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Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA GROSUPLJE 

^0 podlagi 16. člena Temeljnega 
o štipendijah (Uradni list 

цЈУ' St. 32/55), 91. člena Temelj- 
љГ' Zakona o proračunih (Uradni 
C, '.i-št'13/56) in 23'elena sta- jj® občine Grosuplje izdaja' Občin- 
t 'JUdski odbor Grosuplje na .-Nji 

16. oktobra 1956 

ODLOK 
Ustanovitvi sklada za štipendije 

1. člen 

'»гл Občinskem ljuds.kem odbo- kr® Gj-oeuplje se ustanovi siklad za 
fc^'^i-Je kot proračunsiki sklad. 
'&m 213 ^PendUe Je Pravna oseba ^ežem na Grosupljem. 

2. člen 
^ sklad, se stekajo nasilednja sred- 

dotacija iz proračuna Občln- 
ljudskega odbora Grosuplje; 

J darila gospodarskih, zadružnih 
^žbenih organizacij tei- drugih 

oseb in posameznikov; 
^|. denarne kazni po predpisih Te- 
kj^^ga zakona o štipendijah in 
THi' ' 
^obresti 

'Jeni zneski štipendij; 
od naloženih sredstev 

3. člen 
<lj6 tega sklada se dajejo štipen- 

^ ^ reden študij na fakultetah, 
Ц. iških akademijah in višjih šo- 

^',га strokovno in znanstveno 
^lnitev; ' 
4 '^e šolanje na stJT>kovnih šolah, 
^ T^^ljiSčih, na srednjih umetni- 
I^^Uih in na višjih gimnazijskih 

^ 4. člen 
to^^dstva sklada se njrlagajo na 
;ч ђ®11 račun pri Komunalni banki 
'^^^upljem, ki izvršuje proračun 

®Kega ljudskega odbora. 

^ 5. člen 
uPiravlja komisija aa šti- 

^ odk Imenuje občinski Ijud- 
0r na Podlog sveta za šol- ^ ^misija ima 8 članov. Enega 

Чјг,-Vc>'* študentska ali mladinska 
Racija. 

6. člen 
^odlok stopi v veljavo z dnem 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 

Predsednik 
"bčinskega ljudskega odbora; 

Anton Janežič 1. r. 

t^vu^'agi 47- ^lena in prvega 
|к\ 0 

u '2. člena Temeljnega za- 
Jl l. Varstvu živine pred živalski- 
№ boleznimi (Uradni list 

Jcifr' 26-291/54), v zvezi s 27. toč- 
\ • Poglavja priloge I/A Za- 
C^lih Pr'-s't0jnosti občinskih in 
¥ i"i t, ^udskih odborov (Uradni 
Л V) J. št. 34-371/55 in druge 
|Лб Statuta občine Gro- 

~daja Svet za kmetijstvo in 
•Vo Občinskega ljudskega od- 

bora Grosuplje na svoji 8. seji dne 
12. novembra 1956 

ODREDBO 
o preventivnem cepljenju proti ko- 
košji kugi za naselja ob železniški 
progi in ob glavnih cestah na ob- 
močju občine Grosuplje v letu 1956 

I. 
Po tej odiedbi morajo dati cepi- 

ti proti kokošji kugi nad pet mese- 
cev stare kokoši rejci iz naslednjih 
naselij; 

Tlake, Mali in Veliki vrh pri 
Šmarju, Razdrto, Šmarje, Sap, Pod- 
gorice, Paradišče, Cikava, Sela, Gro- 
suplje, Perovo, Velika in Mala Sta- 
ra vas. Spodnje Blaito, Gatina, Ve- 
liko Mlačevo, Žalna, Ponova vas. 
Mala vas, Podtabor, Velika in Mala 
Račna. 

П. 
Cepljenje kokoši bo brezplačno in 

se bo opravilo v naslednjih krajih 
in času: 

19. novembra ob 8.30 uri pred 
Zadružnim domom v Šmarju za na- 
selja: Tlake, Mali in Veliki vrh. 
Razdrto, Šmarje in Sap; 

19. novembra ob 11. uri pri Za- 
viršku na Cikavi za naselja; Pod- 
gorica, Paradišče, Sela in Cikava; 

20. novembra ob 9. uri pri Zu- 
pančič Ani na Perovem št. 21 za na- 
selje Perovo; 

20. novembra ob 10. uri pri Ell- 
kanu za naselji: Velika in Mala 
Stara vas; 

20. novembra ob 14. uri pri Po- 
tokarju Francu na Spodnjem Blatu 
za naselji: Spodnje Blato in Gatina; 

21. novembra ob 8. url pred Ka- 
tastrskim uradom na Grosupljem za 
naselje Grosuplje; 

22. novembra ob 9. uri pri Gor- 
šicu v Pod ta boru za naselje Pod- 
tabor; 

22. novembra ob 9.30 uri Drem- 
Iju v Mali vasi za naselje Mala vas; 

22. nov. ob 10. uri pri Goršiču 
v Ponovi vasd za naselje Ponova 
vas; 

22. novembra ob 14. uri pri Ka- 
stelicu Jožetu na Vel. MLačevom za 
naselje Veliko Mlačevo; . ' 

22. novembra ob 16. uri pred 
Kmetijsko zadrugo v Žalni za nase- 
lje Žalna; 

23. novembra ob 9. uri pri Vidicu 
Jožetu v Vel. Račni za naselje Ve- 
lika Račna; 

23. novembra ob 11. uri pri Po- 
tokarju Antonu v Mali Račni za na- 
selje Mala Račna; 

П1. 
Rejci, ki ne bi prinesli svojih ko- 

koši k cepljenju (jb navedenem ča- 
su na označeno mesto, bodo kazno- 
vani po 72. členu Temeljnega zakona 
o varstvu živali pred živalskimi kuž- 
nimi boleznimi z denarno kaznijo do 
50.000 din. 

IV. 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Anton Janežič 1. r. 

OBČINA KAMNiK 

Na podlagi XX. razdelka, prve- 
ga poglavja priloge I/A zakona o 
pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Ur. 1. FLRJ 34755) 
2. in 6. člen Uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisuje- 
jo takse in prometni davek (Ur. list 
FLRJ 19/53) in na osnovi poprejšnje 
pritrditve OLO Ljubljana je občin- 
ski ljudski odbor Kamnik na 12. se- 
ji dne 11. novembra 1956 sprejel 

ODLOK 
o občinskih taksah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg občinskih taks, ki so pred- 
pisane z odlokom o občinskih tak- 
sah (Ur. 1. 1 .RS, št. 19/56) se pobira- 
jo na območju občinskega ljudskega 
odbora Kamnik še občinske takse, 
predpisane s tarift) k temu odloku. 

.2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo 

po določbah tega odloka, so doho- 
dek na območju okraja 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 biv- 
ši OLO Ljubijana-okolioa in bivši. 
MLO glavnega mesta Ljubljana. 

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. 1. FLRJ, št. 33/53) se 
primerno uporabljajo tudi glede ob- 
činskih taks, če ni s tem odlokom 
drugače določeno. 

5. člen 
Osebe, Id so po zakonu o taksah 

ali s posebnimi predpisi višjih dr- 
žavnih organov proste plačila držav-» 
nih taks, so proste tudi občinske 
takse, predpisane po tem odloku. 

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

6. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kot je predpisana v tarifi tega odlo- 
ka, imajo pravico do povračila. 

, Povračilo se izvrši v smislu na- 
vodil o povračilu in preknjiževanju 
pomotoma plačanih državnih dohod- 
kov (Ur. L FLRJ, št. 63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

usrbreznl organ Občinskega ljudske- 
ga odbore, kontrolo nad plačili taka 

pa vrši finančni organ Občinskega 
ljudskega odbora. 

8. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta 

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

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
prvega dne naslednjega meseca po 
objavi. 

II. TARIFA 
Tar. št. 1. Taksa na vloge, prt- 

tožbe, odločbe in potrdila, ki so na- 
slovljena na občinski ljudski odbor, 
njegove organe, urade, proračunske 
zavode in finančno samostojne za- 
vode, ki opravljajo upravne zadeve 
oz., ki jih ti rešujejo ali izdajajo 
znaša: 

a) na vloge 20 din; 
b) na pritožbe 90 din; 
c) na odločbe: 
aa) o dovoljenem podaljšanju po- 

slovnem času v gosrtiščiih za ves ve- 
čer 2000 din; 

bb) o dovoljenem priložnostnem 
točenju alkoholnih pijač 3000 din; 

cc) za vsako drugo odločbo, ra- 
zen za odločbo po tar. št. 3, 4, in 10 
te tarife 75 din; 
v č) za vsako potrdilo 50 djn. 

Za prireditve ob praznovanju od 
države priznanih praznikov se taksa 
po tej tarifni številki ne pobira. 

Tar. št. 2. Taksa za pot usluž- 
bencev Občinskega ljudskega odbora 
izven uradnih prostorov se plača, 
kadar pot povzroči stranka, razen za 
ureditev stanovanjskih zadev aH 
drugih zadev do vrednosti 10.000 din 
ne glede na število uslužbencev: 

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

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

a) pri pregledu do 5 prostorov 
100 din; 

b) pri pregledu 6 do 20 prosto- 
rov 200 din; 

c) pri pregledu nad 20 prostorov 
500 din. 

3. za vsako pot izven uradnih 
prostorov v drugih zadevah 100 din. 

Taksa se plača na vlogi, s kate- 
ro povzroči stranka pot uslužbencev, 
poleg taks po tarifni štev. 1 tega od- 
loka. 

Tar. št. 3. Taksa za odločbo, s ka- 
tero občinski ljudski odbor, njego- 
vi organi in uradi izdajajo dovolje- 
nja za gospodarsko dejavnost zna- 
ša 30 odstotkov od takse po zakonu 
o taksah. 

Tar. št. 4. Taksa za potrjevanje 
listin. 

Za potrjevanje pogodb in drugih 
listin, ki jih potrjuje občinski ljud- 
ski odbor, njihovi'organi in uradi, 
se plača: 

1. za potrditev vsake listine za 
prvo polo 35 din; za vsako nadalj- 
njo polo 25 din. 

Ce se potrdi samo podpis se pla- 
ča taksa 25 din. 

2. za potrditev cenitve posestva 
250 din. 

3. za potrditev kopirnega načrta 
po občinskem ljudskem odboru, če 
zahtevajo kopiranje zasebniki 500 din. 

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

«0 za novo sklenjene pogodbe, ka- 
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tere vrednost znaSa; do 10.000 din 75 
din; od 10.000 do 50.000 din 150 din; 
od 50.000 do 150:000 din 300 din; od 
150.000 do 250.000 din 500 din; od 
oziroma nad 250.000 din % odstotka. 

Ce se vrednost ne da oceniti 125 
dinarjev. 

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

Opomba; Ta taksa se plača za po- 
trditev učne pogodbe po zakonu o 
vajencih. 

Tar. št. 5. Taks t za odločbe o 
kazni v postopku o prekrških se 
plača; 

1. Ce je izrečena kaz^n ukora 
50 din. 

2. Ce je izrečena denarna kazen 
V višini; 

ai do 1000 din 100 din; 
b) nad 1000 do 3000 din 200 din; 
c) nad 3000 do 5000 din 500 din; 
č) nad 5000 din 10 odstotkov. 
Tar. št. 6. Taksa za glabo v jav- 

nih lokalih: 
Za dovoljenje glasbe v gostinskih 

In drugih javnih lakalih se plača; 
a) za stalno glasbo mesečno 5000 

dinarjev; 
b) za občasno glasbo mesečno 

1000 dinarjev; 
c) za priložnostne glasbe se plača 

800 dinarjev. 
Kot stalno glasbo je razumeti mu- 

zikalne nastope vseh vrst, če so naj- 
manj štirikrat tedensko. 

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

Kot priložnostno glasbo je razu- 
meti enkratni muzikalni nastop. 

Za reprodukcirano glasbo se ob- 
činska taksa ne plača. Prav tako se 
ne plača občinska taksa za glasbo v 
javnih lokalih, kamor je dovoljen 
vstop proti vstopnini ali proti pla- 
ftilu prostovoljnih prispevkov in kjer 
se izvaja glasba kot kulturno umet- 
niška prireditev aH v sklopu prire- 
ditve. 

Za plačilo takse odgovarja prire- 
ditelj glasbe, podpisan na priglasni- 
ci, ki jo mora po 6. členu zakona o 
prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS, št. 19/49 in 40/51), 
predložiti tajništvu za notranje za- 
deve OLO Ljubljana, ki priglasi pri- 
reditev. Najkasneje tri dni pred pri- 
reditvijo glasbe mora prireditelj 
predložiti občinskemu ljudskemu od- 
boru priglasitev glasbe v dveh izvo>- 
dih in plačati ustrezno takso. 

Tar. št 7. Taksa za uporabo ploč- 
nikov • in cestišča pred poslovnim 
prostorom; 

1. a) za trajno uporabo pločnika 
ali cestišča pred poslovnim prosto- 
rom se plača za vsak kvadratni me- 
ter zaseženega prostora letno 250 din 

b) za zač'isno uporabo pločnika 
in cestišča pred poslovnim prosto- 
rom se plača za vsak kvadratni me- 
ter zaseženega prostora ha mesec 
25 din; 

c) za začasno uporabo pločnika 
aH cestišča pred poslovnim prosto- 
rom se plača od kvadratnega metra 
Б dinarjev. 

Uporaba pločnika ali cestišča za 
dobo treh mesecev ali več sc šteje 
za trajno uporabljanje. 

Za začasno uporabo pločnika ali 
cestišča se plača taksa od meseca za 
kvadratni meter. Le za eno ali dvo- 
dnevno uporabo pločnika ali cesti- 
šča se plača taksa od dneva za kva- 
dratni meter. 

2. Čistilci čevljev plačajo pavial- 
no letno takso, če uporabljajo ploč- 
nik ali cestišče 5000 din. 

3. Kioski za prodajo časopisov in 
revij ter podobno, plačajo pavšalno 
letno takso za uporabo pločnika ali 
cestišča 2000 din. 

Pripomba: Taksa iz te tarifne 
Številke se uniči na dovoljenju. 

Za uporabo javnih parkov In 
travnikov, ki jih uporabljajo cirku- 
si, vrtiljaki, strelišča, tobogani, avto- 
dromi in potujoča zabavišča, se ne 
plača občinska taksa po tem odlo- 
ku, ker je ta uporaba zavezana na- 
jemnini, ki jo določi in pobere pri- 
stojna uprava tistega zemljišča. 

Tar. št. 8. Taksa za uporabo zi- 
dov za obešanje in pisanje reklam: 

Za reklame, ki se zaradi materi- 
alne koristi obesijo ali kako druga- 
če pritrdijo, napišejo ali naslikajo 
na zidove ali v notranjosti javnih 
lokalov, na tramvajskih vozovih, 
trolejbusih, avtobusih in izložbenih 
oknih ter podobno, se plača enkrat- 
na taksa ne glede na število izvo- 
dov: 

1. za reklame v velikosti do 0,5 
kvadratnega metra 400 din. 

2. za reklame v velikosti od 0,5 
do 1 kvadratnega met^a 800 din. 

3. za reklame v velikosti 1 do 4 
kvadratnih metrov 1500 din. 

4. za reklame v velikosti nad 4 
kvadratne metre 2500 din. 

Te takse so oproščene reklame, 
napisi in druga obvestila v poslova- 
nju prizadetih gospodarskih organi- 
zacij, ki se nanašajo na redno po-' 
slovanje samih teh, gospodarskih 
enot. 

Za plačilo takse je odgovoren 
tisti, ki obesi ali pritrdi reklamo na 
javnem kraju. Kolikor pa bi ne bi- 
lo mogoče ugotoviti tistega, ki je 
obesil ali pritrdil reklamo) odgovar- 
jajo za plačilo tisti, v katerih ko- 
rist je bila izdana reklama. 

Podjetje za plakatiranje morajo 
v prvih treh dneh vsakega meseca 
za pretekli mesec predložiti občin- 
skemu ljudskemu odboru obračun o 
skupnem številu objav ter o vsoti 
plačane takse za mesec poročanja, 
drugi, ki se ne poslužujejo zavodov 
za plakatiranje, temveč sami oskr- 
bujejo objavo reklam, pa so dolini 
pred objavo reklame občinskemu 
ljudskemu odboru pismeno predlo- 
žiti podatke o številu, velikosti re- 
klamnih izvodov z obračunom o že 
plačani taksi. 

Družbene organizacije se opro- 
stijo plačila takse iz tarifne števil- 
ke 8. 

Tar. št. 9. Takse za ponudbo na 
ofertalnih licitacijah pri državnih 
uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah, glede na vred- 
nost posla, za katerega se daje po- 
nudba: 

Pri ofertalnih licitacijah, ki jih 
razpisujejo državni uradi, proračun- 
ske ustanove, ustanova s samostoj- 
nim finansiranjem ter drugi držav- 
ni zavodi, gospodarske in druge or- 
ganizacije, se plača od proračunske 
vrednosti posle taksa po tej lestvici: 

Za vrednost do 20.000 din 500 din, 
za vrednost od 20.000 do 100.000 din 
1000 din, za vrednost od 100.000 do 
500.000 din 2000 dim. in za vrednost 
od 500.000 do 1,000.000 din 3000 din. 

Od vsote preko 1 milijon dinar- 
jev pa poleg 3000 din še o,6l5 odstot- 
ka. 

Takso po tej tarifni številni po- 
bere organ, ki je razpisal ofertno li- 
citacijo. 

V treh dneh po licitaciji mora ta 
organ predložiti občinskemu ljudske- 
mu odboru obračun o pobranih tak- 
sah s podatki o številu ofert in nji- 
hovi pc.'samičnl kakor tudi skupni 
vrednosti. 

Tar. Si. 10. Taksa za dovoljenje 
kopanja peska, gramoza, kamenja, 
zemlje, za žganje apna In podobno, 
ki ga Izdajajo občinski ljudski od- 
bori, njihovi organi ali uradi, zna- 
ša 5000 din. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Alfred Janko 

OBČINA LOGATEC 

Na podlagi čl. 15 tč. 1 Uredbe o 
posojilih za gospodarske investicije 
(Ur. L FLRJ 4/54) v zvezi s čl. 2 Za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih LO (Ur. 1. FLRJ št. 34/55) 
pril. I/A-b/XXVII/l ter čl. 5 Uredbe 
o družbenih investicijskih skladih 
(Ur. 1. FLRJ 22/56) je ObLO Logatec 
na 10. redni seji 16. avgusta 1956 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 

1. ČL 
Ustanovi se investicijski sklad 

občine Logatec kot družbeni sklad. 

2. čl 
Namen sklada je dajanje posojil 

občini, gospodarskim organizacijam, 
zadrugam in drugim službenim orga- 
nizacijam za gospodarske investicije, 
kakor tudi kmetijstvu in obrtništvu 
za pospeševanje njihove dejavnosti. 

3. čl. 
V občinski investicijski sklad se 

stekajo; 
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; 

3. obresti za posojilo iz tega 
sklada; 

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

4. čl. 
Sredstva investicijskega sklada 

občine Logatec se nalagajo pri ko- 
munalni banki, ki izvršuje proračun 
občinskega ljudskega odbora. 
Ta odlok velja od dneva objave v 
uradnem glasilu OLO Ljubljana 
»GLASNIK«. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Petkovšek Anton, 1. r. 

Ш1ГЛ MEDVODE 

Na podlagi čl. 2 in 6 uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni da- 
vek (Ur. 1. FLRJ št. 13-118/53) in na 
temelju predpisov priloga I/A toč- 
ke XX. Zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. 1. FLRJ št. 34-371/53) v zvezi s 
členom 8 in 28 statuta občinskega 
ljudskega odbora Medvode in po 
predhodni pritrditvi OLO Ljubljana, 
je občinski ljudski odbor Medvode 
na svoji 13. seji 24. oktobra 1956 
sprejel 

ODLOK 
o občinskih taksah 

I. Splošne določbe 
1. člen 

Poleg občinskih taks, ki so pred- 
pisane z odlokom o občinskih taksah 
(Ur. 1. LRS* št. 19/56), se pobirajo 
na območju občinskega ljudskega 
odbora Medvode še občinske takse s 
tarifo k temu odloku. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo po 

določbah tega odloka, so dohodek na 
območju okraja Ljubljana. Delež teh 
dohodkov, ki pripada posameznim 
občinam, se določi vsako leto z 
okrajnim družbenim planom. 

3. člen 
Občinske takse se vplačujejo v 

naprej in to v gotovini ali pa v 
taksnih znamkah. Do izdaje novih 
občinskih taksnih znamk se upo- 

GLASN1® 

Lju*, rahljajo na območju okraja 
Ijana taksne znamke, ki jih j® rJJji 
bivši OLO Ljubljana-okollca in D 

MLO glavnega mesta Ljubljana- 

4. člen , 
Določba Zakona o taksah (Uf-j 

FLRJ št. 68/46) z vsemi poznejS^ 
spremembami in dopolnitvam1 j 

. določbe Uredbe o prisilni 
davkov in drugih proračunskih ^ 
hodkov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53) 
primerno uporabljajo tudi gl6^®. ^ 
činskih taks, če ni s tem odlo""^ 
drugače določeno. 

5. člen 
Osebe, ki so po zakonu o 

drž^* 
ali s posebnimi predpisi višjih 
nih organov proste plačila 
taks, so proste tudi občinskih ta^ 
predpisane po tem odloku. ^ 

Za predmete, za katere se P0 j, 
konu o taksah ali po posebnih Pr ^ 
pisih višjih državnih organov * 
plača državna taksa, se ne plača ^ 
občinska taksa po tem odloku- 

6. člen 
Osebe, ki so plačale viSjo 

kot je predpisana v tarifi tega 
loka, imajo pravico do po vrači«1* 

Povračilo se izvrši v smislu м 
vodil o povračilu in preknjiževf^, 
pomotoma plačanih državnih d0" 
kov (Ur. 1. FLRJ št. 63/49). 

7. člen >1 
Za izvrševanje tega odlofca ^ 

ustrezni organ občinskega Iju*^ f 
odbora, kontr olo nad plačili 
vrši finančni organ občinskega U 
sitega odbora. 

8. člen ^ 
Ž dnem, ko stopi v veljavo M 

lok, prenehajo veljati vsi Prvf 
ki so s tem odlokom v naeprotju' 
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9. člen 
Ta odlok velja od dneva 

v »Glasniku«, uporablja pa p« 
prvega dne naslednjega znese0" 
objavi. 

П. TARIFA 
Tar. št. 1: 
Taksa na vloge, pritožbe, 

in potrdila, ki so naslovljena 
'činski ljudski odbor, njegove c&vfr 
urade, proračunske zavode j®./' 
nančno samostojne zavode, ki ^ 
Ijajo upravne zadeve oziromai 
ti rešujejo ali izdajajo, znaša 

a) na vloge 20 din 
b) na pritožbe 90 din 
c) na odločbo: 

aa) o dovoljenem podal) i' 
poslovnega časa v®^ 
ščih za ves večer 

bb) o dovoljenem pri^,^ 
nem točenju alkO"1 j 
pijač 3000 din, 

cc) za vsako drugo 
po tar. št. 3 te 
75 din, ' 

C) za vsako potrdilo 50 ° 
Za vsako prireditev ob 

vanju od države priznanih Pv3^A 
se taksa po tej tarifni štev*^ 
pobira. 

Tar. št, 2: ^ 
Taksa za pot uslužbencev 

skega ljudskega odbora i^fJLr fv 
nih prostorov se plača, 
povzroči stranka, razen za ^ 
stanovanjskih zadev in druž^je 
do vrednosti 10.000 din, ne ^ 
število uslužbencev: 

1. za pregled^stavbišča ah 
ra za napravo stavbisca A'' ,, 

2. za pregled zgradbe e^a ђ! 
meznih prostorov zgradbe, 
izdalo uporabno dovoljenje- 

a) pri pregledu do 5 ™ 
100 din. 

iV 

v 

? 

S 

.«1 

I* 

K 
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S, 
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DivJi 

M 
iSii"1 

tet 
-javi 

i<r 
) " 

Jco«1 

W Pregledu od 6 do 20 pro- 
dov 200 din, 
S Pregledu nad 20 prostorov 
Za din- J?* vsako pot izven uradnih 
^ v drugih zadevah 100 din. 
(J? se plača na vlogi, s katero 
Ekt ^гапка pot uslužbencev, po tar. št. 1 tega odloka. 

£53: 

tj® za odločbo, s katero občin- 
лу ji j^ki odbor, njegovi uradi in 

r(«i d?1-'0 dovoljenje za gospodar- ^avnost, znaša 30 % zvezne 
zakonu o taksah. 

4; 
53 za odločbo kazni v postop- 

fekrških se plača; 
je izrečena kazen ukora 

je izrečena denarna kazen 

15° 1000 din — 100 din, 
ЈЗД 1000 iin do 3000 din — 

() OOdin, 
3000 din in do 5000 din — 

j 500 din, 
, 5000 din 10 %. 

'ek Št 5: 
na glasbo v javnih lokalih, 

j aovoi jgnje glasbe v gostinskih 
■ javnih lokalih se plača 
№ 
M' 

d: 

glasbo, mesečno 

glasbo, mesečno 

Г: stalno 
) 000 din, 

občasno 
000 din, 

^ Priložnostno glasbo, dnev- 
I I10 300 din, 
r1 glasbo v barih in nočnih lo- 

. ^lih, mesečno 12.000 din. 
i)? stalno glastJfi je razumeti 

.nastop« vseh vrst, če so 
C1'! 4-krat tedensko, 
ijjj? Občasno glasbo je razumeti 
^ ' ki se izvaja redno vsak te- 
•^6tidai- največ 3-krat tedensko. 

^Priložnostno glasbo je razu- 
. ^ratni muzikalni nastop. 
% teproduciiraino glasbo se ob- 

ne plača. Prav tako se 
taksa za glasbo v javnih 

>!; ' kamor je dovoljen vstop 
% v i^u Pros't(>v<:^ in'^ prispev- Vj kjer se izvaja glasba kot kul- 
(v Urnetniška prireditev ali v 
^ Prireditve. 
4j Plačilo taks odgovarja prire- 
Itj pasbe, podpisan na priglasni- 

(Itfjj® Шога po 6. členu zakona o 
(. i kih zoper javni red in mir 

št. 19/49 in 40/51) pred- 
t) j®3ništvu 2sa notranje zadeve 
• ^ubljana, ko priglasi priredi- 
Ц ^kasneje 3 dni pred priiredi- 
^sbe mora prireditelj predlo- 
i^inskemu ljudskemu odboru ltev glasbe v dveh izvodih in 

> " Ustrezno taikso. 
i« S: 

i јђ3 za uporabo zidov za obeša- 
^ Pisanje reklam: 
V f6klame, ki se zaradi mate- 
h ^koristi obesijo ali kako dru- 
tff^rdijo, napišejo ali naslikajo 
II ^e, ali v notranjosti javnih 

• na tramvajskih vozovih, tro- 
j- avtobusih in Izložbenih 

podobno, se plača enkratna 
I . Пе glede na število Izvodov; 

0. reklame v velikosti do 
i, 400 din, 

j reklame v velikosti od 0,5 
!. ^ 1 m« 800 din. 

reklame v velikosti od 1 do 

velikosti nad '■ гГ <^'!П' 
4 >,.re'xiame v 
Л ^ 2500 din. 

^ Л in se so oproščene reklame, 
vVih ^'""Sa obvestila v poslovnih j., gospodarskih organizacij, 

^ ■Ј.?а^аЈ0 na redno poslovanje , Sospodarsikih enot. 
Л wene organizacije so opro- 

fe s za uporabo zidov za obe- 
Pisanje reklam. 

Za plačUo taks je odgovoren tisti, 
ki obesi ali pritrdi reklamo na jav- 
nem kraju. Kolikor pa ne bi bilo 
mogoče ugotoviti tistega, ki je obesil 
ali pritrdil reklamo, odgovarjajo za , 
plačilo tisti, v katerih korist je bila 
reklama izdana. 

Podjetja za plakatiranje morajo 
v prvih treh dneh vsakega meseca za 
pretekli mesec predložiti občinskemu 
ljudskemu odboru obračun o skup- 
nem številu objav ter o vsoti pla- 
čane takse za mesec poročanja. Vsi 
drugi, ki se ne poslužujejo zavodov 
za plakatiranje, temveč sami oskr- 
bujejo objavo reklam, pa so dolžni 
pred objavo reklame občinskemu 
ljudskemu odboru pismeno predloži- 
ti podatke o številu, velikosti re- 
klamnih izvodov z obračunom o že 
plačani taksi. 

Tar. št 7; 
Takse za ponudbe na ofertalnih 

licitacijah pri državnih uradih in za- 
vodih, gospodarskih in drugih orga- 
nizacijah, glede na vrednost posla, 
za katerega se daje ponudba: 

Pri ofertalnih licitacijah, ki jih 
razpisujejo državni uradi, proračun- 
ske ustanove in ustanove s samo- 
stojnim finansiranjem ter drugi dr- 
žavni zavodi, gospodarske in druge 
organizacije, se plača od proračun- 
ske vrednosti posla taksa po tej 
lestvici: 

Za vrednost do 20.000 din 500 din, 
za vrednost od 20.000 do 100.000 din 
1000 din, za vrednost od 100.000 do 
500.000 din 2000 din, za vrednost od 
500.000 do 1,000.000 din 3000 din, od 
vsote nad 1,000.000 din pa poleg 
3000 din še 0,01 %. 

Takso po tej tarifni številki po- 
bere organ, ki je razpisal ofertalno 
Mciitacijo. 

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 skupni 
vrednosti. 

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

ska, gramoza, kamenja, zemlje, za 
žganje apna in podobno, ki ga izda- 
jajo občinski ljudski odbori, njihovi 
organi ali uradi, znaša 5000 din. 

Predsednik: 
Občinskega ljudskega odbora 

Mravlje Frane, L r. 

OBČINA 

UU3LJANA-BE2!GRAD 

Na temelju predpisov Uredbe o 
prodaji stanovanjskih hiš iz sploš- 
nega ljudskega premoženja (Dr. 1. 
FLRJ št. 17-101/53), Uredbe o dopol- 
nitvi te uredbe (Ur. 1. FLRJ št 
31-264/53) ter odloka MLO glavnega 
mesta Ljubljane (Ur. 1. št. 51-795/56) 
in na temelju odločbe občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Bežigrad 
z dne 29. marca 1956 št. 01/1-1427/1-56 
se razpisuje 

JAVNA DRAŽBA 
Id bo v Parmovl ulici 33, prvi levi 
trakt, soba št. 2, v četrtek, 22. no- 
vembra 1956 z začetkom ob 8. uri 
zjutraj. 

Na dražbi se bodo prodajale te-le 
hiše iz splošnega ljudskega premo- 
ženja: 

1. Vs hiše št. 6 v ulici Bežigrad — 
izklicna cena 480.000 din 

2. V« hiše št. 27 v Dermotovi ulici 
— izklicna cena 276.000 din 

3. hiša št. 3 v Popovičevi ulici — 
f/klicna cena 1,244.000 din 

4. hiša št. 24 v Zagrebški ulici — Iz- 
klicna cena 1,480.000 din 

5. hiša št. 2 v Stožlcah — Izklicna 
cena 1,920.000 din 

6. hiša št. 42 v Stožicah — izklicna 
cona 1,200.000 din 

7. hiša št. 8 v Samovi ulici — iz- 
klicna cena 480.000 din 

8. hiša št. 29 v Podmilščakovi ulici 
— izklicna cena 1,480.000 din 

9. hiša št. 37a v Podmilščakovi uli- 
ci — izklicna cena 2,000.000 din 

10. hiša št. 16 v Klečah — izklicna 
cena 480.000 din 

11. hiša št. 114 na Titovi cesti — 
izklicna cena 1,360.000 din 

12. hiša št. 96 v Savljah — izklicna 
cena 800.0000 din 
Vsak ponudnik mora pred pri- 

četkom dražbe položiti v gotovini ali 
v obveznicah notranjega posojila 
mesta Ljubljane ali državnega ljud- 
skega posojila kavcijo v višini 10% 
izklicne cene. 

Kupec mora plačati najmanj 40% 
kupnine v gotovini najkasneje v 
3 dneh od dne prejema sporočila, da 
je njegova ponudba sprejeta, ostanek 
kupnine pa najkasneje v dveh letih 
po pogojih, ki se določajo s kupno 
pogodbo. 

Osebe, navedene v prvem členu 
uredbe o dopolnitvi uredbe o pro- 
daji stanovanjskih hiš splošnega 
ljudskega premoženja. Ur. L FLRJ 
št. 31/53, imajo posebne olajšave pri 
plačilu kupnine po tej uredbi. 

Vsi podrobnejši podatki za vsako 
izmed navedenih hiš se dobijo vsak 
uradni dan (ponedeljek, sredo in pe- 
tek) v uradu občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Bežigrad med 
uradnimi urami (8—12) v Parmovi 
ulici 33, 2. trakt, soba št. 18. 

Komisija za prodajo hiš 
iz splošnega ljudskega premoženja 
Predsednik: Kumar Andrej, 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-ŠIŠKA 

Na podlagi 38. člena Uredbe o 
ustanavljanju podjetij in obrtov 
(Ur. list FLRJ 51'53 in 30/54), v zvezi 
z 12. členom Zakona o pravicah imet- 
nikov »Partizanskega znaka 1941« 
(Ur. list FLRJ 15/56) in 23. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Siška je Ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Siška 
na 15. seji dne 19. oktobra 1956 izdal 
naslednji 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi prevoznih tarif komunal- 
nemu podjetju »Električna cestna že- 
leznica v Ljubljani« (ECŽ). 

1. člen 
V točki 4 »Popusti od redne tari- 

fe« 2. člena se doda nova odstavka 
č) in d), ki se glasita; 

č) Nosilci spomenice iz leta 1941 
plačajo 10 din proti predložitvi izkaz- 
nice ne glede na razdaljo. 

d) Narodni heroji, zvezni in re- 
publiški ljudski poslanci uživajo 
brezplačno vožnjo proti predložitvi 
izkaznice. 

2. člen 
V točki 4 »Popusti od redne ta- 

rif^« 3. člena se doda nova odstavka 
d) in e), ki se glasita; 

d) Nosilci spomenice iz leta 1941 
plačajo proti predložitvi Izkaznice 
20 din ne glede na razdaljo. 

e) Narodni heroji, zvezni in repu- 
bliški ljudski poslanci uživajo brez- 
plačno vožnjo proti predložitvi iz- 
kaznice. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v uradnem glasilu OLO Ljubljana 
— »Glasniku«. 

Predsednik: 
Marjan. Jenko 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 

Na podlagi 5. in 47 člena temelj- 
nega zakona o vatstvu živali pred 
živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. 
list FLRJ št. 26-291/54) v zvezi z 2. 
členom zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ št. 34-371/55), priloga 
I/l—I/2/XLII, na podlagi 54. člena 
statuta občine, na 'podlagi sklepa sve- 
ta za kmetijstvo OBLO Ljubljana- 
Vič z dne 5. septembra 1956 izdajamo 

ODREDBO 
o obveznem spoznavnem cepljenja 
kopitarjev zaradi konjske smrka- 
vosti. , 

• 1. 
Na območju občine Ljubljana- 

Vič se vrši obvezno cepljenje kopi- 
tarjev (maleinizacija) v naslednjih 
dneh; 

11. novembra 1956 ob 7. uri na 
Viču pri Vrtačniku, Tržaška cesta; 

13. novembra 1956 ob 9. uri v No- 
tranjih goricah pri zadružnem domu; 

15. novembra 1956 ob 7 uri v Vna- 
njih goricah pri zadružnem domu; 

17. novembra 1956 ob 7. uri na 
Brezovici pri Velkavrhu. 

2. 
Cepljenje je obvezno za vse ko- 

pitarje, stare nad 6 mesecev. 

3. 
Posestniki kopitarjev, ki ne bi 

pripeljali svojih živali k cepljenju 
ob navedenem času na označeno me- 
sto, bodo kaznovani po čl. 72 temelj- 
nega zakona o varstvu živali pred 
živalskimi kužnimi boleznimi. 

4. 
Odredba velja od dneva objave v 

Glasniku OLO Ljubljana. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

Ernest Krume I. r. 

Na podlagi 5. in 47. člena temelj- 
nega zakona o varstvu živine pred 
živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. 
list FLRJ št. 26-291/54) v zvezi z 2. 
členom zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ št. 34-371/55), priloga 
PA—lc'XLII, na podlagi 54. člena 
statuta občine in na podlagi sklepa 
sveta za kmetijstvo OBLO Ljublja- 
na-Vič z dne 5. septembra 1956 iz- 
dajamo 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenju ko- 
koši proti kokošji kugi. 

L 
Na območju občine Ljubljana-Vič 

se izvede obvezno zaščitno cepljenje 
kokoši proti kokošji kugi. 

П. 
Cepljenje je strogo obvezno za 

vse kokoši, stare nad 2 meseca. 
III. 

Cepljenje je izvršiti brezplačno 
na naslednjih zbirnih mestih v času, 
navedenem ob strani, in to: 

12. novembra 195G: 
ob 7. uri pri Curku na Mirju; 
ob 8. uri pri Okernu, Krakovska 

ulica 25; 
ob 9. uri Kladezna ulica 25; 
ob 10. uri pri Verbiču, Karunova 

ulica; 
ob 11. uri pri Seliškarju, Cerkve- 

na ulica; 
ob 12. uri pri Kimovec, Trnovska 

ulica; 
ob 14. uri pri Avbeljnu, mesarija, 

Opp1 -^rska cesta; 
t 15. uri pri Breskvarju, Svabi- 

čeva ulica; 
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ob 16. uri pri Ovenu, Cesta v 
Mastni log; 

ob 17. uri pri Kocjanu na Mivki. 

13. novembra 1956: 
ob 7. uri pri Ham, Velika Čolnar- 

ska ulica; 
ob 8. uri pri Bučarju, Mala čol- 

narska ulica, 
ob 9. uri pri Kalinu, Veliki Stra- 

don;. 
ob 10. uri pri Pušniku, Opekar- 

ska cesta; 
ob 11. uri pri Breskvarju, gostil- 

na Cesta na Loko; 
ob 14. uri pri Hrastarju, Pot na 

Rakovo jelšo; • 
ob 15. uri pri Kuncu, Pot na Ra- 

kovo jelšo; 
ob 16. uri pri Golobu, Cesta v Ze- 

leni gaj; 
ob 17. uri pri Hrastarju, Cesta 

dveh cesarjev. 

15. novembra 1956: 
ob 7. uri pri Nahtigal, Mirje; 
ob 8. uri pri Vevč, Gerbičeva ul.; 
ob 9. uri pri Rotar, Gostilničar- 

aka ulica; 
ob 10. uri pri Bec, Campova ul.; 
ob 11. uri pri Fabjan, Sibeniška 

ulica; 
ob 12. uri pri Snoj, Velebitska ul.; 
ob 13. uri pri Oblak, Zavetiška 

ulica; 

ob 15. uri pri Oblak, Tržaška ce- 
sta 15; 

ob 16. uri pri Pavlič, Tržaška ce- 
sta 101; 

ob 17. uri pri Jevc, Tržačka ce- 
sta pri mostišču 124., 

16. novembra 1956: 
ob 7. uri pri Glinška ulica; 
ob 8. uri pri Bobenčkova ulica; 
ob 9. uri pri Mihavc, v Kogejevi 

ulici; 
ob 10. uri pri Belič, Viška c. 12; 
ob 11. uri pri mesariji Skerlj, Vi- 

ška cesta; 
ob 12. uri pri Belič, Viška c. 44; 
ob 13. uri pri Novak, Viška c. 47; 
ob 15. uri pri Mrvar, Puhtejeva 

ulica; 
ob 15.30 pri Knezu, Pokljukarjeva 

ulica; 
ob 17. uri pri Velkavrhu, Boni- 

facija. 

17. novembra 1956: 
pb 7. uri pri Jamniku, Vrhovci; 
ob 8. uri pri čevljarju, Vrhovci; 
ob 9. uri pri Cernetu, Kožarje; 
ob 11. uri pri Skodlarju, Kožarje; 
ob 12. uri pri Pleškotu, Kožarje 2; 
ob 14. uri pri Čadu, Cesta na 

Rožnik; 
ob 15. uri pri Debevcu, Rožna do- 

lina, cesta VII; 

ob 17. uri pri Neredu, mesarija. 
Rožna dolina, cesta II. 

20. novembra 1956: 
ob 7. uri gostilna Marn, Rož. do- 

lina, cesta II; 
ob 8. uri Sattnerjeva ulica; 
ob 9 uri pri Prežel j Ediju na 

Brdu; 
ob 10. uri pri Accetto Ferd., Brd- 

nikova ulica; 
ob 11. uri pri Jan, Prevalj; 
ob 12. uri pri Stebej, Prevalj; 
ob 13. uri pri Oven, Podutik; 
ob 15. uri pri Ranlhar, Gorjan- 

čeva ulica; 
ob 16. uri pri Kušar (Klobasar), 

Tržaška C., Kožarje; 
ob 17. uri pri Pečan, Kosovo, Tr- 

žaška c., Podsmreka. 
21. novembra 1956: 
ob 7. uri pri Martinjak, Tržaška 

cesta, Kožarje 66; 
ob 7.30 pri Kane, Tržaška cesta, 

Podsmreka; 
ob 8.30 pri gasilskem domu Bre- 

zovica; 
ob 9. uri pri zadružni trgovini na 

Brezovici; 
ob 10. uri pri Remškarju, pri cer- 

kvi na Brezovici; 
ob 11. uri pri žel. postaji na Bre- 

zovici; 
pb 13. uri pri čevljarju proti Vo. 

goricam; 

GLAS!' 

ob 14. url pri Rakovcu, 
gorice; »c 

ob 15. uri pri Marinko, vn' 
22. novembra 1956: _ ..C) 
ob 8. uri pri Marinko Ig 

eorice; _,,. „ vo«®1 

ob 10. uri pri kovačiji v 
goricah; . 0, 

ob 11. uri pri zadružni »e 
Vnanjih goricah; j0 
- ob 14. uri pri zadružnem 
Notranjih goricah; 

ob 15. uri pri Marinčic, 
rija, Plešivica; . jjof 

ob 16. uri pri kovačiji * 
njih goricah; k0 ] 

ob 17. uri pri Novak, Pre 

ge, Notranje gorice. 
24. novembra 1956: 
ob 8. uri pri Alič, Notra™ 

rice štev. 116; . V]M »„.v 
ob 11. uri pri Stefančič, jj" 

ca štev. 74; , d; ),t/ 
ob 13.uri pri Rus, Plešivica ifi M« 
ob 16. uri pri KušljanoveiB p Г. 
ob 17. uri pri Samotorča^ g 

šivica štev. 44. 

I 
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o 
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IV. 
Odredba je izdana ur®0 „j, ii 

zato po 5. členu zakona o tak5 

se oproščena. , ito., 
Načelnik , rSt<l i Ш 

oddelka za gosp0. (, I ".'n 
Emest Krume 

" Pr 
i 

ado^JSi 

"Prti 

Izvleček Iz poročila o poslovanju SPLOŠNEGA MIZARSTVA, Vrhnika, v letu 1955 

Podjetje ima čebelarski in pohištveni oddelek. V letu 1955 je zaposlilo v januarju 34, v decembru pa 43 oseb, povprečno 38 oseb. 
oddelku izdeluje; čebelnjake, čebolne. panje vseh tipov in vse lesene čebelarske -potrebščme; v pohištvenem oddelku pa гаипо 

štvo po naročilu. Promet je znašal 25,576.641 din. Zaključni račun je potrdil OLO Ljubljana z odločbo št. 03/471-56 z dne 6. junija 

V čebelarji 
furnirano V; 

1950- 

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

A. Osnovna in IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3: Izločena sredstva tn druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
1. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeb 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v (100 din 

3.152 
597 

10.708 

78 

2.M7 

16.930 

Zap. 
6t. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in Izločenih sredstev • 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri flnansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
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 1 

Vodja računovodstva) 
Kranj c Mara 

Predsednik upravnega odborai 
Jerina Ignacij 

Direktor podjetja: 
Grom Ignacij 

Izvleček Iz poročila o poslovanju obrtne nabavno-prodajne zadruge »2ELEZ0-PR0MET«, Ljubljana, Trg sevoluc^ 
v letu 1955 

V obrtni nabavni in prodajni zadrugi »Zelezopromet« v Ljubljani je včlanjeno 113 članov raznih obrtnih kovinskih strok z obveznimi đelc^jpl 
5000 din ter petkratnim jamstvom. Skupno število plačanih deležev znaša 167 v višini 835.000 din. Zadruga je v-letu 1955 dosegla promet V ^ 

274,856.000 din. Bratto dohodek napram prometu znaša 3,28 % (v letu 1954 3,44 %) 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 195& 
Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna In izloCena sredstva 
i. Osnovna sredstva 
2 Investicije v teku 
3. izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

R. Obratna sredstva 
i. 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: 

Znesek v 000 din 

403 
1.697 

900 

32.377 
6 

66.696 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 

...f 

Vodja računovodstva! 
dr. Roger Anton 

Tredsednik upravnega odbora; 
Josip Rcbek 

Direktor podjetja: 
Miklič Anton 


