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Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA LJUBLJANA-MOSTE 
Na podlagi 12. in 30. člena zako- 
o občinskih ljudskih odborih 
list F,RS št, 19-88/52) in 23. čl. 

Jatuta Občine Ljubljana-Moste, je 
, Ljubljana-Moste na 14. redni 
cii dne 9. novembra 1956 sprejel 
Slednji 

ODLOK: 
Odlok o javnem redu in mirn, ki 

S4 je sprejel ObLO na seji dne 
? junija 1956 in je bil objavljen 
i.'', številki >Glasnikat OLO Ljub- 

se v celoti razveljavi. 

Predsednik 
Občinskega l judskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

ostalo drevje poškropiti z enim iz- 
med učinkovitih odnosno predpisanih 
zimskih škropil. 

III. 
Škropljenje mora opraviti v času 

mirovanja vegetacije. 

IV. 
Ce v točki 1. navedeni ne izvršijo 

ukrepov, navedenih v I. in 1!.. jih 
lahko izvede občina na njihov račun. 

V. 
Kršilci določil te odredbe se kaz- 

nujejo po temeljnem zakonu o var- 
stvu rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci (Ur. list FLRj Št. 26/54). 

VI. 
Ta odredba velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Načelnik 

4 Oddelka za gospodarstvo: 
Božo Strmaii 1. r. 

. se sadno drevje obvaruje 
uničevanjem po nevarnem 

i. 0ci 1 j i v cu — ameriškem kaparju, 
ie na področju občine že razšir- 

H (Ur list FLRJ št. 37/55), na pod- 
i^1 33. in 34. čb-nn temeljnega za- 
'ЈВа o varstvu rastlin pred bolezni- 

2' 'n škodljivci (Uradni list FL11J 
■ 26/54) ter zakona o pristojnosti 
r^'fskjh in okrajnih ljudskih od- 
Slrov. priloge l-Л, poglavje CL II 

list FLRJ št. 34/35), 1. in 54. čl. 
delita Občine Ljubljana Center z 
kv i/daja Od de- ji Za gospodarstvo Občinskega Ijud- 
^Гба odbora Ljubljana Center po 
и1еРи seje Sveta za industrijo ia 

* dne 5. decembra 1956 

ODREDBO 

* Zatiranju ameriškega kaparja 
na območju občine 

L 
^ Vsak lastnik, zakupnik ali uži- 

ec zasebnega ali družbenega 
F^ljišča, na katerem je kakršen- 

nasad sadnega drevja (na vrto- 
J11' njivah, travnikih, ozarah, ob 
. s'eh, železniean itd.) mora obvez- 
w? opraviti naslednje zatiralne 
^epe: 

jL Odstraniti mora s svojega na- 
ђ vsa sadna drevesa, ki so po- 
j'loma ali na pol suha, nadalje 
Nf(!vesa, ki so močno rakava ali na- 

Rna od zalubnikov, vrtnih za- 
Jj^ev, kaparjev — posebno ame- 

^ga ali krvavih uši, 
.Prav tako mora odstraniti iz na- 
Uj® vse suhe, na pol suhe ter 

hirajoče veje in štrelje. 
k®- S krošnje mora iztrebiti pre- 
i?^ste in križajoče se veje, z debel 
t 'tabelnih vej pa odstraniti mah, 

aie. staro skorjo in drevesne gobe. 
(L Odstraniti mora iz starikavih 

prekomerno visoke vrhove, ki 
. za izvajanje agrotehničnih ukre- 

* življenjsko nevarni. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 13. skupno sejo 0L0 

Nn podlagi 83, člena Zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS št. 19-89/52) v zvezi z 48, členom Statuta Okraja Ljubljana 
sklicujem 

13, SKUPNO SEJO 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana, ki bo v torek, dne 18, decembra 1956 ob 9. uri do- 
poldne v sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

OBČINA LJUBLJANA-ŠISKA 

Na podlagi 2. odst. 15. in 50. čle- 
na zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. list LRS št. 19/52), 15. toč. 
pod XXVIl-b, priloge l/A zakona- o 
firistojnostih občinskih in okrajnih 
judskih odborov (Uradni list FLRJ 

11. 
Inxi 0 Је opravil dela, 

I. od 1 do 5, m 
navedena ▼ 

mora vse pre- 

1. Odloki o gradbenih okoliših občin: Borovnica, Vrhnika^ Ivani- 
na gorica, Mengeš, Moravče, Litija, Medvode, Dobrova in Gro- 
suplje. 

2. Odlok o dodelitvi novoletne nagrade uslužbencem in delavcem 
v upravi OLO in ustanovah. 

3. Odlok o ustanovitvi Okrajnega vodnega sklada. 
4. Sprememba Odloka o prepovedi predelave odkupljenega Ib 

zbranega mleka na območju Okraja Ljubljana. 
5. Gospodarske zadeve. 
6. Odločba o ustanovitvi Hotelske srednje šole v LjubljanL 
7. Odločba o ustanovitvi Opekarsko-apneničarskega oddelka pri 

Vajenski šoli za gradbeno stroko v Ljubljani. 
8. Odločba o ukinitvi Doma vajenske šole za čevljarsko stroko 

v Ljubljani. 
9. Odločba o ukinitvi Centra za patronažno službo ▼ LjubljanL 

10. Sprememba in dopolnitev Odloka o višini dnevnic za uradna 
potovanja na območju Okraja LJubljana. 

11. Sprememba sklepa o povračilu stroškov in odškodnini za izgub- 
ljeni zaslužek odbornikom, članom svetov in komisij. 

12. Sklepanje o ugovorih zoper plačilne naloge Okrajnega zavoda 
za socialno zavarovanje. 

13. Pogodba med Okrajnim ljudskim odborom Ljubljana in Na- 
rodno banko za LRS o najetju posojila za 108,000.000 dm iz 
sredstev republiškega Kreditnega sklada za zidanje stanovanj- 
skih hiš. 

14. Pogodba med OLO in Okrajno zadružno zvezo v Ljubljani 
o dodelitvi zgradbe internata v Podsmreki v brezplačno rabo. 

15. Potrditev pravil finančno samostojnega Zavoda za pospeševanje 
gospodinjstva v Ljubljani. 

16. Potrditev odlokov o dopolnilnih plačah finančno samostojnih 
zavodov. 

17. Razlastitve. 
18. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik Ima pravico pismeno ali nstno predlagati 
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost Javite Skupščinski pisarni OLO, Krcsija, soba 
£t 16 (tel. 21-939). „ J , . ^ j u г»т n Nadomestuje predsednika OLO 

podpredsednik: 
ini. Ivo Klemenčič L ш. 

št. 34/55), uredbe o gospodarjenju 
osnovnimi sredstvi gospodarskih or- 
ganizacij (Ur, list FLRJ št. 52/53), 
1. točke 15. člena uredbe o posojilih 
za gospodarske investicije (Ur. list 
FLRJ št. 4/54) in določil uredbe o 
družbenih investicijskih skladih 
(Ur. list FLRJ St. 22/56), 8.. 10. ia 
23. člena Statuta občine Ljubljana- 
Siška, je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Siška na 16. seji dne 
tb. novembra 1956 izdal 

( 
ODLOK \ 

o spremembi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi občinskega investiciji 

skega sklada 

objavljenega v >Glasmkuc OLO 
Ljubljana št. 52 z dne 10. jul, 1956. 

1, člen 
Ustanovi se investicijski sklad 

občine Ljubljana-Siška kot družbeni 
sklad, 

2, člen 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 
gam in drugim družbenim organi- 
zacijam za gospodarske investicije 
ter za pospeševanje kmetijstva in 
obrtništva, 

3, člen 
Sredstva, ki se zbirajo v sklad, sot 
1. sredstva, ki jih v ta namen d<v 

loči družbeni plan občine Ljubljana^ 
Šiška; 

2. obresti od investicijskih poso- 
jil in obresti od kreditov za stalna 
obratna sredstva, kateri krediti so 
dani iz tQga sklada; 

3. 50V« protipravno pridobljene- 
ga premoženja m denarne kazni p* 
71. in 76. členu uredbe o gospodar- 
jenju z osnovnimi sredstvi gospo- 
darskih organizacij. 

4, člen 
Sredstva investicijskega sklada 

občine Ljubljana-Siška se nalagajo pri 
Komunalni banki, ki izvršuje pro- 
račun občinskega ljudskega odbora. 

5, člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t uradnem glasilu OLO Ljubljana 
»Glasnikuc. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora« 

Marijan Jenko 1, r. 

Na podlagi 15. in 50. člena zakonn 
o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
LRS št. 19/52), 15. točke pod XXVII 
priloge l/A zakona o pristoinos 
občinskih in okrajnih ljudskih o 
borov (Ur. list FLRJ št. 34/55), ure 
be o gospodarjenju z osnovnii t 
sredstvi gospodarskih organizai j 
(Ur. list FLRJ št, 52/53), 8., 10. in 
23. člena statuta občine Ljubljana^ 

1 



STRAN 472 

Šiška je Občinski ljudski odbor 
Ljubl.iana-Sišku na 16. seji dne 
16. novembra 1956 sprejel 

SKLEP 
• uporabi sredstev občinskega inve- 

sticijskegn sklada 

1. 
Posojila iz občihskepa investi- 

cijskega sklada daje Komunalna 
banka, podružnica 60-KB-5 Ljublja- 
na praviloma na podlagi natečaja. 
Brez natečaju se lahko dovoljuje 
posojilo, če je posojilo jiamenjeno 
za razširitev ali rekonstrukcijo go- 
spodarske organizacije, za garancij- 
ski znesek ali za lastni prispevek 
k posojilu iz nekega drugega sklada. 

2. 
Iz občinskega investicijskega 

sklada se dodeljuje sredstva za in- 
vesticije praviloma onim gospodar- 
skim panogam,'od katerih dotekajo 
sredstva v investicijski sklad. 

Za investicije v kmetijstvu se na- 
menijo sredstva, ki dotekajo iz do- 
hodnine kmečkih gospodarstev. 

Za investicije v trgovini se na- 
menijo sredstva, ki jih v ta sklad 
plačujejo trgovine. 

Prednost pri dodeljevanju poso- 
jil imajo praviloma prosilci z ugod- 
nejšimi odplačilnimi pogoji in z 
višjo lastno udeležbo. 

Pri dodeljevanju posojil je upo- 
Hevati perspektivni plan investicij. 

3. 
Posojila iz občinskega investicij- 

skega sklada se dajejo; 
1. za dokončanje onih gospodar- 

skih investicij, ki po svojem inve- 
sticijskem programu dosegajo raz- 
meroma največji gospodarski uspeh 
in za nove gospodarske investicije, 
v kolikor imajo te investicije zna- 
čaj rekonstrukcije gospodarske or- 
ganizacije, kakor tudi za ustanav- 
ljanje novih obratov; 

2. za soudeležbo pri gospodarskih 
investicijah, ki se kreditirajo iz 
drugih skladov; 

3. za poroštvene zneske, prispev- 
ke k stroškom in druge zakonite 
obveznosti k stroškom, če se inve- 
sticije kreditirajo iz drugih skladov. 

GLASNIK'GI 

Na osnovi predvidenega dotoka 
sredstev v občinski investicijski 
■ ' Utd se bodo sredstva skloda upo- 
rabljala: 

a) na področju trgovine: 
za nabavo opreme, ki zagotavlja 

povečanje prometa in racionalneiše 
•Kislovanje, za povečanje skladišč- 
nih prostorov, za razširitev obstoje- 
čih kapacitet trgovinske mreže, 
predvsem z adaptacijo obstoječih 
trgovskih lokalov in za postavitev 
trgovskih lokalov v novih naseljih; 

b) na področju obrti: 
za izpopolnitev in razširitev 

mreže obrtnih podjetij in delavnic 
ter za ustanovitev novih, predvsem 
uslužnostnih podjetij in delavnic s 
posebnim poudarkom na potrebo 
vzdrževanja stanovanjskega fondu 
in kritje gospodarskih potreb; 

c) na področju gostinstva: 
za nabavo tehnične opreme in 

ostalih osnovnih sredstev za nove 
obrate in pa za nabavo tehnične 
opreme in ostalih osnovnih sredstev, 
ki so potrebna za boljše izkorišča- 
nje obstoječih kapacitet; 

č) na področju komunale: 
za nabavo tehnične opreme in 

ostalih osnovnih sredstev za nove 

obrate in pa za nabavo tehniCne 
opreme in ostalih osnovnih sredstev, 
ki so potrebna za boljše izkorišča- 
nje obstoječih kapacitet; 

d) na področju kmetijstva: 
za kreditiranje ukrepov za po- 

speševanje kmetijske proizvodnje 
in za pospeševanje predelave in 
prometa kmetijskih proizvodpv. 

5. 
Komunalna banka, določena v 

1. členu tega sklepa, določi glede na 
razpoložljiva sredstva sklada spo- 
razumno z občinskim ljudskim od- 
borom roke za razpis natečaja za 
investicijska posojila, višino sred- 
stev, iz katerih se bodo dajala po- 
sojila in namen investicijskih po- 
sojil, ali pa postopa po odredbah 
organa sklada v smislu 3. odstavka 
4. člena uredbe o investicijskih po- 
sojilih (Ur. list FLRJ št. 31/56). 

6. 
Po odobritvi posojila sklene Ko- 

munalna banka pogodbo o posojilu 
z gospodarsko organizacijo, katera 
mora vsebovati vse elemente kre- 
ditne pogodbe. 

7. 
Ta sklep se izvaja od dneva obja- 

ve v >Glasnikua: OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Marijan Jenko 1. r. 

Na osnovi 2. odst. 15. in 50. člena 
zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS 19/52), zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov (Ur. list FLRJ št. 34/55), 
priloga I/A-LXXV1I, točke 16, 19 in 
20, na osnovi 57., 58. in 59. člena 
uredbe o gostinskih podjetjih in go- 
stiščih (Uradni list FLRJ št. 6/54) 
in po predlogu Sveta za gospodar- 
stvo je občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Siška na 16. seji dne 16. no- 
vembra 1956 izdal 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
opravljanju gostinskih storitev iz- 
ven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob turistom in potni- 
kom in o dajanju hrane abonentom 
v zasebnih gospodinjstvih na pod- 

ročju občine Ljubljana-Siška, 

objavljenega v >Glasniku« OLO 
št. 64 z dne 21. avgusta 1956. 

Prečiščeno besedilo odloka se 
glasi: 

Opravljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov gostinskih pod- 

jetij in gostišč 

t. člen 
Gostinske storitve se lahko oprav- 

ljajo izven poslovnih prostorov go- 
stinskih podjetij in gostišč na pri- 
ložnostnih shodih in prireditvah (za- 
bavah, veselicah), na sejmih, raz- 
stavah in raznih drugih prireditvah 
na prostem ali v zaprtih prostorih. 

2. člen 
Za opravljanje gostinskih stori- 

tev po 1. členu tega odloka je po- 
trebno dovoljenje, ki še izda samo 
za čas, dokler traja prireditev. 

3. člen 
Dovoljenje po prejšnjem členu 

se daje gostinskim podjetjem in go- 
stiščem ter vsem gospodarskim, za- 

družnim, družbenim in množičnim 
organizacijam, katerih poslovni 
predmet obsega tudi gostinsko dejav- 
nost, ter ga izda oddelek za gospo- 
darstvo občinskega ljudskega odbo- 
ra po poprejšnjem zaslišanju go- 
stinske zbornice in pristanku pri- 
stojnega Organa za notranje zadeve, 
na prošnjo organizacije, ki name- 
rava opravljati take storitve. 

Dovoljenje se izda, če organiza- 
cija, ki namerava opravljati take 
storitve, izpolni naslednje pogoje: 

a) da prosilec nudi dovolj po- 
roštva za kulturno postrežbo; 

b) da poda prosilec zagotovilo, 
da bodo prireditveni prostori ustre- 
zali osnovnim sanitarnim in higien- 
skim pogojem za opravljanje go- 
stinskih storitev; 

c) da je prireditveni progtor pre- 
skrbljen s primernimi stranišči; 

č) da je prireditveni prostor ▼ 
nočnem času zadostno razsvetljen; 

d) da je prireditveni prostor za- 
varovan pred onesnaženjem in pra- 
hom in da ne ovira javnega prometa. 

П. 
Oddajanje opremljenih sob turistom 

in potnikom 

4. člen 
Zasebniki lahko oddajajo turi- 

stom in potnikom opremljene sobe 
v svojem stanovanju pod pogoji, 
predpisanimi s tem odlokom. 

5. člen 
Zasebniki, ki nameravajo odda- 

jati opremljene sobe v svojih sta- 
"novanjih potnikom in turistom, mo- 
rajo priglasiti oddelku za gospodar- 
stvo občinskega ljudskega odbora 
število in opis teh sob ter morebitne 
druge podatke o sobah. 

Na podlagi priglasitve odredi 
oddelek za gospodarstvo pregled 
priglašenih sob po komisiji, ki jo 
sestavljajo zastopniki sanitarne in- 
špekcije, turistične organizacije in 
gostinske zbornice. 

Na podlagi poročila komisije izda 
oddelek za gospodarstvo prosilcu 
dovoljenje za oddajanje sob in do- 
loči najemnino ter vpiše sobo v sez- 
nam opremljenih sob in en izvod 
dovoljenja dostavi krajevni turistični 
ali gostinski organizaciji. 

6. člen 
Ce je komisija mnenja, da soba 

ni primerna za oddajanje potnikom 
in turistom, da komisija prosilcu 
ustrezno navodilo za odpravo po- 
manjkljivosti. Na zahtevo prosilca 
pa izda oddelek za gospodarstvo 
prosilcu tudi odločbo o odklonitvi 
dovoljenja in vpisa v seznam oprem- 
ljenih sob. 

Proti odklonitvi dovoljenja ima 
prizadeta stranka pravico pritožbe 
na Svet za gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora. 

7. člen 
Zasebnik, ki prejme dovoljenje za 

oddajanje sob, lahko oddaja sobe 
svobodno, mora pa v 24 urah potem, 
ko je sobo oddal, javiti oddajo sob 
krajevni turistični oziroma gostinski 
organizaciji zaradi evidence. 

8. Člen 
Zasebniki, ki bodo oddajali sobe 

turistom in potnikom v smislu tega 
odloka, smejo nuditi prenočevalcem 
le take storitve, ki so neposredno ve- 
zane na oddajo sob. 

Oddajanje opremljenih sob v pod- 
najem za čas daljši od 15 dni se ne~ 

šteje za oddajanje sob potnikom ^ 
turistom v smislu tega odloka. 

9. člen 
Predpisi o prijavljanju 

lišča veljajo tudi za potnike iD 
riste po tem odloku. 

III. 
10. člen ^ 

Ce zasebna gospodinjstva 
hrano več kot petim abonentofl1' 
niso njegovi stalni stanovalci, s® je 
je to za gostinsko delavnost "M, 
zanjo potrebno dovoljenje po 
pisin uredbe o zasebnih gost's 

(Ur. list FLRJ št. 14/54). 

IV. 
Končne odločbe 

11. člen ^ 
Za prekrške se kaznujejo « 

narno kaznijo do 3000 dinarjev: 
1. fizične in pravne osebe, ki n'^ 

gostinska podjetja in gostišča, .( 
brez dovoljenja opravljajo gostiD 
storitve; , A 

2. kdor pri oddajanju opren1'^ 
nih sob turistom in potnikom rjj'jj, 
v nasprotju s predpisi 4., 7. in S- 
tegft odloka. .1 

Ce opravljajo gostinska роф^цј 
ali gostišča gostinske storitve }7, > 
poslovnih prostorov brez doyolie,!4 
se kaznujejo po uredbi o gostiD'nt 
podjetjih in gostiščih (Ur. list 
št. 5/34). 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva obr 

v >Glasniku< OLO Ljubljana. 

Predsednik j; 
Občinskega ljudskega odo0 

Marijan Jenko I. r. 

OBČINA LOŠKA DOLINA 
Na podlagi 5. in 47. člena teDi j 

nega zakona o varstvu živali E ], 
živalskimi kužnimi boleznimi ti 
FLRJ št. 26/54), v zvezi s točko . 
XLTI. poglavja priloge I/A zakon .j 
firistojnosti občinskih in 
judskih odborov (Uradni list 

št. 34/55) je Svet za gospodarstvo i 
komunalno zadeve občinskega Ulj 
skega odbora Loška dolina na ^ 
dne 28. novembra 1956 sprejel 

ODREDBO 
o obvezni maleinizaciji kopite'^ 

Mi 

*JC 
4, 

/1. člen 
Odreja se obvezno S 

(maleinizacija) -vseh nad 6 
starih kopitarjev za območje Ro- 
škega ljudskega odbora Loška 
lina v času. ki ga bo naknadn" ^ 
ločilo tajništvo občinskega Ijuds" 
odbora Loška dolina. 

2. člen 
Maleinizacija kopitarjev je 

plačna, ker so potrebna fi"8'',^ 
sredstva za izvršitev te akcije Pr 

videna v okrajnem proračunu. 

3. člen .j, 
Za kršitev te odredbe se |ji>' 

kazni, ki jih predvideva tenjf^l' 
zakon o varstvu živali pred 
skimi kužnimi boleznimi v k8 

skih določbah. 

4. 

V 

4. člen 
Ta odredba stopi v veljavo z ^ [r 

objave v »Glasniku« OLO ^1, 
Ijana. 

Predsednik , (»i 
Občinskega l judskega odo 

Janez Zigmund 1. r- 

i 
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31" Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja Jugoslovanskih železnic »KAMNOLOM«, Verd, v letu 1955 

Podjetje se bavi s pridobivanjem lomljenega kamna, tolčenca, drobirja in peska za potrebe Direkcije jugoslovanskih železnic. Podjetje je pre- 1 ЖЧ vvl rw n 1 /~l O 0 /- *7 *-* T-V/-\r» 1 ЛГ-* 1 V* 4 Ж-к V44 1 S~\ T T Г* *-* ГЛ O O 1 1 1 1 4 1 4 O Л 1 "i ГЛ 1 У~\ V T V* -5 л -1—п 
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koračilo plan za 10,8 0/e. Zaposlenih je bilo povpreino 88 oseb, fluktuacija delovne sile je bila velika. 

BILANCA na dan 31. decembra ШЈ PASIVA 

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

St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

A. Osnovna In IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
*. investicije v teku 
1. IzloCena sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
i. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraPunu in druga aktiva 
i. Kupci in druge terjatve 
•. Druga aktiva D. FinanCni uspcb 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
 Skupaj: 

42.567 
1.542 

t.562 

2.360 
843 

15.467 

67,341 

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 flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

42.567 
3.598 

2.229 

550 
2.930 

15.467 
67.341 

Vodja računovodstva« 
Ramšak Ivan 

Predsednik upravnega odbora: 
Šalamun Maks 

Direktor podjetja: 
Dobovišek Ciril 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »POLJE", Ljubljana-Polje, v letu 1955 

V podjetju je bilo zaposlenih povprečno 38 delavcev in uslužbencev, prometa je bilo ustvarjenega za 168,008.584 din. Planirani promet je bil 
presežen. 

^Tiva BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

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

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. investicije v teku 
». izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
8. Kupci In druge terjatve 
8. Druga aktiva . . D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
 Skupaj: 

3.917 
2.015 

2.256 

1.958 
25.534 

35.680 

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 finanslranje 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: 

3.038 
887 

2.191 

17.90« 

11.443 
229 

35.680 

Vodja računovodstva: 
Meden Ivanka 

Predsednik upravnega odbora: 
Krneč Franjo 

Direktor podjetja) 
Cerne Stane 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju TOVARNE MESNIH IZDELKOV. Ljubljana, Mesarska 1, v letu 1955 

Podjetje je doseglo 650,798.340 din realizacije. Povprečno je bik) zaposlenih 121 delavcev in uslužbencev. Podjetje ima v Ljubljani tudi 30 po- 
slovalnic, od teg 28 za prodajo svežega mesa in 2 poslovalnici za prodajo rib. Količinski plan podjetja je bil dosežen s 112 /o. I 

^tlVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
i. Skupna obratna sredstva 

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

D. FinanCni uspeli 
T. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 

.   jjfcugajl. 

Znesek v 000 din 

15.459 
8.481 

«.738 

25.331 
232 

8.897 

91.138 

Zap. 
6t. Naziv postavke 

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

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

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
T. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube skupaj: 

Znesek v »O din 

15.459 
3.397 

34.4Si 

31.228 
707 

5.897 
91.138 

Vodja računovodstva) 
Zltko Rudolf 

Predsednik upravnega odborai 
Selan Janez 

Direktor podjetja* 
KlariC Rudolf 



STRAN 474 glasni® 

Izvleček iz poročila o poslovanju gostinskega podjetja »§ESTICA«, Ljubljana, Titova 6, v letu 1955 

Plan prometa je bil presežen za 14,199.878 din. Prekoračenje je bilo doseženo v sled izboljšanja kuhinje in pa zaradi podražitve gostinskih 
vsled poviSanja nabavnih cen materialu. Vseh zaposlenih je bilo okrog 60. 

Aktiva bilanca na dan 31. decembra №9 

storite* 

pasi*' 

Zap 
61. Naziv postavke Znesek v .100 din Zap. 

51. Naziv postavke Znesek V 'iM '"'V 

A Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
I. izločena srtdstva In druga investicijska sredstva 

S. Obratna sredstva 
> Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
t. Kupci In druge terlatve 
i Druga aktiva 

O. FlnanCnl uspeli 
I. Razporejeni dobiček 
1 IZEuba 

_Skupa)^ 

8.731 
г.зз« 

5.003 

(K 
49« 

J.260 

21.341 

A. Viti osnovnih In IzloCenlb sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
I. Dolgoročni kredit za (Inansiianje Investicij 
5. DrugI viri flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
*. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

3.0» 

».7rt 
■ 
32* 

2ijiL» 

Vodja raćunovodstvat 
Bajovic Fedor 

Пеадеишк upravnegu udborai 
rei Marija 

Direktor podjetja! 
Okorn Vinko 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja PESK0L0M IN CEMENTNINE, Višnja gora, v letu 1955 

Podjetje se bavi z Izdelovanjem cementnih izdelkov in z izvozom peska. V letu 1955 je zaposlovalo povprečno 10 delavcev. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 135S 

Zap. 
6t Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
L Skupna obratna sredstva 

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

O. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
t. Izguba ' 
 Skupaj; 

Znesek v (100 din 

544 
214 

1.149 

1.084 
IT 

1.8SS 

4.863 

Zap. 
it Naziv postavke 

A. vin osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
3. Dolgoročni krediti za dokončane investicija 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za Ilnanslranje Investicij 
J. DrugI viri flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
i. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj; 

Znesek 

ЈЛМ 

Vodja računovodstvai 
Janežlč Lojze 

PredseciiiiK upravneKa odbora 
Kastelic Janez 

Direktor podjetjai 
Andrlč Gvldo 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja 0ZZ Ljubljana »MLEKO«, Stična, v letu 1955 

Podjetje je bUo registrirano kot samostojen obrat leta 1953. Realizacija v letu 1955 je znašala 16,286.896 din. Povprečno je bilo zaposlenih 
Knjigovodstvo je ažurno. 

рдб1 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

y> 

Zap. 
it. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
V Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 

    Skupaj 

Znesek v /uo din 

3.570 
594 

1.452 

1.940 
1* 

504 

8.079 

Zap. 
et Naziv postavke 

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 
t. DrugI viri flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 00® df . 

3.5* 

& s 

Vodja računovodstvai 
Boglie Ida 

Predsednik upravnega udborai 
Strmole Ignac 

Direktor podjetjai 
Kuster Anton 


