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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

^5. SEJA SVETA ZA NOTRANJE ZADEVE IN SPLOŠNO 
UPRAVO OLO 

(NADALJEVANJE) 

je porodilo ilcinolnil naCel- 
T 

dopolnil nat 
.-ajniStva za notranje zadeve 

t, Peter Zorko, ki je govoril o ne- 
. rili načelnih stališčih Tajništva 
"otranje zadeve, glede vprašanj, 
'Hrlevajo prometno varnost na 
'"V Tov. Zorko je med drugim 
0r'l o vlogi miličnikov pri nad- 

j^anju prometa, o kaznovanju 
ul^ipliniranih koristnikov cest, o 
J.1 ran ju avtomobilov in postav- 

koles, o vzgoji uslužbencev 
/"'štva za notranje zadeve, po- 
J1') miličnikov, o sredstvih za 
ГЈапјв državljanov v pogledu 
J^etne discipline in o problemih 
,;I0rUirane LM. V svojih izvaja- 

' i« zastopal stališče, da red v 
Tbi ne more biti odvisen samo A\ Mrepov miličnikov in od kazno- 

Politike. Nekateri so mnenja, 
dPPtih cestno-prometnih kršilcev 
>Ca'0 kaznovanih. Dejstvo pa je, 

' samo s kaznovalno politiko ne 
.Praviti reda na cestah. Kazen 
"" zadnje sredstvo, ki naj se 

tja pri vzgoji koristnikov 
^ reba je ujioštevati, da ima 
promet (o značilnost, da ga je 

'n premalo. Ravno zaradi 
a dejstva pa je na naših cestah 
'i0 red. Promet pa se se- Ш 'azvija in vedno bolj narašča. 

'Лапа je tipično kolesarsko me- 
*J('r se okoli ад.ООО državljanov 

^ ■^■v,ak dan s kolesi. Nekateri ob- 
:Sl'v,|i faktorji na območju našega 
iJJ Pa dajejo našemu prometu še 
Цц П(! značilnosti. Takšne značil- 
i|(V ?0: veliko število kolesarjev, 
V^ki prelazi, ki ovirajo, da bi 

naict razvijal v normalni hitro- 
V|?''asna vpre/na vozila, ki pred- 
!\јЈц-|о pravo vaško vozilo itd. 
C!" je tov. Zorko govoril o mi- 
\ I' ki urejajo promet. Vloga 
lj i"'kov pri urejevanju prometa 

. ^10 .preventivno-vzgojna in šele 
lili/lini meri represivna. Odnosi 
'i ('0 •' vljanov morajo 
!|ij|.Judni, kulturni in humani. Mi- 
'I,, ."v je v Ljubljani premalo, 
i "'Tajništvo za notranje zade- 

, M(.<".Vzo'0 posebno akcijo pri 
'uti, ljubljanske univerze. Stu- 
>' п.аЈ I'' pomagali miličnikom 
UHli promet. Z njimi naj bi 
' p ?n.jene posebne pogodbe. Po- 
U,, ®jništva za notranje zadeve 
l'1 s .1,1 je imel velik odziv. Ja- 
ilifl ]'!' preko <)0 študentov, ki so 
\i|V'jeni, da se na podlagi po- 
»HiJ 'eča ' 

niča, inž.Prezelj, Kapun, dr. Soba, 
Mison, inž. Jakopič, Vrhovnik, inž. 
Cimulinij, inž. Cotar. Razpravljali 
so o kolesarski stezi v Tivoliju, o 
opuščenih tramvajskih tračnicah, o 
gradnji kolesarske steze na Celov- 
ški cesti, o železniških prelazih, o 
semaforih, o prometnih znakih, o 
mostovih na cestah 111. in IV. reda, 
o problemu kolesarjev in kmečkih 
vozil, o vlogi Avto-moto zveze Slo- 
venije pri vzgoji cestno-prometne 
discipline, o odvzemu vozniških 
knjižic vinjenim voznikom motor- 
nih vozil, o ureditvi parkirnih pro- 
storov za avtomobile, o izdatkih za 
rekonstrukcije cest 1. reda, o ozna- 
čevanju prehodov in poslovanju 
smernikov na cestah itd. 

Po končani razpravi je predsed- 
nik sveta tov. Jenko Marijan pouda- 
ril, da so disciplina in red na cesti 
ter varnost prometa odvisni od vpli- 
va mnogih faktorjev, ki so objek- 
tivnega in subjektivnega značaja. 
Za izboljšanje prometa je predlagal 
sklepe in priporočila, katera je raz- 
vrstil v tri skupine, in sicer v ukre- 
pe, ki imajo namen: 

1. utrjevati prometno disciplino, 
2. utrjevati prometno varnost, 
3. izboljšati ureditev javnega 

prometa. 
Nekatere ukrepe se da izvesti v 

zelo kratkem roku, za druge, za ka- 
tere so potrebne finančna sredstva, 
pa je potreben daljši rok. 

Nato je Svet sprejel naslednje 
sklepe in priporočila: 

I. Glede vzgoje državljanov v 
prometni disciplini je potrebno na- 
vezati stike z gospodarskimi organi- 
zacijami, sindikalnimi forumi ter 
šolami. Državljani naj se vzgajajo 

potom filmov, radia, časopisov, kjer 
naj se objavljajo članki in slike o 
prometnih nesrečah itd. Kaznovalna 
politika naj bo zadnji ukrep, ki naj 
se ga poslužujejo organi LM. 

2. Tehnični pregledi motornih 
vozil naj bodo strogi, prav tako pa 
tudi vozniški izpiti. 

3. Tajništvo za notranje zadeve 
naj pri nadzorovanju cestno-promet- 
nih predpisov dosledno zahteva od 
kolesarjev in voznikov vprežnih vo- 
zil, da imajo zadnje dele vozil 
opremljene z odbojnimi stekli. 

4. Prometna varnost naj se utr- 
juje s pospešenim nameščanjem in 
popravljanjem cestno-prometnih zna- 
kov, za kar naj poskrbijo Tajništvo 
za notranje zadeve. Uprava za ceste 
in občinski ljudski odbori. 

5. Na križiščih Prešernove ceste 
s Celovško in Titovo, pred Pošto, na 
križišču Miklošičeve in Dalmatinove 
ulice, oziroma povsod tam, kjer se 
bo pokazala potreba, je treba name- 
stiti semafore. To vprašanje naj 
proučijo Tajništvo za notranje za- 
deve in pristojni upravni organi 
OLO ter prizadeti občinski ljudski 
odbori. 

6. Zaradi prenizkega števila pro- 
metnih miličnikov naj se vključijo 
pri nadzorovanju cestnega prometa 
(udi študentje, ki so pokazali, da 
imajo voljo, pomagati pri urejanju 
tega vprašanja. 

7. Glede iia dejstvo, da je pri 
nadzorovanju cestno-prometnih pred- 
pisov še vedno premalo mehanizira- 
nih sredstev, je treba modernizirati 
promet. To naj se upošteva pri se- 
stavljanju bodočih proračunov Taj- 
ništva za "notranje zadeve. 

8. Zaradi prometne varnosti naj 
se opuščene tramvajske tračnice za- 
lijejo ali odstranijo, kar je pač ren- 
tabilneje. ECZ se priporoči, da to 
vprašanje čimprej uredi. 

9. Čimprej naj se uredijo kole- 
sarske steze na Titovi, Celovški, 
Prešernovi, Tržaški in Dolenjski 
cesti. Dalje naj se uredi tudi kole- 
sarska sleza ob železniški progi med 
Prešernovo cesto in železniško pro- 
go. Do te ureditve pa je treba ko- 
lesarsko stezo v Tivoliju označiti 
tako, da ne bodo kolesarji ovirali 
pešcev. 

10. Ker uporabljajo Prešernovo 
cesto tudi vozniki vprežnih vozil, 
naj se napravi načrt za tranzit po 
vzporednih ali drugih cestah. 

11. Tajništvo za notranje zadeve 
in Tajništvo za komunalne zadeve 
OLO naj takoj proučita vprašanje 
parkirnih prostorov za avtomobile 
in prostorov za postavljanje koles. 
Parkirni prostor za avtomobile naj 
bi bil na Trgu revolucije in na pro- 
storu pred palačo PTT. Prostori za 
postavljanje koles naj se opremijo 
s stojali za kolesa. Pri proučevanju 
teh vprašani naj sodelujejo tudi ob- 
činski ljudski odbori. 

Pri uresničevanju vseh teh skle- 
pov in priporočil naj se izvršijo 
najprej tisti sklepi. Ki zahtevajo 
manj denarnih sredstev nato oni, 
katerih izvedba je cenejša, nazad- 
nje pa tisti, za katerih izvedbo so 
potrebna večja denarna sredstva. 

OBJAVA 
V smislu 90. člena Zakona o spre- 

membah in dopolnitvah Zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov potrjuje Okrajna 
volilna komisija v Ljubljani, da je 
bil pri nadomestnih volitvah v vo- 
lilni enoti >Trojane« za volitve v 
Občinski ljudski odbor Domžale 
dne 18. novembra 1956 izvoljen za 
odbornika ljudskega odbora Dom- 
žale kandidat 

CUKJATI Gorazda Valentin, po- 
štar, Trojane 4. 

Okrajna volilna komisija 
v Ljubljani: 

Tajnik: Predsednik: 
Franek Sladič 1. r. Jože PernnS 1. r. 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

/ 

ti 

"čajev usposobijo za ureje- 
izpolnijo vrzel 

vilu prometnih mi- 
; 1* .Pfometa in 
4, ne|n štr 
rv- 

;4i'Cno je tov. Zorko govoril še 
N^Soji državljanov v pogledu 
lij 1,1(; discipline. Za vzgajanje 

л./Лгч a posluževati vseh možnih 
ijr .S,:- kakor so; filmi, tisk, pouk 

Y V s'a'nc izložbe, 
S 1° 5° razpravljali arhitekt Bo- esnjuk Peter, Grcgorič Da- 

OBČINA CERKNICA 

Na podlagi 15. in 50. člena Zako- 
na o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 18/52), 24. člena sta- 
tuta občine Cerknica z dne 9. 2, 1956 
in 9. členu Uredbe o ureditvi in 
upravljanju dimnikarske službe (Ur. 
list LRS št. 21/50), v zvezi z razdel- 
kom 2/111-3 priloge l/A Zakona o 
pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Ur. list FLRJ št." 
26/53) in 3. člena Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Temeljnega 
zakona o prekrških (Ur. list FLRJ 
št. 28/55) je občinski ljudski odbor 
Cerknipa na 10. seji dne 25. oktobra 
1956 sprejel 

ODLOK 
o najvišji dimnikarski tarifi za 

dimnikarske storitve 
i. člen 

V območju občine Cerknica se 
predpisuje naslednja najvišja ta- 

rifa, do katere lahko socialistični in 
privatni dimnikarski obrati (v na- 
daljnjem besedilu dimnikarji) do- 
Ipčajo cene za naslednje vrste dim- 
nikarskih storitev: 

„ za odprto kuhinjsko 
ognjišče 40 din 

2. kmečka kuhinja z dvoj- 
nim stropom 60 din 

3. plezalni dimnik: 

VABILO 
na 11. sejo zbora proizvajalcev 

Na podlagi 2. odstavka 48. člena Statuta okraja Ljubljana sklicujem 
11. SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV 

Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, ki bo v torek, dne 27. no- 
vembra 1956, ob 9. uri dopoldne v sejni dvorani na Magistratu 
▼ Ljubljani. 

Predlagan je naslednji dnevnired: . 
1. Poročilo o delu in problematiki Biroja za posredovanje dela za 

1. polletje 1956. 
2. Razno. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno predlagati spremembo 

ali dopolnitev dnevnega reda. . /-,1 и- •• „1 _ 
Morebitno odsotnost javite skupščinski pisarni OLO, Kresija, soba 

St 16 (tel. 21-939). M , . . , . .. Nadomestuje predsednika 
podpredsednik: 

inž. Ivo Klemcnčič L r. 
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a) v pritlićni hiši 40 din 
b) v niši z vef nadstrop- 

ji, za vsako nadaljnje 
ali med nadstropje 10 din 

4. ozki ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši 20 din 
b) za vsako nadaljnje 

nadstropje ali med- 
nadstropje 9 din 

5. dimna cev: 
a) do 2 metrov 8 din 
b) za vsak nadaljnji meter 4 din 

6. dimniki ogrevalnih na- 
prav, navadnih in parnih 
pcJi: 
a) do vštevSi 1. mulstr. 50 din 
b) za vsako nadaljnje 

nadstropje a.i med- 
nadstropje 12 din 

7. dimniki od etažnih pefi. 
gostinskih ali zavodnih 
štedilnikov; 
a) za I. nadstropje 20 din 
b) za vsako nadaljnje 

nadstropje 8 din 
8. kanal za centralne ogre- 

valne ali pekovske peCi: 
a) mali do 5 m 50 din 
b) veliki nad 5 m 100 din 

9. štedilniki, vštevši dimno 
cev do I m: 
a) za t pečico in kotliček 35 din 
b) z dvema pečicama in 

kotličkom 45 din 
10. štedilniki v gostinskih 

obratih in zavodih; 
a) u-izni. prosto stoječi 

ali z nastavkom v go- 
stinskih obratih ali 
zavodih — mali 55 din 

b) isti veliki 95 din 
A. ogrevalce vode (bojler) 15 din 
12. grelci posode 24 din 
13. pralni kotel z dimno- 

vodom 
14. običajna železna peč s 

cevjo do 2 m 
15. peč sistema >Lutz< in 

podobno; 
a) brez pečice 22 din 
I) z eno pečico 28 din 
c) z dvema pečicama 32 din 
d) izredno velika 48 din 
e) kopalna peč do 1 m 

dimne cevi 30 din 
f) slaščičarska peč 70 din 

16. pekovska peč, navadna 
z dušiki 50 din 

17. pekovska parna peč; 
a) z eno etažo 90 din 
b) z dvema etažama 125 din 

18. etažna peč za centralno 
ogrevanje 35 din 

19. centralno ogrevalne na- 
prave; 
a) do 8 m4 ogrevalne po- 

vršine do vključno 
8 členov 62 din 

b) do 12 m1 ogrevalne 
površine do vključno 
14 členov 120 din 

c) nad 12 m2 ogrevalne 
površine nad 14 čle- 
nov 150 din 

20. izžiganje dimnikov; 
a) plezalnih dimnikov z 

materialom po kom. 210 din 
b) ozkih dimnikov z ma- 

teralom po komadu 180 din 
21. pregled in izstruganje 

dimnikov v novih ia 
adaptiranih stavbah; 
a) v pritlični hiši do 4 

dimnikov po kom. 55 din 
b) za vsako nadaljnje 

nadstropje ali med- 
nadstropje 12 din 

c) v pritlični hiši z več 
kot 4 dimniki po kom. 45 din 

d) za vsako nadaljnje 
nadstropje ali med- 
nadstropje po kom. 12 din 

2. člen 
Za drugi pregled in izstruganje 

dimnikov v novih in adaptiranih 
stavbah sme dimnikar zaračunati 

tarifo iz točke 21 a—d le 50'/o, za 
tretji pregled pa 25°/« določene tarife. 

3. člen 
Za dimnikarska dela, ki so zdru- 

žena s posebnim nevarnim delom, 
ali ki ga dimnikarji opravljajo po 
posebnem naročilu strank (zadnji 
odstavek 3. člena odredbe o obvez- 
nem ometanju kurilnih naprav iz 
Ur. lista LRS št. 11-85/48) se sme za- 
računati največ 20"/o pribitka k ta- 
rifi iz 1. člena tega odloka. 

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

4. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov 

in peči v gospodinjstvu, ki ga mora 
dimnikar izvajati, dimnikar ni upra- 
vičen zahtevati plačila, če ne vrši 
čiščenje teh ometalnih objektov iz 
1. člena tega odloka. 

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

5. člen 
Za vsa dimnikarska dela, ki niso 

všteta v 1. členu tega odloka, na pri- 
mer; čiščenje tovarniških dimnikov, 
parnih kotlov, velikih kanalov itd., 
se določi odškodnina po medseboj- 
nem sporazumu na podlagi porab- 
ljenega časa za opravljeno delo. 

6. člen 
Dimnikarji morajo na zahtevo 

15_din plačila dimnikarskih storitev izsta- 
.viti in izročiti potrdilo o vplačilu 

20 din dimnikarske storitve, z navedbo del, 
ki jih je opravil ter tarifno postav- 
ko, po kateri je zaračunal pristoj- 
bino. 

Dimnikarju, ki po lastni krivdi 
ne opravi čiščenja, ne pripada pla- 
čilo, koristnik dimnikarskega ob- 
jekta pa je dolžan plačati pristoj- 
bino po tarifi le, če je zakrivil, da 
dimnikar ne more opraviti obvezne- 
ga dimnikarskega dela. 

7. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo 

z denarno kaznijo do 3000 dinarjev 
po določilih Temeljnega zakona o 
prekrških, če za kršitve po drugih 
prepisih ni zagrožena strožja kazen. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

>Glasniku< ОШ Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. oktobra 1956. 

Predsednik 
Občinskega liudskega odbora; 

Jože Telič 1. r. 

OBČINA IVANČNA GORICA 
Na podlagi 2. odstavka (5. in 50. 

člena Zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS št. 19/52) in 
3. člena Uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo tak- 
se in prometni davek (Ur. list FLR.I 
št. 19/53 in 24/55) v zvezi z 2. členom 
Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34/55) priloga 1/Л-1 b XX 
in predpisi odloka o najvišji stopnji 
turistične takse v LRS (Ur. list LRS 
št. 16/55) je Občinski ljudski odbor 
Ivančna gorica po predhodni pri- 
trditvi OLO Ljubljana na 8. redni 
seji dne 30. julija i956 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju turistične takse 

na območju občine Ivančna gorica 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje 

turistična taksa za osebe, ki pre- 
nočujejo kot turisti v krajih na ob- 
močju občine Ivančna gorica. 

2. člen 
Za turista se smatra vsakdo, ki 

nima na območju občine stalnega 
bivališča in prenočuje vsaj enkrat 
v obratih, navedenih v prvem od- 
stavku 4. člena tega odloka. 

3. člen 
Turistična taksa se pobira od 

nočnin. 
4. člen 

Turistično takso so dolžni plače- 
vati turisti, ki prenočujejo v držav- 
nem, zadružnem ali zasebnem go- 
stišču, oziroma gostinskem podjetju, 
v dijaških domovih in internatih 
ali v registriranih turističnih sobah 
proti plačilu ustrezne nočnine in 
sicer; 

1. v času od 1. aprila do 31. ok- 
tobra; 

a) v hotelih kategorije C in D 
po 30 dinarjev za noč. 

b) v drugih prenočiščih, v sobah, 
ki jih oddajajo zasebniki, v inter- 
natih, v šolah in podobno po 20 di- 
narjev za noč. 

2. v ostalem času; 
a) v hotelu C in D kategorije po 

20 dinarjev za noč. 
b) v drugih prenočiščih, v sobah, ki 
jih oddajajo zasebniki, v internatih, 
šolah in podobno po 10 dinarjev za 
noč. 

5. člen 
Turistično takso so dolžna pobi- 

rati podjetja, oziroma zasebniki 
hkrati z nočnino in jo odvajati ob- 
činskemu ljudskemu odboru v me- 
sečnih obračunih. 

6. člen 
Turistične takse ne plačajo; 
a) osebe, ki jih kot svoje zava- 

rovance pošilja na zdravljenje ali 
ambulantni pregled Zavod za soci- 
alno zavarovanje; 

b) invalidi, ki se mudijo na 
zdravljenju po zdravnikovi odredbi; 

c) člani Počitniške Zveze Jugo- 
slavije, Zveze izvidniških organiza- 
cij Jugoslavije in društev »Partiza- 
na«, kadar taborijo v lastnih šoto- 
rih ali organiziranih počitniških ko- 
lonijah in pa člani šolskih počitni- 
ških kolonij in ekskurzij, kadar se 
v skupinah nastanijo v zato dolo- 
čenih domovih, šolah, šotorih in 
podobno; 

d) osebe ki prenočujejo v pla- 
ninskih kočah. 

7. člen 
Za člane sindikatov FLRJ. Zveze 

vojaških vojnih invalidov. Počitni- 
ške zveze Jugoslavije, izvidniških 
organizacij Jugoslavije »Partizana«, 
društev upokojencev, športnih orga- 
nizacij. za pripadnike JLA in Ljud- 
ske milice ter člane njihovih ožjih 
družin se zaračunava le 50'Vo turi- 
stična taksa po 4. členu tega odloka. 

8. člen 
Dohodke od turitienc takse upo- 

rabi občinski ljudski odbor za po- 
speševanje turizma. 

Z občinskim proračunom se do- 
hodki od turistične takse lahko v 
celoti prepustijo krajevnemu turi- 
stičnemu društvu, da iih uporabi za 
izvršitev svojega delovnega pro- 
grama. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora.' 
Stanislav Keber 1. r. 

OBČINA LOGATEC 

POPRAVEK J 
V odloku občine Logatec o 

bi občinske doklade na doj10 0, 
od kmetijstva od samostojnih P" , 
cev in od zasebnopravnih oS 

letu 1956 (objavljen v »01»®" u. 
št. 59 z dne 3. 8. 1956), se 
sedilo drugega odstavka 1. iD ^ 
ke 4. člena pravilno glasili: ^ 

1. Od dohodnine nad lOO.OOO 
narjev do 160.000 dinarjev 50/o; 

2. Od dohodnine nad iGO^o1/'; 
narjev: a) za uslužnostne obrti j jj, 
b) za ostale zavezance 30''/» oa 

merjene dohodnine. 

Na podlagi 35. člena Vjc^ ^ 
razdeljevanju in odpovedi ? r);. 
vanj (Ur. list LRS št. 19-86/55 
list LRS 43-151/55) ter v zvezi 

Л 
'fna 

)0t 
5, 
d; 
10 

R; 

lis 

<s 

na Zakona o pristojnosti jo 
in okrajnih LO v zadevah, 
urejene z dosedanjimi repubu8 j), 
predpisi (Ur. list LRS št. 26/55) P(ec 
I/B 11. pogl. Ill/t je ObLO j), 
na svoji 11. redni seji dne 2» ^, 
1956 sprejel sklep o spremen1'". ^ 
loka o razdeljevanju stan 
je bil objavljen v »Glasniku« ~ fo 
Ljubljana št. 34 tako, da se njeo 
prečiščeno besedilo glasi; 

ODLOK 
o razdeljevanju stanovanj 

1. člen ... 
Predpisi tega odloka lcr.1 („цО' 

o razdeljevanju in odpovedi s .rft) 
vanj (Ur. list LRS št. 19/55 in ,|jih: 

se uporabljajo v sledečih n!lS[1fii'' 
Dol. Logatec, Cevica, Martin^ 
Brod, Blekova vas. Gor. L"® 
Gor. vas in Kalce. 

V 

Ni 

a. 

i ^ S 

V 

[>c 
Hm 

2. člen 
i*1"1. Zaradi ugotovitve, kateri 

prosilcev izpolnjujejo največ VJt\t 
jev za dodelitev stanovanj. Lfj' 
stanovanjska komisija obči" jj; 
ljudskega odbora v januarju ' 
liju vsakega leta na podlagi P,r pfi' 
prosilcev seznam upravičen'1' 
čakovalcev stanovanj. V sezj'^pol' 
vpiše največ 10 prosilcev, I" јНЈ 
njujejo pogoje iz 15. in ,6; 0vC1'1 
uredbe o razdeljevanju in odV 
stanovanj. 

3. člen 
Seznam upravičenih pričak" 

potrjen, oziroma dopolnjen a 

men jen na seji Sveta za ko"1' 
in stanovanjske zadeve, se kr 

običajno objavi. 

4. člen . if1 

1" n« Tisti prosilci iz seznami- Cgft' lii 
v roku 6 mesecev ni bilo 
stanovanje, se uvrstijo na ^ 
zuama iz naslednjega razdobj 

bil 

V 4 
Ц 

K 

K 

w 

5. člen 
Nakazila za stanovanje ,z' 

činski ljudski odbor; 

M f 

■m' a) za stanovanja, s kater'" . f 
polaga občinski ljudski 0*ув1се' 
seznamu upravičenih priča* 

b) za stanovanja, s katef'^jjK^ 
polagajo gospodarske ali f g(^ 
organizacije, zavodi, državn 
po predlogu le-teh. 

t K* 
6. člen 

Ta odlok stopi v U 
objave v »Glasniku« Ok 
Ijana. .. ,i 

Predsednik 
Občinskega ljudskeg® . (, 

Anton PelkovscK 
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O'lf 

OBČINA MORAVČE 

■Šef4 2. odstavku 15. in 50. 
yi a zakona o občinskih ljudskih 

i™5
0ri.li (Ur. list LRS, št. 19/52), 2., 

ki • in 24. člena uredbe o cestnih 
kift (Ur* list FLRJ št. 19/56), 4., I J®- in 24. člena statuta občine 
F®vče, je Občinski ljudski odbor 
lJ4vče na redni seji dne 7. nov. 
^ sprejel 

ODLOK 
* Dstanovitvi cestnega sklada 

1. člen 
^tanovi se občinski cestni sklad 

П0 ^orav^e prora^unski 
2. člen 

^afedstva cestnega sklada so na- 
^"jena za vzdrževanje, rekon- 
kj ,'je, modernizacije in graditev 41IV. reda. 

3. člen 
' cestni sklad se stekajo: 

^'• dohodki iz stalnih virov po 
ki ' o cestnih skladih in po dru- 

2vcznih predpisih; 
^ dotacije iz proračuna občin- 

ljudskega odbora: 
кЛ, darila, posojila in drugi po- 

1,1 dohodki. 

P 

6. člen 
Računodajalec sklada je referent 

za proračun in fonde ObLO. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, glasilu OLG Ljub- 
ljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Bi-enčič 1. r. 

enot; 

4. člen 
iJj-estni sklad upravlja Svet za 
L^ialne in stanovanjske zadeve 
L delo občinskega ljudskega od- 

5. člen 
> Ja odlok velja od dneva objave 
kV asniku«, uradnem glasilu OLO 

"'јапа. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Martin Kiopčič 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
h * , • 

t...0 določbah 2. člena Uredbe o 
skladih (Ur. list FLRJ St. 

'kil. i 'n 50, člena zakona o občin- 
ll (ljudskih odborih (Ur. list LRS 

. ^2) je ObLO Vrhnika na XIV. 
'l'fe'' j86''' novem'jra 

ODLOK 
sPfeniembi odloka o občinskem 

cestnem skladu, 
Ij^ljenega v »Glasniku« z dne 
' c 1956 tako, da se njegovo pre- 

eno besedilo glasi: 

h t. člen 
j11 bi se zagotovila finančna 

4j0
s'va za vzdrževanje, rekonstruk- 

tV ' "lodernizacijo in graditev cest 
tjj.^da, ustanavlja ObLO Vrhnika 

nsKi cestni sklad. 

2. člen 
ta sklad se stekajo: 

>(l|' dohodki iz stalnih virov po 
j v"ih predpisih; 

dotacije iz proračuna ObLO 
'i'lo'K 'n drugih političnih terito- 

Občinski ljudski odbor Vrhnika 
je po določbah 1., 2., 7., 8., 21., 26., 
57. in 67. člena Temeljnega zakona o 
občinskih odborih na XIV. redni 
seji 7. 11. 1956 sprejel 

ODLOK 
o spremmbi odloka o proračunu 

in skladih ObLO Vrhnika 
za leto 1956 

t. člen 
Odlok o proračunu in skladih 

ObLO Vrhnika za leto 1956, sprejet 
na X. redni seji dne 20. 5. 1956 in 
objavljen v 62. številki »Glasnika« 
OLO Ljubljana, se spreminja tako, 
da se iz besedila 3. člena črta tretji 
stavek. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Brenčič 1. r. 

Občinski ljudski odbor Vrhnika 
je na XIV. redni seji dne 7. 11. 1956 
izdal naslednji 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka 

o poslovalnem času trgovin, lekarn 
in obrtnih delavnic 

sprejetega na XI. redni seji dne 
11. 7. 1956. 

1. člen 
Odlok o poslovalnem času trgo- 

vin, lekarn in obrtnih delavnic, 
sprejet na XI. redni seji dne 11. 7. 
1956 in objavljen v 62. številki 
»Glasnika« OLO Ljubljana, se raz- 
veljavlja, ker je o zadevi že sklppal 
Svet za gospodarstvo ObLO Vrhni- 
ka. ki je pristojen za izdajanje od- 
redb s tega področja. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Brenčič 1. r. 

^.darila, posojila in podobni do- 

h 3. člen 
№dke sklada pobirajo organi 

■ pristojni po vrstah dohodka. 

л. 4. člen 
Vt( d upravlja odsek za gospo- 

Vo in komunalne zadeve ObLO. 

Он 5- б1еп 

HJ^dbodajalec za predračun do- 
'ilOV 'n izdatkov skladu je tajnik 

Svet za gospodarstvo ObLO Vrh- 
nika. je na VI. seji 20. 4. 1956 in 
V1IL seji 12. 6. 1956 po določbah 59. 
člena Uredbe o trgovanju ter 1. toč- 
ki razdelka XXXI priloge I/B k Za- 
konu o pristojnosti ObLO in OLO 
na predlog obrtne zbornice in trgov- 
ske zbornice izdal naslednjo 

ODREDBO 
o po.slovalnpm času trgovin, lekarn 

in obrtnih delavnic na območju 
občine Vrhnika 

1. člen 
S to odredbo se predpisuje obra- 

tovalni čas trgovinam, lekarnam, 
obrtnim delavnicam in drugim go- 
spodarskim organizacijam, ki poslu- 
jejo s strankami, razen gostišč. 

V času, ki je predpisan v tej 
odredbi, morajo biti obrati odprti 
za stranke, lahko so pa odprti tudi 
izven tega časa, če je to v skladu 
s časom, ki je predpisan za zapo- 
slene delavce. 

2. člen 
Tajnik ObLO sme na utemeljeno 

prošnjo gospodarske organizacije iz- 
jemno dovoliti, da se obrat zupre 
med poslovnlnim časom, če je to 
nujno zaradi inventure, adaptacij 
in podobnih razlogov. 

Svet za gospodarstvo, družbeni 
plan, finance in delo ObLO lahko 
dovoli posameznemu obratu na ute- 
meljeno prošnjo obrutovalni čas, 
različen od tistega, ki je predpisan 
s to uredbo. 

3. člen 
Zimski poslovalni čas traja od 

16. septembra do 15. aprila, poletni 
pa od 16. aprila do 15. septembra. 

4. člen 
Poslovalni čas, naveden v tej 

odredbi, velja le za delavnike. Ob 
nedeljah in delu prostih dneh mo- 
rajo biti odprte le slaščičarne in 
brivnice, in sicer brivnice od 8. do 
12. ure, slaščičarne pa pozimi od 
8. do 14. ure, poleti pa od 7. do 
13. ure. 

5. člen 
Obrati morajo biti odprti v času, 

določenem s to odredbo. 

6. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno 

objavljen na vhodu obrata. 
Ce je obrat zaprt po izjemnem 

dovoljenju, danem po 2. členu te 
odredbe, morajo biti na vhodu obrata 
objavljeni podatki o tem, koliko 
časa bo obrat zaprt, kdo je izdal 
dovoljenje. 

7. člen 
Trgovine morajo biti odprte: 
a) trgovine z živili, gospodinj- 

skimi potrebščinami in industrij- 
skim blagom: 

od ponedeljka do petka: 
pozimi od 8 do 12 in od 14. do 

17,30; 
ob sobotah od 8 do 13; 
poleti od 7,30 do 12,30 in od 17 do 

19,30; ob sobotah od 7,30 do 12,30; 
b) prodajalne sadja in zelenjave: 
pozimi od 7,30 do 12. in od 15. do 

18. ure; 
poleti od 6,30 do 12. in od 17. do 

19. ure; 
c) trafike: 
pozimi od 7,30 do 12. in od 15. do 

18. ure; 
poleti od 6,30 do 12. in od 17. do 

19. ure; 
d) bencinske črpalke: 
pozimi od 8. do 18. ure; 
poleti od 7,30 do 19,30. 

8. člen 
Lekarne morajo biti odprte po- 

zimi od 8. do 12. in od 15. do 18.ure; 
poleti pa od 8. do 12. in od 16. do 
18. ure. 

9. člen 
u) Poslovalni čas obrtnih delav- 

nic, ki poslujejo s strankami, razen 
brivskih in frizerskih delavnic, pe- 
karn, slaščičarn in mesarij, je od 
ponedeljka do potka: 

pozimi: od 8. do 12. in od 14. do 
17,30; ob sobotah od 7. do 15. ure; 

poleti od 7. do 12. in od 15. do 
18. ure; ob sobotah od 6. do 14. ure. 

b) Brivske in frizerske delavnice: 
od torka do petka pozimi od 8. do 

12. in od 14.30 do 18,30; ob sobotah 
od 7. do 12,30 in od 14. do 20,30; 

poleti od 8. do 12. in od 15,30 do 
19,30; ob sobotah od 7. do 12,30 in 
od 14. do 20,30. 

Ob ponedeljkih so obrati briv- 
skih in frizerskih delavnic zaprti. 

e) Pekarne: 
pozimi od 5,30 do 11. in od 15,30 

do 18. ure; 

poleti od 5,30 do 11. in od 16,30 
do 19. ure. 

d) Slaščičarne: 
pozimi od 8. do 12. in od 15. do 

18. ure; 
poleti od 8. do 12. in od 16. do 

19. ure. 
e) Mesarije: 
pozimi od 7. do 11. ure; ob sobo- 

tah od 6. do 11. in od 15. do 18. ure; 
poleti od 6. do U. ure; ob sobo- 

tah od 6. do 11. in od 16. do 19. ure. 
Ta odredba velja takoj. 

Predsednik 
Sveta za gospodarstvo: 

Anton Voljč 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-RUDNIK 
Občinski ljudski odbor Ljublja- 

na-Rudnik je na podlagi 22. točke 
24. čl. svojega Statuta z dne 14. ju- 
lija 1956, 29. čl. zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS 
št. 19-88/52) in v zvezi s 60. čl. ured- 
be o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Ur. list FLRJ št. 6/56) izdal 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o opravljanju 
gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in go- 
stišč, o oddajanju opremljenih sob 
turistom in potnikom in o dajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih na območju Občine Ljub- 

Ijana-Rudnik. 

L člen 
Odlok o opravljanju gostinskih 

storitev izven poslovnih prostorov 
gostinskih podjetij in gostišč, o od- 
dajanju opremljenih soli turistom in 
potnikom in o dajanju hrane abo- 
nentom v zasebnih gospodinjstvih 
na področju občine Ljubljana-Rud- 
nik, sprejet in izdan na 10. redni 
seji ObLO Ljubijana-Rudnik dne 
14. julija 1956, št. 2543/1-56 in objav- 
ljen v »Glasniku« št. 64/56, se v ce- 
loti razveljavi. 

2. člen 
Razveliavitev tega odloka velja 

z dnem objave v »Glasniku«, urad- 
nem glasilu OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

France Sitar 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 

Gospodarskim organizacijam 
občine Ljubljana-Vič 

Po naročilu finančnega inšpekto- 
rata Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana opozarjamo vse gospo- 
darske organizacije na območju 
Občine Ljubljana-Vič, da morajo 
pravočasno pošiljati vloge za ugo- 
tavljanje kreditne sposobnosti svoje 
gospodarske organizacije. Ta ugo- 
tavljanja izvršuje Okrajni revizij- 
sko tehnični zavod v Ljubljani 
(Mestni magistrat). 

Pravočasno pošiljanje vlog omo- 
goča zavodu ekspeditivno vršitev 
poslovanja. Gospodarske organiza- 
cije morajo zaprositi za tako listino 
štirinajst dni prej, ko jo rabijo. 
V takem primeru bodo organizacije 
prejele dokument pravočasno, tako 
da svojih obveznih rokov ne bodo 
zamujale. 

Za morebitne informacije glede 
ugotavljanja kreditnih sposobnosti 
se obračajte na Okrajni revizijsko 
tehnični zavod, Ljubljana, Mestni trg. 

Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Vič 



STRAN 442 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja IMPORT »»CHEMO« EXP0RT, Ljubljana, Malslrova 10, v letu 1955 

Podjetje je v letu 1955 ustvarilo prometa v vrednosti 1.527,202.816 din ali 128 % od planiranega. Blagovni kolićnik obračanja je bil 16.74. PoV 

no je bilo zaposlenih 74 delavcev in nameščencev 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

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

St. Naziv postavke Znesek 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovne sredstva 
2. Investicije v teku 
3. izlofena sredstva in druga Investicijska »redstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna oDratna sredstva 

C. Sredstva v obratunu In druga aktiva 
5. Kupci In druge terjatve 
6. Druga akttve D. Finančni uspeb 
I. Razporelem dobitek 
8. Izguba 

Skupaj^ 

«0.340 
11.060 

149.990 

90.341 
17.474 

65.988 

375.193 

A. Viri osnovnih In lzlo£enih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri tinanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Vodja računovodstvai 
KaučiC Vladimir 

Predsednik upravnega odborai 
Pire Marjan 

Direktor podjetja: 
Gabrijel MilloS 

jjd.iH 

15.* 
JlSjli 

Izvleček 1^ poročila o poslovanju ortopedskega podjetja »SOČA«. Ljubljana, Vrazov tra 4, v 

Podjetje zaposluje 78 delavcev in nameščencev. Plan realizacije je dosežen 94 %. Zastareli strojni park m neprimerni prostori ovnrajo 
kapaciteto podjetja. Upravni odbor in delavski svet sta mesečno redno zasedala 

v# 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1959 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
t. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
i. Izločena sredstva Ш druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

O. Finančni uspeb 
1. Razporejeni dobiček 
I. Izguba 

^ku£ajj_ 

Znesek v 000 din 

14.030 
682 

8.827 

11.839 

1.85« 
189 

7.772 

48.197 

Zap 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Ra7.nl skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri tinanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
*. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek 

Vodja računovodstva; 
Zupan Draga 

Predsednik upravnega ofl^oraj 
Briceij Ccleriu 

Direktor podjetja- 
Grosar Vladlmi 

Izvleček Iz poročila o poslovanju gradbenega podjetj" TEHNIK*« Ljubljana, Vožnjakova C-a, v Ии 19** 

Družbeni plan proizvodnje je v letu 1955 znašal 1.810,000.000 dinarjev, ker smo predvidevali napram doseženi realizaciji v letu 19а4 
proizvodnjo zaradi nakazanih smernic za omejitev investicij, zaradi dovršitve in zaključka nekaterih objektov ter zaradi kritičnosti kvali'1 
delovne sile, ki nam je bila potrebna za nadaljevanje in izvedbo dovršitvenih del. Ob koncu leta 1955 znaša realizacija 1.936.114.385 d 
Z ustvarjeno proizvodnjo smo presegli plan za 7,5 %. Povprečno je bilo v podjetju zaposlenih 1789 delavcev in nameščencev. Da si zaSoV^ 

potrebne kadre, je podjetje v letošnjem letu še povečalo kader vajencev, katerih imamo zdaj 126 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 195& 
e* 

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

St. Naziv postavke Znesek ' 

A. Osnovna in izločena sredstva 
I. Osnovna sredstva 
1- Investicije v teku 
8. 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 
8. Druga aktiva 

O. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
(. Izguba 

Skupaj: 

223.171 
3.264 

65.764 

196.518 

290.496 
24.884 

157.946 

962.043 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za tmansiranje Investicij 
5. DrugI viri tinanslranja Investicij 

B. viri obratnih sredstev 
t. vin obratnih sredstev (skupno) 

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

10 Kritje Izgube 
D. Finančni uspeh 

ll 

$ 

Skupaj: 

vodja računovodstva! 
Sušnik EU 

Predsednik upravnega odborat 
Jerebic Martin 

Direktor podjetlai 
iug. Živec Franc 
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Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »SLOVENIJA-SADJE«, Ljubljana, v letu 1955 

^ sestavu podjetja je bilo na dan 31. decembra 1955 skladišče Volčja draga, Kanal in predstavništva v Mariboru, Beogradu ter Skopju. Izvoz je 
bii izvršen v 14 držav. Količinski plan izvoza je bil realiziran s 120 %, vrednostni pa s 155 %. Blagovni promet je znašal v L 1955 1.670,931.329 

dinarjev. Zaposlenih je bilo v letu 1955 205 delavcev in uslužbencev 

^Tiv/ BILANCA na dan 31. decembra 1951 PASIVA 

Zap. 
it Naziv postavke Znesek v ooo din Zap. 

fit. Naziv postavke Znesek v ooo din 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1 Investicije v teku 
I. Izločena sredstva tn druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
B. Izguba 
 Skupaj; 

30.085 
24.724 

281.429 
1.540 

96.832 

799.903 

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 
5. Vin obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 
0. Kritje izgube 

Skupaj; 

963 
29.122 
27.188 

451.359 

162.835 
28.604 
96.832 

799.903 

Vodja računovodstva: 
Kersnik Božidar 

Predsednik upravnega odbora; 
Koinpare Milan 

Direktor podjetja: 
Fijavž Fran Jo 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetjr 'NSTAI ACM^" 'мФИппа, Kemnisk" nlira. v IpfH 1955 

Podjetje se bavi z montažo toplovodnih, parnih in toplozračnih centralnih kurjav, žarilne kurjave, klima naprave, vseh vrst vodovodnih instalacij 
in izvrševanjem vsega stavbnega kleparstva. Poleg tega tudi projektira vsa v stroko spadajoča dela 

A,cnvA bilanca na dan 31. decembra 195» PASIVA 

Zcp 
6t. Naziv postavke 

A. Osnovna in Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. Investicije v teku 
5. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratne sredstva 

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

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

Znesek v 900 din 

13.608 
55.816 
6.007 

43.822 

55.305 
65 

45.958 

220.581 

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 га finansiranje investicij 
5. Drugi viri finansiranja investicij 

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

C. Vin sredstev v obračunu in druga sredstva 
?. Dobavitelji in druge obveznosti 
B. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9 Dobiček 

10. Kritje Izgube 

Znesek v ooo din 

13.608 
11.920 
54.240 

1.576 

43.800 

49.479 

45.958 
220.581 

Vodja računovodstva* 
Marolt Božena 

PredsconiK upravnega odbora: 
Mihalek Otmar 

Direktor podjetja: 
Kristan Ivan 

l7vl«>^rif pnročila o poslovanju trnovskega podjetje '»KOIPNIAIE« Mubljana, Šentvid 20, v letu 1955 

Podjetje je v lelu 1955 zaposlovalo povprečno 32 uslužbencev in tri vajence. Ustvarjen promet znaša 133,379.000 din, to je 131 % v odnosu 
planirani promet. Eno svojih večjih poslovalnic je podjetje povsem preuredilo, tako da odgovarja potrebam današnje trgovine. Tudi v ostalem 

se je celotni kolektiv trudil, da je bilo poslovanje čim boljše 

*Ktiva BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap 
St Naziv postavke 

A. Osnovna In IzloCena sredstva 
I. Osnovna sredstva 
J. Investicije v teku 
I. Izločena sredstva In druga Investicijska »redstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
5. Kupol In druge terjatve 
I. Druga aktiva 

D. Flnantnl uspeta 
'. Razporejen) dobiček 
>. Izguba 

_   Skupaj; 

Znesek v ooo din 

1.684 
3.899 

15.989 

Ш 
29 

tl.HSS 

Zap 
»t Naziv postavke 

&. viri osnovnih tn Izločenih sredstev 
t. Sklad osnovnih sredstev 
j. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
S. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
5. Drugi vin finansiranja Investicij 

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

C. Vtrl sredstev v obračunu In druga sredstva 
1. Dobavitelji In druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

O. Finančni uspeh 
(. Dobiček 

10. Krltle Izgube   Skupaj; 

PASIVA 

Znesek v OOO din 

1.(84 
3.070 

10.000 

(.MS 

21.659 

Vodja računovodstva! 
Senožetnik Joie 

Predsednik upravnega odbora) 
Novak Jurij 

Direktor podjetja) 
Pregl Mirko 
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izvleček iz poročila o poslovanfu trgovskega podjetja »NAŠ VRT«, Ljubljana, Vrhovčeva 4, v letu 1955 

Upravni odbor podjetja predstavlja delavski svet podjetja. V letu 1955 je imel 13 sej, na katerih se je obravnavala celotna problematika P0** 
jetja, organizacija in inventurne razlike. Člani upravnega odbora so aktivno razpravljali o vseh zadevah 

aktiva BIL.ANCA na dan 31. decembra 19S9 

Zap Naziv postavke 

A. Osnovna tn IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
S. Izločena sredstva in druga tnvestlcllska redstva 

B. Obratna sredstva 
I. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunn In druga aktiva 
4. Kupe) In druge terjatve 
8. Druea aktive 

D. FinanCnl uspeb 
I. Razporejeni dobitek 
8 Izguba 
    Skupaj: 

Znesek v 000 din 

256 
268 

2.462 

«23 
14 

30 

3.6J3 

Zap. 
st. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In IzloCenlb sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. DrugI viri flnanslranja investicij 

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

C. Vlrl sredstev v obračunu In druga sredstva 
1. Dobavitelji In druge obveznosti 
t. Druga pasiva 

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v K" 

J5< 
г* 
* 

t& 

s» 

Vodja računovodstvai 
Anžič Julija 

Predsednik upravnega odborai 
Jarc Metka 

Direktni ^»ujetja: 
Pcruzzl Scverin 

lzv№k iz poročila o poslovanju OBRTNE NABAVN0-PR0DAJNE ZADRUGE ŠČETARJEV IN METLARJEV 
ZA SL0VENJ0 z o. j., Ljubljana, Dolenjska c. 1, v letu 1955 

JU ft Zadruga je bila osnovana v letu 1948 z odločbo MLO Ljubljana. Zadruga je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Zadr. red. st. 
258/48 od 16/11 1948. — V letu 1955 je zadruga zaposljevala povprečno 4 uslužbence in delavce. Pri nabavi surovin članom in prodaji izdel* 
članov je zadruga dosegla prometa 59,600.000 din. Obveznosti do družbene skupnosti so poravnane. Knjigovodstvo je vodeno ažurno in v re 

Zadrugo upravlja Upravni odbor, ki je imel redno seje, na katerih so se obravnavale tekoče in problematične zadeve 

AKTIVA B1L.ANCA na dan 31, decembra 18SS 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
i. Osnovna sredstva 
S. Investicije v teku 
t. Izločena sredstva tn druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
5. Kupci in druge terlatve 
>. Druga aktiva 

D. Finančni uspeb 
X. Razporejeni dobiček 
I. Izguba 

_SkupaJ^ 

Znesek v 000 ^ln 

203 
378 

3.329 
2.256 

7.167 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Vlrl 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 flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek v ' 

4.^ 

«.3" 

Vodja računovodstva! 
Ivan Kržan 

PredsedniK upravnega odborai 
Arralč Slavko 

Direktor podjetjai 
Mlchler Marjan 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja za nakup in prodajo lesa MESTNA ZADRUŽNA ZVEZA, 
Ljubljana, v letu 1955 

Predmet poslovanja trgovskega podjetja za nakup in prodajo lesa OZZ Ljubljana je trgovina z lesom in izvrševanje žagarskih uslug. Usta^J 
vitelj gospodarske organizacije je bila MZZ za glavno mesto Ljubljana. Odobritev k ustanovitvi pa je izdal MLO Ljubljana pod št. G 849/3 

z dne 26. junija 1952 

■A< AKTIVA BILANCA na dau 31. decembra 1955 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
4. Skupr.a obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
1. Razporejeni dobiček 
S. Izguba 

_SkupaJ^ 

Znesek v 000 din 

2.516 
2.690 

5.418 

158 
610 

1.597 

12.889 

Zap. 
St Naziv postavke 

A. Vlrl 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 flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 1 

Vodja računovodstva) 
rleško Hubert 

Predsednik upravnega odborai 
Puc Miiia 

Direktor podjetjai 
Vrbovec Stane 
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izvleček iz poročila o poslovanju založniškega podjetja CANKARJEVA ZAL02BA, Ljubljana, Kidričeva 1/1., 

v letu 1955 

^jetje je bilo ustanovljeno 5. junija 1945. Izdaja marksistična, publioiatična in leposlovna dela, kupuje, prodaja In izvaža predvsem znanstvene 
^UKvarne knjige ter uvaža inozemske knjige in revije. — Promet je znašal 74,477.000 din in je presegel planiranega za 14 odstotkov. Obvez- 

nosti do družbene skupnosti so bile poravnane, knjigovodstvo je ažurno in v redu 

BILANCA na dan 31. decembra 195S PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna in izloCena sredstva 
Osnovna sredstva 

J. Investicije v teku 
•• Izločena sredstva in druga investicijska eredstva 

B. Obratna sredstva 
•. Skupna obratna sredstva 

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

D. FinanCni uspeh 
Razporejeni dobiček 

I. Izguba 
^  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.280 
3.043 

45.929 

7.673 
2.514 

3.759 

65.198 

Za p. 
§t. Naziv postavke 

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

Znesek v 000 din 

2.280 
4.371 

32.513 

3.534 
18.741 
3.759 

65.198 

Vodja računovodstva: 
Zupančič Marija 

Predsednik upravnega odboras 
Tauslg Štefan 

Direktor podjetja: 
Modic Lev 

lzvl»»rnk iz poročila o poslovanju gradbenega podjetja »STAVBA POUH«. Liiibliana-Pcije 40, v letu 1955 

^jetje je do 31. marca 1955 poslovalo skupno s podjetji MIZARSTVO IN TESARSTVO ZADOBROVA in MIZARSTVOM KASEU. Pov- 
wečno je zaposlovalo 30 delavcev in uslužbencev. Seje UO podjetja so se vržile redno, DS pa po potrebi. Plan podjetja je bil v celoti izpolnjen 

prav tako pa so bile obveznosti do družbene skupnosti v redu poravnane 

VA BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Zap. Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 

Izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

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

J. Kupci in druge terjatve 
•• Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
J« Razporejeni dobiček 
•• Izguba 

^ Skupaj: 

Znesek v ( 00 din 

4.200 
125 

3.183 

1.577 

1.977 

5.836 

16.898 

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 ooo din 

4.200 
3.225 

125 

1.884 

1.628 

5.836 
16.898 

Vodja računovodstva; 
Kovač Mlnka 

Predsednik upravnega odbora: 
Brajer Franc 

Direktor podjetja: 
Hojšek Ivan 

lzvl««č»»k iz pomcHa o poslovanju obrtnega podjetje čevljarslvr »ZMAGA- Mubljana, Igriška 3, v letu 1955 

.ocijotj »j je bilo ustanovljeno dne 1. oktobra 1952 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana po št. 1465/52 z dne 29. oktobra 1952. — V letu 1955 

.Podjetje zaposlovalo povprečno 22 delavcev in uslužbencev ter ustvarilo 10,999.707 din prometa. Obveznosti do družbene skupnosti so bile 
^avnane. Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. Delovni kolektiv podjetja oz. UO in DS sta imela zasedanja redno ter so 

se problemi sproti reševali 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke Znesek v ooo dtn Znp. 
St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

A. Osnovna in IzloCena sredstva 
'• Osnovna sredstva 
•• Investicije v teku 
'• Izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
*• Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktlvs 
J- Kupci In druge terjatve 
'• Druga aktiva 

D. FlnanCnl uspeh 
J- Razporejeni dobiček 
•• Izguba 

Skupaj: 

281 
388 

2.075 

338 

714 

3.79« 

A. Viri osnovnih In IzloCenlh sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje InvesUdJ 
5. DrugI viri finanslranja Investicij 

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

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

D. FlnanCnl uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube  Skupaj: 

281 
586 

1.180 

797 
238 
714 

3.79« 

Vodja računovodstvai 
Mravljak Marica 

Predsednik upravnega odbora.! 
Vidmar Rafael 

Dlrektoi podjetja; 
Trdan Leopold 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »KRANJICA«, Ljubljana — Mestni trg 21, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 1. julija 1954 z odločbo ML.O glavnega mesta Ljubljana. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno ' 
delavcev in uslužbencev ter ustvairilo prometa za 92,899.910 din. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je rentabiu1 

knjigovodstvo ažurno in v redu. Delovni kolektiv podjetja oz. UO in DS sta imela zasedanja redno ter so se problemi sproti reševali 

AKTIVA BILANCA aa dan 31. decembra 195} 
V 
JU 

Zap 
it Naziv postavke 

Osnovna tn izlofiena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. izločena eredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
l. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
S. Drut?a aktiva 

D. Finančni uspeb 
I. Razporejeni dobiček 
S. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v ooo din 

1.151 
1.236 

12.737 

343 
19 

111 

15.597 

Zap 
U. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
S Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje 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: 

Znesek v OOO 

1.9" 

4.«| U« 
ll> 

Vodja računovodstva: 
Mravljak Marica 

Predsednik upiavneci odbora: 
Zgajnar Helena 

Direktor podjetja: 
PogaCar Stane 
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Izvleček iz poročila o poslovanju ml7nr«;fva »0R UUR« lANin.. Mi>h;inna, Poljanski nasip 40. v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 17. septembra 1954 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povpre^ 
27 delavcev in uslužbencev ter ustvarilo v tem letu 21,973.344 din prometa. Plan je bil dosežen 122 odstotno. Obveznosti, do družbene skuF 
nosti so poravnane. Podjetje je vseskozi rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. Delavski svet in Upravni odbor sta imela zasedanja red® 

in so se vsi problemi sproti reševali 

AKTIVA B 1 L. A N C A na dan 31. decembra 1933 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna In IzIoCena sredstva 
t. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3 Izločena sredstva tn druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
5. Kupol In druge terjatve 
(. Druga aktiva 

D. FlnanCnl nspeb 
I. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

jskupa^ 

Znesek v 000 din 

3.249 
657 

4.693 

2.Z72 
IS 

340 

11.227 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnlb In IzloCenlh sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
t. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za llnanslranje Investicij 
J. DrugI viri finanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
D. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v "00 din 

% 

Vodja računovodstva: 
Kragel Magda 

i>re&>eoniK upravnega odbora: 
MarucelJ Marjan 

Dlrektot podletjai 
Kakar Marjan 
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Izvlf»č«»k iz noročil«? o poslovanju podj'etja »CEVUARNA«. Ijubljana, Kolodvorska 1?. v »pf" ioR5 

Preko vsega poslovnega lota je podjetje uspešno poslovalo in tudi doseglo zadovoljiv finančni uspeh. Za leto 1955 je bilo podjetje 
izvršiti plan v vrednosti 29,650.000 din, doseglo pa ga je v vrednosti 32,184.000 din. S tem je finančni plan podjetje izpolnilo s 104 odstop ■ 

Povpreično zaposlenih je bilo 52 delavcev od tega 3 vajenci 

% 

AKTIVA B1L.ANCA na dan 31. decembra 1953 

Zap. 
5t. Naziv postavke 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
I. Izločeno sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
t. Kupci In druge terjatve 
(. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

_SkU£a]^ 

Zap. 
П. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenlb sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
5. DrugI viri finanslranja Investicij 

B. Vlrl obratnih sredstev 
(. Vlrl obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
   Skupaj: 

Znesek v 

l-1 

jojž^ 

Vodja računovodstva: 
Ogrln Majda 

fieds^.dnlk upravnega odbora: 
Uepohar Anton 

Direktor podjetjas 
GorSe Franc 


