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Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA CERKNICA 

„Ja podlagi 15. in ryO. člena Za- 
I)4 o občinskih Ijndskili odborih 
„•'ist LRS šf. 19/52), 24. člena sta- 
'lij ?^'ne Cerknica z dne 9. fe- rJu 1956 15. člena zakona o 
^lmliščih (Ur. list LRS št. 49/55) 
, .v skludn s 23. členom pravilnika 
''vrScvanjc /akona o pokopali- 

/' (pr. list LRS št. 26/56) in 5. čle- 
jj^ona o sprc'menibah in dopol- 

■ temeljnega zakona o pre- 
^lh .(Ur. list Fl.UJ št. 58/55) je 

'"skj ljudski odbor ("crknit •u na 
ilne 25. oktobra 1956 sprejel 

. ODLOK 
^орпШкет redu /m pokopališča 

"« območju občine Cerknica 

1. člen 
Ijls10P чл pokopališče je dovoljen K 'lun v čdsu od 5. do 21. ure. 

. 2. člen 
Ц, odovanje in ponesnaženje 

nasadov, ste/ ter drugih 
k in naprav tia pokopališčih 
^povedano. 

y_r' okraševanju grobov jt- treba 
lir"', o'lpadke in smeli odlagali 
iij, "jili. ki so za to določeni z vid- 
fnačbo. 

"HiT- dovoljeno voditi na po- "llsče samo na vrvici. 

ц <"1,,n 

ir 'V pokopališčiii mora vladati 
»' ''t je in godba sta dovoljena 
^'"Kopališčih samo v okviru po- 

"v ali komcmoracij. 

j. 4 б'еп 

'Hlcl"5'01'! zn grobove se praviloma 
,le(jj"jej0 na podlagi mrliško 
i ''lega lista ter po plačilu pred- 
''iik, pristojbine za vrstni grob, 
Sli"ls ' ''"I', za grobnico ali za 
\"0 Srobišče. Prostori za grobove 
Ч.;у. padlih v NOV n za grobove 
"ici '^'"tičncga terorja se odka- 

•0. hrez plačila pristojbine. 

(j,, "stori za grobove se dodclju- 
<lii1,

Za dobo največ 10 let. Upo- 
V,j| doba se lahko podaljša po 
'ц" pristojbine za nadaljnjih 

5. člen 

6. člen 
vzdržuje uporabnik pro- 

ii v grob. Vzdrževanje mora 
Si S 'adu z načrtom o razdelitvi Ц). ter s predpisi o ureditvi po- 
iij,, S(■■ Za sajenje in odstranjc- 
\l okrasnih dreves je potrebno 

dovoljenje. 

No 
7. člen 

"r ne želi več uporabljati pro- 
,\liC? fffob, mora to naznaniti po- 
Лц y4,'tnu oskrbništvu. V tem pri- 
пђпч 0d|>''ljc nagrobnike in 

ii l'tii'i ' vc,,dar moča sporočiti 
J1, Ou* ' {'п i''1 iiu|"<'rava odstra- 
^4e 

sno drevje in vzidane spo- ;H . odpeljati le s privoljc- 
Okopališkegu oskrbuišiva. 

8. člen 
Kadar pokopališko oskrbništvo 

ugotovi opuščen grob ali grobnico, 
zanemarjen nagrobnik ali spomenik, 
pozove uporabnika prostora, da po- 
skrbi za ureditev groba, grobnice, 
nagrobnika ali spomenika. S pozivom 
o ureditvi opuščenega groba ali grob- 
nice in zanemarjenega nagrobnika 
ali spomenika se od uporabnika 
lahko zahteva izjava o tem »ali želi 
še nadalje obdržati prostor in je pri- 
pravljen za grob ah grobnico plačati 
pristojbino, če je dospela v plačilo«. 

Cc se uporabnik prsolora v'do- 
ločenem roku ne odzove povabilu in 
če ne poskrbi za ureditev groba ali 
grobnice, ugasne pravica do prostora 
za grob ali grobnico in pokopališko 
oskrbništvo lahko prosto razpolaga 
s prostorom za grob.Zanemarjeni na- 
tega roka odstranijo, lastniki pa se 
grobniki in* spomeniki se po preteku 
tega roka z javnim razpisom pozo 
vejo, da z njimi razpolagajo. Rok, 
ki se določi za ureditev groba, grob- 
nice. nagrobnika ali spomenika in 
za izjavo, o nadaljnji uporabi pro- 
stora za grob. ne more biti krajši od 
15 dni. lahko pa ga pokopališko 
oskrbništvo pbdaljša, kadar gre za 
popravila, ki zahtevajo daljši čas. 

9. člen 
Za vzdrževanje javnih potov in 

nasadov, čistoče, reda in miru na po- 
kopališčih, za izkope jam, za zasutje 
in naprave gomil ter za pomoč pri 
sodnih obdukcijah skrbi pokopališko 
osebje, to so grobarji in pazniki. 

Poleg pogodbeno določenih pravic 
in dolžnosti morajo grobarji tudi 
skrbeti za to, da se sproti odstra- 
njujejo odpadki, smeti in druga ne- 
snaga. Лко opazijo nered in nesnago 
na grobovih in grobnicah, morajo 
opozoriti na to uporabnike prostorov. 

10. člen 
Za npravnokazenski postopek in 

za izrekanje kazni po tem odloku je 
pristojen sodnik za prekrške ObLO 
Cerknica, glede pristojnosti veljavne 
določbe 62. in 67. člena Temeljnega 
zakqna o prekrških. 

Kršitelji določil 1., 2., 3., 6. in 
7. člena tega odloka se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 3000 din. 

11. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha 

veljati Odlok o pokopališkem redu 
bivšega občinskega ljudskega odbora 
Rakek št. 314-305/2-53, ki je bil spre- 
jet na 15. seji dne 7. maja 1953. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Jože Telič I. r. 

OBČINA LOŠKA DOLINA 
Na podlagi določil 2. odst. 15. in 

2. točke 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Ur. list LRS 
št. 19/52), 4. in 6. členu uredbe o pra- 

vici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni da- 
vek (Ur. list FLRJ 19/55), člena 1. 
Odloka o okvirnih stopnjah občin- 
skega prometnega davka (Ur. list 
LRS št. 16/56), 2. odstavek odredbe 
o najvišji stopnji občinskega pro- 
metnega davka in o vrstah blaga, 
ki so izvzete od lega davka (Ur. list 
FLRJ št. 29/56). točke 3., XXI. pogl., 
zveznega družbenega plana za leto 
1956 je občinski ljudski odbor Loška 
dolina na XI. redni seji dne 10. no- 
vembra -1956 sprejel naslednji 

ODLOK 
o občinskem davku od prometa na 
drobno na območju občine Loška 

dolina 

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

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

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

plačuje: 
1. na proizvode, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povračilo 
(regres) pri prodaji na drobno; 

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

3. od prometa s taksami in po- 
štnimi znamkami, poštnimi dopisni- 
cami in vsemi drugimi vredriotnieami, 
časniki, revijami, knjigami in obrazci 
uradne izdaje; 

4. od prometa z živilskimi potreb- 
ščinami; 

5. od prodaje tobaka, tobačnih iz- 
delkov, vžigalic in kuriva. 

3. člen 
Kol živilske potrebščine, od kate- 

rih se davek ne plačuje, se štejejo 
•prehrambeni proizvodi iz panoge 127 
začasne nomenklature zvezne plan- 
ske komisije iz leta 1948, iz panoge 
211 — kmetijstvo, 212 — sadjarstvo, 
213 — vinogradništvo, 214 — živino- 
reja, 215 — ribištvo, 216 — domača 
predelava kmetijskih pridelkov z iz- 
jemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
1. od prometa v trgovini, izvzernši 

od alkoholnih pijač 1.50/o; 
2. od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini lOVo; 
3. od prodaje alkoholnih pijač 

(vina, žganja) na drobno po indivi- 
dualnih proizvajalcih 150/o. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plačujejo 

prometni davek od alkoholnih pijač 
ob prejemu dovoljenja za prodajo 
alkoholnih pijač. Za tiste količine pi- 
jač, ki jih naknadno pripeljejo za 
prodajo, so pa dolžni vložiti prijavo 

pri Upravi za dohodke ObLO Loška 
dolina v 24 urah po dospetju in v 
istem roku tudi pliičati davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
plačilu lega davka ne more ugotoviti 
promet blaga, ki je zavezan plačilu 
legu davka, lahko ObLO z indivi- 
dualno odločbo določi povprečni od- 
stotek občinskega davka od celokup- 
nega prometa, ki ga je dotična 
gospodarska organizacija dosegla z 
nadrobno prodajo tega blaga, z izje- 
mo alkoholnih pijač. 

7. člen 
Trgovsko podjetje na debelo, ki se 

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

8. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku je dohodek občinskega pro- 
računa. 

9. člen 
Uredba o prometnem, davku (Ur. L 

FLRJ št. 55/53) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami navo- 
dila za izvajanje uredbe o prometnem 
davku (Ur. list FLRJ št. 2/54) in na- 
vodilo o spremembah in dopolnitvah 
navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. list FLR J št. 4/55), 
uredba o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
Ur. list FLRJ št, 53 in uredbe o po- 
biranju dohodkov proračunov in skla- 
dov od gospodarskih organizacij 
(Ur. list FLRJ št. 19/56), veljajo na- 
čelno tudi glede občinskega promet- 
nega davka na drobno. 

10. člen 
Tolmačenje za izvrševanje tega 

odloka izdaja Svet za gospodarstvo 
ObLO Loška dolina. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave t 

»Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Zigmnnd 1. r. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52), 
določil uredbe o cestnih skladih 
(Ur. list FLRJ 19/56) in 4., 8. in 
24. člena Statuta občine Loška do- 
lina je Občinski ljudski odbor Lo- 
ška dolina na svoji XI. seji dne 
10. novembra 1956 sprejel naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad 

•za območje občine Loška dolina kot 
proračunski sklad. 

2. člen 
Namen sklada je zbiranje sredstev 

in njihovo koriščenje za izboljšanje 
cestnega omrežja cest IV. reda v 
občini Loška dolina. Sredstva sklada 
uporablja v ta namen brez povračila 
Komunalna ustanova Rakek. 



STRAN Ш glasj^ 

3. Clen 
Sredstva cestnega sklada občine 

Loška dolina se nalagajo pri Komu- 
Balni banki Hakek. ki izvršuje pro- 
učim Občinskega, ljudskega odbora 
Loška dolina. 

4. člen 
Občinski cestni sklad upravlja 

Svet za komunalne in gradbene za- 
deve. 

4. člen 
Tn odlok velja od dneva objave 

t »Glasniku« OI.O Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Zigmuud 1. r. 

Občinski ljudski odbor Loška do- 
lina i/.dajči na podlagi П. člena za- 
kona o pokopališčih (Ur. list LRS 
št. 49/60-l0'>')) m določil pravilnika 
za izvajanje zakona o pokopališčih 
(Ur. list LRS št. 26'55) v zvezi z od- 
stavkom t1), in 2. točke 56. člena 
zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (lir. list LRS št. 19/88-1952) in 
3. člena zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. list FLRJ št. 46/51 in 
st. 58/6^3-55) na svoji redni XI. seji 
dne 10. novembra 1956 

ODLOK 
•> poko|tnliškein redu 

1. člen 
Na območju Občinskega ljudskega 

odbora Loška dolina so naslednja 
pokopališča: 

Viševek. Podcerkev, Lož, Dane in 
Bobno polje. 

2. člen 
Pokopališča upravlja občinski 

ljudski odbor po za to določenem 
organu. 

3. člen 
Za grobove morajo skrbeti last- 

niki oziroma zakupniki, ki so dolžni 
poskrbeti, da so grobovi opleti, trava 
pokošena. okolica grobov pa po mož- 
nosti posuta s peskom. 

Zasajanje listnatega drevja in po- 
stavljanje plošč in spomenikov na 
pokopališkem zidu je dovoljeno le s 
pristankom organu pokopališke upra- 
ve. Nizko okrasno grmičevje je treba 
redno striči. 

Na pokopališču je prepovedana 
vsaka vožnja z vozili in dvokolesi. 
prav tako pa ni dopustno na poko- 
pališče voditi pse. 

Ce zakupniki ne bi sami skrbeli 
za vzdrževanje reda in čistoče gro- 
bov, lahko pristojni organ občinskega 
ljudskega odbora sam opravi potreb- 
na očiščevalna dela na stroške za- 
kupnika. 

4. člen 
Prostor za grobove oddaja v upo- 

rabo za določen čas organ pokopa- 
liške uprave proti predhodnemu pla- 
čilu določene pristojbine. Poedinemu 
zakupniku se sme dodeliti v uporabo 
prostor za največ dva groba. 

Prostori ob zidu se oddajajo po- 
edinemu zakupniku v uporabo le isto- 
časno za dva groba skupno. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 1000 din se 

kaznuje, kdor prekrši določbe 3. čle- 
na tega odloka. 

Za npravno-kazenski postopek in 
za izrekanje kazni po tem odloku je 
pristojen sodnik za prekrške občin- 
skega ljudskega odbora Loška dolina. 

6. člen 
lu odlok velja od dneva objave v 

»Glasniki!«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Zigmund 1. r. 

OBČINA LJUBUANA- 
BEŽJGRAD 

Na podlagi 3. člena uredbe o pra- 
vici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni da- 
vek (Ur. list FLRJ št. 19-118/53) in 
uredbe o dopolnitvah te uredbe 
(Ur. list FLRJ št. 24-251/55), 2. točke 
24. člena statuta občine Ljnbljana- 
Bežigrad ter na podlagi odloka Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine 
LR Slovenije o najvišjih stopnjah 
turistične takse v Ljudski republiki 
Sloveniji (Ur. list LRS št. 16-63/56), 
je občinski ljudski odbor Ljubljann- 
Bežigrad na XIV. redni seji dne 
25. oktobra 1956 izdal 

ODLOK 
o turistični taksi 

1. člen 
S^ tem odlokom se predpisuje tu- 

ristična taksa za osebe, ki prenoču- 
jejo kot turisti v krajih na območju 
občine Ljubijana-Režigrad, ki so pro- 
glašeni za turistične kraje. 

2. člen 
Za turista se smatra vsakdo, ki 

nima na območju občine Ljubijana- 
Bežigrad stalnega bivališča in pre- 
nočuje vsaj enkrat v obratih, nave- 
denih v prvem odstavku 4. člena tega 
odloku. 

3. člen 
Turistična taksa se pobira od 

nočnin. 
4. člen 

Turistično takso so dolžni plače- 
vati turisti, ki prenočujejo v držav- 
nem, zadružnem in zasebnem gostišču, 
oziroma gostinskem podjetju, v di- 
jaških domovih in internatih ali v 
registrirani turistični sobi proti pla- 
čilu ustrezne najemnine, in sicer v 
času od 1. aprila do 31. oktobra v 
znesku 30 din od noči, v ostalem 
času pa v znesku 20 din od noči. 

Prav tako so dolžni plačevati tu- 
ristično takso turisti, ki prenočujejo 
v urejenih camping prostorih-na ob- 
močju občine Ljubljana-Režigrad, ki 
niso oproščeni takse po 6. členu tega 
odloka. Turistična taksa zanje znašn 
20din na osebo od vsuke noči skozi 
vse leto. 

5. člen 
Turistično takso so dolžna pobi- 

rali podjetja odnosno zasebniki isto- 
časno z nočnino in jo odvajati občin- 
skemu ljudskemu odboru v mesečnem 
obračunu. 

6. člen » 
Plačila turistične takse so opro- 

ščeni: 
a) osebe, ki jih kot svoje zavaro- 

vance pošilja na zdravljenje Zavod 
za socialno zavarovanje; 

b) invalidi, ki se po zdravnikovi 
odredbi mudijo v turističnem kraju 
na zdravljenju;' 

c) člani Počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze izvidniških orgunizucij 
J ugosluvije in društev »Partizanu«, 
kadar taborijo v lastnih šotorih ali 
organiziranih počitniških kolonijah, 
in" pa člani šolskih počitniških ko- 
lonij in ekskurzij in ostalih množič- 
nih organizacij, kadar se v skupinah 
nastanijo v za to določenih domovih, 
šolah, šotorih in podobno. 

("lani sindikatov FLR J, Zveze vo- 
jaških vojnih invalidov. Počitniške 
zveze Jugoslavije, izvidniških orga- 
nizacij Jugoslavije, društev »Parti- 
zana«, društev upokojencev, pripad- 
"iki JLA in LM ter čl.ani njihovih 
ožjih družin uživajo SOVo-ni popust 
pri plačilu turistične takse. 

ljudski odbor lahko odo- 
bn še nadaljuje oprostitve odnosno 
olajšave pri plačevanju turistične 
t-nkse. 

7. člen 
Dohodke od turistične takse upo- 

rabi občinski ljudski odbor za pospe- 
ševanje turizma. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

(I'rane Drobež) 
Po pooblastilu predsednika 

ljudski odbornik: 
Andrej Kumar 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-ČRNUČE 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52), 
točke 1-a. XXVII priloge A, zakona 
o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Uradni list FLRJ 
št. 34/55), 15. člena uredbe o poso- 
jilih za gospodarske investicije 
(Ur. list FLRJ št. 4/54), določil ured- 
be o družbenih investicijskih skla- 
dih (Ur. list FLRJ št.22/56) ter 8. in 
24. členu Statutu občine Ljubljanu- 
Crnuče je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Črnuče nu 14. seji dne 
26. oktobru 1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega 

investicijskega sklada 

1. člen J 
Ustanovi se investicijski 

občine Ljubljana-Crnuče kot o' 
beni sklad. 

2. člen .j, 
Namen sklada je dajanje PoS,c|,, 

gospodarskim organizacijam, zal'za, 
gam in drugim družbenim orgap'!- 
cijam za gospodarske investiC'J 
kakor tudi kmetijstvu in obrtni' ■ 
za pospeševanje njihove delavn11 

3. člen j 
V občinski investicijski s*1 

se stekujo: 
1. obresti od osnovnih sred® 

komunalnih podjetij; 
2. del dobička gospodarskih ^ 

ganizacij, ki pripada občinske,1 .ј 
investicijskemu skladu po preop' 
o delitvi celotnega dohodka SoS" 
darskih orgunizucij; 

3. obresti zu posojila iz ' 
sklada; 

4. sredstva, ki jih v ta 
določi občinski družbeni plaI) 

proračun. 
4. člen 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 

1. člen 
Ustanovi se investicijski sklad 

občine Ljubljana-Crnuče kot druž- 
beni sklad. 

2. člen 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 
gam in drugim družbenim organi- 
zacijam za gospodarske investicije, 
kakor tudi kmetijstvu iti obrtništvu 
zu pospeševanje njihove delavnosti. 

Sredstva investicijskega it. 
občine Ljnbljana-Crnuče se |ia.f, 
gajo pri Komunalni banki, ki a 
šuje proračun Občinskega Ijuds*"' 
odbora. 

5. člen _ . 
Ta odlok velja od dneva о^1|0 

v »Glasniku«,, uradnem glasilu ^ 
Ljubljana. 

Predsednik . r» 
Občinskega ljudskega odv0 

Peter Lcšnjak 1. T- 

3. člen 
V občinski investicijski sklad se 

stekajo: 
1. obresti od osnovnih sredstev 

komunalnih podjetij; 
2. del dobička gospodarskih orga- 

nizacij, ki pripada občinskemu in- 
vesticijskenm skladu po predpisih 
o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darskih organizacij; 

3. obresti za posojila iz tega 
skladu; 

4. sredstva, ki jih v ta namen 
določi občinski družbeni plan in 
proračun. 

4. člen 
Sredstva investicijskega sklada 

obč.re Ljubljana-Crnuče se nalagajo 
pri Komunalni banki, ki izvršuje pro- 
račun občinskega ljudskega odbora. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Peter Lcšnjak 1. r. 

Na podlagi 2. odstavka l5i
)b0. 

50. člena zakona o občinskih 0 -..f 
rili (Ur. list LRS 19/52) in okraJ.j 
(Ur. list FLRJ št. 26/55) ter ^хм 
24. člena uredbe o cestnih sk'8. , 
(Ur. list FLRJ št. 19/56, v zve«' , 
24. členom Statuta občine LjnbU?,„( 
Črnuče je Občinski ljudski p(iae 
.Ljubljana-Crnuče na 14. seji 
26. oktobra 1956 sprejel 

ODLOK t 
o ustanovitvi občinskega cesl0f' 

sklada 

1. člen .j 
Ustanovi se občinski cestni s* - | 

za občino Ljubljana-Crnuče ko'P 
računski sklad. 

2. sklad t, j 
Sredstva cestnega sklada •'J „je j 

menjena za vzdrževanje, rekonso л 1 
eijo, modernizacijo in graditev 
IV. reda. 

3. člen 
V cestni sklad se stekajo: ^ 
1. dohodki iz stalnih vir*'*,^- 

uredbi o cestnih skladih in P0 

gih zveznih predpisih; 
2. dotacijo iz proračuna obtP 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 50. člena Zakona A občinskih 
ljudskih odborih (Ur. list LRS št. 
19/52), točke I a/XXVll jiriloge A 
Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34/55), 15. člena uredbe o 
posojilih za gospodarske investicije 
(Ur. list FLRI. št. 4/54), določil 
uredbe o družbenih investicijskih 
skladih (Ur. list FLRJ št. 22/56) ter 
8. in 24. člena statuta občine Liub- 
Ijana-Crnuče je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Crnuče na 14. seji 
dne 26. oktobru i956 sprejel 

i P" 
skegu ljudskega odbora; 

3. darila, posojila in druf?' 
sebni dohodki. 

4. člen 
Cestni sklad uporablja ^v<jj.*e 

komunalne in gradbene z8 

Občinskega ljudskega odbora. 

5. člen efi 
Ta odlok stopi v veljavo z M' 

objave v »Glasniku«, uradnci*1 

silu OLO Ljubljana. 
Predsednik ,ihofa 

Občinskega ljudskega 0 

Peter Lcšnjak !• r* 

% 
4 

4 

4 
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izv!ečck iz poročila o poslovanju kmetijskega posestva »ZADOBRGVA«, Ljubljana-Polje, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana št. G-9012/53 z dne 28. decembra 1953. — V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 
« delavcev in nameščencev ter ustvarilo 9,768.335 din prometa t. j. 82 odstotkov. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Knji- 

govodstvo je v redu in ažurno. Podjetje posluje kot poskusni obrat 

^Tiva >f L Л N C A na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. 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 
6. Druga aktiva 

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

Znesek v 000 din 

33.124 
6.202 
R.661 

3.121 

J.301 
822 

2.302 
53.533 

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 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
    Skupaj: 

Znesek v 000 din 

Vodja računovodstva! 
Piber Pavla 

Predsednik upravnega odbora: 
Šinkovec Maks 

Direktor podjetja' 
I trki i ii a r Prnne 

15.065 
18.059 

6.661 
1.245 
4.957 

5.000 

1.558 
988 

53.533 

P 

eP 
in 

»• h poročila o poslovanju gostliisk^no podHi'- ^»ftKRiCA«. Stahovica, v le*" 1P55 

podjetje je ustanovili KJL.O Kamniška Bistrica z odločbo št. 666/11. Kamnik z dnu 2:6. maja 1951, katero ima v svojem sestavu 6 gostišč. V letu 
*955 je podjetje za:poslovalo povprečno 9 delavcev in uslužbencev, ter ustvarilo prometa za 12,231.232 din, in sicer od iztržkov za hrano, alko- 
^lnih, brezalkoholnih pijač, nočnin, biljarda in provizije tobaka t. j. po predloženem družbenem planu za leto 1955 preseglo za 16,4 odstotke. 

Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo v redu in ažurno 

va Bir.ANCA na dan 31. decembra 1935 PASIVA 

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

št. Naziv postavke Znesek v 000 din 

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

B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

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

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

727 
298 

758 

58 

1.839 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
Sklad osnovnih sredstev 
Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
Razni skladi 
Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
Drugi viri finanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
Viri obratnih sredstev (skupno) 
C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 

Dobavitelji in druge obveznosti 
Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
Dobiček 
Kritje izgube v  Skupaj: 

Vodja računovodstva; 
Miklič Francka 

PredseMniK upia^nega odbora: 
Brodnik KrlsUna 

Direktor podjetja: 
Pire Ivan 

727 
298 

301 

457 

58 
1.839 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetje "GAI.EB«. Ljubljana, Čopova 7, v letu 1955 

^"Bovško podjetje »Galeb« se bavi s prodajo modnega, galanterijskega in konfekcijskega blaga, ter ima v svojem sestavu pet poslovalnic. V 
letu 1955 je podjetje poslovalo povprečno z 16 delavci in uslužbenci in 4 vajenci 

^Va BILANCA na dan 31. decembra ms PASIVA 

^8p. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 
It. Naziv postavke Znesek v ')00 đin 

A. Osnovna In Izloiena sredstva 
J. Osnovna sredstva 
«. Investicije v teku 3' Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
'• Razporejeni dobiček e* TzmiHa 

Skupaj: 

206 
680 
983 

13.173 

45 
117 

882 

16.086 

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 
S. Viri obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube   Skupaj: 

206 
992 
680 

6.890 

6.362 
74 

882 
16.086 

Vodja računovodstva! 
Štrukelj Hedvlka 

Predsednik upravnega odbora: 
Tonkll Amalija 

Direktor podjetja: 
ZvipelJ Frane 

1 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju časopisnega podjetja »KMEČKI GLAS". Ljubljana, Komenske^a 7, v letu 1^ 
l4 Podjetje je bilo ustanovljeno dne 30. junija 1943 z odločbo Izvršnega odbora OF Slovenije. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno * 

uslužbencev ter ustvarilo 22,141.291 din prometa. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je rentabilno, knjigovodstv 
ažurno in v redu. Delovni polektiv podjetja je tekoče probleme sproti reševal. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 PA' siv' 

Zap. 
§t. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v ■>00 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku а. Izločena sredstva m druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
ft. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

639 
817 

2.620 

2.973 
61 

«.349 

11.459 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

63J 
i.««* 

i.«« 

4.3« 
»ji 

Vodja računovodstva: 
Aljančič Stane 

predsednik upravnega Ubora: 
Poljanec Franc 

t>ir«'Kloi poajet.ia: 
Grabeljšek Karel 

;7 poročila o poslovanju UMETNIŠKE TIAPRUGE. Ljubljena, Knrfiplfevn 1. v ^5 

Zadrug i je i. *.. ■• ..-ка pri Okrožnem so^išCu v Ljubljani, predrnei poslovanja je nabavljanje slikarskih potrebščin /јл svoje člane, odlivanj,6 

umetnin in izdelovanje okvirjev za slike ter prirejanje umetniških razstav. Zadruga zaposluje 24 delavcev in usJužbencev. Zadružni delavni®1, 

livarna in mizarna, sta bili skozi vse leto polno zaposleni, vsled česar je bilo poslovno leto 1955 tudi zaključeno z dobičkom 2,464.000 dim 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 pAJ .Si" 

Zap. 
St. 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 
6. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

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

Znesek v 000 din 

5.904 
35 

2.320 

2.749 

3.862 
2.059 

2.464 

19.393 

Zap 
št. Naziv postavke 

A. Vtrl 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 d"5 

n 

4.«" 

2.4^ 

Л/ 

Vodja računovodstva; 
Cerne Drago 

predseuii.. .(»ravnega odbora 
BazelJ Jakob 

Direktor podjetja} 
Osole Boris 

Izvleček iz poročila o poslovanju PPnjEKTIVNEG* MELJEJA, Ljubljana, Cankorlsv« m/iv " letu 1955 

Podjetje je Diio ustanovljeno 1. februarja 1953 kot projektantsko podjetje za projektiranje vseh vrst arhitektoiioKui, urJamsucnih m 
gradenj. Plan realizacije je bil dosežen 141 odstotno. Obveznosti do družbene skupnosti so bile pravočasno in v redu izpolnjevane. V teku 1 

AKTIVA 

je bOo zaposlenih povprečno 41 uslužbencev 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap. 
St. 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 
&. Kupci In druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v ••00 din 

1.794 
789 

11.665 
841 

13.598 

29.936 

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 irivestici) 
5. Drugi viri finansiranja investicii 

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

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

10. Kritje izgube 
D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Vodja računovodstva! 
Sušujjk Milan 

PredNtidnlk upravnega odbora: 
Ing. Viljem Strmecki 

Direktor podjetja: 
Ing. Lapajne-Oblak Sonja 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovine »THEA«, Ljubljana, Gosposvetska 2, v letu 1955 

^mostojna trgovina je bila ustanovljena dne 31 avgusta 1954, št, G-6G19/1-54 Kr. ON. MLO Ljubljana. Plan prometa je bil presežen za 40 
^stotkov. Doseženi promet 34,900,000 din. Trgovina se je odcepila od matičnega podjetja »Koloniale« Ljubljana, Obveznosti do skupnosti so bile 
^avnane. Trdovina je rentabilna, knjigovodstvo ažurno in v redu Povprečno zaposlenih 7, skupno z delavcem in vajenko. — Delovni kolektiv 

trgovine je imel redna zasedanja in so se tekoči problemi sproti reševali 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

^ap. 
§t. Naziv postavke Znesek v ooo din Zap 

št. Naztv postavke Znesek v ooo din 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
l« Osnovna sredstva 
* Investicije v teku 
I. Izločena sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
i. Kupci In druge terlatve 
•• Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
Razporejeni dobiček 

t* Izguba 
_     Skupaj: 

484 
241 

127 
12 

32 

4.581 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj; 

484 
223 

1.734 

2.108 

32 
4.581 

Vodja računovodstvai 
lk»->man Mara 

Predsednik upravnega odiioraj 
SvolJSak Janez 

n»rektor podjetja: 
Korenčan Vilko 

Izvleček Ir nnrocila o poslovanju gradbena podjetjr ^RADITEU« Viubljana, šmarlinska 64 b, v letu 1955 

**Tl Va 

V podjetju je bilo zaposlenih povprečno 148 ljudi. Plan je bil dosežen s 149,2 odstotka 

BILANCA ua dan ll. accembra i!)55 PASIVA 

2cp. 
6t. Naziv postavke 

1 
i 

\ 

9 

4 

A. Osnovna in izločena sredstva 
l. Osnovna sredstva 
l. Investicije v teku 
1. izločena sredstva in druga investicllska sredstva 

B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
б. Kupci in druge terlatve 
8. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
Razporejeni dobiček в. Izguba 

 Skupaj; 

Znesek v 000 din 

12.615 
2.535 

12.005 

5.305 
1.453 

35.275 

89.188 

Zap 
«t. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih to Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročnt krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnansiranje investicij 
5. DrugI viri finansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
Dobiček 

10 Kritje Izgube 
Skupaj: 

Znesek v 000 din 

12.124 
'..223 

593 

89 

13.029 
5.855 

35.275 
69.188 

Vodja računovodstva! 
Pretnar Vera 

PreObCtiniH upravnemu odbora. 
Tome Ciril 

•urekioi podjetja: 
Zakrajšek Feliks 

Izvleček Iz poročila o poslovanju obrtnega podjetja ^CEVUARNA«, Ljubljana, Tobačna ulica 1, v letu 1955 

V letu 1955 je bilo povprečno zaposlenih 11 delavcev in 1 honorarni nameščenec. — Celotni dohodek v letu 1955 je znašal 7,777.359 din 

r 4 Va BILANCA na dan n. decembra i>59 PASIVA 

Zap Naziv postavke 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
'• Osnovna sredstva 
J- Investicije v teku 

Izločena sredstva in druga Investicllska sredstva 
B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

J. Kupci In druge terlatve 
Druga aktiva 

D. Finančni uspeb 
'• Razporelent dobICek 

Izguba 
Skupaj: 

Vodja računovodstva; 
Kolarovlt Branke 

Znesek v 000 din 

136 
»6 

462 

•'M8 

2.3C0 

Zap. 
st Naziv postavke 

A. Vlrl osnovnih I1« Izločenih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
!, Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3 Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za tlnanslranje Investicij 
5. DrugI vin finansiranja Investicij 

B. Vlrl obratnih sredstev 
e. Vlrl obratnih sredstev (skupnol 

C. Vlrl sredstev v obračunu In druga eredstv* 
I. Dobavitelji in drug« obveznosti 
I. Druga pasiva 

O. Finančni nspeb 
t. Dobiček 

10. Kritje Izgube  Skupaj! 

Znesek v ooo din 

Predsednik upravnega odborai 
bmolič Jože 

Direktor podjetja: 
Urovat Anton 

13« 
11« 

160 

1.280 
668 

2.36« 



STRAN 452 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »TEGRAD«, Ljubljana, Clgaletova 6, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno s 1. januarjem 1954 in se peča z gradnjo telefonskih linij ter kablov. V letu 1955 je bilo zaposlenih povprek1® 
157 delavcev in 16 uslužbencev. Plan je bil izpolnjen z 150 odstotki 

PASI4' aktiva BILANCA na dan 31. decembra 1935 

Zap 
5t Naziv postavke 

A. Osnovna In IzloCena sredstva i 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
S. Izločena sredstva In druga tnvestlcllska redstva 

B. Obratna sredstva 
». Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In drnga aktiva 
4. Kupci In druge terjatve 
8. Druga aktiva 

O. FlnanCnl uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
 Skupaj: 

Znesek v ooo din 

3.258 
8.313 

40.170 

35.229 
378 

35.964 

113.312 

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 (inanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj: 

Znesek v ooo^ 

3.!S| 
g.i" «•» 

JS-«44 

35-5'' 
11.9»' 
25.'^ 

113^» 

Vod i a računovodstva} 
Valkar AIo^ 

Predsednik upravnega odborai 
Dornik Feliks 

Direktor podjetja; 
Ing. Kape Anton 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetje »KONIM- inozemska industrijska zastopstva. Ljubljana, Tomšičeva^' 

ч letu 1955 

Podjetje je bilo osnovano začetkom leta 1954 in je začelo s poslovanje m šele v mesecu septembru, ko je bilo vpisano v zunanjetrgovin5^ 

AKTIVA 

register 

BILANCA na dan 31. decembra I85t 

4 

4 

Zap 
6t Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiv* 
S. Kupci In druge terjatve 
(. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
S. izguba 
 Skupaj! 

Znesek v 000 din 

440 
258 

J.689 

3.599 

3.049 

11.035 

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 flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri finanslranja Investicij 

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

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

D. FlnanCnl uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 

% 1.«? 

I.^ 

$ 

iij5ž/ 

Vodja računovodstvai 
Podbor$ek NuSa 

Predsednik upravnega odborai 
KoeovKek Ko rtu 

Direktor podjetja! 
Cunder Stana 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovine z DRI LIVARJU«, Ljubljana, Djakovlč<»va 2. v letu 1955 

V letu 1955 je trgovina zaposlovala povprečno 4 delavce in uslužbence ter dosegla 25,005.309 din blagovnega prometa. Obveznosti do družb^j 
skupposti so bile v-redu poravnane. Trgovina je rentabilna, knjigovodstvo ažurno in v redu. kolektiv je imel zasedanja redno in so se te* 

AKTIVA 

problemi sproti reševali 

BILANCA na dan 31. decembra 1958 

Zap. 
St. 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 
8. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
——__S]|jU[J2i^ 

Znesek v ooo din 

M 
147 

1.863 

2.499 

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 flnanslranje investicij 
5. Drugi viri finansiranja 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 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj: 

Znesek v 

Vodja računovodstvai 
Bačak Lado 

Predsednik upravnega odborai 
Medved Ivanka 

Direktor podjetja* 
Cučnik Drago 
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'zvlecek iz poročila o poslovanju podjetja »ELEKTRO UUBLJANA-MESTO, Ljubljana, Krekov trg 10, v letu 1955 

Ujetje se bavi s proizvodnjo in razdeljevanjem električne energije ter instalacijskimi in montažnimi uslugami. V podjetju je zaposlenih 141 
delavcev in 97 uslužbencev. Podjetje je poslovno leto 1955 uspešno zaključilo 

Na BILANCA na dan 31. decembra 193S PASTVA 

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

A. Osnovna in izločena sredstva 
J* Osnovna sredstva 

Investicije v teku 
•• Izločena sredstva in draga investicijska iredstva 

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: 

792.166 
83.710 
4.161 

71.804 
31.509 

M.723 

1,082.480 

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 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; 

674.332 
117.834 

4.140 
4.675 

79.035 

28.230 

3.747 
115.744 
54.723 

1,082.480 

Vodja računovodstva: 
Ulčakar Adela 

Predsednik upravnega odbora: 
Subert Viktor 

Direktor podjetja; 
Prime Jane? 

Izvleček iz poročilo o poslovanju KMETIJSKE ZADRUGE z o. j ^ORROVA, Dobrova pri Liubljnni, v letu 1955 

j-^druga ima 347 članov. Delo zadruge se vrši v 6 odsekih. Trgovinski odsek je imel 28,089.882 din pometa, pri odkupil pa 6,777.289 din. Hra- 
vloge znašajo 606.214 din. Trgovinski odsek ima težave zaradi bližine mesta Ljubljane, kjer je v specializiranih trgovinah boljša izbira. 

Bližina Ljubljane se pozna tudi pri odkupu 

V BILANCA na dan 31. decembra 1959 PASIVA 

2an. 
Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
J« Osnovna sredstva 
•• Investicije v teku 
«■ izločena sredstva in druga investlcueka sredstva 

B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
J- Kupci In druge terjatve 
•• Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
J* Razporejeni dobiček 
•• Izguba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

983 
733 

3.180 

429 
19 

529 

5.873 

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 flnansiranje investicij 
5. DrugI viri finanslranja investicij 

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

C. Vin 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 

867 
116 

1.009 

2.149 
185 
529 

5.873 

Vodja računovodstva: 
Dolinar Manca 

Predseduj upravnega odbora: 
Dolinar Ivan 

Direktor podjetja: 

Izvleček iz poročila o poslovanju gostinskega podj&tjr »KRIM«, Ljubljana, Dolenjska cesta 20, v letu 1955 

^2slirisko podjetje »KRIM« je po ločitvi obeh obratov že v letu 1954 začelo .delovati kot samostojno gostinsko podjetje s 1. julijem 195-. 
ozirom na neugodno sezono v letu 1955 pa ni bU dosežen planirani promet, vendar je podjetje krilo svoje izdatke tako, da nima izgube 

4. BILANCA na dan 31. decembra I95i PASIVA 

ap 
Naziv postavke Znesek v 000 din Zap 

št. Naziv postavke Znesek v noo din 

A. Osnovna In UloCena sredstva 
j Osnovna sredstva 
, Investicije v teku 

"ločena sredstva In druga Investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
j C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
■' J^upcl in druge terjatve 
' Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 1. l' ^'izporejeni dobiček 
' «guba 

Skupaj: 

023 
327 

872 

85 
104 

2.011 

A. Viri osnovnih tn Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
t. Dolgoročni kredit za flnansiranje Investicl] 
5. Drugi viri finanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje Izgube  Skupaj; 

623 
437 

831 
10» 

1.011 

Vodja računovodstvu 
Brdnik O. 

Ptedseduiii upravnega udborai 
Pavlič Ana 

Direktor pndjeljat 
Marenče S. 
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Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »8RIVNICE IN ČESALNICE«, Ljubljana, Trubarjeva 5, v letu 195& 

Podjetje je doseglo v letu 1955 16,760.781 din prometa. Zaposlenih je bilo povprečno 56 ljudi. DS in UO je redno zasedal in reševal vse teko'4 

probleme podjetja 

PAS"* 

GLAS!"* 

»56 j| 

e tekof« 1 ^ 

AKTIVA BILANCA na dan II. decembra 1953 
M 
4 Zap Naziv postavke Znesek v 000 din Zap 

§t. Naziv postavke Znesek v ooo ^ 

Л. Osnovna In Izločena sredstva 
i. Osnovna sredstva 
2 Investicije v teku 
%. izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. sredstva v obračunu tn druga aktiva 
6. Kupci in druge terjatve i 
4. Oruua aktiva 

D. Finančni uspeh 
i. Razporejeni dobiček 
4 Izguba 

Skupaj: 

1.897 
317 

894 

2.889 

5.997 

A Viri osnovnih In izločenih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
i. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
S Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri finansiranja 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: 

l.*1 

in 
6H5 

t.& 
sjji 

Vodja računovodstva; 
Busič Ljuba 

predsednik upravnega odborai 
Stubelj Ivau 

Direktor podjetja; 
Našič Karel 

fzvlpč^k 5z poročila o poslovanju čevlin^k* T«v:ri»«« -<MiVK0n, Ljubljana, Mivkn v 

Zadruga je oua ustanovljena dne 16. julija 1945. V poslovnem letu je uneia zadruga povprečno 68,8 zaposlenih. Finačno je bil plan dose^J 
54,104.009 din ali 126 odstotkov. Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane, knjigovodstvo ažurno in v redu. Upravni odo" 

in delavski svet sta imela zasedanja redno, ter so se tekoči problemi sproti reševali 

AKTIVA B 1 L, A N C A na dan 31. decembra 1939 
— 

pAl SIV' 

Zap 
61. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
I. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

1.169 
2.912 

7.147 

2.649 

7.533 

21.431 

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 
9. Drugi viri finansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 000 

* 

2.93« 

1.SJ3 

Vodja računovodstva. 
K c s man Kumau 

preo^cilniK upiavuega odbora: 
Uočevar Jož« 

Dlrekioi podjetja' 
Sebenik Ignap 

l^vl^ček iz poročila o poslovanju podjetjp *?na mehanika, Ljubljana, Pod MMm 7Л, v letu 1955 

V letu 1955 je bilo v podjetju zaposleno povprečno 18 delavcev In i namefičenec. Skupni promet je znašal 8,901.075 din. Obveznosti do 
bene skupnosti so v celoti pomavnane. Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo je vodeno v redu in ažurno. Delavski svet je imel 7 zasedanj- 

katerih je reševal tekoče probleme 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1!I3S 

Zap 
št Naziv po«tavke 

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

B. Obratna sredstva 
i. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
B. Kupci In druge terjatve 
t. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

5.1» 
1.09« 

825 

«19 
t 

f-S-Ifi 

lO.lffl 

Zap. 
£t. 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 vlrl finansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
   Skupaj 

Vodja računovodstva 
Fajdlga Frane 

Predsednik upravnega odborat 
Cluha Albin 

Direktor podjetja; 
Kos Ivan 


