
IGLASNIM 
(VSI*i 

OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 

ODBORA 

LJUBLJANA 

J^ljana, 13. NOVEMBRA 1956 LETO IIL, štev. 88 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

Uročilo disciplinskega sodišča olo Ljubljana 
čas od 1. septembra 1955 do 1. septembra 1956 

(Poročilo je podnl nn 12. skupni seji OLO predsednik 
Disciplinskega sodišča Branko Dolžan) 

(^'plinsko sodiSčo )ri Okraj- 
^.'JUdskem odboru Ljubljana je 

"ncnovuno na drugi redni seji 
JiU'ga ljudskega odbora dne 

dj.jPt, 1955. Sestav Disciplinskega 
vi4 je bil naslednji: predsednik 
li j Dolžan, namestnik predsed- 

$r- Viljem Petriček, član Al- 
,a j ečaver, lamestnik člana Franc 
(t. jei član Viljem Vrhunc in na- 
j'k Člana Jože Debeliak. Sled- 

Va sta bila v Disciplinsko so- 
ji !l('girana od Okrajnega sin- 
lj.ncga sveta Ljubljana. 

r. "^plinsko sodišče je v I je v letu (955 
-valo 20 disciplinskih zadev, 

■ 4 1956. pa 33 disciplinskih za- 
slike je treba 

K 

JI; 'U 

■ц ■•'■»Mauu razne manjše 
Zneske, ki so jih vplačali 

^il,1 Zavezanci na račun druž- 
obveznosti. 

1 ta,c,P''nsko sodišče je v dobi, 
Nlii Г0 se poročilo daje, obrav- /. skupaj 53 disciplinskih za- 

|)r.'' navedenega St<?vila je bilo 
fl'"":rov končanih s sodbo, v 

11^ Je s sklepom ustav- 

icii jasnejše     
. da je od navedenega šte- 

i disciplinskih zadev, ki so 
. Phfavnavane v pretečeni po- 
'.'lobi, tudi zajetih 11 disci- 

zadev, ki so bile kot ne- 
4hi e prenesene na novi Okraj- S^ski odbor Ljubljana. Od teh 
V^nih zadev odpade 7 prime- 

i Pot'an dejanski stan (j erbe. Xu gre zlasti za račun- 
L^'-serje in finančne referente 

Okrajnega ljudskega od- 
•u Mubljana-okolica, ki so se 
)K
esili zoper službeno dolžnost 
^Cin, da so si v svojo osebno Ht Pridržali de- 

tega v 6 primerih izreklo kazen 
pismenega ukora, v enem primeru 
pa kazen pismenega strogega jav- 
nega ukora. V 4 primerih je bila 
izrečena kazen prepovedi napredo- 
vanja, v 4 primerih kazen znižanja 
prejemkov, v enem primeru kazen 
postavitve nazaj na neposredno niž- 
jo plačo, v 4 primerih pa kazen 
odpusta iz državne službe s pre- 
povedjo vrnitve v službo za dobo 
enega do dveh let. 

Po določbah statuta okraja Ljub- 
ljana vodi Disciplinsko sodišče di- 
sciplinski postopek na prvi stopnji 
in izreka kazni za disciplinske pre- 
stopke uslužbencev Okrajnega ljud- 
skega odbora in občinskih ljudskih 
odborov ter njihovih zavodov, ra- 
zen če so po posebnih predpisih 
pristojni za vodstvo disciplinskega 
postopka in za izrekanje kazni dru- 
gi disciplinski organi. Od obtožen- 
cev, ki so odgovarjali pred Disci- 
plinskim sodiščem za storjene di- 

, Lupcuc i (iiiiuc- sciplinske prestopke, je bilo 5 uslužr 
^'.disciplinske prestopke, v ka- bencev občinskih ljudskih odborov, 
L 1 1 * ' ' ■ • ■ 21 uslužbencev Okrajnega ljudske- 

ga odbora, 21 uslužbencev zavodov 
občinskih ljudskih odborov in 6 
uslužbencev zavodov Okrajnega 
ljudskega odbora. Število uslužben- 
cev Okrajnega ljudskega odbora je 
razmeroma veliko, to pa prav zaradi 
tega, ker je bilo 11 disciplinskih 
primerov po izvršeni upravni re- 
organizaciji prenesenih na novo 
ustanovljeni Okrajni ljudski odbor 
Lj ubljana. 

Od celokupnega števila obdolžen- 
cev, zoper katere je bil sprožen di- 
sciplinski postopek, je bilo 12 uči- 
teljev in profesorjev, 10 logarjev, 
6 uslužbencev Uprave za dohodke 
občinskih l judskih odborov, 5 zdrav- 
nikov, zobotehnikov in ostalega 
zdravstvenega kadra in 20 pripad- 
nikov ostalih poklicev. Pri teh na- 
vedbah zlasti preseneča znatno šte- 
vilo logarjev, ki so odgovarjali pred 
disciplinskim sodiščem zaradi ne- 
rednega izvrševanja svojih službe- 
nih dolžnosti. Razlog za to je treba 
iskati v nezadostni strokovni izo- 
brazbi nižjega gozdarskega osebja, 
zlasti logarjev, delno pa tudi v slabi 
personalni politiki uprave za go- 
zdarstvo. ki sprejema in pušča v 
službi ljudi, ki v strokovnem ali 
moralnem pogledu ne ustrezajo. 

Po značaju storjenih disciplin- 
skih prestopkov je bilo 22 primerov 
nevestnega in malomarnega izvrše- 
vanja službene dolžnosti, 8 prime- 
rov prekoračenja službenega po- 
oblastila, 4 primeri pijančevanja, 
10 primerov poneverb. 1 primer 
odkupovanja in 8 primerov ost»- 

disciplinskih prestopkov. 
. .     V smislu 78. člena Zakona o dr- 

Disciplinsko sodišče ugo- Javnih uslužbencih je Disciplinsko 
Nin l SO v s^var' P0<lane le sodišče obravnavalo tudi tri pritož- ske nerednosti in je zaradi be proti odločbam, ■ katerimi so 

i ..IS('iplmski postopek, ker 
''^iplmskega prestopka v 

nt 
'iti^'.pmiskega prestopKa v 8 
Чјђ- J0 l''! disciplinski postopek 

J(,n in zadeva odstopljena 
'll1 tožilcu, ker se je namreč 

da predstavlja obdolžen- J - ГцуЈ, 

,jiCni<'.rih Pa je j. bila disciplinska 
ђ ()dstopi jena neposredno nad- 
. 11,1 starešini v kaznovanje, 

j, - ugotovilo, da predstavlja 
M^fevo dejanje le disciplinsko 

Л ^o 53 disciplinskih za- 
Х.ЈП. je obravnavalo Disci- 

Ч* Je 

S '»sodišče v zgoraj navedenem 
,n razdobju, pa tvori s tvori s s(a- 

1955 število tekočih 
še nerešenih za- 

.em primerov je Se v pre- 
('ve zadf-vi pa sta pri disci- 

ilcu zaradi sestave in 
disciplinske obtožnice. 

razpravi je Di- 
izreklo 20 obso- 
oprostilne sodbe. 

vsi' 

bV"" 
k 

Slišni ustni 
'•Ч 7° sodišče fi0hd 

in 4 

bili uslužbenci občinskih ljudskih 
odborov zaradi storjenih disciplin- 
skih prestopkov suspendirani iz 
službe. V enem primeru je disci- 
plinsko sodišče pritožbo kot neute- 
meljeno zavrnilo, v dveh primerih 
pa je Disciplinsko sodišče pritožbi 
ugodilo. 

Delo Disciplinskega sodišča je 
komplicirano, težko in odgovorno. 
Omeniti je treba, da je bilo pri delu 
Disciplinskega sodišča večkrat za- 
paženo, da se neposredno nadrejeni 
starešine premalo poslužujejo do- 
ločb 39. člena Zakona o državnih 
uslužbencih, po katerih je za manj- 
še kršitve delovne dolžnosti možno 
izreči disciplinske kazni zaradi stor- 
jene disciplinske nerednosti. Tega 
predpisa se starešine ali sploh ne 
poslužujejo ali pa enostavno pred- 
ložijo vsako kršitev delovne dolž- 
nosti disciplinskemu sodišču, to pa 
v znatni meri in brez potrebe obre- 
menjuje delo Disciplinskega sodi- 
šča. Zgodi se tudi, da starešine na 
storjene nerednosti uslužbencev ne 
reagirajo in da prijavijo uslužben- 
ce Disciplinskemu sodišču v kazno- 
vanje šele tedaj, ko se takih ne- 
rednosti nabere cel kup. Oboje je 
zgrešeno, ker je treba uslužbenca 
za storjeno disciplinsko dejanje po- 
zvati takoj na odgovornost in ga 
kaznovati ustrezno težini storjenega 

disciplinskega dejanja. Ce gre v 
stvari le za disciplinsko nerednost, 
kaznuje uslužbenca neposredno nad- 
rejeni starešina sam, če pa gre za 
težje disciplinsko dejanje, pa* pred- 
laga pri Disciplinskem sodišču uved- 
bo disciplinskega postopka. 

V tej zvezi je treba grajati ne- 
posredno nadrejene starešine, poleg 
tega pa je treba še poudariti, da so 
disciplinske prijave premalo preci- 
zirane. Disciplinsko kaznivo deja- 
nje mora biti natančno precizirano, 
ker je prijava osnovni pogoj za 
sprožitev disciplinskega postopka. 
Nikakor ne zadošča, da se prijava 
sklicuje le na razne pomanjkljive 
zapisnike ali pavšalne trditve. Dolž- 
nost neposredno nadrejenega sta- 
rešine je, da najprej vsaj informa- 
tivno sam razčisti primer, do ka- 
terega je prišlo v njegovi organi- 
zacijski edinici in da šele na tej 
osnovi odloči, ali je bilo v resnici 
storjeno disciplinsko kaznivo deja- 
nje in kakšen značaj ima to deja- 
nje, to je, ali gre konkretno za di- 
sciplinsko nerednost ali pa za težje 
disciplinsko dejanje, za katerega je 
pristojno disciplinsko sodišče. 

Ne glede na navedene podatke 
je mogoče ugotoviti, da je bilo gle- 
de na delovno področje disciplin- 
skega sodišča, ki obsega ves okraj 
Ljubljana, relativno malo disciplin- 
skih prestopkov. To pa pomeni, da 
je delovna disciplina tako pri 
Okrajnem ljudskem odl>oru kakor 
tudi pri občinskih ljudskih odborih 
vsekakor zadovoljiva. 

garancije gospodarskim organizacijam 

1. 

5. 

4. 

Okrajni ljudski odbor je na 
12. skupni seji dne 6. novembra 1956 
odobril garancije naslednjim gospo- 
darskim organizacijam: 

I. Industrijska podjetja: 
»Tikic, Ljubljana*— dopolnilni 
obratni kredit 10,000.000 din do 
31. dee. 1956. 
Papirnica Vevče, investicijski 
kredit 6,000.000 din za dve leti. 
»Elektro Ljubijana-okolica«, in- 
vesticijski kredit 43,640.000 din 
za deset lel. 
>Be1inka<, Ljubljana, investicij- 
ski kredit 138.878 din do 15. sept. 
1960 in 221,105.000 din do 15. sept. 
1961. 

5. Industrija usnja Vrhnika, inve- 
sticijski kredit 15,116.246 din za 
tri leta. 
»Plutalc, Ljubljana, investicijski 
kredit 492,000 din do potrditve 
zaključnega računa za leto 1956. 
»Motvoz in platno«, Grosuplje, 
investicijski kredit 306.684.800 
dinarjev do 31. dec. 1964. 
»Gradiš«. Ljubljana, investicij- 
ski kredit 74,347.090 din za de- 
set let. 
>Sloveniја-ceste«, Ljubljana, in- 
vesticijski kredit 94.000.000 din 
za deset let. 
EC7, — Ljubljana, investicijski 
kredit 200,000.000din do 31. dec. 
1960. 
П. Obrtna podjetja: 
»Elektromedicina« — Ljubljana, 
dopolnilni obratni kredit 4 mi- 
lijone dinarjev z veljavnostjo 
mesec dni po potrditvi zaključ- 
nega računa za leto 195&, ^ 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

2. Mizarska zadruga Dravlje, do- 
polnilni obratni kredit 500.000 
dinarjev, veljavnost 1 mesec po 
potrditvi zaključnega računa za 
leto 1956. 

3. Tesarsko in mizarsko podjetje 
Moste pri Komendi, dopolnilni 
obratni kredit 2,800.000 din z ve- 
ljavnostjo mesec dni po potrdit- 
vi zaključnega računa za leto 
1956. 
III. Trgovska podjetja; 

1. »Konzunu, Ljubljana, Prešerno- 
va cesta 35, podaljšanje garan- 
cijske izjave z dne 13. sept. 1956 
za dopolnilni obratni kredit 50 
milijonov dinarjev do 31. dec. 
1956. 

2. »Trta«. Ljubljana, Malenškova 
ulica 5, podaljšanje garancijske 
izjave z dne 8. okt. 1956 za obrat- 
ni kredit 52.822.000 din do 31. de- 
cembra 1956. 

3. »Petrol«, Ljubljana, Cankarjeva 
cesta 5. investicijski kredit 3 mi- 
lijone dinarjev za dobo dveh let. 

4. »C ontinental-export«, Ljubljana, 
Tomšičeva ulica 3, investicijski 
kredit 79.000.000 din za dobo pe- 
tih let. 

5. »ZitO-moka«, Ljubljana. Cufar- 
jeva ulica 7, investicijski kredit 
17.000.000 din do 31. dec. 1957. 
IV. S področja kmetijstva: 
Kmetijsko posestvo Zadobrova, 

podaljšanje garancijske izjave, iz- 
dane dne 31. dec. 1955 za redni 
obratni kredit 5,000.000 din z veljav- 
nostjo mesec dni po potrditvi za- 
ključnega računa 
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IMENOVANJA IN RAZREŠITVE 

Okrajni ljudski odbor je nu 
12. skupni seji sklepal o naslednjih 
imenovanjih oz. razrešitvah: 

Za sodnike Okrajnega sodišča v 
Ljubljani je izvolil: 

Franca Bedenka, dosedanjega 
sodnika za prekrške pri ObLO 
Ljubljana-Moste; 

Heleno Vuuhnik-Gabrijel, dose- 
danjo sodniško pripravnico pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani; 

Bojana Skcrla. dosedanjega sod- 
nika Okrajnega sodišča v Celju; 

Tatjano Golob, dosedanjega re- 
ferenta pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani; 

Nika Belopavloviča, dosedanjega 
sodniškega pripravnika pri Okrož- 
nem sodišču v Ljubljani; 

Boženo Halimov, dosedanjo sod- 
no p"ripravnico pri Okrožnem so- 
dišču v Ljubljani. 

Za ravnatelja Sole za sanitarne 
tehnike v Ljubljani je bil imeno- 
van Franc Demšar. 

V Svet za telesno kulturo OLO 
so bili izvoljeni: Metod Paternost, 
Peter Pavšič in Leopold Pristavec. 

V upravni odbor Zavoda za or- 
ganizacijo poslovanja gospodarskih 

. organizacij so bili imenovani: Leo 
Kovačič za predsednika in Ilija 
Kaufman, Alojz Zontar in Franc 
Cesar kot člani. 

V Okrajni odbor državljonov za 
pomoč obsojenim in izpuščenim iz 

kazensko-poboljševalnih zavodov so 
bili imenovani: Peter Zorko za pred- 
sednika in člani: JožeMolek, Tončka 
Majcen, Ančka Kurent, Tone Pra- 
protnik, Mirko Damjan, Srečko Pe- 
čar in Fani Kodela. 

V Komisiji za izdajo odločb o 
ugotavljanju delovne dobe so bile 
izvršene naslednje spremembe: 

a) razrešeni so bili: Anton Der- 
ganc, Karel Potrata, Vinko Kastelic 
in Jelka Bizjak; 

b) postavljeni'pa: Marija Bavec, 
Tibor Kovač in Franc Sedušak. 

V Šolski svet pri Višji šoli za 
telesno vzgojo je bil imenovan Ivan 

Rozmane, član ztora proizvajalcev 
OLO. 

V upravni odbor ozir. nadzorni 
odbor Mestne hranilnice ljubljan- 
ske so bili imenovani: 

a) v upravni odbor: Milan Sker- 
lavaj kot predsednik, dr. Jože Pret- 
nar kot podpredsednik in člani: 
Viktor Valič, Ostoj Tuma, Ciril 
Fain, inž. Janez Umek, Georgij Ko- 
stjukovskij in Ivan Curk; 

b) v nadzorni odbor: Jožko Gor- 
janc kot predsednik in člani: Franc 
Plazar, Viljem Stanič in Ivan Kožuh. 

S področja Sveta za šolstvo in 
izvenšolsko izobraževanje OLO so 
bili 

U 
it 

GOSPODARSKIM ORGANIZACIJAM LJUBLJANSKEGA 
OKRAJA 

V Uradnem listu FLRJ št. 42/56 je objavljena Odredba o pogojih, 
ob katerih se stroški za službena potovanja delavcev in uslužbencev 
gospodarskih organizacij priznajo za materialne stroške, s katero se 
spreminja dosedanja višina dnevnic. 

Za vskladitev določb tarifnih pravilnikov s to odredbo naj gospo- 
darske organizacije izdelajo spremembe in dopolnitve tarifnih pravil- 
nikov v štirih izvodih in jih predlagajo v potrditev neposredno 
komisijam za potrjevanje tarifnih pravilnikov občin, ki so v ta namen 
prejela navodila tukajšnje komisije in bodo spremembe potrjevale po 
postopku za sprejemanje tarifnih pravilnikov. 

OKRAJNA KOMISIJA 
ZA PLAČE V GOSPODARSTVU 

V LJUBLJANI 

GtAS^ ^ 

a) razrešeni: Edvard 
upravnik Vajenske Šol®. . jjJ r*. 
frizerske stroke v Kamniku; ^ ^ 
Adamič kot upravnik Vzgaje' ^ 
Logatcu; Albina Ogcjrelec kot V 
nik Vajenske šole na Zavod 
gluho mladino v Ljubljani;^ , 

b) postavljeni; Srečko 
upravnika Vajenske šole vrpf 
frizerske stroke v Kamniku; 
mir Budič za upravnika i 
šča v Logatcu; Jožo Bitenc t I 
nika Doma in Vajenske =0 ^ i 
gradbeno stroko v Ljubljani:,^ 
ko Kavčič za upravnika | 
šole na Zavodu za gluho i" 
v Ljubljani. fit 

V Inšpektoratu za finance ^ 
ništva za finance OLO sta 
stavljena za finančna inšp^ ^ j 

Anton Kunstolj in Emil • 
za člana ICuratoriја študentsi" ^ 
mov in menz je bila inieB0 

Kati Knšar. ^ 
V Disciplinsko sodišče ^ 

bence OLO, občinskih Ijudsk'^i 
borov in zavodov so bili im6"0 

Branko Dolžan za predsednil";^ 
n.ja ?,gnr zo namestnika 
nika. Ivan Kristan za člana, ' 
Mravlje za namestnika 
Ijem Vrliunc kot zastopnik ^ „(i 
nega odbora sindikata drž. j* 
in Jožo Debeljak za njegovep 
mestnika. . .iuf 

Za direktorja Opere т LijLt* 
je bil imenovan dr. Danilo^ 1 
profesor Akademije za gl»s',e' 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »ISKRA-SERVIS«, Ljubljana, v letu 1955 

Obrat vrši inštalacijo in montažo šibkotočnih, klicnih ter kino naprav. V letu 1955 je bilo zaposleno povprečno 60 ljudi. Dosežen je bil 
v vrednosti 153,315.157 din. 
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AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v noo din Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v 

A. Osnovna In lzlo(ena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Invesliclje v teku 
I. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finanfnl uspeh 
T. Razporejeni dobiček , 
t. Izguba 

 Skupaj: 

1.554 
1.253 

3.597 

64.361 
1.212 

23.656 

95.633 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
t. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslrante Investicij 
5. DrugI viri tlnanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

ID. Kritje Izgube 
Skupaj: 

4 

Vodja računovodstva: 
Lebar Nada 

Predsednik upravnega odbor^i 
Scljak Anton 

Direktor podjetja: 
Furlan Rudi 

Izvleček Iz poročila o poslovanju mizarskega obrtnega podjetja »TRNOVO«, Ljubljana, Trubarjev pristan 20 k 

v letu 1955 
V podjetju je bilo zaposlenih povprečno 32 ljudi 

AKTIVA 

in ustvarjeno med letom 19,107.619 din prometa. Knjigovodstvo je bilo ažurno in v redu- 
obveznosti so bile pravočasno poravnane. 

B I L, A N C A na dan 31. decembra 1955 
Zsp. 

St. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 

■  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

8.315 
611 

2.879 

2.793 
452 

3.889 

15.939 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri tlnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v** 

& 

J) \ 

P, 
4 

nt 

S 

^ 1 

Vodja raCunovodstvar 
Dolinar Tončka 

Predsednik upravnega odborat 
Pečenik Franc 

Direktor podjetjat 
Jerneičič Franc 
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Izvleček fz poročila o poslovanju UMETNE VALILNICE, Šentvid nad Ljubljano, v letu 1955 

sezonskega značaja ter se izven sezone bavi s prodajo kmetijskih pridelkov. Letni plan prometa je znašal 12.000.000 din ter je bil 
dosežen s 120 odstotki to je 15,034.000 din. 

B 1 L. A N C A na dan 31. decembra 1955 

> Naziv poBtavke 
PASIVA 

Znesek v 000 din Zap. 
6t.. Naziv postavke Znesek v 000 din 

"P 4 
,1« 

Stf 
jensj 

. T« 

"Š 

ib 
otf 

■.s" 
ib 

sS 

И 

A. Osnovna In izloCena sredstva 
j> Osnovna sredstva 
J- Investicije v teku 
•• Izločena sredstva In druga Investicijska redstva 

B. obratna sredstva 
^ Skupna obratna sredstva 

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

D. FlnanCnl uspeb 
J* Razporejeni dobifiek 
•• IZffnhn 

- 2.202 
9C9 

1.835 

630 
28 

Skupaj: 

A. Viri osnovnih In IzloCcnih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
1. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri finansiranja investicij 

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

C. Vlrl sredstev v obračunu In druga sredstva 
I. Dobavitelji in druge obveznosti 
S. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

2.201 
1.887 

857 

Vodja računovodstva; 
Korenčan Dora 

Predsednik upravnega odbora: 
Praznik Ema 

Direktor podjetja« 
Gerden Franc 

Izvleček iz poročila o poslovanju KLJUČAVNIČARSKE DELAVNICE, Ljubljana, Gregorčičeva 5, v letu 1955 

jjJ^kmiem letu 1955 je bilo zaposlenih povprečno 6 dedavcev, 2 vajenca, 1 upravnik in 1 rafiunovodja. — Podjetje je /-aključilo poslovno leto 
г doseženo realizacijo 5,588.000 din napram planu 4,000.000 din to je s presežkom 39 odstotkov, kar je za tako majhno delavnico lep uspeh. 

bilanca na dan 31. decembra 1955 

ML 

PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna tn IzloCena sredstva 
J- Osnovna sredstva 
J> Investicije v teku 
I IzloCena sredstva tn druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
}■ Kupci In druge terjatve * Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
J* Razporejeni dobiček 
•• Izgupa 

Skupaj; 

Znesek v 000 din 

776 
173 

1.023 

36 

502 

2.510 

Zop. 
S t. Naziv postavke 

A. Vlrl osnovnih in izločenih sredstev 
t. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokohčane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI vlrl finansiranja investicij 

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

C. Vlrl sredstev v obračunu tn druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznost) 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 'iOO din 

77« 
324 

700 

208 

502 
2.510 

Vodja računovodstva: 
Splndtcr Ivanka 

Predsednik upravnega odborai 
Smuk Albin 

Direktor podjetja: 
Lenardlč Miro 

Izvleček iz poročila o poslovanju krojaškega podjetja »NOVOST«, Ljubljana, Rimska cesta 2, v letu 1955 

je pričelo s poslovanjem dne 1. julija 1953 pod imenom »Konfekcija Na-Ma« .(pozneje preimenovano v -».Novost«) Bavi se z izde- 
^vanjem konfekcije ca. 55 odstotkov, a osrtalo z delom po meri. Koncem leta je bilo zaposlenih 145 delavcev, vajencev in uslužbencev. 

B I L, A N C A na dan 31. decembra 1055 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
J" Oanovna sredstva 
f tovestlclje v teku 

eiočena sredstva In druga investicijska »redstva 
. B. obratna sredstva 

*kupna obratna sredstva 
- C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
• Jupci in druge terjatve 

Oruga aktiva 
. D. Finančni uspeh 

{^porejenl dobiček 

 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

2.069 
1.241 

16.714 

t.571 
14 

S.276 

32.885 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Vlrl osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicijo 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. DrugI vlrl finansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje Izgube  Skupaj: 

Znesek v ."00 din 

2.069 
1.048 

t.759 
733 

3.276 
32.885 

Todja računovodstvai 
Tomlnc Frane 

Predsednik upravnega odborat 
- etemberger Stana 

Direktor podjctjai 
Fuc Ivan 
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Izvleček iz poročila o poslovanju »PEKARIJE«, Medvode, v letu 1955 

Podjetje je imelo v letu 1955 zaposlenih skupno 4 delavce, realizacija pa je bila dosežena v znesku 5,361.196 din 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 195$ 

Zap Naziv postavke 

A. Osnovna In iztoCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
3. izloćena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
б. Kupci in druge terjatve 
8. Dru^a aktiva 

D. Finančni uspeh 
t. Razporeiem dobiček 
B Izguba 

Skupaj; 

Znesek v (Ш0 din 

96 

487 

52 
782 

1.417 

Zap. 
St. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v < 

Vodja računovodstva; 
Zajdela Franc 

Predsčdnik upravnega odbora; 
Cešnovar ivica 

Direktor podjetja: 
Podmenik Avgust 

Izvleček iz poročila o poslovanju obrtnega podjetja OPEKARNA VODICE, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno 9. avgusta 1952 z odločbo OLO Ljubljana-okolica. V letu 1955 je bilo v podjetju zaposlenih povprečno 39 
Podjetje izdeluje samo navadni zidak in je znašala vrednost proizvodnje 15,630.000 din ter je bil plan proizvodnje izpolnjen 106 % 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

000 

.4 

IJi 

, ^ 
б 
S 

ti,v 

% 

i! 

< 

S 

% 

I 

Zop 
§t. 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. Finančni uspeh 
?. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
 Skupaj; 

Znesek v 000 din 

17.317 
S.689 

923 

1.306 
829 

1.399 

26.663 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
У 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 

to. 

t* 
Zt&' 

Vodja računovodstva! 
FilipiČ Jakob 

Trcicednik upravnega odbora: 
Lah Stanko 

Direktor podjetja' 
Strie Miroslav 

Izvleček iz poročila o poslovanju delavska "sluzb^nske restavracije podjetja »TESAR« LUihlinna, v letu 

Delavsko-uslužbenska restavracija je pomožni obrat- matičnega podjetja »Tesar« s samostojnim knjigovodstvom. DUR preskrbuje svoje de 
in uslužbence s hrano in pijačo. Obrat je zaključil poslovanje z aktivnim saldom, je rentabilen, knjigovodstvo obrata je ažurno in pravilno V' 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra I9r>5 
Zap 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna In IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. IzioCena sredstva tn druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
». Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni doUlCek 
8. Izguba 

Skupaj: 

Vodja raCunovodstvat 
f rnugetj Jož« 

Zap. 
et. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izlotenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Hazni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri finanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

Znesek 

H* 

* 

i* 

Predsednik upravnega odborai 
Tanacek Ernest 

Direktor podjetjat 
Kainnikar Alojs 


