8. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
B. Izguba 
    Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
KaJSič Stevo 

Znesek v 000 din 

238 
369 

16.452 

46 
6.147 

*3.2 

Zap. 
žt. Nažlv postavke 

A. Vlrl 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 vlrl 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: 

Predsednik upravnega odborat 
Dobrajc Leopold 

Direktor podjetja: 
Sajovlc Raj ko 

»•g 

i 



iSKU 

PAS' 

STKAN 3G9 

fevi eček iz poročila o poslovanju OBRTNE NABAVNO-PRO0AJNE ZADRUGE PLETILJCEV, L|ubl|ana, Jurčičev trn 3 

v letu 1955 

^ bIla ustanovljena leta 1948. Bavi se z nabavo volne in bombaža in vsega ostaloga materiala za potrebe pletiljstva. Ima 45 članov. uJe prodajo izdelkov svojih članov. Obveznosti do družbene skupnosti so poravnane. Knjigovodstvo je ažurno. Promet v letu 1955 je 
znašal 69 milijonov din. 

г№- 
BILANCA na đan 31. decembra 1955 PASIVA 

J.!* 
Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

št. Naziv postavke Znesek v ""OO din 

I A. Osnovna In izlofena sredstva 
J t!?novna sredstva I investicije v teku 

"ločena sredstva In druga Investicijska sredstva 
^ B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
j C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
e ?uPcl tn druge terjatve 
' 0ruga aktiva 

j D. Finančni uspeh 
j' Razporejeni dobiček 
' "guba 
 Skupaj: 

80 
816 

426 

2.349 

3.671 

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

B. Viri obratnih sredstev 
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: 

80 
802 

44 

2.745 

3^671 

Vodja računovodstva: 
Magorš Jana 

Predsednik upravnega odbora: 
Javornlk Anica 

Direktor podjetja: 
Pevec Miroslav 

,zvleček Iz poročila o poslovanju podjetja za predelavo mesa »MESNINE«, Ljubljana, Roška 11 a, v letu 1955 

ima 16 poslovalnic. Povprečno zaposluje 72 ljudi. Plan realizacij« je dosežen 107%. Povezava delavskega sveta in upravnega odbora 
z upravo podjetja je zadovoljiva. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna in IzloCena sredstva 
i 9snovna sredstva 
j' jnvesUcije v teku 
ločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

^ B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva' 

g C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
j" {^upci in druge terjatve 

urr- - -• Uga aktiva 

1. ^zporejenl dobiček 
D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

10.655 
2.217 

12.485 

2.526 

37.978 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

10.655 
2.114 

14.454 

8.229 

2.526 
37.978 

Vodja računovodstva: 
Amon Zinka 

rredsednik upravnega odborr 
Babnik Rudolf 

Direktor podjetja: 
2umer Radko 

Izvleček iz poročila o poslovanju TISKARNE NARODNE BANKE FLRJ, Ljubljana, v letu 1955 

^nim prizadevanjem in z nadurami vsega delovnega kolektiva, posebno pa v strojni stavnici, je bil kljub zastarelemu strojnemu parku 
proizvodni plan po vrednosti za 19%. Izredna ■ pažnja se je posvetila <5imboljši kvaliteti tiskovin. Povprečno jo bilo zaposlenih 41 oseb. 

Vse obveznosti so bile poravnane v redu. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

. 0 A. Osnovna in Izločena sredstva 
1 C0.1^ sredstva Ulof clJe v teku cena sredstva in druga investicijska sredstva 

■Sle, uPna 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
l c- Sredstva v obračunu in druga aktiva 
'■ ћгик1 '"druge terjatve Ka aktiva 
'■ jj. D. Finančni uspeb 

Izgub
0
a
relenl dobiček 

Skupaj; 

Znesek v ooo din 

14.571 
10.851 

13.718 

1.767 
424 

18.^12 

59.643 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

14.571 
12.129 

12.545 

2.086 

18.312 
59.643 

Vodja računovodstval 
Sirnik Alojzij 

rredsednik upravnega odbora: 
Doiinar Franc 

Direktor podjetja: 
Zoraer Franc 



STRAN 370 

izvleček Iz poročila o poslovanju gosllščn »STASNONK ljubljena, Titovrs ВД, v letu 1955 

Dobiček 2,136.041 din je bil porabljen za: Prometni davek 644.000 din, za pavšal OLO po dobičku 360.000 din, za investicijski sklad 
ostanek so plače s prispevki in socialnim zavarovanjem. Zaposlene so bile stalno štiri osebe. Realizacija je znašala skupaj 7,229rt0 

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

št. Naziv postavk« 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investici.ie v teku 
3. Izločena sredstva In druga Investicijska redstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratne sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Tzguba 
 Skupaj; 

219 
29 

2.115 

3.301 

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 
#. 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: 

P 

№ 

№ D* 

s \\ r 

£ 

K 

<1 

Vodja računovodstva: 
Ahačlč Danica 

1'oslovodja: 
Dular Cilka , 

Izvleček iz poročila o poslovanju traovskega podjetja z živili »GRMADA«, Ljubljana, Celovška 34, v letu 

Podjetje je imelo v svojem sestavu 17 trgovin. V lotu 1955 je podjetje ustvarilo celokupnega promefta 245,566.082 din. Realizacija je bite 
jena pri povprečni zaposlitvi 54 uslužbencev ter 9 vajencev. Planiran promet je bil presežen za 27,89 %. 

aktiva li i Л1 c a ua uaa ji. ucccmoia 
Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna in Izločena sredstva 
L Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. izločana 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 

3.8.98 
2.890 

1.172 
177 

37.050 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
Grobler Jelka 

Predsednik upravnega odbora: 
Pribošič Ivan 

Direktor podjetja;, 
Turk Vinko 

Izvleček iz poročila o poslovanju kavarne-slaščičarne »TIVOLI«, Ljubljana, Cankarjeva 6, v letu 1955 ^ 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 17. januarja 1951 z odločbo MLO — glavnega me®ta Ljubljana. Pravila so bila registrirana pri 
gospodarstvo mesta Ljubljana pod št. G-6102/2-54/K.r-ON, z dne 6. julija 1955. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 22 ' 1 ; v 
učencev in uslužbencev. Prometa je ustvarilo 27,300.000 din — ali 114,5%. Obveznosti do skupnosti so bile v redu poravnane, knjlgovo«5 M 

ažurno in v redu J 
Л 

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

A. Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
3. Izločena sredstva in diuga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

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

Znesek v ooo din 

4.350 
35 

1.538 

5.157 

1.536 

10.730 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investiclie 
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: 

ZneseK 

t 

t 

C 
'■i 

»•r 

i* 

s. 
\ 

Vodja računovodstva: 
Ucsman KgidiJ 

Predsednik upravnega odbo/a; 
Jernjak Marjan 

Direktor podjetja: 
Travnik Ivan 


