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Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA GROSUPLJE 

/V- '^kon 
Podlugi 12. ter 2. točke 50. čle- 

Ч-лопа o ol 
(Uradni list l.HS št. 
"a o občinskih ljudskih od- 

, »Uradni list LRS št. 19/52), 
Li4 s '■ členom Uredbe o pra- 

irfifc!"!' 'judskih odborov, da lahko 
m'1!1 ' da- 

čitniških kolonij in ekskurzij ter 
množičnih organizacij, kadar se v 
skupinah nastanejo v za to dolo- 
čenih domovih, šolah, šotorih in po- 
dobno. 

7. člen 
Za člane sindikatov FI.RJ in 

Zveze vojaških vojnih invalidov. 
Počitniške zveze Jugoslavije, Zveze 
izvidniških organizacij Jugoslavije, 
društva »Partizan«, upokojence, za 

H 1'isujejo takse in prometni 
4(Uradni list FLRJ št. t<>/55 ir 
l/J ter 2. členom priloge 1/Л — 
•k . Zakona o pristojnosti občin        j     
lil. Z11 okrajnih ljudskih odborov dane šporlnih organizacij, pripad- 

li nlj ''s* 1*URJ 5t. %/55) in pred- Ј1,Л, l.M ter za člane njihovih 
ЈјЈпд 4'

0,'ca 0 najvišji stopnji Uin- ožjih družin se zajačunava le 600/« o *—i- 1 "" 'IT ,--i 1 ov turistične takse po 4. členu tega 
odloka. 

8. člen 

•l« y 
/ 

j" 

takse LRS (Uradni list l.RS 
^tl ) ie Občinski ljudski odbor [jNS."Plje po predhodni pritrditvi 
^Ljubljana na svoji 12. s(5ji 
h 22. sept. 1956 sprejel sklep o 
L^embi Odloka o pobiranju tu- 
(jj'oe takse na območju občine 
iniSl|plje, ki je bil objavljen v 
( ?s4ikut OLO Ljubljana št. 41 
Sli • 44. tako da 

5. člen 
Občin, investicijski sklad uprav- 

lja banka, katera tudi odobrava po- 
sojila iz tega sklada. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, Uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Ciril Fain 1. r. 

/ 

se njegovo pre- 
l'"0 besedilo glasi: 

ODLOK 
Pobiranju turistične takse na 
Ol»močju občine Grosuplje 

1. člen 
lutfini odlokom se predpisuje tii- 

taksa za osebe, ki prenoču- 
V^ot turisti na območju občine 
^plje. 
» 2. člen 

t\irista se smatra vsakdo, ki 
L'l, na območju občine stalnega 
Чк ^.a prenočuje vsaj enkrat •e(j'

ri|tih in drugih prenočiščih, na- 
"'li v 4. členu tega odloka. 

T 3. člen 
teiV'istična taksa se pobira od nin. 

4. člen 

Dohodke od turistične takse po- 
rabi občinski ljudski odbor za po- 
speševanje turizma. 

Z občinskim proračunom se do- 
hodki od turistične takse lahko v 
celoti prepuste krajevnemu turistič- 
nemu društvu, da jih porabi za iz- 
vršitev svojega delovnega programa. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora 
Anton Junežič 1. r. 

0ВСША LJUBLJANA-MOSTE 

Na podlagi 5. člena Uredbe o 
družbenih investicijskih skladih (Ur. 
list FLRJ št. 22-257/56) in 4. člena 
Uredbe o investicijskih posojilih 
(Ur. I. FLRJ št. 31-416/56) in 24. čl. 
Statuta Občine Ljubljana-Moste je 
Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Moste na seji dne 5. oktobra 1956 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 
1. člen 

Ustanovi se investicijski sklad 
Občine Ljubljana-Moste kot druž- 
beni sklad. 

2. člen 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 
gam in družbenim organijzacijam 
za gospodarske investicije, kakor 
tudi kmetijstvu in obrtništvu za po- 
speševanje njihove dejavnosti. 

3. člen 
V občinski investicijski sklad se 

»tekajo: 
1. 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: 

I i ■  у /.avaiAjvanjo, 3. obresti za posojila 
кц: ,t,validi, ki se mudijo na zdrav- sklada; 

■5 '..P" zdravnikovi odredbi; 4. di 
Vi;' аЛ' Počitniške zveze Jugo 

T Ц ■'"stično takso so dolžni plače- 
lil, '"Hsti, ki prenočujejo v držav- 
tji'^adriižnih ali zasebnih gostiščih 

tu 

* ^1^11 v gostinskem podjetju ali 
k.K'atriranem turističnem obratu 
F' 

OBČINA KAMNIK 

Na podlagi določil 12. člena in 
2. točke 50. členu Zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19-88/52), 1., 4. in 6. člena 
Uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Ur. list FLRJ št. 19/53), 
člena 4 Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah tarife prometnega dav- 
ka (Uradni list FLRJ št. 8/56), čl. 1 
Odloka o okvirnih stopnjah občin- 
skega prometnega davka (Uradni 
list I,RS št. 16-62/56), določil odred- 
be o najvišji stopnji občinskega 
prometnega davka in o vrstah bla- 
ga, ki so izvzete od Jega blaga (Ur. 
list FLRJ 29/56), ХХГ poglavji! zvez- 
nega družbenega plana (Uradni list 
FLRJ št. 14/56), 8. člena ter 2. točko 
24. člena Statuta občine Kamnik in 
XV. pogl. družbenega plana ObLO 
Kamnik, je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na svoji 15. seji dne 10. ok- 
tobra 1956 sprejel 

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

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo trgovska 

jejo prehrambeni proizvodi iz pa- 
noge 127 začasne nomenklature 
zvezne planske-komisije iz leta 1948, 
iz panoge 211 — kmetijstvo, 212 — 
sadjarstvo, 213 — vinogradništvo, 
214 — živinoreja, 215 — ribištvo, 
216 — domača predelava kmetijskih 
pridelkov z izjemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

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

vzemši od alkoholnih pijač 2l,/o; 
b) od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini lO'/o; 
c) od prodaje alkoholnih pijač 

(vina in žganja) na drobno po in- 
dividualnih proizvajalcih 20%. 

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 pristoj- 
nem finančnem organu v 24 urah 
po dospetju in v istem roku tudi 
plačati davek. 

6. člen 
Gospodarske organizacije, ki so 

dolžne voditi poslovne knjige in ki 
so zavezane plačilu tega davka, lah- 
ko občinski ljudski odbor z indivi- 
dualno odločbo določi povprečen od- 
stotek občinskega davka od celot- 
nega prometa, ki ga je tisfa gospo- 
darska organizacija dosegla z na- 
drobno prodajo tega blaga z izjemo 
alkololnih 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 
Uredba o prometnem davku (Ui. 

podjetja, trgovine, prodajalne pro- Jist FLRJ št. 55/53) z vsemi poznej- • a.kl.ktlfe rvSAfllfklla 1*« r* i Л V * '        * 1  .. ■ i « 
plačilu ustrezne nočnine, in 
v času Ad 1. aprila do 31. ok- 

Ча v vseh stalnih prenočiščih v 
|Ј" 30 din od noči; 

''te V 0stalem času v vseh preno- v znesku 20 din od noči. 

5. člen 
kit '.'Hstifno takso so dolžna po- 
'ti ' Rostišča. gostinska podjetja 
1ч .".^'bniki obenem u4v z nočni no m 
W^'Vujati do vsakega tretjega v 
'Ц' u za nazaj občinskemu Ijud- 
Чи 4 odboru z mesečnim obraču- 

■j, 6. člen 
^TistiCne takse ne plačajo: 
Ц^е, ki jih pošlje na zdrav- 
4 so ,"" ambulantni pregled zavod 

2 zavarovanje; 

izvajalnih podjetij in zasebni pro- 
izvajalci alkoholnih pijač od pro- 
meta z blagom na drobno, ki ga 
ostvarjajo na območju obč. Kamnik. 

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

plačuje: 
a) od prometa na proizvode, za 

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

šimi spremembami in dopolnitvami, 
navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ 
št. 2/54) in Navodila o spremembah 
in dopolnitvah navodila za izvaja- 
nje Uredbe o prometnem davku (Ur. 
list FLRJ št. 4/55), Uredba o prisilni 
izterjatvi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov (Uradni list FLRJ 
št. 33/53) in Uredbe o pobiranju do- 
hodkov proračunov in skladov go- 
spodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ št. 19/56) veljajo načelno tudi 

b) od prometa proizvodov, za ka- fr]ede občinskega prometnega davka 
tere so z zveznimi predpisi dolo- (>(i prometa na drobno. 

iz tega 

določeni 

'ij jlfi. Zveze izvidniških organiza- 
4, 'P0sIavije in društev »Pa 
i'ri|\ jV'lr taborijo v lastnih 
H).,:?'' organiziranih počitniš 

Parti- 
so- 

Оцј'".1 organiziranih počitniških 
Jц',. in pa člani šolskih po- 

drugi dohodki, ki so 
t zveznih predpisih. 

4. člen 
Sredstva investicijskega sklada 

se nalagajo pri Komunalni banki, 
podružnici KB-3 v Ljubljani. 

čene prodajne cene na drobno; 
c) na proizvode, za katere je 

z zveznimi predpisi določen način 
oblikovanja prodaj, cen na drobno; 

č) od prometa z živilskimi po- 
trebščinami; 

d) na kbleke in poštne znamke, 
poštne dopisnice in vse druge vred- 
notnice; 

e) na časnike, revije in knjige. 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od ■ ka- 

terih se ne plačuje davek, se šte- 

9. člen 
Tolmačenja za izvajanje tega od- 

loka izdaja Svet za družbeni plan 
in finance pri ObLO Kamnik. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Kamnik: 
Janko Alfred l. t. 



STRAN 400 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 50. člena Zakonu o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LKS 
št. 19/52), določil uredbe o cestnih 
skladih (Uradni list KLRJ 19/56) in 
4., 8. in 24. členu Statutu občine 
Kumnik je Občinski ljudski odbor 
Kamnik nu svoji 15. seji dne 10. ok- 
tobra 1956 sprejel naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 
1. člen 

Ustanovi se občinski cestni sklad 
za območje občine Kamnik. 

2. člen 
Namen sklada je zbiranje sred- 

stev in njihovo koriščenje zu izbolj- 
šunje cestnesa omrežja cest IV. reda 
I.. II. in III . kategorije v občini 
Kamnik. Sredstva sklndjj uporablja 
v ta namen brez povručilu Komu- 
nalna ustanova Kamnik. 

5. člen 
Sredstva cestnega sklada občine 

Kamnik se nalagajo pri Komunalni 
banki, ki izvršuje proračun Občin- 
skega ljudskega odbora. 

4. člen 
Občinski cestni sklad upravlja 

Svet za komunalne in gradbene za- 
deve. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora 
Kamnik; 

Janko Alfred 1. r.* 

Gl *ASNtf 

Občinski ljudski odbor Kamnik 
izdaja na podlagi člena 15 in 50 
Zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19-88/52) in na 
osnovi člena 4 in 51 Statuta občine 
Kamnik in sklepa tiu 15. seji dne 
10. okt. 1956 naslednji 

ODLOK 
o podeljevanju socialnih podpor 

1. člen 
V dolžnosti za skrb in varstvo 

ljudi, v okviru sredstev, določenih 
v vsakoletnem proračunu, daje Ob- 
činski ljudski odbor Kamnik preko 
Sveta za zdravstvo in socialno var- 
stvo in Sveta za varstvo družine 
socialne podpore. 

2. člen 
Socialne podpore so: 

a) stalne, 
b) začasne in 
c) izredne. 

5. člen 
Stalne in začasne socialne pod- 

pore se delajo le osebam s stalnim 
nivališčem na območju Občine Kam- 
nik. Izredne enkratne podpore se 
dajejo v izjemnih primerih tudi 
drugim osebam. 

4. člen 
Podpore lahko dobijo osebe, ka- 

tere so dela nezmožne zaradi; 
mladoletnosti, 
onemoglosti, 
starosti, 
telesnih ali duševnih hib. 
TBC in drugih težjih bolezni, 
oskrbe nedoraslih otrok, 
študija 
ter so socialno ogrožene, nepre- 

skrbljene, nimajo premoženja ali 
dohodka, iz katerega bi se lahko 
preživljale, niti svojcev ali drugih, 
ki so jih dplžni po zakonu, pogodbi 
■li oporoki preživljati, kakor tudi 

tiste dela nezmožne osebe, ki si niso 
pridobile pravic do stalnih prejem- 
kov. 

Osebam, ki žive v domovih one- 
moglih, se določi preživnina v vi- 
šini oskrbovalnine v teh domovih. 
Upokojenci, ki so v domovih one- 
moglih, si lahko zadržijo 200/o svoje 
pokojnine za osebne potrebe. ObLO 
Kamnik lahko v okviru možnosti 
doplača razliko od pokojnine do 
osk rbovulnine. 

Pogoje je trebn dokuzuti s po- 
trebnimi listinami. 

5. člen 
Začasne podpore morejo preje- 

mati osebe, ki se zaradi raznih oko- 
liščin (bolezni, nesreče ali podobno) 
ne morejo preživljati z lastnimi do- 
hodki. Take osebo so: 

1. nezaposlene matere - samohra- 
nilke z več kot tremi mladoletnimi 
ali šoloobveznimi otroki; 

2. socialno ogrožene zaposlene 
mutere-samohranilke za otroke, za 
katere ne prejemajo otroških do- 
klad. 

6. člen 
Stalne mesečne podpore so naj- 

več do 4000 din, mladoletnim do vi- 
šine otroškega dodatka. 

7. člen 
Izjemoma od določb 4. člena tega 

pravilnika se lahko dodeli podpora 
tudi osebam, ki žive v skupnem go- 
spodinjstvu s svojci, ki so . po za- 
konu dolžni skrbeti zanje takrat, 
kadar povprečni dohodek na posa- 
meznega člana družine v skupnem 
gospodinjstvu ali gospodarstvu ne 
presega zneska 4000 din. 

Višina podpore se odmeri pri- 
merno na povprečen dohodek člana 
skupnega gospodinstva ali gospodar- 
stva. 

8. člen 
Osebe, ki Чпшјо nepremičnine, 

lahko tudi prejemajo podporo, toda 
le proti vknjižbi na nepremičnine. 

9. člen 
Osebam, ki so delazmožne. pa 

nepreskrbljene, ker uveljavljajo 
pravice do prejemkov, ki jim gredo 
po zakonu, pogodbi ali oporoki, se 
lahko tudi dodeli podpora s tem, 
da isto, .v kolikor prejmejo prejem- 
ke za dobo nazaj, povrnejo. 

10. člen 
Začasne dijaške podpore se mo- 

rejo podeljevati: 
1. učencem osnovnih šol, nižjih 

gimnazij in vajencem; 
2. dijakom višjih gimnazij in 

srednjih strokovnih šol; 
3. študentom visokih šol. 
Dijaške podpore osebam ne mo- 

rejo biti višje od 3000 din. 
Dijaške podpore osebam, nave- 

den i m od 1—3 tega člena, se morejo 
podeljevati le otrokom padlih bor- 
cev v NOV in žrtvam fašističnega 
terorja ter otrokom socialno ogro- 
ženih družin. 

Merilo naj bo prizadevnost in 
uspeh v šoli, kakor tudi dohodki 
gospodinjstva odnosno gospodarstvu 
ter vrsta šole. 

11. člen 
Izjemoma se sme dodeliti začas- 

na podpora tudi delazmožnim, toda 
brez lastne krivde začasno nezapo- 
slenim in nepreskrbljerflm osebam, 
ki žive v težkih socialnih razmerah. 
Potrebno je pismeno poročilo Po- 
sredovalnice za delo. 

12. člen 
Izredne podpore se priznajo v 

enkratnem znesku le tistim osebam, 
ki so zaradi bolezni, smrti v dru- 

zini ali raznih eleinenlarnili nezgod 
in podobnih primerov zašle v težak 
položaj. 

Te podpore se dajejo po prostem 
preudarku do največ 10.000 din ter 
so lahko v denarju ali materialu. 

Nu ta nučin se lahko daje tudi 
zimska pomoč. 

13. člen 
Postopek glede podelitve pod- 

pore se začne na pismeno vlogo pro- 
silca. 

Prošnji je potrebno tudi priložiti 
izpolnjeno vprašalno polo, ki se dobi 
na Oddelku za zdravstvo in socialno 
varstvo Občinskega ljudskega od- 
bora Kamnik. 

O vsaki prošnji prosilca morajo 
razpravljati poedini krajevni od- 
bori ali masovne organizacije (SZDL, 
ZB, DPM, RK) in podati svoje mne- 
nje o upravičenosti in višini pod- 
pore. 

Odločba se izda na ime korist- 
nika. Lahko se določi, da podporo 
prejema tudi druga oseba, kar je 
trebu v odločbi navesti. 

14. člen, 
O podelitvi podpore odloča Svet 

za zdravstvo in socialno varstvo, 
odnosno Svet za varstvo družine 
(po vprašanju varstva družine — 
mladoletnih). 

V nujnih primerih lahko načel- 
nik Oddelka za zdravstvo in social- 
no varstvo po predhodnem spora- 
zumu s predsednikom poedinega 
sveta (naznačenega v prednjem od- 
stavku) odloči o podelitvi podpore. 
V takih primerih je potrebno na- 
knadno odobrenje Sveta. 

Odločbe o podporah izdaja na- 
čelnik oddelka za zdravstvo in so- 
cialno varstvo ObLO Kamnik. 

Odločba mora med drugim vse- 
bovati : 

a) razdobje pravice do podpore; 
b) o dolžnosti koristnika odnosno 

■prejemnika, da sporoči spremembo 
okoliščin, ki so bile odločilne za 
dodelitev podpore in 

c) da se neopravičeno prejeti 
zneski morajo vrniti. 

15. člen 
Pravica do redne odn. začasne 

podpore teče od prvega dne nasled- 
njega meseca, ko je odločba po- 
stala pravomočna. Prav tako s pr- 
vim dnem naslednjega meseca, ko 
so odpadli pogoji do uveljavitve, 
preneha tudi pravica do podpore. 

16. člen 
Z osebami po 8. členu tega pra- 

vilniku. katerim se dodeli podpora 
proti vknjižbi na nepremičnine, se 
sklene pogodba. 

Na predlog Sveta za zdravstvo 
in socialno varstvo ObLO podpiše 
pogodbo predsednik Občin, ljudske- 
ga odbora Kamnik. 

17. člen 
Zoper zavrnitev prošnje za po- 

delitev stalne ali začasne podpore 
je dopustna pritožba na tajništvo 
za socialno varstvo Okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana v 15 dneh 
po vročitvi odločbe preko Občin- 
skega ljudskega odbora Kamnik. 

18. člen 
Zoper zavrnitev prošnje za po- 

delitev dijaške, enkratne podpore 
in podpore proti vknjižbi na ne- 
premičnine, kakor tudi pritožbe zo- 
per višino vseh podpor ni pritožbe. 

19. člen 
Oddelek za zdravstvo in socialno 

varstvo Občinskega ljudskega od- 
bora vodi evidenco nad vsemi odo- 
brenimi podporami. 

20. člen , j „vn u» m 
Ta pravilnik velja od dj1 n]]),,! 

jave v »Glasniku«, glasl'u ^ 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega o' 

Kamnik: 
Janko Alfred •• 

OBČINA LJUBLJANA-POLj c 

Občinski ljudski odbor ':кг 
l'- . ni 

te 

4, 

nu-Polje izdaja na podlagi !'■ . ||J . 
Zakona o pokopališčih (Ura'^ ^ »a 
LRS št. 49/60-1955), v zvezi f f Л# 
ko 50. členu Zakona o obc jjtf 
ljudskih odborih (Uradni i-dijI 
št. 19/88-1952) in 3. člena 
o spremembah in dopolnitvn . ^ 
meljnega zakona o prekrških J , - ИНЦВ 
ni list FLR1 št. 58/633-55) na 
redni X. seji dne 28. septeinbr 

ODLOK 
o pokopališkem redu 

1. člen lii 
Na območju Občinskega ^ 

skega odbora Ljubljana-I olJ 
naslednja pokopališča; V'' 

Polje, Sostro, Dolsko, JaV" 'ptf 
nje, Križevska vas, Senlpav 
žganje, Junče in Muli Lipog^8V' 

2- člen ..„je 
Potu na pokopališčih v7\0 № 

občinski ljudski odbor po 
ločenem organu. 

3. člen |9,t- 
Za grobove morajo skrbe'^ijji 

niki oziroma zakupniki, ki s0 • |t»' 
poskrbeti, da so grobovi op'6 ' p" 
va pokošenu, okolica groba P 
možnosti posula s peskom. .e . 

Zasajanje listnatega ilr .„ik"' 
postavljunje plošč in spon'1 

ob zidu je dovoljeno le s P 
kom pristojnegu občinskega 0 

Nizko okrusno grmičevje Je 

redno striči. 
Nu pokopališču je prel",v. 

vsaka vožnja z vozili in tlv0
fl fP 

prav tako pa ni dopustno 11 

Kopališče voditi pse. ј^к'1 
Ce zakupniki ne bi saini * ^ 

za vzdrževanje redu in čisto' 
bov, luhko pristojni organ -ц«1 

• il ' 

0 

V 
№ 
'm 

Si 
Si 
He 
[г 
i" 
h 

'•t 

skegu ljudskega odbora satnJ' 
"«f 

S 
■ ■ ms ш ** шш --- \* ' 0t 
škov, odredi pristojni občinsK 

potrebna očiščevalna dela n!'11pl'1 
ške zakupnika. V kolikor 
ne bi bil pripravljen nos' . 

izravnavo groba. 
4. člen j ♦ 

Prostor za grobove ^ jSW' 
uporabo za določen čas P'jbef! 
organ občinskega ljudskega 
proti predhodnemu plačilu 'J" gji''1 
pristojbine. Poedinemu '/a jos'0 
se sme dodeliti v uporabo P ^ 
za največ dva groba. , iflj0 

Prostori ob zidu se oddaji# 
uporabo le za dvfi groba s 

(fi' 5. člen 
Z denarno kaznijo do 

se kaznuje, kdor prekrši ' (f? 
prvih treh odstavkov 3. člc" 
odloka. ока. 1поГ*1л 

Za upravno-kazenski p0-4' ^lo* 
za izrekanje kazni po t0"1 y. 
je pristojen sodnik za prekr. jju" 
čihskesra ljudskega odbora 
Ijana-Polje. , •„ do'1'., 

Glede pristojnosti pije 1 

be 62. in 67. člena Temelj" 
kona o prekrških. 

6. člen 
Ta odlok velja od dnev«1.^ 

v »Glasniku«, uradnem g'uS t, 
Ljubljana. i in v'lil 

S tem odlokom se razveU. je V 
lok o pokopališkem redn. z ® 
objavljen v »Glasniku« »t- 
6. julija 1956. # . [k PredsodM'k 1 

Leopold МпгсВ 
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Oli)^ Ppdlagi 9. člena Uredbe o 18. 

il, 

iblil 
Jlfi 

lis1 

l^'in opravljanju dimnikarske 
.(Urud. list LHS št. 21/116-50), 

i^z'z 2. poglavjem II. razdelku, 
.t:i ^ Priloga 1. Zakonu o pristoj- 
Г občinskih in o k 

19. 

. ... okrajnih Ijud- 
uuorov v zadevah, ki so ure- 

I \( м„Л dosedanjimi republiškimi 
LJ , ^,1 (Uradni Itst LRS št. 26/55) 

riH,.?i . Temeljnega zakona o 
t» <Ur-1-" ~ FLRJ št. 26/428-51) 

p'nski ljudski odbor Ljub- 
'."iis- j® sprejel na svoji X. red- 

isliJ dne 29. sept. 1956 
\P 

kof1 

t? 
Џ 
•i 

ODLOK 
"ejvišji dimnikarski tarifi 

dimnikarske storitve 
^ 1. člen 

!lje 
Območju Občine Ljubljana- 

' Se predpisuje naslednja naj- 
l|ji :ar'fa, do katere luhko socia- 
itM.' ali privatni dimnikarski 
k'. 'v nadaljnjem besedilu dim- 

i- določajo cene za naslednje 
dimnikarskih storitev: 

20. 

21, 

pdprto kuhinjsko og- 
ijj'šču 

."•ečka kuhinja z dvoj- 
1, i),"1 stropom 

,(,!,-alni dimnik: 
d v Pritlični hiši 
' v hiši z več nad- 

s'ropji, za vsako nad- 
lQz^.roPje ab medstropje 

lik i I 
?) 

ali valjasti dim- 

Ijj v pritlični hiši za. vsako nadaljnje 
"adstropje ali med- 

l^stropje 
.'"ina cev: 
5^2m 
' za vsak nadaljnji 

Уђ. nioter 
'liniki ogrevalnih na- 

navadnih in раг- 
Vh peči: 
Jdo v§tevSi 1. nadstr. 

'•a vsako nadaljnje 
nudstropje ali meid- 

l |y stropje 
'"iiiiki od etažnih peči, 

8(
s'inskih in zavodskih 

^dilnikov: 
Iji I. nadstropju 

za vsako nadaljnje 
i, (j "adstropje 

v '."al centralne ogre- 
K 'le naprave ali pe- 
vske peči: 
Ijj '•'ali do 5 m 

40 din 

60 din 

30 din 

7 din 

15 din 

3 din 

5 din 

3 din 

40 din 

10 din 

15 din 

5 din 

Etažna peč za renfra!no 
ogrevanje 35 din 
Centralne ogrevalne na- 
prave: 
u) do 8 m8 ogrevulne po- 

vršine do vklj. 8 čle- 
nov 62 din 

b) do 12 m2 ogrevne po- 
vršine do vklj. 14 čle- 
nov 120 din 

c) nad 12 m2 ogrevne po- 
vršine nad 14 členov 150 din 

Izžigaiije dimnikov: 
a) plezalnih dimnikov z 

materialom po ko- 
madu 200 din 

b) ozkih dimnikov z ma- 
terialom po komadu 175 din 

Pregled in izstrugunje 
dimnikov v novih in 
adaptiranih stavbah: 
a) v pritlični hiši do 4 

dimnikov po komadu 50 din 
b) za vsako nuduljnje 

nadstropje ali med- 
stropje po komadu 10 din 

c) v pritlični hiši z več 
kot 4 dimniki po ko- 
madu 40 din 

č) za vsako nadaljnje 
nadstropje ali med- 
stropje po komadu 10 din 

7. člen 
Dimnikar je upravičen za ome- 

tanje dimnikarskega objekta, nave- 
deno v 1. členu tegu odloku, za- 
računati v svojem okolišu /.a 10% 
višjo tarifo od tarife, navedene v 
1. členu tega odloka, če je ometalni 
objekt nad 2 do 5 km, za 20"/o, če 
je ometalni objekt nad 5 do 10 km 
in za 500/o, če je ometalni objekt 
nad 10,km v oddaljenosti od sedeža 
dimnikarskega obrata. (To določilo 
nuj bi ne prišlo v poštev za mestne 
dimnikarske okoliše.) 

Kršitve tega odloku se kaznujejo 
z denarno kaznijo do 3000 din po 
določilih Temeljnega zakona o pre- 
krških, če za kršitve po drugih 
predpisih ni zagoržena strožja kazen. 

8. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z ob- 

javo v >Glasniku< OLO Ljubljunu 
ter ga je seznaniti s prebivalstvom 
na krajevno običajen način. 

• Predsednik 
ObLO 

Leopold Maček 1. r. 

in kotli- 

'■ S( j9liki nad 5 m 
Jdilniki. vštevši dim- 
jv C(!v, do 1 m: 

\ 1 pečico 
u cem 

, z 2 pečicama in ko- 
1,5 tličem ■ 

o^dilniki v gostinskih 
ratih in zavodih: 
"V/ni. prosto stoječi 
"'i z nadstavkom v 
^"sfinskih obratih ali 

, U zavodih — mali 
■ — veliki 
л r^^alec vode (bojler) 
C,c! posode 

"■'ni kotel 
ub i 

z dimo- 

i» СвЈ^Јна železna peč s ' л JO do 2 m 
sistema »I.utz« in 
№no 
h 'roz pečice 
9 г ' 

z eno pečico 
i) j^dvema pečicama 

1
IZredno velika e) i" 
*opalna peč do 1 m 

li ђ cevi 'V p'e.
s aščičarska peč 

г H,(«s^a Pe^. navadna, 
Vit.1. 4) »'T8 n Parna peč: 
b> г i !М0 л etažama 

45 din 
95 din 

30 din 

40 din 

50 din 
90 din 
12 din 
24 din 

13 din 

20 din 

20 din 
25 din 
30 din 
45 din 

25 din 
70 din 

50 din 

90 din 
125 din 

2. člen 
Za drugi pregled in izstruganje 

dimnikov v novih in adaptiranih 
stavbah sme dimnikar zaračunati 
tarifo iz točke 21 a—č le 500/o, za 
tretji pregled pa 25"/o določene ta- 
rife. 

3. člen 
Za dimnikarska delu, ki so zdru- 

žena s posebno nevurnim delom ali 
ki gu dimnikarji opravijo po po- 
sebnem naročilu strunk (zudnji od- 
stavek 3. čl. Odredbe o obveznem 
ometavanju kurilnih naprav iz Urad- 
nega lista LRS št. 11-85/48) se sme 
zaračunati največ 20"/o pribitka k 
tarifi iz čl. 1 tega odloka. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se 
opravljajo po naročilu ali nujnih 
primerih ob nedeljah in praznikih 
ter v nočnem času, se sme zaraču- 
nati največ 500/o pribitka k tarifi 
iz člena 1 tegu odloku. Zu nočni čas 
se šteje čas od 22. do 6. ure. 

4. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov 

in peči v gospodinjstvih, ki ga mora 
dimnikar izvajati, je dimnikar upra- 
vičen zahtevati plačilo, če ne vrši 
čiščenja teh ometalnih objektov po 
tarifi iz člena 1 tega odloka v vi- 
šini 50 Ve. 

Čiščenje teh ometalnih objektov 
se mora obvezno izvajati enkrat 
mesečno v času od 1. oktobra do 
30. aprila vsakega leta. 

5. člen 
Za dimnikarska dela, ki niso 

všteta v 1. člen tega odloka, n. pr. 
čiščenje tovarniških dimnikov, par- 
hih kotlov, velikih kanalov itd., se 
določi odškodnina po medsebojnem 
sporazumu na podlagi porabljenega 
času za opravljeno delo. 

6. člen 
Dimnikar je na zahtevo plačnika 

dimnikarskih storitev dolžan izsta- 
viti in izročiti potrdilo o plačilu za 
dimnikarske storitve z navedbo del, 
ki jih je opravil, ter tarifno po- 
stavko, po kateri je zaračunal pri- 
stojbino. 

Dimnikarju, ki po lastni krivdi 
ne opruvJ'čiščenja, ne pripada pla- 
čilo, koristnik dimnikarskega ob- 
jekta pa je dolžan plačati pristoj- 
bino po tarifi, če je zakrivil, da 
dimnikar ne more opravili obvez- 
nega dimnikarskega dela. 

Na podlagi ХХ/1 delu prilogo 1/Л 
Zakonu o pristojnosti občinskih in 
okrujnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRj št. 34-371/55), v zvezi z 2. čle- 
nom Uredbe o pruvici ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo taksi; 
in prometni davek (Ur. list FLRj 
št. 19-118/53) je Občinski ljudski od- 
bor Ljubijuna-Polje sprejel na X. 
redni seji dne 28. septembra 1956 

ODLOK 
o občinskih taksah 

I. SPLOSNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg občinskih taks, ki so pred- 
pisane z odlokom o občinskih tak- 
sah (Ur. list LRS št. 19/56) se pobi- 
rajo na območju Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Polje še ob- 
činske tukse, predpisane s tarifo k 
temu odloku. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo 

po določbah tegu odloku, so doho- 
dek na območju okruja Ljubljana. 
Delež teh dohodkov, ki pripada po- 
sameznim občinam, se določi vsako 
leto z okrajnim družbenim planom. 

3. člen 
Občinske takse se plačujejo vna- 

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

4. člen 
Določbe zakona o taksah (Ur. list 

FLRJ št. 68/46) z vsemi poznejšimi 
izpremembami in dopolnitvami ter 
določbe Uredbe o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih do- 
hodkov (Ur. list 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 
državnih organov preste 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 po posebnih pred- 
pisih višjih , državnih organov ne 
plača državna taksa, se ne plača 
tudi občinska taksa do 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 preknjiženju 
pomotoma plačanih državnih dohod- 
kov (Ur. list FLRJ št.63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tegu odloku skrbi 

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

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 Ljubljana, upo- 
rablja pa se od prvega dne nasled- 
njega meseca po objavi. 

11. TARIFA 
Tar. št. 1: 
Taksa na vloge, pritožbe, odloč- 

be in potrdila, ki so naslovljena na 
občinski ljudski odbor, njihove or- 
gane, urude, proračunske zavode in 
finančno samostojne zavode, ki 
opravljajo upravne zadeve oziroma 
ki jih 11 rešujejo ali izdajajo, znaša: 

20 din 
90 din 

2000 din 

1000 din 

75 din 
50 din 

1. na vloge 
2. na pritožbe 
3. na odločbe: 

a) o dovoljenem po- 
daljšanju poslov- 
nega časa v gostiščih 
za ves večer 

b) o dovoljenem pri- 
ložnostnem točenju 
alkoholnih pijač 

c) za vsako drugo od- 
ločbo, razen za od- 
ločbo pu tar. št.3, 4 
in 10 te tarife 

č) za vsako potrdilo 
Za prireditve ob praznovanju od 

države priznanih praznikov, repu- 
bliških praznikov in občinskega 
prazniku se taksa po tej tarifni šte- 
vilki ne pobira. 

Tar. št. 2: 
Taksa za pot uslužbencev občin- 

skega ljudskega odbora izven urad- 
nih prostorov se plača, kadar pot 
povzroči stranka, razen za ureditev 
staiiovanjskih zadev in drugih za- 
dev do vrednosti 10.000 din ne glede 
na število uslužbencev: 
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 
3. za vsako pot izven urad- 

nih prostorov v drugih 
zadevah 100 din 
Taksa se plača na vlogi, s katero 

povzroči stranka pot uslužbenca, 
poleg takse po tar. št. 1 tega odloka. 

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

činski ljudski odbor, njegovi uradi 
in organi izdujo dovoljenje za go- 
spodarsko dejavnost znaša 30 Vo od 
takse po Zakonu o taksah. 

Tar. št. 4: 
Taksa za potrjevanje listin. Za 

potrjevanje pogodb in drugih listin, 
ki jih potrjujejo občinski ljudski 
odbor, njihovi organi in uradi, se 
plača: 
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L za potrditev vsako listine: 
a) za prvo pdio 35 din 
L) za vsako nadaljnjo 

polo 25 din 
Ce se potrdi samo 
podpis, se plača taksa 
25 din za potrditev 
vsakega podpisa ali 
pečata. 

I. za potrditev cenitve 
posestva 250 din 

5. za potrditev kopirnega 
načrta po občinskem 
ljudskem odboru, če za- 
htevajo kopiranje za- 
sebniki 500 din 

4^ za potrditev pogodbe 
pri državnem organu se 
plača: 
a) za novo sklenjeno po- 

godbo, katere vred- 
\ nost znaša: 
\ do 10.000 din 75 din 

od 10.000 do 50.000 din 150 din 
I od 50.000 din do 
1 150.000 din 300 din 

od 150.000 do 
250.000 din 500 din 

toad 250.000 din '/г«/« 
če se vrednost ne da 
oceniti 125 din 

b) za potrditev podaljša- 
nja pogodbe se plača 
50 Vo takse iz točke a) 
te tarifne številke. 

Opomba: Ta taksa se ne plača po 
Zakonu o vajencih. 
Tar. št. 5: 
Takse za odločbe o kazni v po- 

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

ukora 50 din 
2. če je izrečena denarna 

kazen v višini: 
a) do 1000 din 100 din 
b) od 1000 do 3000 din 200 din 
c) od 3000 do 5000 din 500 din 
č) nad 5000 din 10»Z« 
Tur. št. 6: 
Takse za glasbo v javnih lokalih: 

1. za dovoljenje glasbe v 
gostinskih in drugih jav- 
nih lokalih se plača: 
a) za stalno glasho 

mesečno 5000 din 
b) za občasno glasbo 

mesečno 1000 din 
c) zu priložnostno glasbo 

se plača 300 din 
Kot stalno glasbo je razumeti 

muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmanj štirikrat tedensko. 

Kot 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 reproducirno glasbo se ob- 
činska taksa ne plača. Prav tako se 
ne plača občinska taksa za glasbo 
v javnili 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 /akona 
o prekrških zoper javni red in mir 
(Ur. list LRS št. 19/49 in 40/51) pred- 
ložiti Tajništvu za notranje zadeve 
OLO Ljubljana, ko priglasi prire- 
ditev. Najkasneje 3 dni pred prire- 
ditvijoglasbe mora prireditelj pred- 
ložiti občinskemu ljudskemu odbo- 
ru priglasitev glasbe v dveh izvodih 
in plačati ustrezno takso. 

Tar. št. 7: 
Taksa za uporabo pločnikov in 

cestišča pred poslovnim prostorom: 
i; a) za trajno uporabo 

pločnika pred poslov- 
nim prostorom se pla- 
ča za vsak m2 zase- 
ženega prostora letno 250 din 

b) za začasno uporabo 
pločnika in cestišča 
pred poslovnim pro- 
storom se plača za 
vsak m2 zaseženega 
prostora na mesec 25 din 

c) za začasno uporabo 
pločnika ali cestišča 
pred poslovnim pro- 
storom se plača od m' 5 din 
Uporaba pločnika ali 

cestišča za dobo treh me- 
secev se šteje za trajno, 
uporabljanje. 

Za začasno uporabo 
pločnika ali cestišča se 
plača taksa od meseca zu 
m*. Le za eno ali dvo- 
dnevno uporabo pločnika 
ali cestišča se plača ta- 
ksa od dneva za m2. 

2. Čistilci čevljev plačajo 
pavšalno letno takso, če 
uporabljajo pločnik ali 
cestišče 5000 din 

3. Kioski za prodajo časo- 
pisov in revij ter podob- 
no, plačajo pavšalno let- 
no takso za uporabo 
pločnika ali cestišča 2000 din 
Pripomba: Taksa iz te tarifne 

številke se uniči na dovoljenju. Za 
uporabo javnih parkov in travni- 
kov, ki jih uporabljajo cirkusi, vrti- 
ljaki, strelišča, tobogani, avtodromi 
in potujoča zabavišča, se ne plača 
občinska taksa po tem odloku, ker 
t'e ta uporaba zavezana najemnini, 

;i jo določi in pobere pristojna 
uprava tistega zemljišča. 

Tar. št. 8: 
Taksa za uporabo zidov za obe- 

šanje in pisanje reklam: 
1. za reklame, ki se zaradi 

materialne koristi ali 
kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na 
zidove ali v notranjosti 
javnih lokalov, avtobus- 
nih in izložbenih oknih 
ter podobno, se plača 

1. za vrednost do 20.000 din . 
2. za vrednost od 20.000 din do 
3. za vrednost od 100.000 din do 
4. za vrednost od 500.000 din do 
Od vsote preko 1.000.000 din pa 

enkratna taksa glede na 
število izvodov; 
a) za reklame v velikosti 

do 0.5 m2 

b) za reklame v velikosti 
od 0,5 do I m2 

c) za reklame v velikosti 
od 1 do 4 m2 

č) za reklame v velikosti 
nad 4 m2 _ 

Te takse so oproščene rt 

400 

800 <•'' 

1500 

2500 J'" 

S Wan 

di»> 

. . r  .. nO*1 ■ napisi in druga obvestila v У ^ј. 
n 11* li rwwlil rsk I П ^ ® 

sdno 
gospodar1 

I ■ f I I > I D I lil V/ 
nih prostorih gospodarskih — ^ ^ 
zacij, ki se nanašajo na r' ." Jik 

teh slovanje samih 
enot. 

Takse po tej tar. št. so opro 
tudi družbene organizacije. A 

Za plačilo takse je odgov<,r , 
sti. ki obesi ali pritrdi reki'11" ^ 
javnem kraju. Kolikor pa b' "J ^ 
mogoče ugotoviti tistega, ki }e Љ 
sil ali pritedil reklamo, odgovu . ^ 
za plačilo listi, v katerih kor 
bila reklama izdana. 

Tar. št. 9: Taksa za P0I1"<'lfviiit 

ofertalnih licitacijah pri ('rf||, i" 
uradih in zavodih, gospoda 
drugih organizacijah, glede ne ^ 
nost posla, za katerega se daj 
nudba: .. v ki J'11 

Pri ofertalnih licitacijah, 
razpisujejo državni uradi, 
čunske ustanove, ustanove s 
stojnim finansiranjem ter j(|i- 
državni zavodi, gospodarske ij' 
ge organizacije, se ц. organizacije, se plača o" p 
računske vrednosti po«1a 'л14, 

tej lestvici: 
  500 <| j11 

100.000 din .... 1000 < I" 
500.000 din .... 2000 'Ji' 

1,000.000 din .... 3000 o"1 

poleg 3000 din še 0.015»/«). 

Takso po tej tarifni številki po- 
bere organ, ki je razpisal ofertalne 
licitacije. 

V treh dneh po licitaci ji mora ta 
organ predložiti občinskemu ljud- 
skemu odboru obračun o pobranih 
taksah s podatki o številu ofert in 
n jihovi posamezni kakor tudi skup- 
ni vrednosti. 

Tar. št. 10: Taksa za dovoljenje 
kopanja peska, gramoza, kamenja. 

i hflft 
zemlje, za žganje apna in ■ od' 
ki ga izdajajo občinski lju 

bori, njihovi organi ali uradi. 
5000 din. .^t 

Pripomba: Taksa iz tc 
številke se ne pobira od I"1" r* 
zemljišč, ki kopljejo grai11"^ pO" 
lastnem zemljišču in za lastn 

trebo. 
Predsednik- ^ 

Leopold Maček 

Izvleček iz nnrnCila o poslovanju grosističnega trgovskega podjetja »DR0GERIJA«, Ljubljana, Mestni trg 22 
v letu 1955 

• t ie 

Grosiistitno trgovsko podjetje v Ljubljani, Mestni trg 22, je bilo ustanovljeno z odlotbo ML/Z) Ljubljana št. 85/51 z dne 20. decembra 1951 
začelo z rednim poslovanjem 1. maja i952. Poslovni predmet je trgovanje na debelo m na drobno z drogerijskim blagom, par f umeri jo in 
ter z galanterijskim blagom iz stroke: galanterijsko blago, bazarsko blago in igrače ter z izdelovanjem parfumerijskih in drogerijskih ^ 
tičnih piredmetov. V sklopu podjetja je centralno skladišče, v katerem se vrši prodaja na debelo, laboiratorij za predelavo (JirogeinjsiK ^ 
kozmetičnih predmetov, 8 trgovin, od tega 6 drogerij in 2 parfuimeriji ter aranžerski oddelek za aranžira nje izložbenih oken in izdelav 
klamnih del. V letu 1955 je bilo povprečno zaposlenih 40 oseb, od tega 21 v trgovini na drobno, 8 v centralnem skladišču, 3 v Laibora _cev 
1 v aranžensikem oddelku in 7 oseb v upravi. Delavski svet je imel 17 rednih sej. Plan realizacije je bil presežen za 64,58 %. Plače de 

in uslužbencev so bile izplačane 100 % po tarifnem pravilniku 

aktiva BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap 
§t. 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 obratne sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
1. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

"  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

3.352 
3.410 

3.092 

5.1в0 
26.825 

705 

42.544 

Znp. 
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 flnansiranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Krltie izgube Skupaj; 

Znesek 

Vodja računovodstva: 
Potočnik Milk" 

Predsednik upravnega odbora: 
Triller Nada 

Direktor podjetja: 
Muller Evgen 
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Izvleček iz poročila o poslovanju GOZDNE SEMENARNE IN DREVESNICE MENGEŠ, v letu 1955 

zaposluje v svojih obratih v M^n^šu, Komnu, Preddvoru, Stari Loki, Radvanju in Tišini povprečno 110 oseb. V gozdnih semenih je bil 
dosežen za 161%*, v sadikah pa -a 115%. S svojimi proizvodi oskrbuje podjetje v prvi vršiti LR Slovenijo, v znatni meri pa tudi 

ostale ljudsike republike, medtem ko presežke izvažamo predvsem v Avstrijo pa tudi v CSR, Zahodno Nemčijo in Dansko 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

'etf 

A. Osnovna in tzloCena sredstva 
•' ^snovna sredstva 
l" }nvesticije v teku 

"ločena sredstva^ 5n druga investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva x 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

• Kupci in druge terjatve 
Oruga aktive 

D. Finančni uspeh 
i Razporejeni dobiček 
•* Izguba 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

28.787 
418 

3.501 

18.060 

3.387 
72 

13.235 

87.440 

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 
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 000 din 

28.787 
10.579 

418 

11.850 

409 
2.182 

13.235 
87.440 

Vodja računovodstva: 
Koželj Anton 

PredsedniH upravnega odbora: 
SkerleČ Marija 

Direktor podjetja: 
Ing. Igo Oraš 

Izvl^čnk iz poročila o poslovanju лотпмрг* ^SPODARSTVA LJUBLJANA, v letu 1955 

l^™vnost podjetja zajema panoge 311 — gojitev gozdov, 312— vanrtvo jgozdov, 313 — eksploatacija gozdov in 412 — gradbena dela v gozdovih 
t .Sn^ea ljudskega premoženja. Podjetje je v letu 1955 na novo pogozdiilo 84 ha. čiSCenje je bilo izvršeno na površini 533 ha. Vairslvema služba 

izvajala na površini 11.300 ha. Količinski pilan sečnje je bil dosežen 100%. Ker so cene vsem sortimentom lesa tekom leta rasle, je bil 
i>, J1 Vrednostno presežen, akoravno je podjetje prodajalo les po znatno nižjih cnah, kot so bile dosežene v zasebnem sektorju. Delavski svet 
^avni odbor sta v vseh važnih zadevah sodelovala z vodstvom pod jetjii. Delavski svet je na seji dne 24. marca 1956 potrdil zaključni račun 

za leto 1955. Zaključni raćun je dokončno potrdil OIX) Ljubljana z odločbo 03/160-56 z dne 6. junija 1956 

4 BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
i Osnovna sredstva 
Investicije v teku ' Hločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
' Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
' JJupci in druge terjatve 
* Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
Razporejeni dobiček 
'28uba 

Skupaj; 

Znesek v « 00 din 

74.762 
5.725 

19.173 

38.862 

30.888 
1.962 

84.343 

235.715 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v ooo din 

74.763 
19.429 

5.725 

31.190 

40.28« 

84.343 
235.715 

Vodja računovodKtva: 
Dratun Ivo 

Predsednik upravnega odbora: 
Ing. Počivavšek Anton 

Direktor podjetja: 
Ing. Oblak Franjo 

Izvl^ok iz poročila o poslovanju obrtnega podjetja »ZIDAR«, Ljubljatia, Kotnikova 16, v letu 1955 

V 

3etj« je biio ustanovljeno v letu 1954. Bavi se s 
raznega gradbenega materiiala. Knjigovodstvo 

popiaivili zgradb. Težkoče so bile pri pomanjkanju kvadiificiirane delovne siile in nabavi 
je ažurno in v redu. Vse obveznosti do dobavite!jev so bile poravnane pravočasno 

BILANCA na dan 31. decembra 1959 PASIVA 

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

I A. osno 
i ?8riovna sredstva 
l. J^sticije v teku 

A. Osnovna in izločena sredstva 

ena sredstva In druga investicijska sr ldstva 

1 S^Pna 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
I C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
'• i)I?Pcl 'n druge terjatve uEa aktiva 

D. Finančni uspeh ». j. I) Fl 
* tJ^PoreJem dobiček 

Skupaj: 

2.245 
821 

2.394 

».165 

14.SU 

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 
C. Viri obratnih sredstev (skupno), 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje izgube  Skupaj: 

2.245 
«21 

4.950 

1.334 

5.16S 
14.515 

Vodja računovodstva! 
Sotlar Avgust 

Predsednik upravnega odborai 
Jakovac Drago 

Direktor podjetja) 
Beltram Viktor J 
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Izvleček iz poročila o poslovanju tovarne specialnih mizarskih izdelkov »SORA«, Medvode, v letu 1955 

Proizvodni plan podjetja je bil dosežen 114%, plan realizacije pa 116%. Podjetje je proizvajalo izdelke za domači trg kakor tudi 
Tako je podjetje realiziralo na domačem trgu 66,7 %, v izvoz p« 33,3 %. Podjetje je imelo povprečno zaposlenih 148 delavcev in uslužben 

Strojni park podjetja je star in obrabljen in kljub temu ni bilo zastoja zaradi okvar. 

> Aktiva BILANCA na dan 31. decembra 19SS 
Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v 

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

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

D. Flnantnl uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
8. izguba 
  Skupaj: 

29.837 
4.371 
5.160 

21.993 

22.787 

123.178 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finanslranje Investicij 
5. DrugI viri Ilnansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Vili 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: 

20.1'! 9.63» 
56S i«« 
j.«*1 

Vodja računovodstva: 
Cvetko Anica 

Predsednik upravnega odbora: 
Zavašnik Filip 

Poslovodja: 
Zdeftar Alojz 

Izvleček iz poročila o poslovanju elektro strojnega podietja »TIKI«, Ljubljana, Trata 12, v letu 1955 

Podjetje izdeluje elektrotermične aparate, električne bojlerje, električne peči, razne grelce itd. Bruto produkt je znašal 153,619.207 
, Zaposlenih jej bilo 96 delavcev. Delavski svet in upravni odbor sta na svojih rednih in izrednih zasedanjih obravnavala problematiko * v5ici 

s proizvodnjo, izdala tozadevne sklepe in razne tekoče zadeve. Upravni odbor se je sestajal po potrebi — najmanj pa enkrat mesečno, del3 

sveta pa redno vsakih 6 tednov 

AKTIVA bilanca na aan 31. decembra 19» 
Zap. 
št. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
1. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračuna In druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
8. Druga aktiva 

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

Znesek v i i din 

23.108 
42 

5.111 

32.614 

18.369 
1.230 

32.481 

112.955 

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 finanslranje investicij 
5. Drugi viri flnaoslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek 

2!' 

Vodja računovodstva; 
Novak Jože 

Predsednik upravnega odbora: 
Corenc Ivan 

Direktor podjetjai 
Fertlla Bogo 

Izvleček Iz poročila o poslovanju tovarne »CELULOZA". Medvode, v letu 1955 

Zaključni račun podjetja je bil potrjen z odločbo OLO Ljubljana št. 172 od 11. aprila 1956. Zbor proizvajalcev OLO Ljubljana je dal na 

seji dne 24. aprila 1956 dokončno priitrditev k zaključnemu računu našega podjetja za leto 1955 

AKTIVA B 1 L. A N C A na dan 31. decembra 195S 
Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

St. Na%lv 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: 

256.691 
75.964 
44.037 

43.550 
184.745 

397.780 

1,002.767 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

J53' 

»»'■"i 

Vodja računovodstva: 
Stransky Metka 

riedsednlk upravnega odbora: 
Merjasec Jože 

Direktor podjetjai 
Jelen Lado 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »TKANINA«, Ljubljana, Trubarjeva 1-1, v letu 1955 

tjetN?0 podjetje »Tkanina« je bilo ustanovljeno 1. januarja 1952 z odločbo MLO Ljubljana št. 72/51 kot samostojno trgovsko podjetje s prodajo 
^kega blaga na drobno kot predmet poslovanja. Podjetje posluje s svojimi tremi poslovalnicami. Planirani promet je bil dosežen s 144 %, 

kar kaže na dobro poslovanje. Koeficient obračanja je znašal 14. Knjigovodstvo je v redu in ažurno. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

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

A. Osnovna In izločena sredstva 
J- Osnovna sredstva 
J Investicije v teku 

• izločena sredstva In druga Investicijska seedstva 
B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
C. Sredstva v obračuna in druga aktiva 

• JJupcl In druge terjatve Druga aktiva 
D. Finančni uspeh 

i Jtezporejenl dobiček - •• Izguba 
 Skupaj: 

4.983 
4.896 

32.170 

17.632 
943 

1.596 

62.220 

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 finanslranja 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: 

4.983 
4.914 

4.154 
1.662 
1.596 

62.220 

Vodja računovodstva; 
Vrhovnik Boža 

Predsednik upravnega odbora: 
Kosi Štefan 

Direktor podjetja: 
Bukovec Alojz 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »EMONA«, Lfnhnona, Borštnikov trg 3, v letu 1955 
^iet •je je bilo ustanovljeno 1. aprila 1952. Realiziran promet je prekoračil plan za 29 % ali 65,000.000 dinarjev. Povprečno število zaposlenih 

je bilo 62. Obveznosti so bile pravočasno poravnane. Knjigovodstvo je ažurno 

BILANCA na dan 31. decembra 193S PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
• Osnovna sredstva 

Investicije v teku 
• Izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 
, B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

j C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
i' Kupci In druge terjatve 

Oruga aktiva 
I D. Finančni uspeb 
l' J^zporejenl dobiček ' Izguba 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

4.451 
4.774 

1.448 
26.883 

230 

40.948 

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 finanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

4.451 
5.371 

18.47« 

12.426 
230 

40.948 

Vodja računovodstva« 
Gogala Zlatka 

PredscdniK upravnega odbora: 
Zaje Miro 

Direktor podjetja: 
Avgust Jereb 

ItvIojc«!; [z poročila o poslovanju trgovskega podjetja »ŠPECERIJA«, Ljubljana, Prisoljna 7, v letu 1955 

Je unelo 333,809.535 din prometa oz. 118 % plana. Povprečna realizirana marža 7,8 %. Zaposlenih je bilo 63 delavcev in nameščencev. rečen promet na osebo na mesec za vse zaposlene je 451.400 dih oz. 618.500 din na kvalificiranega delavca v trgovmi. Materialni stroški 
znašajo 2,26 %. Delavski svet je imel redne mesečne seje in na osnovi analiz bilanc dajal navodila za delo. 

K 
BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

I A. Osnovna in izločena sredstva 
S ln

s,novna sredstva 
I, l7i 4st'ciJe v teku 10čena sredstva in druga investicijska sredstva 

• Si; B. Obratna sredstva 
upna obratna sredstva 

I C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
Ur,?01 ln <iruge terjatve u8e aktive 

t. j, O. Finančni uspeb 
>■ Urejeni dobiček 

Znesek v 000 din 

Skupaj: 

3.572 
7.318 

37.110 

1.180 
143 

535 

49.858 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih ln Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. Drugi viri finanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube     Skupaj: 

Znesek v ooo din 

3.572 
8.807 

21.890 

15.052 
~ 1 

53S I 
49.83« 

Vodja računovodstva: 
Dr. ZakelJ Ciril 

Predsednik upravnega odbora: 
Cvelbar Franc 

Direktor podjetjai 
Novak Jakob 



BTRAN 406 
glaski 

\7 norncUn o p<r»slovflinju lovnrn« lesnih i/'HVov »iTI^A« v ^955 

Zaposlenih jo bilo povprečno 135 o^eb. Plan proizvodnje je bil dosežen s 97 %, skupni promet je znašal 65,067.000 din. Kljub tezkočam P® 
nabavi materiala in pomanjkanju obratnih sredstev je podjetje doseglo zadovoljiv uspeh 

-4" 
AKTIVA B1L.ANCA na đan 31. decembra 1955 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
l. Osnovna sredstva 
Ž. investicl.ie v teku 
l. izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. sredstva v obračunu in druga aktiva 
б Kupci in druge terjatve 
6 Druga aktiva 

O. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
8 Izguba 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

31.043 
673 

3.658 

35.953 

4.126 
1.008 

2.649 

79.il0 

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 /a finansiranje Investicij 
5. Drugi viri finansironja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
8. Vin 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 ' 

is* 

i* 

Vodja računovodstva: 
Možina Slavko 

Predsednik upravnega odbora: 
Udovič Rado 

Direktor podjetja; 
Milavec Jože 

Izvleček Iz poročila o poslovanii« »»Fl Mnva vos nrl P«i<pIoi. v Ip*m 1955 

»Elektro žaga«, Nova vas pri Rakeku, je uslužnostno podjetje, ki vrši usluge razreza lesa za obnovo neposrednih kmečkih gospodarstev in 
upravičenih interesentov v okolišu žage . 

ili" 

AKTIVA b i L. a N C a na dan 31. decembra 1955 
j" 

s 
0 

i4t 

Zap 
5t Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

I). Finančni uspeh 
?. Razporejeni dobiček 
8. Izguba - 

 Skupaj; 

Znesek v 000 din 

1.268 
650 

31 
382 

1.015 

3.588 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek ' 

Vodja računovodstva; 
Kraševec Jože 

Predseu ,nega odbora 
Kiučar Anton 

Direktor podjetja: 
Uavljen Franc 

i—t-x-i. tT nnrnftin o poslovonju podjetjo »'NnoS«, ljubljono-SVIoste. Ob železnici, v И" 1055 

* . ^ V letu ^_ijc prejelLio v nove prostore teir v zvezi s tem povečalo proizvodno zmogljivost za 61 % napram letu 1954. 
s proizvodnjo raznih obdelovalnih strojev za kovinsko, lesno predelovalno, gradbeno, kemično industrijo ter z drugimi individualnimi 
ciijskimi deli. Plan je bil dosežen 98 %, dobiček pa 82 %. Vzrok za nedosego plana je v sipremenjeni investicijski politiki v zadnjem tri-^^v# 
Podjetje zaposluje predvsem kvalificirano delovno silo, katere pa žal zaradi pomanjkanja stanovanj ne more zaposliti v zadostnem 
Ker razpolaga s strojnim parkom, ki je povečini reparacijske-ga značaja in zelo iztrošen, je za nadaljnji razvoj podjetja potrebno Pre 

večja investicij sik a sredstva 

aktiva BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v ч00 din Zap. 
št. Naziv post*avke 

39.044 
1.503 
6.736 

45.584 

45.907 

44.033 

182.807 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj; 

Vodja računovodstva^ 
Babnik 

Predsednik upravnega odbora: 
Virant 

Direktor podjetja: 
KogovSek 


