
A8NIK 

A, 28. AVGUSTA 1956 

^edpisi občinskih ljudskih odborov 

03CINA CERKNICA 
5. člena Uredbe o 

j ^vesticijsltili skladih (Ur. 
!e t, ; «• 22—257/56), 1. točke 
'jstj n, 7?'XXVII. zakona o pri- 
Mk.,, flnskih in okrajnih Ijud- 

(Ur- 1- FLRJ št. 34/55), 
.Ц^ј ' ^'ena uredbe o posojilih 
r'il investicije (Ur. list 
i/M Vin ' 4'' 8' in 24- Št- Sta~ 
,% J}^ Cerknica, je občinski 

ii.i-r Cerknica na 8. seji Ja 1956 sprejel 

0 ODLOK 
"stancvUvi občinskega 

esticijskega sklada 

AllOvi 1- flen 
еСен, .se investicijski sklad Knica, kot družbeni sklad. 

. '"6ri , 2- Člen 
r5rskf ic daianjc posojil organizacijam, zadru- 

p družbenim organiza- Ц ?0sPodarske investicije, ka- 
%va ^^ijstvu in obrtništvu za 

•i® njihove delavnosti 
b(jn , 3. člen 

'to; ski investicijski sklad se 

od osnovnih sredstev S^sti 
Podjetij; ^ 

P^oiCka gospodarskih or- 
(ј.|СУ ' Pripada občinskemu in- 
L4i 'ni1 skladu po predpisih 

■ 'k ./^'otnega dohodka gospo- 
Sstanizacij; i9' 1 1 za posojilo iz tega 

dohodki, ki so določeni 
Popisih. 

L\Sto flen 

VVsl Г>'а^'п1 roki in naj- 
V0 г н rnera za posojilo se 

• I58 f,ru^henim planom občine v dn,žbenem planu ob- ' k ca to ni določeno, ve- 
"ево "" določila zveznega 

Plana. 
5. člen 

iC Сен,„. nvesiiciiskega sklada 
V?' ban^

a RR nalagajo pri ko- 
&8a i. ' izvršuje proračun sa IJudskes 

\ ' ba I'ca se 
Vr^i. ki i 

ga odbora. 

^Hnv, 
gospodarstvo. 

лЛо1г 7' f,len 

' Olji 
1- januarja 1956. 

^Virisic Predsednik 0"a lindskega odbora; 
fplIo Jože 1. r. 

'fisitj: flen 
^yesficiiski sklad uprav- 

flllti". veila od dneva objave 
Ljubljana, upo- 

S«-, sta sprejela OM.O 
V ^ Oht Л s,e1i> u- avsu- '• »vtr Vrhnika na 12. sc- 8usta 1956. 

GROSUPLJE 
M9-51 24. 

Grosuplje izdaja Občinski ljudski 
odbor Grosuplje na 11. seji 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplač- 
nikov га zdravstvene storitve na 

območju občine Grosuplje 
1. člen 

Popolnoma se oproščajo plačeva- 
nja stroško-v za zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na 
bolezen, če davčni predpis od pre- 
moženja ali dohodkov bolnikove 
družinske skupnosti ne presega 150 
dinarjev letno na družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih šol 
in otroci do tretjega leta za medicin- 
sko indicirano preventivno zobno 
zdravljenje; 

c) bolniki z nailezljivimi bolez- 
nimi, ki se zdravijo v bolnišnici, pa 
brezplačnost ni odrejena v predpisih 
višjih organov; 

č) bolniki ob lokalnih epidemi- 
jah za zdravljenje v bolnišnici, če- 
prav ni zdravljenje v bolnišnici 
predpisano; 

d) bolniki za zdravljenje v bol- 
nišnici, če se je šele naknadno ugo- 
tovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi katere so bili napoteni 
v bolnišnico; 

e) vsi otroci, ki so v zdravstve- 
nih ali počitniških kolonijah ne gle- 
de na to, koliko so stari. 

2. člen 
Osebam, ki imajo premoženje ali 

dohodke, od katerih se plača davek, 
se določi delna oprostitev za zdrav- 
stvene storitve po tejle lestvici; 
Bolnik plača od Ce znaša davčni pred- 

predpisane pis od premoženja ali 
zdravstvene dohodka na družlnske- 

storltve ga člana letno 
25 % 151 din do 300 din 
50% 301 din do 450 din 
75 % 451 din do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od pre- 
moženja ali dohodkov na družin- 
skega člana bolnika 601 din ali več, 
plača bolnik polni znesek za zdrav- 
stveno storitev. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se 

lahko popolnoma ali delno oprostijo 
od plačevanja zdravstvenih storitev 
tisti, ki bi bili zaradi trenutnih sla- 
bih socialnih, pridobitnih ali drugih 
razmer gospodarsko ogroženi, ako 
bi morali plačati stroške za zdrav- 
stvene storitve v delnem ali polnem 
obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z 

reševalnimi vozili so popolnoma 
oproščeni: 

a) bolniki ne glede na davčni 
predpis, če gre za nalezljivo bole- 
zen, kadar je zdravljenje v bolniš- 
nici obvezno po zveznih ali republi- 
ških predpisih; 

b) tisti, ki so navedeni v toč- 
kah a), c), č), d) in e) 1. člena tega 
odloka, toda le, če je odredil prevoz 
pristojni zdravnik. 

Občinski ljudski odbor Grosuplje 
je na 11. seji dne 14. avg. 1956 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve 
Ta odlok je po vsebini popolnoma 

identičen z odlokom, ki ga je spre- 
jel Obl.O Ljubljana-Vič, dne 29. ju- 
nija 1956 in je bil objavljen v 
»Glasniku« št. 59 z dne 3. avgusta 
1956. 

OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 

ODBORA 

LJUBLJANA 

LETO IIL, ŠTEV. 66 

5. člen 
Pod zdravstvene storitve se po 

tem odloku štejejo tale zdravstvena 
opravila: 

a) zdravniška pomoč v ambulanti 
in na bolnikovem domu; 

b) zdravniška pomoč in oskrba v 
bolnišnicah, sanatorijih in vseh dru- 
gih zdravstvenih zavodih; 

c) prejemanje zdravil in sanitet- 
nega materiala; 

č) izjemoma in po prosti presoji 
sveta za zdravstvo in socialno skrb- 
stvo ObLO Grosuplje v vsakem po- 
sameznem primeru; prejemanje or- 
topedskih in drugih zdravstvenih 
pripomočkov, zdraviliško in klimat- 
sko zdravljenje ter specialni zdrav- 
niški pregledi. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 

2. členu tega odloka se priznavajo 
upravičencem le na podlagi potr- 
dila o upravičenosti, ki ga izda od- 
sek za splošne zadeve ObLO Gro- 
suplje. To potrdilo morajo upravi- 
čenci predložiti zdravstvenemu za- 
vodu, ob prvem iskanju zdravstvene 
pomoči, razen v nujnih primerih, ko 
se lahko potrdilo predloži najkasneje 
8 dni po prejemu obračuna za oprav- 
ljeno storitev. 

7. člen 
O popolni ali delni oprostitvi pla- 

čila stroškov za opravljeno zdrav- 
stveno storitev po 3. členu tega od- 
loka odloča svet za zdravstvo in so- 
cialno skrbstvo. 

8. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega po- 

trdila po 6. členu tega odloka in 
proti odločbi po 7. členu je dopustna 
pritožba v 15 dneh po prejemu od- 
ločbe na Tajništvo za zdravstvo 
OLO Ljubljana. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1958. 

10. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, neha veljati na območju 
občine Grosuplje odlok OLO Liub- 
l>ana-okolica o oprostitvah in olaj- 
šavah samoplačnikov za zdravstvene 
storitve na območju okraja Ljub- 
liana-okolica z dne 28. avgusta 1954, 
št. 9512/1-1954 (Ur. list LRS, št. 
37-556/54). 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Anton Janežič 1. r. 

*8, 1U 
vN 
C0v (Ur f°

Vnnju zdravstve- V ZADNJI ŠTEVILKI »GLASNIKA« SO RILR POMOTOMA ZAME- 
** 24 x. FLRJ> št 14-85/53) NJANE STRANI. PROSIMO CENJENE RRALCE, DA NELJUBO PO- 

MOTO OPROSTE. 

točke Odloka o fl- 

tlenc 

OBČINA KAMNIK 
Na podlagi 12. in 15. člena Za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS, št. 19-88/52) ter 2. točke 
24. člena Statuta občine Karnnik iz- 
daja Občinski ljudski odbor Kamnik 
po sklepu 11. seje z dne 31. maja 
1956 

ODLOK 
o spremembi odloka o varstvu 

vodnih naprav in čiščenju 
vodotokov v občini Kamnik 

1. člen 
3. člen odloka o varstvu vodnih 

naprav in čiščenju vodotokov v 
mestni občini Kamnik (Ur. list LRS, 
št 4-131/55) se spremeni tako, da se 
vstavi v 5. vrsti namesto zneska 
»10 din«, znesek »din 30.—«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku« OLO Ljubljana 
in se uporablja od 1. julija 1956 
dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janko Alfred 1. r. 

a Statuta občine 

Na podlagi 15. člena Zakona o 
občinskih ljudskih odborih. (Ur. list 
LRS, št. 19/52-10) In 24. člena Sta- 
tuta občine Kamnik je Občinski 
ljudski odbor Kamnik na svoji 13. se- 
ji dne 27. julija 1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za komunalno 
graditev na območju občine Kamnik 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za komunalno 

graditev kot samostojen družbeni ■ 
sklad. 

Sklad je pravna oseba s sedežem 
v Kamniku. 

2. člen 
Iz sklada se dajejo sredstva za 

gradnjo komunalnih naprav, ki so 
v zvezi z ureditvijo stanovanjskih 
okolišev. 

3. člen 
V sklad se stekajo naslednja 

sredstva: 
1. Sredstva od prodaje hiš, sta- 

novanj in poslovnih prostorov, last 
splošnega ljudskega premoženja; 

2. del najemnin od poslovnih pro- 
storov, in sicer 50 % od najemnin 
poslovnih prostorov, ne glede na to, 
ali so ti prostori v družbenem ali pa 
v privatnem upravljanju; 

3. del vplačanih sredstev iz skla- 
da za zidanje stanovanjskih hiš 
ObLO Kamnik, in sicer v odstotku, 
ki je določen z zveznimi predpisi, 
najmanj pa 10 % teh sredstev; 

4. sredstva, ki so v ta namen 
določena po družbenem planu in 
eventualne dotacije iz proračuna; 

5. sredstva skladov za samostoj- 
no razpolaganje gospodarskih orga- 
nizacij, ki jih v ta namen določi de- 
lavski svet gospodarske organiza- 
cije; 

6. posojila, ki jih dajejo gospo- 
darske organizacije iz sklada za sa- 
mostojno razpolaganje; 

7. sredstva posojil, ki so razpi- 
sana za kreditiranje za graditev ko- 
munalnih naprav; 

8. razna druga sredstva, ki jih v 
ta namen določi OhT.O Kamnik. Л "on 

Sredstva '' ^e nalagajo na 
poseben račun pri Komunalni ban- 
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ki Kamnik, ki izvršuje proračun 
Občinskega ljudskega odbora. 

5. člen 
S skladom razpolaga kot upravni 

organ Svet za komunalne zadeve. 
6. člen 

Pravila sklada sprejme Svet za 
komunalne zadeve. Pravila potrdi 
Občinski ljudski odbor. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku« OLO Ljublja- 
na, uporablja pa se od 1. januarja 
1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janko A'.'red 1. r. 

OBČINA UUBLMNA-CENTER 
Na podlagi 15. čl. Zakona o obč. 

ljudskih odborih (Ur. 1. LRS, St. 19/56), 
sMadno z 8., 10. in 24. členom Sta- 
tuta Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Center z dne 19. avgu- 
sta 1956 izdaja Občinski ljudski od- 
bor Ljubljana-Center po sklepu seje 
z dne 16. marca 1956 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za stanovanjsko 

komunalno sraditev na območju 
občine Ljubljana-Center 

1. člen 
Za območje občine Ljubljana- 

Center se ustanovi sklad za stano- 
vanjsko komunalno graditev, ki je 
samostojen družbeni sklad in je 
pravna oseba s sedežem v Ljubljani. 

2. člen 
Po tem odloku se lahko dajejo iz 

sklada za stanovanjsko komunalno 
graditev sredstva za zidanje stano- 
vanjskih hiS, 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 nrodanih hiš, sta- 
novani in poslovnih prostorov, last 
splošnega ljudskeea premoženja; 

b) vrniene anuitete od prodanih 
hiš, stanovanj in poslovnih prosto- 
rov. last splošnega ljudskega pre- 
moženin: 

c) del najemnin, ki je določen za 
zidanje cinrovanisHh hiš; 

č) sredstva skladov za samostoj- 
no ra^polnpanie eosnodarskih orga- 
nizacii v višini, ki jih.določi delav- 
ski svet: 

d) posojila, ki jih dajeio gospo- 
darske organizacije iz sredstev svo- 

jega sklada za samostojno razpola- 
ganje; 

e) sredstva danih posojil, ki so 
razpisana v svrho kreditiranja sta- 
novanjske izgradnje; 

f) hranilne vloge, ki jih plaču- 
jejo državljani; 

g) 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 razžiritev po- 
slovnih prostorov v skladu s potre- 
bami stanovanjskih okolišev. 

6. člen 
Sredstva sklada se nalagajo na 

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

7. člen 
Pravila sklada sprejme upravni 

odbor, potrdi pa jih občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center, 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku/, uradnem gla- 
silu OLO, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Ing. Ivo Klcmenčič 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-ČRNUČE 
Občinski ljudski odbor Ljubljapa- 

Crnuče je na svoji seji dne 27. ju- 
lija 1956 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve 
Ta odlok je po vsebini popolno- 

ma identičen z odlokom, ki ga je 
sprejel ObLO Ljubljana-Vič, dne 
29. junija 1956 in je bil objavljen 
v »Glasniku« št 59 z dne 3. avgu- 
sta 1956. 

OBČINA LJUBLJANA-ŠENTVID 
Na podlagi -24, in 47. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Sentvid, 2. in 
11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Ur. 1. FLRJ 
št. 51-426/53) in sklepa IX. redne 
seje Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Sentvid z dne 16. julija 
1956 izdajam 

ODLOČBO 
o ustanovitvi »Uprave nepremičnin«- 

Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Sentvid« 

1. člen 
Ustanovi se finančno samostojni 

zavod »Uprava nepremičnin« Občin- 

skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Sentvid s sedežem v Šentvidu. 

2. člen 
Delovno področje oz. naloge 

»Uprave nepremičnin« občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Sentvid 
so: 

a) vodenje evidence oseb zem- 
ljišč, last SLP, ki so v upravi obč. 
LO Ljubljana-Sentvid; 

b) vodenje evidence vseh zemljišč, 
na katerih so grobovi in spomenild 
borcev, padlih v NOV in žrtev fa- 
šističnega nasilja; 

c) vodenje evidence o zemljiščih, 
last SLP, ki se dajejo v zakup; 

č) urejevanje pokopališč. 
3. člen 

»Uprava nepremičnin obč. LO 
Ljubljana-Sentvid« razpolaga z do- 
hodki: 

a) zakupnin za kmetijska zem- 
ljišča, 

b) pristojbin za grobove in grob- 
nice. 

»Uprava nepremičnin obč. LO 
Ljubljana-Sentvid« je upravičena 
razpolagati z vsemi svojimi dohodki 
po navodilih Sveta za komunalne 
zadeve obč. LO Ljubljana-Sentvid, 
v mejah svojega predračuna, zako- 
nitih predpisov'in na podlagi pravil, 
ki jih predpiše ustanovitelj. 

4. člen 
»Upravo nepremičnin obč. LO 

Ljubljana-Sentvid« vodi upravnik, 
ki ga imenuje Občinski LO Ljub- 
ljana-Sentvid na svoji seji. 

5. člen 
Upravniku »Uprave neprettiičnin 

obč. LO Ljubljana-Sentvid« se do- 
ločijo prejemki po določilih temelj- 
ne uredbe o nazivih in plačah usluž- 
bencev državnih organov. 

6. člen 
Za zadeve >n naloge »Uprave 

nepremičnin obč. LO Ljubljana- 
Sentvid je pristojen Svet za komu- 
nalne zadeve obč. LO Ljubljana- 
Sentvid. 

7. člen 
»Uprava nepremičnin obč. 1/5 

Ljubljana-Sentvid« se mora prigla- 
siti za vpis v register finančno sa- 
mostojnih zavodov v roku 15 dni po 
prejemu te odločbe. 

8. člen 
Ta odločba velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Lojze Stular 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
Na podlagi 1. in 2. člena zakona 

o pokopališčih (Ur. list LRS, št 

v 

49-160/55) je Občinskii 
Logatec na svoji 9- rea 
15. julija 1956 sprejel 

odločbo 

o pokopališčih in Рок 
okoliših na območju " 

Logatec 
1. člen ^ 

Občinski ljudski 
upravlja naslednja pokoP®^ 
ni Logatec, Gornji Logatej. j 
šica, Rovte, Medvedje br 

vrh in Vrh nad Rovtami- 
2. člen 

Pokopališki okoliši 
pokopališč so: 

a) Popokališki okoliš P^. 
Dol jni Logatec obsega na^e 
ni Logatec, Martinjhrib, 
Се1))С pokopališki окоШ 
Gornji Logatec obsega 
nji Logatec, Blekova 
vas, Kalce in Logaške ZlOf j# 

c) pokopališki okoliS P*. 
Rovte obsega naselja: Rov' 
vec, Praprotno brdo, Rova 
berše; 

č) pokopališki okoliš P; p'K 
Ilotedršica obsega naselja^ ^ 
šica. Novi svet, Ravnik 1 

ske Ziberše; 
d) pokopališki okoliš P°,je;l' 

Medvedje brdo obsega nas 
ved je brdo; 

e) pokopališki okoliš Py $ 
Hlevni vrh obsega nase« 
vrh; „nkoP^itf 

f) pokopališki okoliš P® „A ta 
Vrh nad Rovtami obsega ^ \ 
Vrh nad Rovtami, Hlevih ' s)d 
vec, del vasi Račevo in 
Iz občine Ziri. . 

3. člen j 
Ta odločba velja od °n.aSilU 

v »Glasniku«, uradnem f?1 

Ljubljana. 
Predsednik 

Anton Petkom 

OBČIMA MEDVOtfj 
Občinski ljudski odbor ^ 

je na 11. seji dne 7. aVB 
sprejel 

ODLOK 
dopo'JV o spremembah in ikars 

odloka o najvišji dimni"*-.jVe 
za dimnikarske st" ^ 

Ta odlok je po vsebin1 r p J 
ma identičen z odlokom, ^ ( 
sprejel ObLO Ljubljana- 
29. junija 1956 in je bil 0^ s" 
»Glasniku« št. 59 
1956. 

dne 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »ELEKTROMEDICINA«, Ljubljana, Slomškova 4, za leto I?5* 

Podjetje »Elektromedicina«, Ljubljana, Slomškova ulica 4, je bilo usrtanovljeno v letu 1954. Bavi se z izdelavo in popravili elektromed^ 
aparatov in instrumentov, ter je zaposlovalo v letu 195 44 delavcev in 3 vajence 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. 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 
6. Druga aktiva 

D. FinanCni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

^Skupaj: 

Znesek v 000 din 

8,211 
1,2G8 

9,893 

7,879 
71 

7,892 

35 214 

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 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: 

i 

Vodja računovodstva: 
Vogrinc Marija 

Predsednik upravnega odbora: 
ITlmic Karel 

Direktor podjetja: 
Ing. Sikošek Boris 
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^ 'zvleček iz poročila o poslovanju trg. podjetja »TEKSTI L-PROMET. Ljubljana, Stritarjeva 5, v letu 1955 

C* bilo ustanovljeno dne 1. IV. 1954 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. Podjetje je v letu 1955 zaposlovalo povprečno 10 de- 111 uslužbencev ter ustvarilo 123,059.000 prometa, t j. 136 0/o. Vse obveznosti do družbene skupnosti so poravnane. Podjetje je renta- 
bilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. 

Sa 
BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

4p. 

•{a:!* 
fl' 

S* 

Gcr 
rSe: 

?c 

S! 

đ 

Naziv postavke 

ц - A. Osnovna In izločena sredstva 
J. Ce0«!la<

Sredstva 

1. Slo. "С1:,с v teku cna sredstva In druga Investicijska sredstva 

^ s B. Obratna sredstva uPna obratna sredstva 

' ^uga aktiva 
••K C' Sređstva v obraCunu in druga aktiva •. Drugg l1? .^ruge terjatve 

^az: 
J i ' 

4 ^ 

i i2guP
b

0
a
reJeni dobiček 

D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

646 
1,216 

13,997 

355 

180 

16,394 

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 srec'stva 
7. Dobavitelji In drugo obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj; 

Znesek v 000 din 

546 
1,590 

100 

12,000 

1,978 

180 

Vodja računovodstva! 
Mihael Strgar 

Predsednik upravnega odbora: 
Josip Vrenko 

Direktor podjetja: 
Anton Stavar 

4, 
Izvleček iz poročila o poslovanju KINA LITOSTROJ v letu 1955 

VT,a enota je bila ustanovljena leta 1948. Redno je zaposlovala 7 honorarnih moči. Doseženi promet v letu 1955 je znašal 3,185.407 dinarjev. 
Enota je rentabilna, knjigovodstvo v redu in ažurno. Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

iio" 

t1 

,1^ 

101 

1 A. Osnovna In IzloSena sredstva 
l Snovna sredstva 
1 felote 1Je V tekU 

Slci 

cena sredstva in druga investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

upna obratna sredstva 
j C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

^ druge terjatve u8a aktiva 
* ^azi D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

1,857 
729 

287 

178 

3,051 

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 

e 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 

1,857 
729 

66 

3,051 
Vodja računovodstva: 

Helcl Vinko 
Predsednik upravnega odbora: 

Koprivnik Stane 
Direktor podjetja: 
Sm^rajc Marjan 

lzv,eček iz 
'H KV . 

poročila o poslovanju poslovne enote Titovih zavodov Litostroj — DUR — Ljubljana, v letu 1956 

^'"за^е kot poslovna enota podjetja Litostroj od 1948 dalje. V letu 1955 je bilo zaposlenih 20 delavcev in uslužbencev. Doseženi promet je . <m14.804 din. DUR je rentabilen, njegovo knjigovodstvo v redu in ažurno. Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. 
k 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

1* Олл Osnovna In izločena sredstva 
!' SS"8 "cdstva ' »ilo^e v tcftu na sredstva In druga Investicijska sredstva 

llpna obratna sredstva 
B. Obratna sredstva 

A 

j ' Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
On " " 

D. Finančni uspeh 

I ^uDoi .     
i clruKc terjatve •"> ak^va 

J- Haz D. Fi 
' Il«Uba

re3eni dobiček 

^kupaj^ 

Znesek v 000 din 

962 
1,615 

8,698 

CM 

5,903 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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

B. Viri obratnih sredstev 
8. 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 (ЧК) din 

962 
1,«1S 

3,32« 

5,903 
Vodja računovodstva! 

llelcl Vinko 
Predsednik upravnega odbora: 
^ Koprivnik Stane 

Direktor podjetja 
Rade MedlC 
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Izvleček iz poročiia o nos'ovcmiu podjetja »PLAHINKA«, Ljubljana, Zaloška 31, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 23. IV. 1952 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo povpr^11. те^' 
lavcev in nameščencev ter ustvarilo 36,675.314 din prometa. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je vseskoz 
bilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. Upravni odbor in delavski svet sta imela zasedanja redno ter so se tekoči problemi reševali 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19>5 
Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v OOO din 

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 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
"L. Razporejeni dobiček 
8. izguba 
 Skupaj: 

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 finansiranje 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. Draga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
  Skupaj 

Vodja računovodstva: 
Viktor Gračner 

Predsednik upravnega odbora* 
Heda Pečanac 

Direktor podjetjai 
Anton Bau 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »VRHNIKA«, Vrhnika, Cankarjev trg 4, v letu 

z odločbo Krajevnega ljudskega odbora Vrhnika. Pravila so bila registrirana pri Okrajnem^i Podjetje je bilo ustanovljeno dne 5. VIL 1951 
odboru Ljubljana-okolica pod št. 9737/1—54 z dne 13. VIII. 1954. V letu 1955 je podjetje zaposlovalo 28 delavcev in nameščencev in 2 
ter ustvarilo 193,108.779 din prometa, to je 149 0/o. Obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. Podjetje je vseskozi rentabilno, 
vodstvo ažurno in v redu. Delovni kolektiv podjetja oziroma upravni odbor sta imela zasedanja redno, ter so se tekoči problemi sproti r65 . 

ж. 
AKTIVA 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 
5. Kupci in druge terjatve 
6 Druga aktiva 

П. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
  Skupaj: 

, Znesek v 000 din 

6,374 
90 

2,763 

4,161 
545 

454 

34,090 

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 finansiranje 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 

Vodja računovodstva: 
Vida Velkavrh 

Predsednik upravnega odbora: 
Janez MarkelJ 

Direktor podjetja: 
Tomaž Grom 

jz poročila o poslovanju trg. podjetja »DOBRINA«, Ljubljana, Masarykova 15, v letu 1955 

Podjetja jc oiio ustanovljeno dne 1. VII. 1954 z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana. Podjetje je v letu 1955 zaposlovalo povpre^0 

lavcev in uslužbencev ter ustvarilo 61,000.000 din prometa, t. j. 109 0/o. Vse obveznosti do družbene skupnosti so poravnane. Podjetje je 

bilno, knjigovodstvo ažurno in v redu. 
rei^ 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v tr-ku 
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 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. izguba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

830 
978 

6,920 

8,816 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladf 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje 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 

Vodja računovodstva: 
Mihael Stergar 

Predsednik upravnega odbora: 
Miroslav Leban 

Direktor podjetja: 
Stanislav Leder 


