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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

MESTNA PORODNSŠNICA 

Dne 31. decembra letos bo oil- 
Ии Mestna porodnišnica na Ulici 
1'are pravde štev. 11 v Ljubljani. 
^ tem bo zaključena doba priprav, 
•srbi in /.natnili stroškov, ki so bili 
potrebni, da je bil i/.peljan sklep 
Pkrajnega ljudskega odbora Ljub- 
'jana o ustanovitvi lastne porodniš- 
jUce v prostorih bivše stavbe »C« 
"troške klinike. 

Prilike, ki so narekovale in pri- 
l®dle do te odločitve, so znane. 

oskrbe v porodnišnici Zavod za so- 
cialno zavarovanje za zavarovanke 
oziroma pristojne občine za nezava- 
rovan ke. 

Nova Mestna porodnišnica seve- 

da še ni dokončna rešitev perečega 
problema, je pa prav gotovo uspeh 
okrajne zdravstvene službe in za- 
časno res dobra rešitev ter lep spo- 
menik našim materam. 

Tajništvo za zdravstvo 
OLO Ljubljana 

PREDPISI OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA 
Sprejeti na 11. skupni seji, dne 18. deeembrn 1956 

objektov Na osnovi 2., 3., 4.. 20. in 38. čle- 
Uredbe o upravljanju vodnih 

ob uporabi 4. in 8. člena Zakona 

iv- iv»v. n » v., o v n« u u [M a v i jet u j u *v«iiiiii 
"VJub svoji prostornosti je Porod- skladov (Uradni list FLRJ št. 43/56) 
"'ška klinika zmagovala zmeraj 
'ečjt dotok mater le z največjo po- 
'flvovalnost jo strokovnega osebja 
1,1 tudi porodnic, sa je bilo na mini- 
"»Um skrčeno zadržanje v porod- 
nišnici prav gotovo stalna odpoved 
l^ater in poleg poroda njihova nova 
j" velika žrtev. To stanje je pa naj- 
N j prizadelo Ljubljančanke in 
i.'ižnjc okoličanke. ki so ob pri- lsku oddaljenejših porodnic pač 
korale nuditi prostor zunanjim in 

® Predčasno že po treh dneh umak- 
'''ti v domačo oskrbo. 

3. za vzdrževanje 
vodnih tokovih; 

4. za pomoč pripravljalnim od- 
borom za ustanovitev novih vodnih 

Svet za zdravstvo LRS Ljubljana 
'e zato sporazumno z vodstvom 1*0- 
'"•IniSke klinike predlagal Okraj- 
'e'nu ljudskemu odboru Ljubljana 
feSitev, ki naj do zgraditve tu)ve 
1,1 nioderne porodniške klinike od- 
jjomore kritičnemu stanju: preure- 
'tev izpraznjene otroške klinike v 

t^rod nišnico. Sklep je bil deležen 
podpore OLO Ljubljana in da- 

JJ®? stoji zavidljivo lep >sanatorij», 
^'Pravljcrn, da svojo notranjo ure- 
"'tev nudi našim novim materam 
4 novorojenčkom. 

I Nova porodnisnea je urejena kar 
J* da popolno. V 15 sobah je pro- 
'0ra za 60 otročnic, ki bodo ležale 

4 v eni sobi. V 2 porodnih sobah 
Se 5 posebnih postelj, skupno to- 

tej 65 postelj. Oprema je nova, po- 
"."'hia in operacijska soba sta mo- 

j ^fni in krasni, prav taki so vsi 
!transki prostori — laboratorij, le- 
afna, kuhinja in vsa ureditev. 

Čeprav na zunaj skoraj neopaz- - upravnem organu, k., 
. so notranja dela zahtevala znat- sj0jen za vodno gospodarst 

.а sredstva — 38 milijonov dinar- ' 
il?*, ki jih je priskrbel OLO Ljub- 2. člen 

Jana in Okrajni zavod za socialno Vodni sklad je proračunski sklad 
'^varovanje (5,400.000 din) in ki so 

?0kaz pravilnega pojmovanja nalog 4še zdravstvene službe. 
i. Mestna porodnišnica je priprav- 
Ј«Па in bo na novega leta 1. ja- 
marja 1957 ob 8. uri zjutraj začela 
J fednim poslovanjem in rednimi 
КГеЈет1. V dogovoru s Porodniško 
oj'niko bo sprejemala trikrat teden- 
•*0; vsak torek, četrtek in soboto 
S'' 8, ure zjutraj ves dan in vso noč 
il' S. ure naslednjega dne. V osta- 
j"' dneh — ponedeljek, sreda, petek 
i" nedelja — to je 4 dni v tednu 
h0 sprejemala Porodniška klinika. 
'evico do sprejema imajo noseč- 

l !ce iz LJubljane in ljubljanskega 
|i*raja: v Mestni porodnišnici se 
j "flo lahko oskrbovale 6 dni. Po 

"'javnih predpisih krije stroške 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR LJUBLJANA 

ŽELI VSEM DELOVNIM KOLEKTIVOM IN 

VSEM OSTALIM PREBIVALCEM OKRAJA 

SREČNO iN USPEŠNO NOVO LETO 1957! 

★ 

ODLOK 
o spremembi odloka o prepovedi 
predelave odkupljenega in zbranega 

mleka na območju okraja 
Ljubljana, 

objavljenega v >(>lasniku< št. 31 
dne 20. IV. 1956 

1. člen 
Spremeni se besedilo 2. člena na- 

slovnega odloka in se glasi: 
Dovoljenje za predelavo mleka 

iz t. člena tega odloka izdaja Taj- 
ništvo za gospodarstvo OLO Ljub- 
ljana po predhodnem zaslišanju 
okrajne zadružne zveze. 

2. člen 
Ostala določila ostanejo neizpre- 

menjena. 
3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v >Glasniku<;, službenem glasilu 
OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora: 
Dr. Marijan Dermastin 1. r. 

o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Uradni list FL11J 
št. 34/55) in 3., 8. in 9. člena Sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Uradni list FLIIJ št. 26/55) 
je Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na svoji 13. redni skupni seji dne 
18. decembra izdal naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajnega vodnega 

sklada 
I. člen 

Ustanovi se okrajni vodni sklad 
ki je pri- 

vo. 

t katerega se stekajo; 
1. dotacija iz akrajnega prora- 

čuna; 
2. prispevek v vodni sklad, ki je 

določen z zveznim družbenim pla- 
nom oziroma z zveznim zakonom; 

3. drugi dohodki po posebnih 
zveznih predpisih; 

4. obresti od sredstev skladov, 
ki so naloženi pri banki na poseb- 
nem računu; 

5. darila in podobni dohodki. 
3. člen 

Sredstva vodnega sklada se upo- 
rabljajo: 

1. za varstvo zemljišč in uredi- 
tev vodnih tokov, rek in hudourni- 
kov na območju okraja; 

2. za obrambna dela pred popla- 
vami; 

skupnosti pri izdelavi študij in pro- 
jektov za melioracijo novih ob- 
močij ; 

5. za študijska, raziskovalna in 
projektivna dela na območju okra- 
ja za reguliranje in ureditev vod- 
nih tokov, ki tečejo skozi okraj. 

4. člen 
Vodni sklad je pravna oseba in 

za svoje obveznosti odgovarja s svo- 
jimi sredstvi. 

5. člen 
Organ, ki upravlja okrajni sklad, 

sestavljajo člani upravnega odbora, 
ki jih imenuje OLO. Način poslo- 
vanja upravnega odbora se določi 
s pravili, katera sprejme upravni 
odbor, potrdi pa OLO. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v uradnem glasilu OLO Ljubljana 
v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. . . ,, 

Predsednik 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19-89/52) ter 2. in 
7. odstavka 8. člena in 5. odstavka 
27. člena uredbe o potnih in selitve- 
nih stroških (Ur. list FLRJ št. 
28-295/55 in 26-325/56) je Okrajni 
ljudski odbor Ljubljana na 13. skup- 
ni seji odbornikov obeh zborov dne 
18. decembra 1956 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah in povračilu za ločeno 
življenje uslužbencev in delavcev 
okraja, občin in zavodov v okraju 

Ljubljana 

1. člen 
Dnevnice za službena potovanja 

uslužbencev in delavcev okraja, ob- 
čin in zavodov v okraju Ljubljana 
znašajo: 

I. Za potovanje izven območja 
okraja: 

a) za uslužbence od V. plačilne- 
ga razreda navzgor 1300 dinarjev; 

b) za uslužbence od X. do VL 
plačilnega razreda in za visoko kva- 
lificirane delavce 1200 dinarjev; 

c) za druge uslužbence in do- 
lavce 1000 dinarjev. 

II. Za potovanje v območja 
okraja: 

a) za uslužbence od V. plačilne- 
ga razreda navzgor 1170 dinarjev; 

b) za uslužbence od X. do VI. 
plačilnega razreda in za visoko 
kvalificirane delavce 1080 dinarjev; 

c) za druge uslužbence in delav- 
ce 900 dinarjev. 

2. Člen 
  Povračilo za ločeno življenje 

Okrajnega ljudskega odbora: uslužbencev in delavcev okraja, ob- 
Пр Мнгмап Dermastia 1. r. fjn jn zavodov v okraju znaša 3000 Dr. Marijan Dermastia 

Na osnovi 1. od stavka 15. in 108. 
člena Zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS št. 19/52) v 
zvezi s t. in 3. členom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Temelj- 
nega zakona o prekrških (Ur. list 
FLRJ št. 58/55) izdaja Okrajni ljud- 
ski odbor Ljubljana po sklepu 13. 
skupne seje okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev z dne 18. de- 
cembra 1956 

do 8000 dinarjev mesečno. 
V posebno upravičenih primerih 

lahko izjemoma personalna komisi- 
ja Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana na predlog pristojnega 
starešina določi tudi večje povra- 
čilo, vendar največ do 10.000 dinai> 
jev mesečno. 

3. člen 
Ko začne veljati ta odlok, neha 

veljati odlok o višini dnevnic za 
uradna potovanja v območju okraja 

J 



STRAN 500 

Ljubljana, objavljen v »Glasniku< 
OLO Ljubljana št. 50 z dne 3. Vil. 
1956. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t »GlasnikiK OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Okrajnega ljudskega odbora: 
Dr. Marijan Dennnstia 1. r. 

Na podlagi 3. točke 9. člena sta- 
tuta Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana z dne 22. V. 1956, 4. in 
29. člena splošnega zakona o vod- 
stvu šol (Ur. list FLRJ št. 11/55), 8. 
člena uredbe o strokovnih šolah (Dr. 
list FLRJ št. 39/52). na podlagi skle- 
pa Sveta za šolstvo OLO Ljubljana 
na seji dne 7. XII. 1956 in na pred- 
log Gostinske zbornice LRS ter s 
pritrditvijo Sveta za šolstvo LRS je 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana na 
13. skupni seji okrajnega zbora in 
zbora proizva jateev dne 18. XII. 1956 
sprejel naslednjo 

ODLOČBO 
• ustanovitvi Srednje hotelske šole 

v Ljubljani 

1. 
Za strokovno usposabljanje in 

vzgojo kadrov v gostinskem pokli- 
cu, za katere je potrebna popolna 
srednja strokovna izobrazba, se 
ustanovi Srednja hotelska šola v 
Ljubljani kot strokovna šola. 

2. 
Namen šole je. da strokovno 

usposablja kadre za službo v go- 
stinskih gospodarskih organizacijah, 
da organizira in izvaja in da sode- 
luje z Gostinsko zbornico LRS ter 
drugimi strokovnimi gostinskimi 
organizacijami pri izpopolnjevanju 
gostinskih delavcev in uslužbencev 
s tečpji, seminarji in pri organiza- 
ciji strokovnih izpitov. 

3. 
Sola traja dve leti. 
Šolsko leto začne 1. septembra 

in traja do 31. avgusta. 
Pouk je praktičen in teoretičen 

no učnem načrtu in predmetniku, 
ki ga odobri Svet za šolstvo LRS. 

Na koncu vsakega šolskega leta 
gredo gojenci na obvezno prakso, 
ki traja 1 do 2 meseca. 

Ob koncu drugega šolskega leta 
opravijo gojenci zaključni izpit in 
se jim izda diploma. 

4. 
Pravico vpisa v šolo imajo; 
1. Tisti, ki so končali gostinsko 

šolo s praktičnim poukom in so 
opravili zaključni izpit na tej šoli 
ter imajo najmanj 3 leta strokovne 
gostinske prakse. 

2. Kvalificirani gostinski delav- 
ci, ki imajo dovršeno sedem- ali 
osemletko ali nižjo gimnazijo ter 3 
leta strokovne gostinske prakse. 

3. Uslužbenci gostinskih gospo- 
darskih organizacij, ki imajo dovr- 
šeno sedem-ali osemletko ali nižjo 
gimnazijo ter 6 let staža v gostin- 
stvu in od lega najmanj 3 leta go- 
stinske prakse. 

Razen pogojev iz prejšnjega od- 
stavka morajo prosilci imeti ureje- 
no svojo vojaško obveznost, da ima- 
jo zagotovljeno vzdrževanje v času 
šolanja ter da so državljani FLR]. 

Tuji državljani se lahko^ vpišejo 
v šolo le z dovoljenjem Sveta za 
šolstvo LRS. 

Sola ima lahko tudi izredne 
učence. 

5. 
Sola ima svoja pravila in lastni 

predračun. 

6. 
Potrebna finančna sredstva se 

krijejo iz skladu za kadre v gostin- 
stvu LRS po predhodni odobritvi 
Izvršnega sveta LRS. 

Ta odločba velja od dneva ob- 
jave v >Glasniku€ OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora: 
Dr. Marijan Dennastia 1. r. 

5. 
Ta odločba velja od dneva ob- 

jave v >Glasnikuc OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Okrajnega ljudskega odbora: 
Dr. Marijan Dermastiu 1. r. 

Na podlagi 3. točke 9. člena sta- 
tuta Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana z dne 22. V. 1956, 4. člena 
splošnega zakona o vodstvu šol (Ur. 
list FLRJ št. 11/55), 8. člena uredbe 
o strokovnih šolah (Ur. list FLRJ 
št. 39/52), ter na podlagi sklepa Sve- 
ta za šolstvo OLO Ljubljana na seji 
dne 7. XII. 1936 in na predlog Stro- 
kovnega združenja podjetij grad- 
bene stroke in industrije gradbene- 
ga materiala LRS in s pritrditvijo 
Sveta za šolstvo LRS, je Okrajni 
ljudski odbor Ljubljana na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 18. XII. 1956 sprejel 
naslednjo 

ODLOČBO 
o ustanovitvi opekarsko-apneničur- 
skega odseka pri Vajenski šoli za 

gradbeno stroko v Ljubljani 

1. 
Pri Vajenski šoli za gradbeno 

stroko v Ljubljani se ustanovi od- 
sek za šolanje kvalificiranih delav- 
cev za poklica opekarjev in apneni- 
čarjev. 

o. 
Šolanje traja 2 leti tako, da je v 

1. razredu 12 tednov, v 2. razredu 
pa 24 tednov teoretičnega in prak- 
tičnega pouka. Praktično delo 
opravljajo učenci v gospodarski or- 
ganizaciji, s katero so sklenili va- 
jensko pogodbo. 

Predmetni in učni načrt za teo- 
retični in praktični pouk potrdi Svet 
za šolstvo LRS. 

3. 
Učenci dobijo po uspešno oprav- 

ljenem zaključnem izpitu naziv 
kvalificiranega delavca po veljav- 
nih predpisih. 

4. 
Odsek za šolanje kvalificiranih 

opekarjev in apneničarjev ima svoj 
proračun v okviru proračuna Vajen- 
ske šole gradbene stroke v Ljub- 
ljani. Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana preskrbi finančna sredstva za 
odsek v okviru proračuna Vajenske 
šole gradbene stroke -v Ljubljani. 
Stroški za praktični pouk se ne kri- 
jejo iz proračuna šole. 

Na podlagi 64. in 107. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS 19/52), 48. in 49. člena 
temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Ur. list FLRJ št. 
51/53) ter na predlog Čevljarske 
šole v Ljubljani in po sklepu Sveta 
za šolstvo OLO Ljubljana na seji 
dne 7. XII. 1956, je Okrajni ljudski 
odbor Ljubljana na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 18. XII. 1956 izdal sledečo 

ODLOČBO 
o prenehanju finančno samostojnega 

zavoda »Domu vajenske šole za 
čevljarsko stroko« v Ljubljani 

1. 
Ukine se finančno samostojni za- 

vod >Pom vajenske šole za čevljar- 
sko stroko« v Ljubljani, ker so bili 
gojenci tega doma vključeni v Dom 
Ivana Cankarja in ni več pogojev 
za nadaljnji obstoj tega doma. 

Upravnik doma se razreši svoje 
dolžnosti. 

2. 
Ta odločba velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Okrajnega ljudskega odbora: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

GLASNIK 

zdravstvo OLO Ljubljana, izvede 
pa jo likvidacijska komisija ob smi- 
selni uporabi določil uredbe o po- 
stopku pri likvidaciji gospodarskih 
podjetij (Ur. list FLRJ št. 57/51). 

3. 
Premoženje ukinjene ustanove 

izroči likvidacijska komisija zdrav- 
stveni ustanovi oziroma organu * 
soglasju s tajništvom za zdravstvo 
OLO. 

Predsednik 
Okrajnega ljudskega odbora! 

Dr. Marijan Dermastia 1. r- 

RAZPISI 

Personalna komisija Okrajnegs 
ljudskega odbora Ljubljana 

razpisuje 
v upravi Okrajnega ljudskega od- 
bora mesto računovodje v odseku 
za invalidsko varstvo. 

Pogoji: Srednja ekonomska šole 
s prakso ali brez. Plača po Temeljni 
uredbi in dopolnilna plača. 

Pravilno kolkovane prošnje ' 
življenjepisom se vlagajo do 15. ja- 
nuarja 1957 v Uradu tajnika OLO 
— Kresija, Mačkova ul. L, soba & 
13/1. 

Personalna komisija 

Na podlagi 64. člena točka 6, 107. 
člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS št. 19-89/52) in 
na predlog Sveta za zdravstvo OLO 
Ljubljana je Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana na 13. skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 18. XII. 1956 izdal 

ODLOČBO 
o prenhanju Centra za patronažno 

službo v Ljubljani 

Center za patronažno službo v 
Ljubljani, ustanovljen z odločbo št. 
41/54-i-MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana 1. februarja 1954, ki posluje 
liot proračunska ustanova OLO 
Ljubljana pod pristojnostjo Sveta 
za zdravstvo OLO Ljubljana. 1. ja- 
nuarja 1957, preneha obstojati. 

2. 
Likvidacijo ustanove odredi na 

podlagi te odločbe in imenu je člane 
likvidacijske komisije tajništvo za 

Personalna komisija Okrajneg® 
ljudskega odbora Ljubljana 

razpisuje 
v Katastrskem uradu Ljubljana L 
mesta dveh katastrskih referentov- 

Pogoji: nižja srednja šola z za' 
ključnim izpitom in opravljenim tej 
čajem za katastrske referente. ! 
poštev pa pridejo tudi prosilci z do- 
vršeno nižjo srednjo šolo, ki imaj® 
veselje do katastrske ^[užbe in 
bil! pripravljeni se vpisati v stin- 
mesečni celodnevni tečaj za kata- 
strske refrente. Tečaj se bo predvi- 
doma začel v začetku prihodnje!® 
leta. 

Pravilno kolkovane prošnje s® 
vlagajo do 15. januarja 1957 v Ur8' 
du tajnika OLO — Mačkova ul. 
soba št. 13/1. 

Personalna komisija 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

Sprejmemo vratarja. Nastop si«*' 
be 1. 1. ali 1. 11. 1957. Služba je * 
turnusu, v poštev pridejo le osebe> 
ki stanujejo v Ljubljani. Plača P0 

uredbi. 
Prošnje z življenjepisom se vle* 

gajo v Uradu tajnika OLO Ljublj8' 
na, Mačkova ul. 1, soba št. 13/1. 

Personalna komisija 

OBČINA 
LJUBUANA-BEZIGRAD 

Na podlagi 22. točke 24. člena 
statuta Občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubi j a nn-Bežigrad in 30. člena 
zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS št. 19/52), izdaja 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Bežigrad na 15. redni seji dne 
23. novembra 1956 naslednji 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o poslovalnem 
času gostinskih podjetij in gostišč 

na območju občine 
Ljubljana-Bežigrad 

I. člen 
Odlok o poslovalnem času go- 

stinskih podjetij in gostišč ua ob- 

močju občine Ljubljana-Bežigrad, 
kateri je bil sprejel na 8. redni seji 
dne 24. aprila 1956 in objavljen v 
»Glasniku« OLO Ljubljana št. 42/56 
z dne 5. junija 1956. se razveljavlja. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Nadomestil je predsednika 

Občinskega ljudskega odbora: 
Avgust /upet 1. r. 

Na podlagi 22. točke 24. člena 
statuta Občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana-Bežisrad in 30. Mena 
zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS 19/52) je i^dal Ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Be- 

žigrad nn 15. redni seji dne 23. no- 
vembra 1956 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o usfanovRv' 

potrošniških svetov 
1. 

Odlok o ustanovitvi svetov j'"' 
trošnikov, kateri je bil sprejet ^ 
5. redni seji Občinskega ljudske#* 
odbora Ljubljana-Bežigrad on

f 
25. januarja 1956 in objavljen , 
»Glasniku« OLO Ljubljana št. 34/5 
se razveljavi. 

2. 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Nadomestuje predsednike _ 

Občinskega ljudskega odbor®' 
Avgust Zapet 1. r. 
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Na podlagi druge točke 50. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS št. 19/52), 2. točke 
23. člena Statuta občine Ljubljana 
Center z dne 28. VI. 1956, v zvezi z 
2. razd. točka 6 Zakona o pristojno- 
sti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov (Uradni list M.Uj št. 34/55) 
izdaja Občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana Center po sklepu 15. redne 
"seje z dne 11. Xll. 1956 

ODLOK 
< razveljavitvi Odloka o namenski 

uporabi poslovnih prostorov na 
območju občine Ljubljana Center, 
objaviienega v »Glasniku« št. 54 z 

dne 17. VII. 1956 

1. člen 
Odlok o namenski uporabi po- 

•lovnih prostorov na območju obči- 
De Ljubljana Center, objavljen v 
»Glasniku« št. 54 z dne 17. VII. 1956, 
»e razveljavi. 

2. člen 
Ta odlok veljn od dneva objave 

» >Glasniku«, uradnem glasilu 
Okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek 1. r. 

Na podlagi 2. točke 50. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS št. 19/52). 2. točke 
25. člena Statuta Občine Ljubljana 
Center z dne 28. VI. 1956 v zvezi z 
59. členom uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah 
(Ur. list FLRJ št. 37/55), na predlog 
Sveta za trgovino, gostinstvo in tu- 
rizem z dne 22. XI. 1956, izdaja Ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana Cen- 
ter no sklepu 15. redne seje z dne 
11. XII. 1956 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o najkrajšem 
Poslovalnem času v prodajalnah na 
območju Občine Ljubljana Center, 
objavi ienega v »Glasniku« št. 67 z 

dne 31. Vili. 1956 

I. 
Odlok o najkrajšem poslovnem 

času v prodajalnah na območju Ob- 
line Ljubljana Center št. 03/4-3914/ 
1-56 z dne 26. julija 1956 se razve- 
ljavi. 

II. 
Ta odlok velja od dneva objave 

' »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek 1. r. 

se spremeni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Za območje občine Ljubljana 

Center se ustanovi Sklad za stano- 
vanjsko komunalno graditev, ki je 
samostojen družbeni sklad in je 
f»ravna oseba, s sedežem v Ljub- 
jani. 

2. člen 
Po tem odloku so lahko dajejo iz 

Sklada za stanovanjsko komunalno 
graditev sredstva za zidanje stano- 
vanjskih hiš, komunalnih naprav in 
ostalih javnih investicij. 

3. člen 
Sklad za stanovanjsko komunal- 

no graditev upravlja upravni odbor, 
ki ga imenuje Občinski ljudski od- 
bor. 

4. člen 
V sklad za stanovanjsko komu- 

nalno graditev se stekajo sledeča 
sredstva: 

a) prejemki od prodanih hiš, sta- 
novanj in poslovnih prostorov, last 
Splošnega ljudskega premoženja: 

b) del najemnin, ki je določen 
za zidanje stanovanjskih hiš; 

c) sredstva skladov za samostoj- 
no razpolaganje gospodarskih orga- 
nizacij v višini, ki jih določi delav- 
ski svet; 

d) posojila, ki jih dajejo gospo- 
darske organizacije iz sredstev svo- 
jega sklada za samostojno razpola- 
ganje; 

e) sredstva danih posojil, ki so 
razpisana za kreditiranje stanovanj- 
ske izgradnje; 

f) plačila prispevkov po 4., 5. in 
6. členu Odloka o zagotovitvi smo- 
trne graditve komunalnih naprav v 
občini Ljubljana Center. 

5. člen 
Del najemnin od poslovnih pro- 

storov, ki se odvaja za novogradnje, 
se v okviru sklada posebej eviden- 
tira in se uporablja za razširitev, 
poslovnih prostorov in skladov s po- 
trebami stanovanjskih okolišev. 

6. člen 
Sredstva sklada se nalagajo na 

poseben račun pri Komunalni banki 
v Ljubljani, ki izvrSuje proračun 
Občinskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana Center. 

7. člen 
Pravila sklada sprejme upravni 

odbor, potrdi pa jih Občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana Center. 

ODLOK 
o najvišji diminkarski tarifi za 

dimnikarske storitve na območju 
občine Mengeš 

t vi 

iv" 

9 
fO! 

Na podlagi drugega odstavka 15. 
•n 79. člena Zakona o občinskih 

I ljudskih odborih (Ur. list LRS št. 
! 19/52), III. razdelka, 2. poglavja pri- 
j 'oge 1/B Zakona o pristojnosti ob- 
i finskih in okrajnih ljudskih odbo- 
j fav (Ur. list FLRJ št. 34/55) ter 2. 
! }očke 23. člena Statuta občine Ljub- 

ljana Center z dne 28. VI. 1956, iz- 
daja Občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana Center po sklepu 15. seje z 
"Oe 11. XII. 1956 

ODLOK 
? spremembi Odloka o ustanovitvi 
Sklada za stanovanjsko komunalno 

J graditev na območju občine 
Ljubljana Center 

\ Odlok o ustanovitvi Sklada za 
■j 'tanovanjsko komunalno gradHev 

Ja območju občine Ljubljana Cen- 
'eCobjavljcn v »Glasniku« št. 66/56, 

8. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek I. r. 

OBČINA MENGEŠ 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS št. 19-88/52), v zve- 
zi 9. člena Uredbe o ureditvi in 
opravljanju dimnikarske službe 
(Ur. list LRS št. 21-116/56), v zvezi z 
2. poglavjem II. razdelka točka 3 
poglavjel Zakotia o pristojnosti Ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odbo- 
rov v zadevah, ki so urejene z do- 
sedanjimi republiškimi predpisi (Ur. 
list LRS št. 26/55) ter določil Te- 
meljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FLRJ št. 26-428/51 in 58/55) je 
Občinski ljudski odbor Mengeš na 
predlog Sveta za gospodarstvo Ob- 
činskega ljudskega odbora Mengeš 
sprejel na seji 12. XII. 1956 

1. člen 
V območju občine Mengeš se 

predpisuje, naslednja najvišja tari- 
fa, do katere lahko socialistični ali 
privatni dimnikarski obrati ( v na- 
daljnem besedilu: dimnikarji) do- 
ločajo cene za naslednje vrste dim- 
nikarskih storitev: 

1. Za odprto kuhinjsko ognjišče 
40 din. 

2. Kmečka kuhinja z dvojnim 
stropom 60 din. 

3. Plezalni dimnik: 
a) v pritlični hiši 30 din; 
b) v hiši z več nadstropij, za 

vsako nadstropje ali medstropje 
7 din; 

4. Ozki ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši 13 din; 
b) za vsako nadaljnje nadstrop- 

je ali medstropje 3 din. 
5. Dimna cev: 
a) do 2 metra 5 din; 
b) za vsak nadaljnji meter 3din. 
6. Dimniki ogrevalnih naprav, 

navadnih in parnih peči: 
a) do vštevši I. nadstropja 40 din; 
b) za vsako nadaljnje nadstrop- 

je ali medstropje 10 din; 
7. Dimniki od etažnih peči, go- 

stinskih in zavodskih štedilnikov: 
a) do I. nadstropja 15 din; 
b) za vsako nadaljnje nadstrop- 

je 5 din. 
8. Kanal centralno ogrevalne na- 

prave ali pekovske peči: 
a) mali do 5 metrov 45 din; 
b) veliki nad 5 metrov 95 din. 
9. Štedilniki, vštevši dimno cev 

do 1 metra: 
a) z 1 pečico in kotličem 30 din; 
b) z 2 pečicama in kotličem 40 din. 
10. Štedilniki v gostinskih obra- 

tih in zavodih; 
a) mizni, prosto stoječi ali z nad- 

stavkom v gostinskih obratih ali za- 
vodih — mali 50 din; 

b) isti — veliki 90 din. 
11. Ogrevalec vode (bo jler) 12 din. 
12. Grelci posode 24 din. 
13. Pralni kotel z dimovodom 

13 din. 
14. Običajna železna peč s cevjo 

do 2 m 20 din. 
15. Peč sistem »Lutz« in podobno: 
a) brez pečice 20 din; 
b) z eno pečico 25 din; 
c) z dvema pečicama 30 din; 
d) izredno velika 45 din; 
e) kopalna peč do 1 m dimne cevi 

25 din; 
f) slaščičarska peč 70 din. 
16. Pekovska peč, navadna z du- 

ški 50 din. 
17. Pekovska parna peč: 
a) z 1 etažo 90 din; 
b) z 2 etažama 125 din. 
18. Etažna peč za centralno ogre- 

vanje 35 din. 
19. Centralne ogrevalne naprave: 
a) do 8 m2 ogrevalne površine do 

vključno 8 članov 62 din; 
b) do 12 m® ogrevalne površine 

do vključno 14 članov 120 din; 
c) nad 12 m* ogrevalne površine 

nad 14 članov 150 din. 
20. Za izžiga nje dimnika: 
a) plezalnih dimnikov z materia- 

lom po komadu 200 din; 
b) ozkih dimnikov z matenlom 

po komadu 175 din. 
21. Pregled in izstruganje dimni- 

kov v novih in adaptiranih stavbah. 
a) v pritlični hiši do 4 dimnikov 

po komadu 50 din; 
b) za vsako nadaljnje nadstrop- 

je ali medstropje po komadu 10 din; 
c) v pritlični hiši z več kot 4 

dimniki po komadu 40 din; 
d) za vsako nadaljnje nadstropje 

ali medstropje po komadu 10 din. 

2. čen 
Za drugi pregled in izstruganje 

dimnikov v novih in adaptiranih 
stavbah sme dimnikar zaračunati 
tarifo iz točke 21 a) do č) le 50 "/o, 
za tretji pregled pa 25% določeno 
tarife. 

3. člen 
Za dimnikarska dela, ki so zdru- 

žena s posebno nevarnim delom ali 
ki ga dimnikarji opravijo po poseb- 
nem naročilu strank (zadnji odsta- 
vek 3. čl. odredbe o obveznem ome- 
tanju kurilnih naprav iz Ur. lista 
LRS 11-85/48) se sme zaračunati naj- 
več 20"/o pribitka k tarifi iz 1. člena 
tega odloka. Za vsa dimnikarska 
dela, ki se opravljajo po naročilu 
ali nujnih primerih ob nedeljah in 
praznikih tet v nočnem času, so 
sme zaračunati največ 50°/« pribit- 
ka 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 gospodinjstvih, ki ga mora 
dimnikar izvajati, dimnikar ni upra- 
vičen zahtevati plačila, če ne vrši 
čiščenja teh ometalnih objektov po 
tarifi iž 1. člena tega odloka. 

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

5. člen 
Za dimnikarska dela, ki niso 

všteta v 1. členu tega odloka, na 
primer čiščenje tovarniških dimni- 
kov, parnih kotlov, velikih kanalov 
itd., se določi odškodnina po med- 
sebojnem sporazumu na podlagi po- 
rabljenega časa za opravljeno delo. 

6. člen 
Dimnikar je na zahtevo plačila 

dimnikarskih storitev dolžan izsta- 
viti in izročiti potrdilo o plačilu za 
dimnikarske storitve z navedbo del, 
ki jih je opravil ter tarifno postav- 
ko, po kateri je zaračunal pristoj- 
bino. Dimnikarju, ki,po lastni kriv- 
di ne opravi čiščenja, ne pripada 
plačilo, koristnik dimnikarskega ob- 
jekta pa je dolžan plačati pristoj- 
bino po tarifi, če je zakrivil, da 
dimnikar ne more opraviti obvezne- 
ga dimnikarskega dela. 

7. člen 
Dimnikar je upravičen za ome- 

tanje dimnikarskih objektov, nave- 
denih v 1. členu tega odloka, zara- 
čunati v svojem okolišu za 10 Ve 
višjo tarifo od tarife, navedene v 
1. členu tega odloka, če se nahaja 
ometalni objekt nad 5 km do 10 km 
in za 30 V«, če se nahaja ometalni 
objekt nad 10 km v oddaljenosti od 
sedeža dimnikarskega obrta. 

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

8. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku« OLO Ljubljana ter je z 
njim seznaniti prebivalstvo na kra- 
jevno običajen način. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Vidali 1. r. 

Na podlagi 2. in 6. člena Uredbe 
o pravici ljudskih odborov, da lahko 
nrednisujejo takse in prometni da- 
vek (Ur list FLRJ Št. 19-118/53), 
Uredbe o dopolnitvah te Uredbe 
(Ur. list FLRJ št. 24-251/55) v zvezi 
z 2. členom Zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov (Ur. list FLRJ št. 34/55), očke 
XX. priloge I/A, skladno z 2. točko 
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14. člena Statuta Občine Mengeš ter 
na predjog Sveta za gospodarstvo, 
družbeni plan in finance ObLO 
Mengeš, po predhodni pritrditvi 
OLO Ljubljana, izdaja Občinski 
ljudski odbor Mengeš, na seji dne 
17. X. 1956 sprejeti 

ODLOK 
o občinskih taksah na območju 

občine Mengeš 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg občinskih taks, ki so pred- 

pisane z odlokom o občinskih tak- 
lah (Ur. list LRS št. 19/56), se pobi- 
rajo na območju Občinskega Ijud- 
ikega odbora Mengeš še občinske 
lakse, predpisane s tarifo k temu 
vlloku. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo 

po določilih tega odloka, so dohodek 
na območiu občine Mengeš. Delež 
leh dohodkov, ki pripada občini, se 
določi vsako leto z okrajnim druž- 
benim planom. 

3. člen 
Občinske takse se plačujejo vna- 

prej, in to v gotovini ali v taks- 
nih znamkah. Do izdaje novih ob- 
činskih znamk, se uporabljajo taks- 
ne znamke, ki jih je izdal bivši 
OLO Ljubljana okolica in bivši 
MLO glovnega mesta Ljubljane. 

4. člen 
Določbe zakona o taksah (Ur. list 

FLRJ št. 68/46) z vsemi poznejšimi 
izpremmbami in dopolnitvami ter 
določbe o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
(Ur. list FLUJ št. ЗЗ/ЗЗ), se primerno 
uporabljajo tudi glede občinskih 
taks, če ni s tem odlokom drugače 
določeno. 

5. člen 
Osebe, ki so po zakonu o taksah 

ali^ s posebnimi predpisi višjih 
državnih organov proste plačila 
državnih taks. so proste tudi občin- 
skih taks, predpisanih potem odloku. 

Izvzete od plačila občinskih taks 
so društva in množične organizacije 
za opravljanje gostinskih storitev 
izven poslovnih prostorov. 

6. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kot je predpisana v tarifi tega od- 
loka, imajo pravico do povračila. 

Povračilo se izvrši v smislu na- 
vodil o povračilu in prevknjiževa- 
nju pomotoma plačanih državnih 
dohodkov (Ur. list FLRJ št. 63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

ustrezni organ občinskega ljudske- 
ga odbora, kontrolo nad plačilom 
taks pa vrši finančni organ občin- 
skega ljudskega odbora. 

8. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka 

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

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

▼ »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

. Občinskega ljudskega odbora: 
Ivan Vidali 1. r. 

II. TARIFA 
Tarifna št. 1 
Taksa na vloge, pritožbe, odloč- 

be in potrdila, ki so naslovljene na 
občinski ljudski odbor, njegove or- 
frane, urade, proračunske zavode in 
inančno samostojne zavode, ki 

opravljajo upravne zadeve oziroma, 
ki jih ti rešujejo ali izdajajo, znaša: 

a) na vloge 20 din, 
b) na pritožbe 90 din, 
c) na odločbe: 
na) o dovoljenem podaljšanju 

poslovnega časa v gostiščih za vsa- 
ko noč 2000 din, 

bb) o dovoljenem priložnostnem 
točenju alkoholnih pijač 3000 din, 

cc) za vsuko drugo odločbo, ra- 
zen za odločbe po tar. št. 3, 4 in 10 
te tarife 75 din, 

č) za vsako potrdilo 50 din. 
Za prireditve ob praznovanju od 

države priznanih praznikov se taksa 
po tej tarifni številki ne pobira. 

Tarifna št. 2 
laksa za pot uslužbencev občin- 

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

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

2. za pregled stavbe ali posamez- 
nih prostorov stavbe, da bi se izdalo 
uporabno dovoljenje: 

a) pri pregledu do 5 prostorov 
100 din, 

b) pri pregledu od 6 do 20 pro- 
storov 200 din, 

c) pri pregledu nad 20 prosto- 
rov 500 din. 

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

laksa se plača na vlogi, s katero 
povzroči stranka pot uslužbencev 
poleg taks po tarifni številki 1 tega 
odloka. 

Tarifna št. 3 
I akstt za odločbo, s katero ob- 

činski ljudski odbor, njegovi uradi 
in organi izdajo dovoljenje za go- 
spodarsko dejavnost, znaša 30% od 
takse po zakonu o taksah. 

Tarifna šl. 4 
Taksa za potrjevanje listin: 
Za potrjevanje pogodb in drugih 

listin, ki jih potrjuje občinski ljud- 
ski odbor, njegovi organi in uradi, 
se plača; 

1. za potrditev vsake listine za 
prvo polo 35 din, 

2. za vsako nadaljnjo polo 25 din. 
Ce se potrdi samo podpis, se pla- 

ča taksa 25 din za potrditev vsake- 
ga podpisa ali pečata. 

2. Za potrditev cenitve posestva 
250 din. 

3. Za potrditev kopirnega načrta 
po občinskem ljudskem odboru, če 
zahtevajo kopiranje zasebniki 500 
dinarjev. 

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

a) na novo sklenjeno pogodbo, 
katere vrednost znaša do 10.000 din 
75 din, 

b) od 10.000 do 50.000 din 150 din, 
od 50.000 do 150.000 din 500 din, od 
150.000 od 250.000 din 500 din, nad 
250.000 din 'A Vo. Ce se ne da oceniti 
125 din. 

c) za potrditev podaljšanja po- 
godbe se plača 50 •/« takse iz točke a) 
te tarifne številke. 

Opomba: Ta taksa se ne plača za 
potrditev učne pogodbe po zakonu o 
vajencih. 

Tarifna št. 5 
laksa za odločbo o kazni o po- 

stopku o prekrških se plača 
1. če je izrečena kazen ukora 

50 din. 
2. če je izrečena denarna kazen 

v višini: 
a) do 1000 din 100 din, 
b) od 1000 do 3000 din 200 din. 
c) od 3000 do 5000 din 500 din, 
č) nad 5000 din 10 Vo. 
Tarifna št. 6 
Taksa za glasbo v javnih loka- 

lih: 

Za dovoljenje glasbe v gostin- 
skih in drugih javnih lokalih se 
plača: 

a) za stalno glasbo mesečno 
5000 din, 

b) za občasno glasbo mesečno 
1000 din, 

c) za glasbo v barih in nočnih 
lokalih mesečno 12.000 din, 

č) za priložnostno glasbo 300 din. 
Kot stalno glasbo je razumeti 

muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmanj štirikrat tedensko. 

Kot občasno glasbo je razumeti 
glasbo, ki se izvaja redno največ 
trikrat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo je razu- 
meti enkratni muzikalni nastop, /a 
reproducirano glasbo se občinska 
taksa ne plača. Prav tako se ne pla- 
ča občinska taksa za glasbo, ki se 
izvaja kot kulturno umetniška pri- 
reditev. 

Za plačilo takse odgovarja pri- 
reditelj glasbe, podpisan na priglas- 
nici, ki jo mora po 6. členu zakona 
o prekrških zoper javni red. in mir 
(Ur. list LRS št. 19/49 in 40/51) pred- 
ložiti tajništvu za notranje zadeve 
OLO Ljubljana, ko priglasi prire- 
ditev. Najkasneje dan pred prire- 
ditvijo glasbe mora prireditelj 
predložiti občinske'mu LO priglasi- 
tev glasbe v dveh izvodih in plačati 
ustrezno takso. 

Tarifna Št. 7 
Taksa za uporabo pločnika in 

cestišča: 
1. a) za trajno uporabo pločnika 

in cestišča se plača za vsak m* 250 
dinarjev. 

b) za začasno uporabo pločnika 
in cestišča se plača /.a vsak m8 pro* 
štoru ua mesec 25 dliv 

c) za začasno uporabo pločnike 
in cestišča se plača od m2 od dneva 
5 din. 

Uporaba pločnika ali cestišča га 
dobo treh mesecev ali več se plača 
taksa oziroma se šteje uporaba 
trajno uporabljanje. 

Za začasno uporabo pločnika al' 
cestišča se plača taksa od mesec® ! 
za m2, le za eno- ali dvodnevno up"' 
rabo pločnika ali cestišča se plač® 
taksa <»1 dneva za m1. 

2. Kioski zu prodajo časopisov i" 
revij ter podobno plačajo letn® 
takso za uporabo pločnika ali ce- 
stišča 2000 din. 

Pripomba: Taksa iz te tarifn® 
številke se uniči na dovoljenju. 

Za uporabo javnih parkov i" 
travnikov, ki jih uporabljajo cirku- 
si, vrtiljaki, strelišča, tobogani, a*' 
todromi in potujoča zabavišča, se 
plača občinska taksa po tem odlo- 
ku, ker je ta uporaba zavezana ne- 
jemnini, ki jo določi In pobere pr'' 
stojna uprava tistega zemljišča. 

Tarifna št. 8 
Taksa za ponudbo na ofertulnil1 

licitacijah pri državnih organih I" 
zavodih, gospodarskih in drugih 
organizacijah, glede na vrednost 
posla, za katere se daje ponudba: 

Pri ofertalnih licitacijah, ki j''1 

razpisujejo državni uradi, pror#' 
čunske ustanove, ustanove s sain«: 
stojnim flnanslranjcra ter drii^1 

državni zavodi, gospodarske org8' 
nzaeije, se plača od proručunske 

vrednosti posla taksa po tej lestvic'1 

za vrednost do 20.000 din  
za vrednost od 20.000 do 100.000 din . . . . 
za vrednost od 100.000 do 500.000 din .... 
za vrednost od 500.000 do 1,000.000 din . . . . 
od vsote preko 1.000.000 din pa poleg 3.000 din še 

500 din 
1.000 ., 
2.000 „ 
3.000 „ 
0.015 4/o 

Takse po tej tarfni številki po- 
bere organ, ki je razpisal ofertalne 
licitacije. 

V treh dijeh po licitaciji mora ta 
organ predložiti občinskemu ljud- 
skemu odboru obračun po pobranih 
taksah s podatki o številu ofert in 
njihovi posamični kakor tudi skup- 
ni vrednosti. 

Tarifna št. 9 
Taksa za dovoljenje kopanja pe- 

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

OBČINA LJUBLJANA-Vie 
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), v zvezi 
z 2. členom zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih Ijudsklli od- 
borov, priloga 1/B, točka V (Uradni 
list FLRJ št. 34-371/55), odloka o naj- 
višjih stopnjah turistične takse v 
LR Sloveni ji (Ur. 1. LRS št. 16-63/56) 
ter 24. in 47. člena statuta občine je 
sprejel občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-VIč nu 15. redni seji dne 7. de- 
cembra 1956 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o pobiranju turistične takse na 

območju občine Ljubljana-Vič 
Odlok o pobiranju turistične tak- 

se na območju občine Ljubljana- 
Vič št. 03/2-1802/1 z dne 18. avgu- 
sta 1956. objavljen v >Glasnlku< 
OLO Ljubljana št. 40 dne 29. maja 
leta 1956. se spremeni In dopolni 
tnko, da se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o pobiranju turistične takse na ob" 

močju občine Ljubljane-Vič. 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje itt' 

ristična taksa za osebe, ki prenO" 
čujejo kot turisti v krajih, progi"' 
šenih za turistične kraje na obmoc* 
ju občine Ljubljana-Vič. 

2. člen 
Za turista se smatra vsakdo, 

na območju turističnega kraja 
1. člena tega odloka nima stalneK'1 

bivališča in prenočuje v takem kr«' 
iu vsaj enkrat v obratih ozironi" 
krajih, navedenih v 4. členu tege 

odloka. 
3. člen . 

Turistična taksa se pobira 0 

nočnin. 
4. člen 

Turistično takso so dolžni plač®' 
vati turisti, ki prenočujejo v držo*' 
nem, zadružnem ali zasebnem (?"' 
etišču oziroma gostinskem podjetju• 
v dijaškem domu, internatu ali f 

registrirani turistični sobi proti l>'8' 
čilu ustrezne najemnine. In sicer 1 

glavni sezoni, to je, v času od dn® 
1. aprila do 31. oktobra, v znesk11 

30 din od noči. Izven glavne sezoD* 
pa v znesku 20 din od noči. 

Prav tako so dolžni plačevati \tt' 
ristično takso tisti turisti, ki n'9" 
oproščeni takse po tem odloku, k"' 
dar prenočujejo v šotorih na obm0^' 
ju občine Ljubljana-Vič. Turistič"' 
taksa po tem odstavku znaša ' 
glavni sezoni 20 din na osebo, izV' 
glavne sezone pa 10 din na oseb"' 

5. člen 
Turistično takso so dolžna 

birati podjetja oziroma zasebn'jj 
istočnsno z nočni no in jo odvaj" 
občinskemu odboru v meseČP®1^ 
"bračunu. 
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Turistično takso po 2. odstavku 
člena pobira občinski ljudski od- 

bor Ljubljana-Vič sam. 

6. člen 
Turistične takse ne plačajo: 
1. tisti, ki jili pošlje v turistični 

»raj na zdravljenje ali ambulantni 
Pregled Zavod za soriitlno zavaro- 
vanje; 

2. invalidi, ki se mudijo v turi- 

stičnem kraju na zdravljenju po 
zdravnikovi odredbi. 

7. člen 
Turistične takse so oproščeni 

člani Počitniške zveze Jugoslavije, 
Zveze izvidniških organizacij Jugo- 
slavije in društev »Partizana«, ka- 
dar taborijo v lastnih šotorih ali 
organiziranih počitniških kolonijah, 
in pa člani šolskih počitniških ko- 
lonij in ekskurzij, kadar se v sku- 

pinnli nastanijo v za to določenih 
domovih, šolan, šotorih in podobno. 

8. člen 
Olajšave v višini 800/<i turistične 

takse uživajo člani sindikatov FLRJ, 
Zveze vojaških vojnih invalidov. 
Počitniške zveze Jugoslavije, izvid- 
niških organizacij Jugoslavije, »Par- 
tizana«, društev upokojencev, šport- 
nih organizacij, pripadniki Ј1.Л in 
Ljudske milice ter člani njihovih 
ožjih družin. 

9. čJen 
Dohodki od turistične takse se 

stekajo v proračun ObLO Ljublja- 
na-Vič. Uporabljajo se za pospeše- 
vanje turizma. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasni kuc OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
dr. Štefan Šoba I. r. 

Izvleček Iz poročila o poslovanju REMONTNEGA PODJETJA, Litija, v letu 1955 

V letu 1955 je imelo podjetje povprečno zaposlenih 67 delavcev in uslužbencev. Izvrševalo je razna zidarska, tesarska, soboelikarska in pleskar- 
ska dela v obliki novogradenj, adaptacjj ki gradbenih popravil. 

MtTIVA B I U A N C A na dan 31. decembra IS55 e asi v A 

Zap. Naziv postavke Znesek v 'ioo din Zap 
6L Naziv postavke Znesek v 1100 din 

A. Osnovna in Izlotena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
i. Investicije v teku 
». izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obrftCunu tu druga aktiv* 
I. Kupci In druge terjatve 
t. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček 
(. Izguba 

 Skupaj 

(.283 
1 503 

3.783 

S.195 

21.01# 

A. Viri osnovnlb 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 rinanslranja Investicij 

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

C. viri sredstev v obračunu Id druga sredstva 
J. Dobavitelji m druge obveznosti 
8 Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj; 

4.344 
1.938 
1.49* 

3.221 

3.33« 
1 483 
5.195 

21.018 

Vodja računovodstva) 
Trampuž Franc 

Predsednik upravnega odborai 
Pregrad Joie 

Direktor podjetjai 
Strus Anton 

*KT1VA 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »M0T0UNIVERZAL«, Ljubljana, Črtomirova 3, v letu 1955 

Podjetje je zaposlovalo povprečno 12 delavcev in 3 vajence. Plan je bil izpolnjen s 112% 
BILANCA na dan 31. decembra 1958 PASIVA 

Zap. 
»t. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
L Skupne obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
«. Kupci In druge terjatve 
». Druga aktiva D. Finančni uspeh 
1. Razporejeni dobiček 
I. Izguba 

_ Skupdjj_ 

Znesek v 000 din 

2.859 
212 

3.375 

2.015 

892 

9.153 

Zap. 
et. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. DolgoioCm kredit za flnanslranje Investicij 
i. Drugi vlrl flnanslranje Investicij 

B. Vlrl obratnih sredstev 
8. Vin obratnih sredstev (skupnoi 

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

O. Finančni uspeh 
«. Dobiček 

10. Kritje Izgube  Skupaj: 

Znesek v '100 din 

1.512 
208 

1.147 

2.211 

1.188 

892 
(.153 

Vodja računovodstva: 
Ptllh Eduard 

Predsednik upravnega odborai 
Bergman Jože 

Direktor podjetjai 
Kovačlč Jože 

I ^Tiv/ 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »HARMONIKA«, Ljubljana, Titova 41, v letu 1955 

Podjetje je zaposlovalo povprečno 13 delavcev m 3 vajence. Plan je bil izpolnjen s 113 % 
BIL.ANCA na dan 31. decembra I95J PASIVA 

Zap. 
6t Naziv postavke 

»o: 
iK! 
af 
eU1 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. investicije v teku 
1 Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
L Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračuna In druga aktiva 
t. Kupci In druge terjatve 
•. Druga aktiva D. finančni uspeb 
1. Razporejeni dobiček 
•. Izguba 

Skupali^ 

Znesek v ooo din 

787 
239 

754 

295 

€12 

2.487 

Zap. 
it. Naziv postavke 

A. Vlrl osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
I. DrugI vlrl flnanslranje Investicij 

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

C. Vlrt sredstev v obračunu In druga sredstva 
1. Dobavitelji In druge obveznosti 
(. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
I. Dobiček 

10. Kritje izgube gkupai: 

Znesek v «00 din 

787 
208 

898 

18« 

«u 

Vodja računovodstvai 
Luiovec Feodor 

Predsednik upravnega odkonu 
Sever MIha 

Direktor podjetjai 
BanlC Joie 
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Izvleček iz poročila o poslovanju Splošnega gradbenega podjetja »ZIDAR«, Stična, v letu 1955 

Podjetje je v letu 1955 zaposlovalo povprečno 58 delavcev in uslužbencev. Člani delavskega sveta in upravnega odbora so rodno zasedali in reševali 
težkoče podjetja. Podjetje je odprlo tudi svoj lastni peskolom, kateri pa ima do sedaj še majhno zmogljivost zaradi slabe mehanizacije. Namen 

podjetja pa je, da obrat mehanizira in poveča zmogljivost. 

AKTIVA aiL.ANCA na dan 31. decembra 1955 PASlV 

Zap 
It Nbzi« postavke Znesek v 300 din Zap. 

5t. Naziv postavke Znesek v m din 
  

A Osnovna m Izločena iredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
I. Izlnfena sredstva In druga Investicijska sredstva 

e. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obratunu In druga aktiva 
4. Kupci in druKe terjatve 
8 Druea aktiva 

O. FlnanCnl uspeb 
I. Razporejeni dobtfrek 
t. Izzuba 

_Skujj)a£j_ 

1.39S 
244 

И 

7.106 
J.fl« 

828 

14.696 

A. Viri osnovnlb In Izlotenlb sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. ĐolgoroCnl kredit za flnanslranje Investicij 
9. DrugI vlii tlnansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj! 

1.039 
35< 
216 

S.611 

(.647 

2.82» 
14.«94Lx 

Vodja računovodstva) 
KavSek Anica 

fieUseUmk upravnega odborat 
Skublc Jote 

Direktor podjetjsi 
Obreza Ivan 

Izv|pčf>k Iz poročila o poslovanju podjetja »AGROTEHNIKA-SERVIS«, Ivančna gorica, v letu 1955 

Podjetje je zadovoljivo poslovalo v letu 1955 kljub raznim težavam kot so: pomanjkanje materiala, zelo pomanjkljiva oprema (orodje) zelo 
obratni kredit, ki je v začetku leta znašal 2,430.000 din. Število zaposlenih se je povečalo za 10 ljudi, promet pa za в,000.000 dki. 

AKTIVA В t L* A N C A na dan 31. decembra №9 

Zap 
et Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
L Skupne obratna sredstva 

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

O. Finančni uspeb 
t. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

_Skupajj_ 

Znesek v 000 din 

11.28« 

4.072 

4.9«« 
1.461 

9.810 

28.139 

Zap. 
et Naziv postavke 

A. viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
I. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
I. Razni skladi 
I. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
9. Drugi viri (inansiranja investicij 

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

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

D. Finančni ospeh 
8. Dobiček 

10. Kritje Izgube 

nizki 

PASI** 

Znesek v 400 d« 

3.031 
7.71« , 
£.29» —» 

4.90» 

UJJ 
!.«• 
5.81« 

гвдј^ 

Vodja računovodstvai 
Smrekar Tončka 

Fredsednil- upravnega udbora 
G liha Ive 

Direktor podjetjai 
KaUr Franc 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja RIBARSTV0 SLOVENIJE, Ljubljana, Hrenova 11, v letu 1955 

Podjetje je vseskozi poslovalo rentabilno in je bU tako proizvodni kot izvozni plan realiziran. Poslovalo je s tremi obrati in povprečno 13 zapO' 
slenimi. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Knjigovodstvo je ažurno. 

AKTIVA B I L. A N C A na dan 31. decembra i>99 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

B. obratna sredstva 
(. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

_  Skupaj: 

Znesek v •00 din 

2.397 
498 

3.296 

798 
333 

4 C43 

15.007 

Zap. 
It. 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 virt finansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

SI^ PAl 

Znesek v 000 dU1 

2.39' 

49» 

1.37» 

22j 
»i* 

4.61' 
15.0в1 

Vodja raCunovodstvai 
BrcnCič Janez 

irectecdnlk upravnega udborai 
Ogrinc Josip 

Direktor podjetjai 
Kovač Anton 
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Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja drl obrt. mojster PIČMAN LOVRO, kleparstvo In vodovodi, Ljubljana, 
Ilirska 15, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odloibo MLO Ljubljana, štev tajn. 832/50 z dne 5. julija 1950. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povprečno 9 
delavcev in uslužbencev ter 2 vajenca. Ustvarilo je za 15,281.283 din prometa. Plan je bil presežen za 66,1 %. Obveznosti do družbene skupnosti 

i I so bile poravnane. Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. 

IMtTlVA 
i"«—— 

BILANCA na dan 31. decembra isss PASIVA 

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

it. Naziv postavke Znesek v 'oo din 

A. Osnovna In Iztoćena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. Investicije v teku 
I. Izločena sredstva m druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCann tn druga aktiva 
I. Kupci in druge terjatve 
%. Druga aktiva 

D. FlnanCnl uspeh 
J. Razporejeni dobiček 
». Izguba 
 Skupaj; 

l.TSZ 
343 

2.001 

Z.153 

1.836 

9.035 

A. vin osnovnlb In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3 Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
i. DrugI viri flnanslranje investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10 Kritje Izgube 
 Skupaj; 

t.461 
819 
291 

1.483 

2.195 

2 836 
9.085 

Vodja računovodstva) 
Večerln Rudoll 

tedsedmk upravnega udborai Direktor podjetjai 
Pičman Lovro 

Izvleček Iz poročilo o poslovanju restavracije "KOPER««, LjjjbMnna, Grc^lsče 13, v letu 1955 

Predmet poslovanja je prodaja alkoholnih, brezalkoholnih pijač in hrana. Povprečno je bilo zaposlenih 26 delavcev in uslužbencev ter je doseglo 
38,264.872 din prometa 

^tTlVA BILANCA na dan 31. decembra I9'>5 PASIVA 

Zap. 
6t Na k Iv postavke 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
l. Osnovna sredstva 
I. Investicije v teku 
t. izločena sredstva in druga tn^festrcljeka sredstva 

B. obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
1. Kupci in druge terjatve 
1. Drusa aktiva D. Finančni uspeb 
?. Razporejeni dobiček 
1. Izguba 

Skupaj. 

Znesek v 000 din 

643 
420 

218 

203 
6.977 

8.461 

Zap 
ti Naziv postavke 

A. Viri osnovnlb 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 (Inanslranja Investicij 

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

C. Viri 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 000 din 

643 
420 

249 

7.149 

ii« 

rt m 
* 

г* 
4» 
43 

M 

Vodja računovprtstvai 
Fabčič Pavla 

Predsednllt upravnega odborai 
Blahovlč Marija 

Direktor podjetjai 
Kosi Bogo 

Izvleček Iz poročila o poslovanju KLJUČAVNIČARSTVA - CIRIL PODRŽAJ, rirž. obrt. mojster, Ljubljana, 
Slomškova 3, v letu 1955 

Povprečno zaposlenih 20 delavcev. Realizacija v vrednosti 34,250.156 din. Proizvodni plan je izpolnjen 14(1 %. Podjetje je rentabilno, knjigovod- 
stvo v redu 

^TlVA BILANCA na dan H. decembra 195S PASIVA 

Zap. 
44 6t Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeb 
I. Razporejeni dobiček 
S. Izguba 
 Skupaj. 

Znesek v 000 din 

4.253 
8.926 

4.492 

11.299 
1П 

1.1*3 

SI.430 

Zap 
tt. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
J. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 5. Drugi viri flnanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10 Kritje izgube skupal; 

Znesek v oco din 

4.253 
2.926 

5.769 

3.239 
7.509 
7.743 

31.430 

Vodja računovodstvai 
Gorišek Stana 

Pred&ednik upravnega odborai direktor podjetja« 
Podržaj Ciril 



STRAN 506 GLASNI 

Izvleček iz poročila o poslovanju krojcštva »ELFSANT«. Ljubljana, WoIfova 1, v letu 1955 

Podjetje je napravilo v letu 1955 za 16,192.610 din bruto prometa. V tem prometu je 90 % dela drugih državnih krojaških podjetij, oziroma za- 
drug, našega dela, to je krojenja, je samo 10 "/o. Imeli smo 5 uslužbencev. 

AKTIVA BILANCA na đan 11. decembra 19JS PASIVA 

Zap 
5t. Naziv postavke 

A. Osnovna In Izloćena sredstva 
i. Osnovna sredstva 
!. mveslietje v teku 
3. izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

S. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

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

D. FinanCnl uspeh 
1. Razporejeni doblfek 
8. Izguba 
 Skupaj; 

Znesek v 000 din 

665 

102 

37t 

l.ue 

Zap. 
it. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In IzloCenlh sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoroćnl krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri tinanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din I 

2G0 

12t 
J7t 
37f 

1116 

Vodja računovodstva! 
Vehar Filip 

Predsednik upravnega odborat 
Kočevar Jakob 

Direktor podjetjat 
Grm Franc 

izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »ALPA« — drž. obrt. mojster Grom Jože, Ljubljana, Komenskega 28, 
v letu 1955 

Podjetje je preseglo predvideni plan proizvodnje za 40 %. Od doseženih 44,642.000 din realizacije v letu 1955 je odpadlo 62 % na izvoz. Podjetje 
je doseglo tako visoko proizvodnjo zaradi tega, ker je vključilo v kooperacijo manjša zunanja podjetja. Zaposlenih je bilo v letu 1955 povprečno 

24 delavcev in uslužbencev. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 195} PASI V* 

Zap. 
it. Naziv postavke Znesek v 00« din Zap. 

St. 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 

a. Obratna sredstva 
4. skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
J. Razporejeni dobiček 
B. Izguba 

_SkupaJj_ 

1 660 
523 

14.7« 

4.111 

2.485 

23.546 

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 
i. Drugi viri tinanslranja investicij 

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

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

D. FinanCnl uspeh 
t Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

91« 

11.TM 

5.832 
877 

2.48S 
2X54«. 

Vodja računovodstvai 
Oblak France 

Državni obrtni mojsten 
O rum Jota 

izvleček iz poročila o poslovanju MESNEGA PODJETJA. Stična, v letu 1955 

Predmet poslovanja je nakup in prodaja živine, klanje živine predelava mesa, prodaja mesa in mesnih izdelkov. Podjetje je obrtnega značaja 
ter zaposluje do 30 delavcev in nameščencev. 

AKTIVA BILANCA na dan II. decembra 115* PASlV* 

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

it. Naziv postavke Znesek v too din 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. Investicije v teku 
I. Izločena sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 

13.159 
2.559 

9.161 

5.740 

7.55« 

M.175 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flhanslranje Investicij 
i. DrugI vin tinanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
i. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj; 

13.131 
2.649 

29 

10.37» 

4.44* 

T.SS« 
18.17$, 

Vedja računovodstva! 
Božjak Joiete 

Predsednik upravnega odborat 
Zučko Anton 

Direktor podjetja« 
Klemenčlč Ivan 


