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OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 

ODBORA 

LJUBLJANA 

LKTO III., ŠTEV. 80 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

^INA BOROVNICA 
jJ.Mlagi 15. in 2. točke 50. čle- 
ili (?!la o ol>činskih ljudskih od- 

$ ^Ur' 1- LRS št. 49/52) 6. člena 1 0 pravici ljudskih odborov, 
Jii Predpisujejo takse iti pro- 
^»vek (Ur. I. FLRJ št. 19/53 
\ V XX- zdelka 1. poglavja 
'lst i ^ Zakonu o pristojnosti 
Ij ■'1 i» okrajnih LO (Ur. 1. 
Цкг3^5) ,('r P" Prejšnji pri- Цј ''-O Ljubljana, je Občinski 

®dbor Borovnica na svoji 
liijl dne 15. 7. 1936 sprejel na- 

5J/ 

ODLOK 
0 občinskih taksah 

Splošne določbe 
.»Ц . I- člen 
V občinskih taks, ki so pred- 

I i .odlokom o občinskih taksah 
^ >0{| ^ št. 19/56) se pobirajo na 
ju ' S občinskega ljudskega od- 
> Чјј'^ovnica ке občinske takse, 

'anp s tarifo k temu odloku, 
''^i 2. člen Alpske takse, ki se pobirajo 
J м c 'ah tega odloka, so doho- 

Ljubljana. Delež teh 
vC*' Pr'Paf'a posameznim V se določi vsako leto z 

^ družbenim planom. 
Ai 5. člen 
i'iit ) ' takse s(> plačujejo vna- (v o v gotovini ali pa v taks- 

"'kah. Do i/.daje novih ob- 
'Sn snih znamk se unorab- 
!iu območju okraja ubljana 
Oj."ainke, ki jih je izdal i>ivši 
^./"bljana — okolica in bivši 

Vnega mesta Ljubljana, 
k,*, 4. člen 
Ji zakona o taksah (Ur. 1. 
Ч|.ј z vsemi poznejšimi 
^ I,ai,ii in dopolnitvami ter 
Оу .^redbe o prisilni izterjavi 
ity 'JI drugih proračunskih do- 
сГ11 

(Ur. 1. n,RJ Št. 55/55) se 
Hih uP0rabljajo tudi glede 
V'n 'aks. če s tem odlokom 

določeno. 
iSbe v 5' C,en 

I« so po zakonu o taksah 
Nj), ''bnitui predpisi višjih 
Nih nrKa,|ov proste plačila Vj, 'aks, so proste tudi občin- 
!• Predpisane po tem od- 

zn katere se po 
ali po posebnih 

1 v^jih državnih organov 
i taksa, se ne plača ska taksa po tem odloku, 

t ^i},. , , 6. člen 
'ч • Pr V 80 Р'а^а'е višjo takso, P^ana v tarifi tega od- 
4illvra(v? Pravico do povračila. 
V 0 Dt! s? 'zvrSi v smislu na- 
¥4«Vta6il» preknjiževanju V"11 1 .i.-..i. A 

(Ur, Plačanih državnih do- 
? ■ 1. FLRJ št. 65/49). 
'C''*«. člen 
'Jli 01. Vanje tega odloka skrbi 

t "fa ?an "bčinskega Ijudske- 
4?' fi "''rolo nad plačili taks 

„ju'"' огВаи občinsteega otibf ora. 

8. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta 

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

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljublj ana, upo- 
rablja pa se od prvega dne nasled- 
njega meseca po objavi; 

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

tožbe, odločbe in potrdila, ki so na- 
slovljene na občinski ljudski odbor, 
njegove organe, urade, proračunske 
zavode in finančno samostojne za- 
vode. ki opravljajo upravne zadeve 
oziroma ki jih ti rešujejo ali izda- 
jajo, žnaSa: 
a) na vloge 20.— din 
b) na pritožbe 90.— din 
c) na odločbe: 

aa) o dovoljenem po- 
daljšanem posfov- 

' nem času v gosti- 
ščih za ves večer 2000.— din 

bb) o dovoljenem pri- 
ložnostnem točenju 
alkoholnih pijač 5000,—din 

ce) za vsako drugo od- 
ločbo, razen za od- 
ločbo po tar. št. 3, 
4 in 10 te tarife 75.— din 

C) za vsako potrdilo 50.— din 
Za pritrditve ob praznovanju od 

države priznanih praznikov se taksa 
po tej tarifni številki ne pobira. 

Tar. št. 2: Taksa za pot usluž- 
bencev občinskega ljudskega odbo- 
ra izven uradnih prostorov se pla- 
ča, kadar pot povzroči stranka, 
razen za ureditev stanovanjskih za- 
dev in drugih zadev do vrednosti 
10.000 din ne glede na število usluž- 
bencev: 
1. Za pregled stavbišča ali 

prostora za napravo 
stavbišča 200.— din 

2. za pregled zgradbe ali 
posameznih prostorov 
zgradbe, da bi.se izdalo 
uporabno dovoljenje: 
a) pri pregledu do 

5 prostorov 100.— din 
b) pri pregledu od 6 

do 20 prostorov 200.— din 
c) pri pregledu nad 

20 prostorov 500.— din 
5. za vsako pot izven 

uradnik prostorov 
v drugih zadevah 100.— din 
taksa se. plača na vlogi, s ka- 

tero povzroči sttanka pot uslužben- 
cev, poleg taks po tar. št. 1 tega 
odloka. 

Tar. št. 5: Taksa za odločbo, s 
katero občinski ljudski odbor, nje- 
govi uradi in organi izdajo dovo- 
ljenje za gospodarsko delavnost, 
znaša 500/o od takse po zakonu o 
taksah. 

Tar. št. 4: Taksa za potrjevanje 
listin. 

Za potrjevanje pogodb in drugih 
listin, ki jib potrjuje občinski ljud- 
ski odbor, njihovi organi in uradi, 
se plača: 
1. Za potrditev vsake listine 

za jrt-vo polo 35.— din 

za vsako nadaljiljo polo 25.— din 
če se potrdi samo podpis 
se plača taksa 25.— din 
za potrditev vsakega 
podpisa ali pečata. 

2. Za potrditev cenitve 
posestva 250,— din 

5. Za potrditev kopirnega 
načrta po občinskem 
ljudskem odboru, če 
zahtevajo kopiranje 
zasebniki 500.— din 

4. Za potrditev pogodbe 
pri državnem organu 
se plača: ' 
a) za na novo sklenjeno 

pogodbo, katere 
vrednost znaša: 
do 10.000 din 75.— din 
od 10.000.— din 
do 50.000.— din 150,— din 
od 50.000.— din 
do 150.000. din 500,—din 
od 150.000,—din 
do 250.000. din 500,— din 
nad 250,000.— din 'A 0/o 
Ce se vrednost 
ne da oceniti 125.— din 

b) Za potrditev podaljšanja po- 
godbe se plača 50 "/o takse iz 
točke a) te tarifne številke. 

Opomba: Ta taksa se ne plača 
za potrditev učne pogodbe po za- 
konu o vajencih. 

Tar. št 5: Taksa za odločbe o 
k a/ni v postopku o prekrških se 
plača: 
1. če je izrečena kazen - 

ukora 50.— din 
2. če je izrečena denarna 

kazen v višini: 
a) do 1000 din 100.—din 
b) nad 1000.—din 

do 5000.—din 200,—din 
c) nad 5000.—din 

do 5000 —din 500.—din 
č) nad 5000.—din , 10'/» 
Tar. št. 6; Takse za glasbo v jav- 

nih lokalih; 
Za dovoljenje glasbe v gostinskih 

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

sečin) 5.000 — din 
b) za obča s nt) glasbo 

mesečno 1,000.— din 
c) za glasbo v barih in 

nočnih lokalih 
mesečno 12.000 — din 

č) za priložnostno glasbo 
se plača 500,— din 
Kot stalno glasbo je razumeti 

muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmanj štirikrat tedensko. 

K()t občasno glasbo je razumeti 
glasbo, ki se izvaja redno vsak te- 
den, vendar največ trikrat teden- 
sko. 

Kot priložnostno glasbo je razu- 
meti enkratni muzikalni nastop. 

Za reproducirano glasbo se občin- 
ska taksa ne plača. Prav tako se ne 
plača občinska taksa za glasbo v 
javnih lokalih, kamor je dovoljen 
vstop proti vstopnini ali proti pla- 
čilu prostovoljnih prispevkov in 
kjer se Izvaja glasba kot kulturno 
umetniška prireditev ali v sklopu 
prireditve. 

Za plačilo takse odgovarja pri- 
reditelj glasbe, podpisan na priglas- 

nici, ki jo mora po 6. členu zakona 
o prekrških zoper javni red in. mir 
(Ur. list LRS, št. 19-49 in 40-51) 
predložiti Tajništvu za notranje za- 
deve OLO Ljubljana, ko priglasi 
prireditev. Najkasneje 5 dni pred 
prireditvijo glasbe mora prireditelj 
predložiti občinskemu ljudskemu 
odboru priglasitev, glasbe v dveh 
izvodih in plačati ustrezno takso. 

Tar. št, 7: 
Takse za ponudbe na oferfalnih 

licitacijah pri državnih uradih in 
zavodih, gospodarskih in drugih 
organizacijah, glede na vrednost po- 
sla, za katerega se daje ponudba: 

Pri ofertalnih licitacijah, ki jih 
razpisujejo državni uradi, pcora- 
čunske ustanove, ustanove s samo- 
stojnim financiranjem ter drugi 
državni zavodi, gospodarske in dru- 
ge organizacije, se plača od prora- 
čunske vrednosti posla taksa po tej 
lestvici: 

Za vrednost 
do 20.000,—din 500.— din 
od 20.000 —din 
do 100.000.—din 1000—. din 
od 100.000,—din 
do 500.000.— din 2000,— din 
od 500.000.—din 
do 1.000.000.—din 5000,—din 
Od vsote preko 1.000.000.0 din pa 

poleg 5000.— din še 0,015 0/o. 
Takso po tej tarifni postavki po- 

bere organ, ki je razpisal ofertalne 
licitacije. 

V treh dneh po licitaciji mora ta 
organ predložiti občinskemu ljud- 
skemu odboru obračun o pobranih 
taksah s podatki o številu ofert in 
njihovi posamični, kakor tudi skup- 
ni vrednosti. 

Tar. št. 8: 
.Takso za dovol jenje 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,— 
dinarjev. 

Predsednik ObLO: 
Cerln Janez 1, r.. 

OBČINA D0M2ALE 
Občinski ljudski odbor Doipžale 

je na 10. seji dne 10. 8, 1956 sprejel 

ODTOK 
o občinskih taksah. 

Ta odlok je po vsebini [>opolno- 
ma identičen z odlokom, ki ga je 
sprejel Občinski ljudski odbor 
Ljublj a na-Bežigrad dne 11 7. 1956 
in ki je bil objavljen v »Glasnikuc 
št. 71 z dne 14! 9, 1956, 

Na podlagi 20. in 117. člena Za- 
kona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Ur. list 
LRS, št. 5M02/55) je Občinski l jud- 
ski odbor Domžale na 11. seji dno 
18. septembra 1956 sprejel 

ODT.OK 
o razpisu nadomestnih volitev 

L 
Razpisujejo se nadomestne vo- 

litve v volilni enoti » Trojane«, ki 
obsega naselja: Hribi, Trojane, 
Učak, V. Zideh, Zavrli pri Trojanah, 
ker je prenehal mandat odborniku 

J. 
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Novaku Dragu, ki jc bil izvoljen v 
tej volilni enoti. 

II. 
Volitve bodo v nedeljo 18. no- 

vembra 1956. 
III. 

Ta odlok se objavi v >Glasniku€, 
uradnem glasilu okraja Ljubljana 
in v Uradnem listu LHS. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Frane Avbelj 1. r. 

Na podlagi elena 4. in 6. Ured- 
be o pravici ljudskih odborov, da 
lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Ur. list 1'LRJ, št. 19- 
188/53), elena 2 in 3 Uredbe o pro- 
metnem davku, II. odstavka V. dela 
tarife prometnega. davka (Ur. list 
FLRJ, št. 55-474/55), točke I. Odred- 
be o najvišji stopnji občinskega 
prometnega davku in o vrstah bla- 
ga, ki so izvzete od tega davka v 
zvezi XX. in XXI M. razdelka I. po- 
glavja priloge 1/B Zakona o pristoj- 
nosti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov (Ur. list FLRJ št. 
34/55), člena 4. Uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah tarife promet- 
nega davka (Ur. list FLRj, št. 8/56), 
člena t Odloka o okvirnih stopnjah 
občinskega prometnega davka (Ur. 
list LRS št. 16-62/56), XXI. Poglavja 
zveznega družbenega plana (Ur. list 
FLRj št. 14-56) ter v zvezi s XXV. 
poglavjem družbenega plana OLO 
Ljubljana, ter členom 15. in 50. Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19-88/52), je občin- 
ski ljudski odbor Domžale na svoji 
seji dne 10. avgusta 1956 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 

davka od prometa na drobno 
na območju občine Domžale 

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 za blago, ki ga ostvarjajo na 
območju občine Domžale. 

2. člen. 
Občinski prometni davek sć- ne 

plačuje: 
a) Od prometa na proizvode, za 

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

b) od prometa proizvodov, za 
katere so z zveznimi predpisi dolo- 
čene prodajne eene na drobno, 

e) -od prometa s taksnimi in pošt- 
nimi znamkami, poštnimi dopisni- 
cami, vsemi drugimi vrednotnicami, 
časniki, revijami, knjigami in obraz- 
ci uradne izdaje, 

č) od prometa z živilskimi po- 
trebščinami, 

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

3. člen 
Kot živilski, od katerih se davek 

ne plačuje, se štejejo prehrambeni 
proizvodi iz panoge 127 začasne no- 
menklature zvezne planske komi- 
sije iz leta 1948, iz panoge 211 — 
kmetijstvo, 212 — sadjarstvo, 213 
—_ vinogradništvo, 214 — živino- 
reja, 215 — ribištvo, 216 — domača 
predelava kmetijskih pridelkov z 
izjemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski davek po tem odloku 

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

vzemši od alkoholnih pijač 1,5»/o, 
b) od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini 10 "/o. 
_ e) od prodaje alkoholnih pijač 

(vino in žganje) na drobno po indi- 
ridualnih proizvajalcih 15"/o. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plaču- 

jejo prometni davek od alkoholnih 
pijač ob prejemu dovoljenja za 
prodajo alkoholnih pijač. Za tiste 
količine alkoholnih pijač, ki jih na- 
knadno pripeljejo za prodajo so pa 
dolžni vložiti prijavo pri pristojnem 
finančnem organu v 24. urah po 
dospetju in v istem roku tudi pla- 
čati davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
plačilu tega davka, ne more ugoto- 
viti promet blaga, ki je zavezan 
plačilu tega davka, lahko občinski 
ljudski odbor z individualno od- 
ločbo določi povprečen odstotek ob- 
činskega davka od celokupnega 
prometa, ki ga je dotična gospo- 
darska organizacija dosegla z na- 
drobno prodajo tega blaga z izje- 
mo lakonolnih pijač. 

7. člen 
Trgovsko podjetje na debelo, ki 

se ukvarja hkrati s trgovino na 
drobno, plačuje prav tako promet- 
ni davek od prometa na drobno. 

ljudski odbor Domžale na 10. seji 
dne 10. avgusta 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada 

za stanovanjsko komunalno graditev 
na območju občine Domžale 

1. člen 
Ustanovi se sklad za stanovanj- 

sko komunalno graditev kot samo- 
stojni družbeni sklad. 

Sklad je pravna oseba s sedežem 
v Domžalah. 

2. Člen 
Iz sklada se dajejo sredstva za 

zidanje stanovanjskih hiš in komu- 
nalnih naprav, ki so v zvezi z ure- 
ditvijo stanovanjskih območij. 

3. člen 
V sklad se stekajo naslednja 

sredstva: 
1. sredstva od prodaje hiš, sta- 

novanj in poslovnih prostorov, last 
Splošnega ljudskega premoženja, 

2. del najemnine od stanovanj 
ter poslovnih prostorov in sicer: 
lO'/o od najemnin za stanovanje ter 

OBČINA LJUBLJANA'5,5lfyi 
čle"? 

ij Ta 
K 

( 

'i« 

Na osnovi 2. odst. ''■•■'"„dbffci 
kona o občinskih IjudsK" 0 
(Ur. list LRS 19/52), zakona 
stojuosti . občinskih i" piij 
ljudskih odborov (Ur. bs' 
34/55), 4., H.. 23. in 30. 
občine Ljubljana-Siška. ''.'ji! ct 
na uredbe o pravici UV . ijlis' 
rov, da lahko predpisujejo ,gj 
prometni davek (Ur. lis' . j, 
19/53)) uredbe o dopob" .^ ( 
spremembah navedene mL", 
list FLRJ št. 6/54) in odloka 
nega sveta ljudske skups, ^(i ^ 
Slovenije o najvišjih stopBJ® ц!, 
stične takse v ljudski r Uj 
Sloveniji (Ur. list LRS S t. ' ,^1 
predhodni pritrditvi' OLO ^ i.. 
na, je občinski ljudsik odb jj 
Ijana-Siška, na 12. seji a" 
1956 izdal 

ODLOK 
o določitvi turistične ,a 

OBVESTILO OBČINE LJUBLJANA-VIČ 
Na oglasni deski Občine Ljubljana-Vič, Tržaška cesta 3/1, je raz- 

grnjen od 13. X. do 2Г. X. 1956 osnutek predloga odloka o zemljiščih 
za gradbene namene v območju Občine Ljubljana-Vič. Eventualne pri- 
pombe je javili oddelku za komunalne in gradbene zadeve, soba 2/1. 

Tajništvo 
Občina Ljubljana-Vič 

1. člen ...jc 
S tem odlokom se predp1 jj f to 

ristična taksa za liste osebf- \ 
nočujejo kot turisti v kraj1'' 
močju občine Ljubljana-Sis".' 
proglašena kot turistični k™' 

Kot 
2. člen 

turist se šteje vsa к(|Л 
ob"1! 

bif 

8. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno je deloma dohodek 
občinskega proračuna, deloma pa 
se tudi uporabi za zatiranje alko- 
holizma in sicer:* 

a) v občinski proračun se steka 
ves občinski prometni davek od 
prometa na drobno, ki se pobira v 
trgovini in 50/o od prometa z alko- 
hol nimi pijačami na drobno in v 
gostinstvu. 

b) za pobijanje alkoholizma se 
uporabi 5"/o občinskega prometnega 
davka od prometa z alkoholnimi 
pijačami v trgovini na drobno .in v 
gostinstvu ter l50/o občinskega pro- 
metnega davka od prodaje alkohol- 
nih pijač zasebnih proizvajalcev. 

9. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 55/53) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
navodila za izvajanje uredbe o 
prometnem davku (Ur. list FLRJ, 
št. 2/54) in navodilo o spremembah 
in dopolnitvah navodila za izvaja- 
nje uredbe o prometnem davku (Ur. 
list FLRJ št. 2/54) in navodilo o 
spremembah in dopolnitvah navo- 
dila za izvajanje uredbe o promet- 
nem davku (Ur. list FLRJ št. 4/55), 
Uredba o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
(Ur, list FLRJ št. 33/53) in uredbe 
o pobiranju dohodkov proračunov 
in skladov od gospodarskih organi- 
zacij (Ur. list FLRJ št. (9/56), ve- 
ljajo načelno tudi glede občinskega 
prometnega davka od prometa na 
drobno. 

Ta odlok stopi v veljavo z ob- 
javo .v »Glasniku« OLO Ljubljana, 
uporablja pa od 1. januarja 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Avbelj 1. r. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena 
in 2. odstavka 50. člena Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
dne 10. avgusta 1956 izdal naslednji 
Statuta občine Domžale, je občinski 

50в/о od najemnin za poslovne pro- 
store, 

3. sredstva, ki se plačujejo po 
odloku o zagotovitvi povračila in- 
vesticijskih stroškov za komunalne 
naprave, 

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

5. sredstva skladov za samostoj- 
no razpolaganje gospodarskih or- 
ganizacij v višini, ki jo določi de- 
lavski svet, 

6. posojila, ki jih dajejo gospo- 
darske organizacije iz sklada za sa- 
mostojno razpolaganje, 

7. sredstva posojil, ki so razpi- 
sana za kreditiranje graditve sta- 
novanj in komunalnih naprav. 

4. člen 
Sredstva sklada se nalagajo na 

poseben račun pri Komunalni banki 
v Domžalah, ki izvršuje proračun 
Občinskega ljudskega odbora Dom- 
žale. 

5. člen 
Sredstva od najemnin za poslov- 

ne prostore po drugi točki 4. člena 
Odloka se v okviru sklada vodi po- 
sebej. Ta sredstva se uporablja za 
razširitev poslovnih prostorov v 
skladu s potrebami stanovanjskih 
območij. 

6. člen 
S skladom razpolaga kot uprav- 

ni odbor Svet za stanovanjske za- 
deve, razen sredstev, katera so do- 
ločena za graditev komunalnih na- 
prav, s katerimi razpolaga Svet za 
komunalne zadeve. 

7. člen 
Pravila sklada sprejme svet za 

komunalne zadeve. Ta pravila po- 
trdi Občinski ljudski odbor. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v uradnem glasilu OLO 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956. dalje. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Avbelj 1. r. 

nima stalnega bivališča na ^ 
tega turističnega kraja '"k'' 

.čuje v občini vsaj enkrat J 
rem od obratov, kategor'7*1 
i. členu tega odloka. 

3. člen , 
Turistična taksa se P0' 

nočnin. 
4. člen ..„j 

Furistično takso so "о!'м0 
čevati turisti, ki РгсП. 
državnem, zadružnem ali 
obratu ali gostišču, V dija^j 
mu tli v registrirani turisi|C 

in sicer: , d 
Л. V času od 1. aprila 0° 

tobra: ' 
a) v hotelih kategorije ^ л 

вкп 50 dinarjev, -glir 
b) v ostalih stalnih Pte' 

v znesku 30 dinarjev. us 
B. V času od 1. nove" 

31. marca: 

№ 

k 
ioi »li6 

a) v hotelih kategorije ^ 
eku 30 dinarjev, 

b) v ostalih stalnih PrC 

v znesku 10 dinarjev. 
5 člen л ^ 

Turistično takso so dol'1^1 

rati gostinska podjetja, P0. l0 i*.'j 
zasebniki istočasno z ^ 
odvajati Občinskemu LeS^ '• 
odboru Ljubljana-Siška z № 
obračunom. 

6. člen <}<# 
Turistične takse so opr0,^ ^ 
a) osebe, ki jih kot sV.'jCiijf j/ 

rovance pošilja na zdraVJ, ^ 
ambulantne preglede Zav0 a 
cialno zavarovanje; . 

b) invalidi, ki so na ^ 
po zdravniški odredbi: . J'lv 

e) člani Počitniške zvL''.лЛг 
slavi je, Zveze izvidniškil" )Р'(Ј 
cij Jugoslavije in driih'"^ јЛ, 
zana«, ki taborijo v 

J|W 'li S1' 
last "'litih 

nli v organiziranih l p" ,' 
lonijuh. in pa člani šolsk' , n()j' 
škili kolonij in ekskurzij. . J . . .. fl % P 
v skupinah nastani jo vjh i" 
čenih domovih, šolah, ^0'" ,p - - tri dobnem 

Član sindikatov FlMfM 
vojaških vojnih inval't'0.^j(l',li)<' 
ške zveze Jugoslavije«. ^ đ1^: 
organi zaei j J u gosi a vi je'љоПЈ 
»Partizana«, društev "I' v|( 
pripadnikov JLA in 
njihovih ožjih družin " ^„e 
popust pri plačilu tur'*. оГ I (l1 

Občinski ljudski odLtit*y 
odobri še nadaljnje "RjjgflC 
olajšave pri plačilu liirl 
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ISI 7. člen 
ki if 0<' turistične fakse 

odbteSev«^inski 1judski odbor za 
,1 a,1je turizma, 

i/rai T« i.' ®- б'С11 

I P)'v f!,'0'4 velja od dneva ob- 
<1«'ИоНк sniku< Okrajnega Ijud- 
l ^ora Ljubljana. 

h o1" q. Predsednik 
M Ocinskega ljudskega odbora: 
iB) Jenko Marjan 1. r. 

bC ' ^4 1,1 , .Podlagi 23 člena statuta ob- 
„e ki'u"Uana-Siška je občinski 
ih'' Ljubljana-Siška — 
po' 

IjO , —I ij W If ■ J (I 11(1-. »• " 
,^пе 21. septembra 1956 spre- 

Ji M 
J 

' !!:r!tu /a na 
ODLOK 

ks* .а"Је na Ni/ji glasbeni Soli e'igrad plačujejo učenci pri- 
,4 V znesku 1000 din na mesec, л »i 'l0"k solo potja se plača me- 

a1 ij !risIJeVRk v znesku 500 din. 
ki šolo se plača mesečni 

^ v znesku П0 din. 
Op , 2. člen 
,4a 6 ^ plač(?vanja pri- 

j (|j So dopustne in sicer so ael- 
Popolne. Pri delni oprostitvi 

'ni šoli Aiška-Beži^rad 
1. člen 

№ 
K 

((j|) Prispevek zmanjšati naj\ 
f.; '"n na mesec. 
^ oprostitvi se upošteva social- 
ni učenca. 

0o .3. Člen 
y rostitvah odloča upravni od- 
(IvV ^vo' za prosveto in kul- 

141) *0 Ljubljana-Siška lahko 
"•rt uPravnega odbora o opro- 

•■ftzveljavi ali spremeni. 
аЦ 4. člen 1 j Jl,Q t za prosveto in kulturo 

* \i iubljana-Siška izda za iz- 
tega odloka navodila. 

A... 5. člen 
pL™lok začne veljati od dneva 
\ ^ >Glasniku« OLO Ljub- 

aH» OUSl. 1 >. III <V. Cl. 
(h 0 občinskih ljudskih (nlbo- 

'i2 i' ''st LRS 19/52) 2. poglavje 
o* Ssr ^ Pril- I/B Zakona o pri- 
J 4i J finskih in okrajnih LO 
/ > s 

l,LRJ 54/55) ter 5. čl. Zako- 
J V|iPreincmbah in dopognitvah 

' lii^Ra zakonu 

V 

rv. Predsednik 
"Cinskega Ijiulskcga odbora: 

Jenko Marjan 1. r. 

л OBČINA LOGATEC 
^''"'Hiigi 2. odst. 15. in 79. čl. 

llJJi ,, ^tiiv^iia. v/ pi^ivirtivtu 
^lci . ИЛ\Ј št. 58/55) izdaja Ob- 

•judski odbor Logatec po 
10. 

S,)r ODLOK 
№k

emen,bah in dopolnitvah 
.jjt 0 stanovanjski tarifi, 

Vl najemnin na sklade in 
njihovi uporabi 

h 

flišni sveti stanovanjskih hiš, ki 
so bili zgrajene v letu 1918 in prej 
ne vplačujejo v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš dela amortizacij- 
skega sklada. 

Amortizacijski sklad in sklad za 
vzdrževanje se za te hišo združita 
v en sklad za vzdrževanje. ' 

Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 
so bile zgrajene po letu 1918 odva- 
jajo od stanovanjskih najemnin 
mesečno iz amortizacijskega sklada 
v sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš občinskega ljudskega odbora 
20% tistega dela najmenine, ki se 
plačujejo v amortizacijski sklad. 

5. č«'n 
Besedilo 8, člena se spremeni ta- 

ko, da se glasi: 
Od najemnin za poslovne pro- 

store v hišah, last SLP, družbenih 
in zadružnih organizacij ter zaseb- 
nih hiš, ki so vključene v stano- 
vanjsko skupnost, odvaja hišni svet 
za zidanje stanovanjskih hiš: 

1. pri hišah, zgrajenih do .vključ- 
no leta 1900 ЗОо/о. 

2. pri hišah, zgrajenih od leta 
1901 do vključno leta 1910; 40%; 

3. pri hišah, zgrajenih od leta 
1911 do vključno lela 1918, 500/0: 

4. pri hišah, zgrajenih od leta 
1918 do vključno leta 1945, 60Vo: 

5. pri hišah, zgrajenih od leta 
1945 dalje 70"/o. 

Ostanek najemnine pa se raz- 
deli: 

najmanj 600/ov amortizacijski 
sklad, 

najmanj 200/o v sklad za vzdr- 
ževanje, 

do 200/o za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za raz- 

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

4. 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. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku OLO, uporablja pa se 
od 1. i. 1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega l judskega odbora: 

Petkovšek Anton 1. r. 

*• kilSl 
zmanjšanja 

upravo. 
stro- 

dopogni 
o prekrških 

redne seje z dne 16. 9. 

o-ii . 1. člen 
A i'fvi o stanovanjski tarifi in 
ti i'i W . 1ПП'П fia sklade in nji- 

; JtJt i'.ri,bi OLO Ljubijana-okoli- 
'' \r C'LRS št. 40/54) se za 6. čl. 

i liišak i'1. 6a- ki s<' 
Se ki .so zgrajene po letih 

jSlhn • mnina razdeli: 4 ''nj 70 o/o v amortizacijski 
Sik. 

jetju, v dijaških domovih in inter- 
natih ali v registriranih turističnih 
sobah proti plačilu ustrezne nočni- 
nc in sicer: . 

A. V času od 1. aprila do 31. ok- 
tobra v stalnih prenočiščih, sobah, 
ki jih odajajo zasebniki, v interna- 
tih, šolah in podobno, 50 din. 

B. V ostalem času: 20 din. 
5. člen 

Turistično takso so dolžna pobi- 
rati podjetja, oziroma zasebniki 
istočasno z nočnino in jo odvajati 
ObLO z mesečnim obračunom. 

6. člen 
Turistične takse ne plačajo; 
t. tisti, ki jih pošlje na zdravlje- 

nje ali ambulantni pregled Zavod 
za socialno zavarovanje, 

2. invalidi, ki so mudijo na 
zdravljenju po zdravnikovi odredbi. 

7. člen 
Turistične takse so oproščeni 

člani Počitniške zveze Jugoslavije, 
zveze izvidniških organizacij Jugo- 
slavije, društev Partizana, kadar 
taborijo v lastnih šotorih ali orga- 
niziranih počitniških kolonijah in 
pa člani šolskih počitniških kolonij 
in ekskurzij, kadar se v skupinah 
nastanijo v zato določenih domovih, 
šolah, šotorih in podobno. 

8. č len 
dani sindikatov 1'LRJ, Počitni- 

ške zveze Jugoslavije, izvidniških 
organizacij Jugoslavije, Zveze vo- 
jaških vojnih invalidov. Partizana, 
društev upokojencev, športnih or- 
ganizacij, pripadniki JLA in Ljud- 
ske milice in drugi člani njihovih 
družin plačajo sledečo turistično 
takso; 

Л. V Času od 1. aprila do 31. ok- 
tobra v stalnih prenočiščih in sobah, 
ki jih odajajo zasebniki, v interna- 
tih, šolah iu podobno 15 din za noč. 

B. V ostalem času pa 10 din za 
noč. 

9. člen 
Dohodke od turistične takse upo- 

rabi občinski ljudski odbor za po- 
speševanje turizma. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva ftbjave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

• Občinskega ljudskega odbora; 
Petkovšek Anton 1. r. 

e, af|j 10% v sklad za vzdrže- 

JiJti? ^ v sklad za hišno upravo. 
ИЛу v

Svot lahko določi za raz- 
Sa'-® a,,

1
lortizacijski sklad in v 

\ tia 
r^evanje tudi višji od- 

se člena se spremeni ta- 

Na podlagi čl. 3 Uredbe o pravi- 
ci ljudskih odborov, ki lahko pred- 
pisujejo takse in prometni davek 
(Ur. list FLRJ 19/53 in 24/55) v zvezi 
s čl, 2 Zakonu o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih T.O (Ur. list FLRJ 
št. 34/55) pril. 1/A-l bXX in prepisi 
odloka o najvišji stopnji turistične 
takse v LRS (Ur. list LRS 16/55) je 
ObLO Logatec po predhodni pritr- 
ditvi OLO Ljubljana na svoji 10. 
redni seji dne 16. 9. 1956 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju turistične takse na 

območju občine Logatec 
1. člen 

S tem odlokom se predpisuje tu- 
ristična taksa za osebe, ki prenoču- 
jejo kot turisti ua območju občine 
Logatec. 

2. člen 
Za turista se smatra vsakdo, ki 

nima na območju občine stalnega 
bivališča in prenočuje vsaj enkrat 
v obratih in drugih prenočiščih, na- 
vedenih v 4. členu tega odloka. 

3. .člen 
Turistična taksa se pobira od 

nočnin. 
4. člen 

Turistično takso so dolžni pla- 
čevati turisti, ki prenočujejo v 
državnem, zadružnem ali zasebnem 
gostišču, oziroma gostinskem pod- 

Na podlagi določil 2. odst. 15. in 
2. točke 50. čl. Zakona o občinskih 
l judskih odborih (Ur. list LRS 19/52) 
čl. I Odloka o okvirnih stopnjah 
občinskega prometnega davka (Ur. 
lisa LRS 16/56), 2. odst. Odredbe o 
najvišji stopnji občinskega promet- 
nega davka in o vrstah blaga, ki so 
izvzete od tega davka (Ur. I. FLRJ 
št. 26/56) 3. točka XXI. pogl. zvez- 
nega družbenega plana za leto 1956 
je ObLO na 10. redni seji dne 16. 9. 
1956 sprejel naslednji 

ODLOK 
o občinskem davku od prometa isiT 
drobno na območju občine Logatec 

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 Lo- 
gatec. 

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. od prometa proizvodov, za ka- 
ter so z zveznimi predpisi določene 
prodajne cene na drobno, 

3. od prometa s taksami in pošt- 
nimi znamkami, poštnimi dopisnica- 

mi in vsemi drugimi vrednotnieami, 
časniki, revijami, knjigami in obraz- 
ci uradne izdaje, 

4. od prometa z živilskimi po- 
trebščinami, 

5. od prodaje tobaka, tobačnih 
izdelkov, vžigalic in kuriva. 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od kate- 

rih se davek ne plačuje, se štejejo 
prehrambeni proizvodi iz panoge 
127. začasne nomenklature zvezne 
planske komisije iz leta 1948, iz pa- 
noge 211 — kmetijstvo, 212 — sad- 
jarstvo, 213 — vinogradništvo, 214 
'— živinoreja, 215 — ribištvo, 216 — 
douiuča predelava kmetijskih pri- 
delkov z izjemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
1. od prometa v trgovini, izvzem- 

ši od alkoholnih pijač 1,5o/0, 
2. od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini_10%, 
3. od prodaje alkoholnih pijač 

(vina, žganja) na drobno po indivi- 
dualnih proizvajalcih 15%. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plaču- 

jejo prometni davek od alkoholnih 
pijač ob prejemu dovoljenja za pro- 
dajo alkoholnih pijač. Za tiste ko- 
ličine alkoholnih pijač, ki jih na- 
knadno pripeljejo za prodajo, so 
pa dolžni vložiti prijavo pri Upravi 
za dohodke ObLO Logatec v 24 
urah po dospetju in v istem roku 
tudi plačati davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

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

7. člen 
Trgovsko podjetje na debelo, ki 

se ukvarja hkrati s trgovino na 
drobno, plačuje prav tako prometni 
davek od prometa na drobno. 

8. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku je deloma dohodek občin- 
skega proračuna, deloma pa sklada 
za pobijanje alkoholizma. Razmer- 
je, v katerem se deli dohodek med 
občinski proračun in sklad za zati- 
ranje alkoholizma se določi vsako 
leto z občinskim družbenim planom. 

9. člen 
.Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 55/53) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
navodila za izvajanje uredbe o 
prometnem 'davku (Ur. list FLRJ št. 
2/54) in navodilo o spremembah in 
dopolnitvah navodila za izvajanje 
uredbe o prometnem davku (Ur. list 
FLRJ št. 4/55), Uredba o prisilni iz- 
terjavi davkov in drugih proračun- 
skih dohodkov (Ur. list FLRJ št. 
33/53) in Uredbe o pobiranju dohod- 
kov proračunov in skladov od go- 
spodarskih organizacij (Ur. I. FLRJ 
št. 19/56) veljajo načelno tudi glede 
občinskega prometnega davka na 
drobno. 

10. člen 
Tolmačenje za izvrševanje tega 

odloku izdaja Svet za gospodarstvo 
ObLO Logatec. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objnvo 

v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. 1. 
1956 za primere iz 4. člena točke t 
od 1. 7. 1956 za primere iz točke 2 
in 3 4. člena. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora« 

Petkovšek Anton L r. 
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Nn podlagi čl. 72 Uredbe o trgo- 
тапји ter o trgovskili podjetjih m 
trgovinah (Ur. list KLRj št. 37/55) v 
zvezi s členom' 2 Zakona o pristoj- 
nosti občinskih in okrajnih IX) (Ur. 
list KI-UJ št. 34/55) pril. I/A 1. pogl. 
elAKIV/b. 24. čl, Statnlo občine Lo- 
f'atec in 3. čl. Zakona o spremem- 

ah in dopolnitvah I emeljnegn za- 
kona o prekrških (Ur. list FLRJ št. 
58/55) ji1 Obl-O Logatec na 10. redni 
seji dne 16. 9. 1456 sprejel naslednji 

ODLOK 
o tržnem redu 

1. člen , 
Ta odlok velja zu tržni prostor 

v občini Logatec. 
1. Tržni prostor 

2. člen 
Za tržni prostor se določi tržnica 

ter del ceste III. reda 7. odcepkom 
od križišča v Dol. Logatcu do hiše 
Dol. Logatec št. 30. 

3. člen 
Blago je dovoljeno prodajati sa- 

mo na označenem tržnem prostoru. 
II. Blago, prodajalci iii kupci 

4. člen 
Dovoljeno je prodajati vse vrste 

nepredelanih ali . predelanih kme- 
tijskih pridelkov, /dravilna zelišča, 
gozdne sadeže in divjačino, narav- 
no vino in žganje ter izdelke do- 
mače obrti. 

Prepovedano je na trgu izpo- 
Htavljati ali prodajati blago iz kra- 
jev, ki su uradno razglašeni za 
okužene. 

С1-А8,<1 Ц 

5. člen 
Prodajati smejo: 
). kmetijski proizvajalci, kmetij- 

ske zadruge in kmetijska posestva 
svoje lastne kmetijske pridelke, 

2. nabiralci cvetlic, zdravilnih ze- 
lišč in gozdnih sadežev, 

3. proizvajalci predmetov domače 
obrti lastne izdelke, 

4. podjetju in zasebniki, ki ima- 
jo pravico trgovati s predmeti, na- 
štetimi v členu 4. Zasebni proizva- 
jalci in nabiralci smejo prodajati 
sami ali njihovi družinski člani, ne 
pa z najetimi ljudmi. 

6. člen 
Kupovati smejo samo posamez- 

niki za lastne potrebe in za potrebe 
svoje družine. Vsako prekupčevanje 
je prepovedano. 

III. Tržni čas 
7. člen 

Tržni čas se prične vsak dan z 
zgodnjim jutrom in traja do 20. ure. 

IV. Prodajno mesto 
8. čle n 

Vsak prodajalec ima pravico sa- 
mo do enega prodajnega mesta. 

V utemeljenih .primerih lahko 
izjemoma dovoli uprava za komu- 
nalno dejavnost in nepremičnine 
ObLO Logatec, ki vzdržuje, uprav- 
lja in nadzoruje tržni prostor pro- 
dajalcu več prodajnih mest. Blago 
se prodaja na prodajnih klopeh ali 
na vozilih. Na tleh se blago ne sme 
prodajati, razen v nujnih primerih 
ali kolikor ne bi bilo prodajnih 
klopi. 

Za uporabo prodajnega mesta 
plača prodajalec stojnino. 

Ko prodajalec blago proda, mora 
zapustiti prodajno mesto. 

V. Mere 
9. člen 

Blpgo, ki se ne prodaja na kose, 
temveč se meri, je dovoljeno pro- 
dajati le na kg, litre in metre, oz. 
nižje enote teh mer. 

Uporabljati se smejo samo urad- 
no preizkušene in potrjene merilne 
naprave, t. j. tehtnice, votle mere, 
uteži in metri. 

Na kupčevo zahtevo mora pro- 
dajalec blago odmeriti s predpisa- 
nimi merili. 

VI. Označevanje cen 
10. člen 

Vsi stalni prodajalci morajo 
vsako blago vidno označiti s ce- 
nami. 

VII. Varstvo čistoče in zdravja 
11. člen 

Vsi obiskovalci trga morajo 
skrbeti za snago in ravnati tako z 
živili, da ni ogroženo zdravje ljudi. 

Psov ni dovoljeno voditi po 
trgu. Pijanim in nalezljivo bolnim 
osebam dostop na tržni prostor ni 
dovoljen. 

12. člen 
Osebe, ki prodajajo živila, mo- 

rajo biti čiste in snažno oblečene. 
Živila morajo biti pristna, zdra- 

va in nepokvarjena, shranjena v 
posodah,- ki so varne pred ponesna- 
žen jem., 

Živil ni dovoljeno otipavati ali 
pokušati. 

N 

Pokvarjeno blago se n,or 

odst raniti s Irga. , . . 
Povrtnina mora I"'1 

prsti in ne sme biti m<. • ' цс sl 

Sadje mora biti zrelo 1 

biti gnilo ali črvivo. 
П- člen „e 1)Г>' Živa perutnina se i . 

samo v kurnikih ali ko^"'V 
Klanje živali na trgu " 

Ijeno. 
VIII. Prekrški in kazn' 

14. člen pilili 
Kršitve predpisov tega ^ 

v 3., 4., 5., 6., JB., 9., 10., "ГјцИ 
14. členu se kaznujejo ^ 
kaznijo do 3000 din. . 

Kazni izreka občinski s 
prekrške. 

IX. Tržne pristojbine 
15. člen st(,ra —, 

Za uporabo tržnega Pr0 (Ipt']*' 
naprav plačajo prodajale' ^pi 
z"n komunalno dejavnost ' 
mičnine te-le pristojbine: di 

1. za uporabo klopi 
2. od ročnega vozička 
3. od voza 
4. od drobnice . 0fOiW 
Stojnino mora plačoti P 

lec takoj, ko zasede prosi" ' 
X. Končne določbe 

16. člen ilii1 

Ta odlok začne veljati м 
objave v »Glasniku« OLO, 11 

glasilu OLO Ljubljana. 
Predsednik .|/ 

Občinskega 1 j nilske?'1 . ,, 
Anion Pelkovseki 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja »OPREMA«, izdelovanje pohištva, Ljubljana-šentvid 86, v letu 1955 
L* 

Podjetje je bilo ustanovljeno 29. aprila 1948 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. V letu 1955 je bido zaposlenih povprečno 30 delavC 

uslužbencev ter ustvarilo 25,000.000 din prometa, t. j. 146 Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. 
Г%Ј 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

4 

Zap, 
St. Naziv postavke Znesek v OOO сИп Zap. 

št. Naziv postavke ZneseK 

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 In druga aktiva 
5. Kupci In druge, terjatve 
6. Druga aktiva 

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

«.578 A_ 
621 

5.186 

6.520 

22.436 

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. V »i 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: 
Toman Lea 

Predsednik upravnega odbora. 
Novak Ivan 

Direktor podjetja: 
Rehberger Peter 

Izvleček iz poročila o poslovanju KINEMATOGRAFSKEGA PODJETJA, Ljubljana, Cankarjeva 1, v letu 1956 
■Od^ Kmematografsko podjetje — Ljubljana, Cankarjeva 1, je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana, št. 921/47 z dne 10. aprila 1947. F* 

se bavi s predvajanjem vsakovrstnih umet. dokumentarnih in kulturnih filmov, filmskih novosti in predvajanjem diapozitivov. 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

rO^ V Zap. 
6t. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

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

Znesek v 000 din 

24.802 
10.518 

9.534 

2.378 

3.814 

51.676 

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 obračuna In druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
    Skupaj: 

ZneseK 1 

t 

Vodja računovodstva! 
Zebre Ciril 

Predsednik upravnega odborai 
liro vati n Andrai 

Direktor podjetja^ 
Orahek Karlo 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »MLINAR«, Ljubljana, Resljeva 18, v letu 1955 

se bavi s piodajo mlinskih potrebščin, stro»ev In strojne opreme za mline. Pod.ietje je doseglo v letu 1355 142,207.872 din prometa in tako 
preseglo plan za 89 %. Povprečen kredit je bil 15,026.000 din in je bito obračanje 9,5-kratno. 

BILANCA na dan 31, decembra I9SS PASIVA 
Zap. 
4 Naziv postavke 

M 

A. Osnovna In izločena sredstva 
b Osnovna sredstva 
J* Investicije v teku 
*• Izločena sredstva in druga investicijska redstva 

B. Obratna sredstva 
^ Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
J- Kupci in druge terjatve 

Druga aktiva 

J- Razporejeni dobiček 
•• Izguba 

D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.236 
4.115 

12.«84 
58 

1.253 
39.022 

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 obračunu In druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 

Znesek v 000 din 

2.236 
5.113 

14.649 
700 

1.253 
39.022 

Vodja računovodstva: 
Breskvar Hajko 

Predsednik upravnega odbora: 
Poljec Marjan 

Poslovodja: 
Kufiar Andrej 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovine »STEKLFNINA«, Ljubljana, Titova 10, v letu 1955 

u^jetje je bito ustanovljeno dne 1. julija 1954 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. Pravila so bila registrirana pri MLO Ljubljana pod 
G-6791-4 dne 9. juldja 1954. V letu 1955 je'podjetje zaposlovalo povprečno 8 delavcev in uslužbencev ter ustvarilo 49,626.046 din prometa, 

težnosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je vseskozi rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. Delovni kolektiv podjetja 

S [Va 

ozij-шпа Upravni odbor in delavski svet sla imela zasedanja redno, ter &o se tekoči problemi sproti reševali. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
}• Osnovna sredstva 
f Investicije v teku 
•• Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
•• Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
Kupci in druge terjatve, 

*• Druga aktiva 
D. Finančni uspeh 

J- Razporejeni dobiček 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

296 
1.171 

3.501 

1.524 
7 

547 

7.046 

Zap. 
§t. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni4 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 v ''»OO din 

296 
1.278 

2.251 
326 
547 

7.046 

Vodja računovodstva: 
Justlč Ivanka 

Predsednik upravnega odbora: 
Balanč Ivan 

Direktor podjetja: 
Savenc Antonlla 

Km 
Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »STEKLO«', Ljubljana, Titova 10, v letu 1955 

Jetje je ustanovljeno dne 28. avgusta 1952 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. Pravila so bila registrirana pri MLO Ljubljana 
ločbo štev. 1570/52 z dne 28. avgusta 1952. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 30 delavcev in uslužbencev ter ustvarilo v tem 
^22,866.654 din prometa, ki je presežen za 158,2 %. Obveznosti do družbene skupnosti so poravnane. Podjetje je vseskozi rentabilno, knjigo- 
'" o ažurno in v redu. Delovni kolektiv oziroma Upravni odbor in delavski svet sta imela zasedanja redno, ter so se tekoči problemi sproti 

reševali. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

^ A. Osnovna In Izločena sredstva 
t S?novna sredstva l, }?.v<*tlcije v teku 

točena sredstva In druga Investicijska sredstva 
^ B. Obratna sredstva 

^кцрпа obvatna sredstva 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva »reascva v oorac 

1. in druge terjatve aktiva u8a aktiva 
D. Finančni uspeh 

i ЈЈЈФргеЈеп! dobiček ?azp 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

1.284 
8.466 

•2.944 

14.427 
128 

2.282 

86.511 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

M. Kritje izgube  Skupaj: 

Znesek v X)0 din 

2.884 
3.932 

400 

49.971 

21.378 
5.684 
2.282 

86.511 

Vodja računovodstva! 
Justič Ivanka 

Predsednik upravnega odborat 
Pavlin Majda 

Direktor podjetjai 
liiklavčič Hinko 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju SEMENOGOJSKEGA POSESTVA SELO - SEMENARNA LJUBLJANA, 
Šentvid pri Stični, v letu 1955 # 

Semenogojsko posestvo Selo je obrat Semenarne Ljubljana. Bavi se s proizvodnjo zelenjadnih In cvefjičmh semen, delno tudi z živinorejo- ^ 
Priznano je bilo kot poizkusni obrat z odločbo Izvršnega sveta LRS, št. 1026/3-54 in s tem oproščeno plačevanja obresti in amortizacij 

osnovna sredstva. V poslovnem letu 1955 je bilo zaposlenih povprečno 32 delavcev in uslužbencev. !*ђ 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
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 obračunu tn druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

25.476 
59 

433 

561 

2.110 
3.433 
1.878 

33.950 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

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

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

D. finančni uspeh 
0. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj; 

Znesek v 

»•2 
'■•S 431 

0 

0* 

33$^ 

Vodja računovodstva: 
Jerman Marija 

Predsednik upravnega odbora; 
Demec Franc 

Direktor podjetja: 
Bizjak Ivan 

izvleček Iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja z barvami in laki »MAVRICA«, Ljubljana, Resljeva cesto 
v letu 1955 

1, 

Prodaja je potekala zadovoljivo. Koeficient obračanja je znašal 8,7. V podjetju je bilo zaposlenih 26 oseb. Vse obveznosti so bile pora' 
v redu. 

vn^ 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1953 pAii ii*' 

4 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 
(. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
?. Razporejeni dobiček 
B. izguba 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.744 
10.38] 

32.60« 
1.509 

993 

98.074 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in Iziočenllr 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 
8. Viri obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj: 

Znesek v 00« c 

Vodja računovodstva: 
Kepovž Leopold 

Predsednik upravnega odbora: 
VVuiflng Anton 

Direktor podjetja: 
Demfiar Metod 

Izvleček iz poročila o poslovanju tovarne koles »ROG«, Ljubljana, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno 1949 in je izdelovalo do leta 1954 samo kolesne dele. V letu 1954 pa je osvojilo proizvodnjo  ^ 
V letu 1955 je bila glavna naloga podjetja povečanje proizvodnje koles in kolesnih delov, izboljšanje kvalitete ter povečanje števila vrst 

коу. Bruto dohodek je znašal 759,275.000 din. Povprečno število zaposlenih je znSšalo 417. 

kompletnih ^ 

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

A. Osnovna in Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. izločena sr0dstva 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. Tzguba 
  Skupaj; 

457.664 
11.489 
63.406 

336.227 

55.180 
19.698 

165.392 

1,109.056 

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 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 

Vodja računovodstva: 
Dr, PrelovSek Borut 

Predsednik upravnega odbonu 
Vrečar Ferdinand 

• Direktor podjetjas 
Tanko Zvonlmlr 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju »PEKARNE GAUEVICA«, Ljubljana, Dvorni trg 3/11, v letu 1955 

Ujetje je imedp v letu 1955 4 pekovske obmte, 1 6lašči)6airsiki obrat in 4 prodajalne kruha 'm peciva. PJan je bil presežen. Zaposlenih je bilo 
povprečno 50 oseb. 

BILANCA na dan 31. decembra 1953 PASIVA 
2ap. 
St Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

ftt. Naziv postavke Znesek v ^4)0 din 

A. Osnovna in izloCena sredstva 
J* Osnovna sredstva 
•• Investicije v teku 

Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 

{• Kupci in druge terjatve 
•• Druga aktiva 

D. FinanCni uspeh 
J* Razporejeni dobiček 
•• Izguba 
^    Skupaj; 

9.586 
415 

1 

14.390 

5.745 

30.139 

A. Viri osnovnih In izloCenlh 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 obraCunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
      Skupaj: 

2.103 
4.179 

583 
2.371 

7.813 
1.775 
5.745 

30.139 

Vodja računovodstva; 
Paternoster Tinca 

Predsednik upravnega odbora: 
Sarađen Branko 

Direktor podjetja: 
Dvoržak Jože 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »PREVOZ I«, avtotransportni oddelek, Ljubljana, Masarykova 15, 
v letu 1955 

je bilo ustanovljeno dne 19. aprila 1949 z odločbo Izvršnega odbora Rajonskega ljudskega odbora I v Ljubljani pod štev. 4396. Pravila 
reglsitrimna pri MLO v Ljubljani. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 15 delavcev in uslužbencev ter je ustvarilo 12,082.020 din 

^neta. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je vseskozi rentabilno. Knjigovodstvo je ažurno in v redu. Delovni 
kolektiv podjetja oz. Upravni odbor sta imela redno zasedanja ter so se tekoči problemi sproti reševali. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 
^ар 

Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
J- Osnovna sredstva 
J* Investicije v teku 
*• IzloCena sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu in druga aktiva 
J* Kupci in druge terjatve 
^ Druga aktiva 

D. FinanCni uspeh 
!' Razporejeni dobiček 
^ Izguba 

•  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.738 
191 
482 

1.490 
74 

971 

6.761 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in IzloCenlh sredstev 
1. Sklad osnovniji 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- ip druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. FinanCni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.738 
727 

245 

1.390 
690 
971 

6.761 

Vodja računovodstva: 
Krlžnar Ivan 

Predsednik upravnega odbora: 
Zganjar Emil 

Direktor podjetja: 
Urek Vladimir 

Izvleček iz poročila o poslovanju obrtne zadruge »ELITE«, Ljubljana, Čopova 7, v letu 1955 

Ujetje je bilo ustanovljeno 27. oktobra 1945 in vpisano v zadružni register Zt 33/45. Predmet poslovanja je izdelovanje moških in ženskih 
ter prodaja konfekcije. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povrečno 128 delavcev in nameščencev ter ustvarilo 58,892.680 din prometa, 

obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

>■ Naziv postavke 

^ A. Osnovna in izloCena sredstva 
1 t?novna sredstva 
V iJ|Vesticije v teku počena sredstva in druga investicijska sredstva 

iSku1 
B. Obratna sredstva 

Pna obratna sredstva 

Znesek v 000 din 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
0rUga aktiva I. Srug1 ^ druge terjatve 

ll у^РогејепЈ dobiček 
D. FinanCni uspeh 

Skupaj: 

2.616 
1.599 

6.978 

1.685 
50 

2.301 

15.229 

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 obraCunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.696 
3.625 

289 

4.220 

1.966 
132 

2.301 
15.229 

Vodja raCunovodstvai 
Mlakar 1«. 

Predsednik upravnega odbora: 
NagliC Jernej 

Direktor podjetja: 
PoCivaSek Jože 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »HRANA«, Ljubljana, Tržaška 3, v letu 1955 

Podjetje se bavi s prodajo špecerijskega blaga in gospodinjskih potrebščin na drobno. Povprečno je bilo zaposlenih v letu 1955 78 osel*B**£ 
zacija prometa je bila 349,681.000 din. Podjetje je imelo 21 poslovalnic. Povezanost delavskega sveta in upravnega odbora z upravo pod]®1' 

je bila zadovoljiva. Knjigovodstvo je bilo ažurno. 

PASjIi Al ITI V A BILANCA na dan 31. decembra 1953 
Zap 

St Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
t. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
I. 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. Tzgub?> 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

7.054 
4.547 

1.47« 
50.214 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
0. Dobiček 

10. Kritje izgube 
   Skupaj: 

1.41 
tiH 

K 

ičunovodstva^ 
.Korće МаШ 

Predsednik upravnega odbora: 
Bari ViU 

Direktor podjetjac 
4mid Adolf 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »AVT00BN0VA«, Ljubljana, Bežigrad 11, v letu 1955 

Plan je bil po vrednosti dosežen s 95,22 % pri le 70,4 % zasedbi planira delovne sile. Poleg osnovne dejavnosti izdeluje podjetje tudi ria<^ 
mestne dele in ležaje za Diesel motorje v stranskem obratu v Šentvidu pri Ljubljani 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 195& 
Zap. 

St. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Znesek v 000 din 

113.200 
19.483 

16.754 

32.328 

217.385 

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 
8. Viri obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 - Skupaj: 

Znesek v 

Vodja računovodstvat 
Hude Frano 

Predsednik upravnega odborat 
Šimenc Feliks 

Direktor podjetja: 
Murn Alojzij 

Izvleček iz poročila o poslovanju ELEKTRIČNE CESTNE 2ELEZNICE, Ljubljana, v letu 1955 

Naše podjetje je v preteklem letu poslovalo dokaj uspešno in doseglo sorazmerno visok dobiček, kljub temu, da je poslovalo še po starih ce^o.o 
Varoikov je več in so naslednji: 1. Poslovali smo s starimi osnovnimi sredstvi, ki imajo majhno vrednost. Podjetje je plačevalo ustrezno nw.уо 
amortizacijo, kar je bistveno vplivalo na dobiček. 2. V zvezi z rekonstrukcijo mestnega cestnega prometa je podjetje že računalo г opus*1 

tramvajskih prog proti Viču, Rakovniku in Šentvidu, zato teh prog ni popravljalo. Prav tako ni popravljalo tistih tramvajskih voz, ki 90 

  ^: 1^    X i_ ; x 1 _.. O  *1 •  .  • „ cba1' A 

6anov. Vestno delo članov našega kolektiva v letu 1955 je omogočilo, da v ljubljanskem javnem cestnem prometu lansko leto ni bilo 
večje prometne nesreče. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
»t. 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 
*. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeb 
T. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
  Skupaj: 

363.571 
»4.173 
35.67» 

60.939 

10.404 
19.663 

53.24« 

1,237.682 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
I. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
6. DrugI viri finansiranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

Znesek v 

4$ 
S?' 

•V 

Vodja računovodstvai 
Plrnat Edvard 

Predsednik upravnega odborat 
Porenta Marija 

Direktor podjetjai 
Pire Jože 


