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|j Dne 27. novembra 1. I. je bila 11. seja zbora proizvajalcev OLO. 
®'c8 poročila, ki ga objavljamo v današnji številki »Glasnika«, je 
"0r proizvajalcev na svoji seji odobril štirim gospodarskim organi- 
,^'jam novo amortizacijsko stopnjo za vzdrževanje, za obrtno |M)d- 
'*'ie »Hrast« pa je zavrnil pritožbo proti odločbi ObLO Ljubljana* 

e''grad o odpravitvi prisilne uprave. 
i'olletno poročilo Biroja za posredovanje dela je na seji podal 

•HI Kajn. predsednik Sveta za delo OLO. 

Organizacijska struktura službe posredovanja dela 

v ljubljanskem okraju 

[V/ 

^uradi specifičnosti delu na pod- 
^ -l'1 Ljubljane je siu/.ba ih>sredo- 

dela organizirana tako, da 
^^Posredno operativno delo — 

i/dajanja delovnih knjižic — 
L' tuk. Biro za celotno področje 

Ml.O — razen za občino 
j dj'j'. Praksa je namreč pokazala, 
l a- "i bila decentralizacija službe 
\ h'f'jdovaiija na področju mesta 

H^ljane neprimerna in neekono- 
р''1а. ker bi se na takšen način 
Ч. по ne mogla v redu voditi 
^^tna evidenca gibanja rezervne 
ђ,'0*'«« sile kakor tudi ne eviden- 
ij^ Р'|'Г(>1) po novi delovni sili, tako 
Ц ''i se celotno poslovanje te služ- 
I Ppdražilo za "55—40% v primeri 
ц ^('an jimi stroški, medtem ko bi 
pr ^vaiilela in ekspe<litivnost dela 

||ЛУ gotovo ne izlK)ljšala, ampak 
! i|jj'»bšala. Zaradi vsestranske ure- 
IV* organizacijskega vprašanja je 
j^avni odbor tuk. Biroja sklenil 
i^ti takšno organizacijsko obliko, 
!^,.ie zgoraj opisano. Decentrali- 

službe posredovanja dela na 
1ј| ^ju ljubljanske okolice pa je 
v4 'zvedena v našem okraju takoj 

Ihj. formiranju novih Občinskih 
iL I"kili odborov. Pripominjamo pa, 
».J® Ink. Biro že (»d vsega začetka 
ц'' vse operativne posle za celot- 
'ii, 'V'ročjc bivšega okraja Ljublia- 
S(i( 'llca- Ze leta t4,>1> smo se do- 
fjV(>rili z bivšimi občinskimi odbo- 

l'ft I' PrevMmejo določene posle Пц L^ročja službe posredovanja de- к'kar je bilo tudi uresničeno, če- 

Vdne 

>kida 
v takšni obliki in obsegu 

'u^i, vendar so bivši Občin- 
Иј ,н11н>г1 opravili dokaj dela zla- 
ti^1' 'vezi s kontrolnim javljanjem 
^"Poslenih oseb, prijavljanjem 
Vro . г nekaterimi drugimi 
Dj^Hvno-teli ničnim i opravili. Da- 
% ""nmo na področju Ijubljan- 
lD>

,l'a okraja 13 referentov za de- 
Oa razmerja, ki delajo v posa- 
4,?ih obc inah kot j>osredovalci, 
» /'T pa moramo ugotoviti, da so 

oMinah ti referenti zaposleni 
flrupliiil opravili in poleg1 po- 

''Ц Ја dela vršijo zlasti refe- 
Za socialno varstvo, zaščito Ге.otroka, varstvo invalidov 

j- (Ц^^јо^по. Samo 2 občini t. гц1е iu Kamnik imata referenta 

za delovna razmerja, ki sta zapo- 
slena izključno s službo posredo- 
vanja dela oziroma urejanja de- 
lovnih odnosov. Druga slalx)«t pa 
je v neprestanem oziroma pogostem 
menjavanju teh referentov na po- 
sameznih občinah. Tako so n. pr. 
občine Grosuplje, Vrhnika, Litija, 
Moravče in Logatec v razdobju 10 
mesecev že po dva ali trikrat me- 
njale te referente, kar je brez dvo- 
ma zelo slabo vplivalo na kvaliteto 
njihovega dela, razen tega pa še 
obremenjuje uslužbence tuk. Biro- 
ja, ki morajo pri vsaki takšni spre- 
membi ponovno dajati instrukcije 
novemu referentu. Krivdo za takšno 
stanje nikakor ne zvračamo le na 
posamezne občinske odbore, saj je 
razumljivo, da se po vsaki reorga- 
nizaciji nujno pojavijo začetne te- 
žave na posameznih novo vpelja- 
nih delovnih področjih, kar je de- 
loma tudi posledica pomanjkanja 
primernega kadra in finančnih sred- 
stev v posameznih občinah. Tuk. 
Biro je občinskim referentom za 
delovna razmerja nudil vsekakor 
precej pomoči in so bile v ta namen 
v prvi polovici tega leta sklicane 
4 konference občinskih referentov 
za obravnavanje problemov in (la- 
janje potrebnih ihstrukcij. Pa tudi 
uslužbenci tuk. Biroja se med tem 
časom obiskali povprečno po dva- 
krnt vsako občino v našem okraju. 
Občini Domžale in Kamnik pa sla 
sklicali konferenco predstavnikov 
podjetij in sindikalnih podružnic, 
konference so zelo dobro uspele, 
kar se je pokazalo v napredku ce- 
lotne politike zaposlovanja. Po 
splošni analizi dosedanjega poslo- 
vanja občinskih referentov za de- 
lovna razmerja ugotavljamo, da je 
njihovo delo v večini občin že kar 
zadovoljivo, razen v občinah I,oški 
potok. Cerknica in Vrhnika. V teh 
občinah pa so njihovemu slabemu 
delu kriva v precejšnji meri tudi 
suma občinska vodstva, ki referen- 
tu za delovna razmerja ne pripisu- 
jejo dovolj važnosti in se zadovo- 
Ijujejo zgolj s tem, da referenti 
vršijo samo nujna tehnična dela v 
zvezi z prijavljanjem nezaposlenih 
oseb. Občina l/)ški potok pa refe- 
renta ne pošilja uiti ua konference 

pri tuk. Biroju, tako da je ta iz- 
ostal že na treh konferencah brez 
slehernega opravičila. Posebno 
ostro je prišel do izraza negativni 
odnos nekaterili občin napram nji- 
hovim referentom za delovna raz- 
merja na zadnji konferenci, ki se 
je s temi referenti vršila na tuk. 
Biroju in na katero so prišli v več 
primerih občinski uslužbenci, ki 
sploh ne delajo na tem sektorju 
dela. Tako je n. pr. iz občine 
Ivančna gorica kakor tudi iz ob- 
čine Mengeš namesto referenta za 
delovna razmerja prišel načelnik 
gospodarskega svela, iz Vrhnike - 
pravni referent, iz lx>gatca referent 
za vojaške zadeve, ki ie sicer neikaj 
časa delal na tem sektorju, pa je 
sporočil, tla 1и) naslednji dan to 
delo prevzel drugi uslužbenec, ki 
bi se moral konference brezpogojno 
udeležiti, saj je imela v prvi vrsti 
instruktažni namen. Iz ' nekaterih 
drugih občin pa so prišle nekatere 
mlajše uslužbenke, ki sploh ne de- 
lajo na tem piKlročju in to z opra- 
vičilom, da referent za delovna raz- 
merja ni imel časa priti na konfe- 
renco. Razen dveh občin t. j. I>om- 
žale in Kamniik pa referenti za de- 
lovna razmerja tudi ne vodijo evi- 
dence o potrebah po delovni sili 
kakor tudi ne o rezervni delovni 
sili, kar se vidi tudi iz tega, da še 
niso poslali nobene prijave prekr- 
ška po novi uredbi, ki je uzakonila 
obveznost prijavljanja prostih de- 
lovnih mest pristojnemu Biroju za 
posredovanje dela oziroma odgo- 
varjajočemu občinsikemu referatu 
za delovna razmerja. Ker smo na 
področju mesta Ljubljane samo v 
prvi polovici tega leta imeli že nad 
100 takšnih primerov kršitve te 
uredbe, ki smo jih prijavili v ka- 
zenski postopek sodniku za pre- 
krške, ni nobenega dvoma, da je 
takšnih primerov v zunanjih t. j. 
v okoliških občinah relativno še 
znatno več. Tako torej tudi iz te 
okolnosti vidimo, da poteka delo 
obč. referentov za delovna razmer- 
ja zg'olj mehanično in šablonsko in 
je omejeno na samo registriranje 
prijavljenih nezaposlenih oseb, na- 
mesto da bi z odgovarjajočimi 
ukrepi poskrbeli tudi za njihovo 
zaposlovanje in viKlili temu pri- 
merno delovno politiko, ki bi mo- 
rala biti osnovni namen teh refe- 
ratov. Glede tega imamo posebno 
drastičen primer v občini Loška 
dolina, kjer sta pri rpferatu za de- 
lovna razmerja prijavljeni kot ne- 
zajHisleni samo dve osebi, medtem 
ko ima Kovinsko podjetje v nepo- 
sredni bližini občinskega urada za- 
beležinih 52 oseb, ki so prišle vpra- 
ševati za delo. Tako torej v ome- 
njeni občini znaša delovna rezerva 
52 oseb, ki jih občina nima v evi- 
denci, verjetno pa je seveda šte- 
vilo takšnih nezaposlenih toda ne- 

prijavljenih oseb še večje. Razum- 
ljivo je torej, da poročila Občin o 
gibanju delovne sile s takšnimi po- 
datki še zdaleč ne prikazujejo ob- 
jekti vne situacije. Podobno je tudi 
v Grosupljem, kier je na občini pri- 
javljenih le nekaj primerov neza- 
poslenih v podjetjih pa imajo za- 
beleženih okrog 200 interesentov za 
zaposlitev. Pa tudi v Logatcu in še 
marsikje drugje v tem pogledu 
stanje ni mnogo boljše. 

Navedena dejstva dokazujejo, 
da že sama narava službe posredo- 
vanja dela zahteva določeno centra- 
lizacijo, ko je decentralizacijo treba 
izvajati postopoma ter v skladu z 
objektivnimi pogoji in gospodar- 
skim razvojem posameznih občin. 
Zaradi tega tudi ni čudno, če so 
okrajni biroji za posredovanje 
dela marsikje več ali manj izgubili 
pregled gibanja delovne sile, odkar 
je bil v reorganizaciji državne 
uprave del njihovih poslov prene- 
šen na občino. Glede našega okraja 
pa danes lahko ugotavljamo, da 
smo v tem pogledu zadeli pravo 
in primerno decentralizacijo, kate- 
re na področju mesta Ljubljane ni- 
smo izvedli šablonsko. ampak smo 
obdržali vso operativno dejavnost 
na našem Biroju, tako da imamo 
omogočen enoten pregled o potre- 
bah kakor tudi o rezervi delovne 
sile in s tem v zvezi najekonomič- 
nejši postopek pri zaposlovanju. 
Ce pa bi na področju mesta Ljub- 
ljane to delo vršila vsaka občina 
povsem sama zase, bi nastala po- 
polna zmeda, ko bi tako nezaposleni 
kakor delodajalci begali iz občine 
v občino pri skanju zaposlitve ozi- 
roma delovne sile, ker ne bi bilo 
nobene skupne evidence. Zaradi te- 
ga tudi ni čudno, če imajo nekateri 
okraji oziroma mesta z manjšim 
številom prebivalstva kot Ljublja- 
na, v primerjavi s tuk. Birojem ne- 
sorazmerno višji stalež oskrbovan- 
cev in s tem večje materialne iz- 
datke, ko samo šablonsko odobra- 
vajo oskrbino na podlagi doku* 
mentov, ki jih pošiljajo občine, ka- 
tere pa se same ne brigajo več za 
njihovo čimprejšnjo zaposlitev. 

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE 
OBČINSKIH REFERATOV ZA 

DELO 
Tako je iz zgoraj navedenih raz- 

log4>v Upravni odlx>r tak. Biroja 
pričel sistematično proučevati vpra- 
šanje dela in organizacije občin- 
skih referentov z namenom, da bi 
se isti poleg tehničnega administra- 
tivnega dela usposobili tudi za čim 
samostojnejše vodstvo delovne po- 
litike na svojih področjih v skladu 
z družbeno-političnimi načeli službe 
posredovanja dela. Pri tem vpraša- 
nju pa gre poleg izboljšanja njiho- 
vega dela s poglobitvijo v proble- 
matiko istočasno tudi za iz|)opolni- 
tev njihove organizacije, ki bi jo 
na nekaterih področjih v našem po- 
deželju dosegli z združitvijo teh re- 
feratov za več občinskih področji, 
kjer krajevne razmere narekujejo 
takšno rešitev. Na podlagi priporo- 
čila Sveta za delo je Upravni odbor 
tuk. Biroja tudi sprejel sklep, da 
se formira posebna komisija iz nje- 
govih članov, ki bo dala konkretne 

i 
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predloge za ureditev občinskih ura- 
dov, istočasno pa bo tudi z obiski 
na licu mesta p« posameznih obči- 
nah "posredovala, da se s pomočjo 
občinskih organov uredi organiza- 
cija občinskih referatov za delovna 
razmerja v skladu z družbeno- 
političnimi načeli službe posredo- 
vanja dela. Zaradi tega predlagamo, 
da se podvzomejo primerni ukrepi, 
na podlagi katerih bodo občinški 
ljudski odbori izboljšali svoj dose- 
tlanji slabi odnos do referatov za 
delo s tem. da jih ne bodo obreme- 
njevali z najrazličnejšimi drugimi 
referati in funkcijami, ampak jim 
bodo omogočili poglabljanje iz- 
ključno v njihov sektor tlela. Na ta 
način se bodo občinski referenti za 
delo usposobili, da bodo poleg ad- 
ministrativno tehničnega dela mogli 
reševati tudi delovno-politično pro- 
blematiko na področjih posameznih 
občin. 

glasn^ 

DELOVNE KNJIŽICE 
V prvi polovici letošnjega leta je 

bilo izdanih 2299 delovnih knjižic 
za prvo zaposlitev. V istem razdobju 
je bilo vloženih 1410 prijav za za- 
menjavo starih delovnih knjižic m 
za priznanje delovne dobe. Od teh 
je bilo do konca prvega polletja 
rešenih 743 vlog, za katere je bilo 
izdanih 743 odločb, na podlagi ka- 
terih je bilo izdano isto število no- 
vih delovnih knjižic. Vsega pa je 
bilo od začetka izdajanja novih ozi- 
roma zamenjave starih delovnih 
knjižic, t. j. od leta 1952 dalje vlo- 
ženih 104.627 prijav za izdajo de- 
lovnih knjižic. Od teh je bilo izda- 
nih bodisi z odločbami o priznani 
delovni dobi, bodisi za prvo zapo- 
slitev — vsega skupaj 103^155 de- 
lovnih knjižic. Zaradi pomanjkanja 
dokaznega materiala za priznanje 
delovne dobe pa je ostalo nerešenih 
1472 prijav oziroma vlog. 

li. Gibanje nezaposlenosti in zaposlovanja na področju 

ljubljanskega okraja v prvi polovici leta 1956 

V prvi polovici leta 1956 je bil 
promet na tuk. Biroju za posredova- 
nje dela zelo živahen, saj so samo 
štirje referenti sprejeli na osebne 
razgovore 32.071 oseb, oziroma 
strank, kar znaša povprečno po 50 
strank dnevno na |K>sameznega 
uslužbenca. V navedenem razdob- 
ju se je preko tuk. Biroja zaposlilo 
skupno 6686 oseb. od teh 4114 mo- 
ških in 2572 žensk. Ob primerjavi 
s številom zaposlitev v istem raz- 
dobju lanskega leta vidimo, da se 
je zaposlilo 1946 oseb veeč, pri če- 
mer pa moramo pripomniti, da ta 
fiokazatelj ni povsem realen, ker 
ansko leta še ni veljala Uredba o 

obveznem prijavljanju potreb P0 

delovni sili. Ta Uredba je stopila 
v veljavo šele z letošnjim letom in 
je uzakonila obveznost rednega pri- 
javljanja prostih delovnih mest, s 
čemer je Biroju za posredovanje 
dela mogočena in zagotovljena bolj- 
ša evidenca gibanja delovne sile. 

POTEK ZAPOSLOVANJA 
V posameznih mesecih prve po- 

lovice tekočega leta je zaposlova- 
nje potekalo takole:' v januarju je 
bilo zaposlenih 227 moških in 252 
žensk — skupno 479, v februarju 
251 moških in 303 žensk, skupno 
554, v marcu 689 moških in 440 
žensk, skupno 1129 oseb, v aprilu 
935 moških in 526 žensk, skupno 
1479 oseb, v maju 1019 moških in 
491 žensk, skupaj 1510 oseb in v 
juniju 975 moških in 560 žensk, 
skupaj 1535, — vsega skupaj v na- 
vedenem razdobju — 4114 moških 
in 2572 žensk, — skupno 6686 oseb. 
Po kvalifikaciji oziroma strokovno- 
sti je bilo med njimi 1229 kvalifi- 
ciranih moških in 257 kvalificiranih 
žensk, nekvalificiranih pa je bilo 
2467 moških in 1909 žensk. Moških 
uslužbencev z višjo in srednjo stro- 
kovno izobrazbo je bilo 233 moških 
in 304 žensk. Pomožnih uslužben- 
cev z nižjo strokovno izobrazbo je 
bilo 76 moških in 70 žensk. V uk je 
bilo vključenih 109 fantov in 32 de- 
klet. Skupno se je torej zaposlilo 
1486 kvalificiranih in 4376 nekvali- 
ficiranih oseb. 537 strokovnih usluž- 
bencev, 146 pomožnih uslužbencev, 
v uk oziroma priučitev pa je bilo 
vključenih 141 mladincev. 

ISKANJE ZAPOSLITVE 
V istem razdobju pa je na tuk. 

Biroju iskalo zaposlitev: v januarju 
330 moških in 472 žensk, skupno 
802 osebe, v februarju 296 možkih 

in 377 žensk, skupno 637 oseb, v 
marcu 736 moških in 742 žensk, 
skupno 1478 oseb, v aprilu 970 mo. 
ških in 651 žensk, skupno 1621 oseb, 
v maju 1025 moških in 516 žensk, 
skupno 1541 oseb in v juniju 
1.051 moških in 721 žensk, skupno 
1772 oseb. Med njimi je bilo 1354 
kvalificiranih moških in 337 kvali- 
ficiranih žensk — skupno 1691 oseb, 
nekvalificiranih pa je bilo 2557 
moških in 2602 žensk, skupaj 5159 
oseb, strokovnih uslužbencev z viš- 
jo in srednjo izobrazbo je bilo 
286 moških in 381 žensk, skupaj 667 
oseb. pojnožnih uslužbencev z nižjo 
izobrazbo je bilo 81 moških in 65 
žensk, skupaj 146 oseb. Za uk pa 
se je prijavilo ,224 mladincev, od 
tega 130 fantov in 94 deklet. 

Na splošno lahko ug'otovimo, da 
se je število zaposlenih žen v pri- 
merjavi z lanskim letom v istem 
razdobju povečalo za okrog 1500 in 
to po zaslugi povečanja lahke in- 
dustrije kakor tudi zaradi sezon- 
skih zaposlitev v opekarnah, ker ш 
bilo na razpolago dovolj moških 
delavcev in so bila podjetja pri- 
mofana v večjem številu sprejemati 
tudi žensko delovno silo. Pri doto- 
ku nove -delovne sile prihaja okrog 
30% delavcev iz drugih okrajev 
Slovenije, okrog 13% iz drugih 
republik, ostali pa so iz Ijublan- 
skega okraja. Na splošno se letos 
opaža precejšnja fluktuacija zlasti 
moške delovne sile. 

ODPOVEDI DELOVNEGA 
RAZMERJA 

V prvi polovici letošnjega leta 
je bilo 1217 odpovedi delovnih raz- 
merij danih delavcem od strani 
podjetij, 358 pa je bilo delavcev, 
ki so službo sami odpovedali, tako 
da je bilo 1757 razvez delovnega 
razmerja. Ogromno število delav- 
cev pa je delo zapustilo brez od- 
povedi in odtilo na druga delovna 
mesta, kar je množični pojav zlasti 
pri gradbenih in drugih sezonskih 
delavcih, ki so večji del nekvalifi- 
cirani. Pri kvalificiranih delavcih 
pa je bila fluktuacija dokaj manjša, 
saj je samo 358 delavcev v nave- 
denem razdobju, ki so sami zapu- 
stili delo in se zaposlili pri drugih 
podjetjih. 

Odpovedi delovnega razmerja so 
se v prvi polovici letošnjega leta v 
primeri z lanskim letom povečale. 
Medtem ko je bilo v prvi polovici 
lanskega leta 1471 odpovedi, je bilo 
istih v prvi polovici letošnjega leta 

2587 — t. j. za 1116 odpovedi ve2 kof 
lansko leto. Med osebami, ki jim 
je bilo odpovedano je 2043 delavcev 
in 544 uslužbencev. Po posameznih 
mesecih so se odpovedi v primerjavi 
z istim razdobjem lanskega leta gi- 
bale sledeče: v januarju letos 312, 
lani 359 odpovedi, v februarju letos 
690, lani 330, v marcu letos 429, lam 
270, v aprilu letos 429, lani 246, v 
maju letos 404, lani 193 in v juniju 
letos 323, lani 170. 

Iz teh in še drugih podatkov se 
vidi. da je letos v podjetjih pričela 
prevladovati linija utrjevanja de- 
lovne discipline in krepitve pravil- 
nega odnosa do dela, kar bo brez 
dvoma zelo koristilo našemu na- 
daljnjemu gospodarskemu razvoju. 

Na evidenčnih kartonih ima tuk. 
Biro registrirahe naslednje podatke 
o vzrokih oziroma načinu preneha- 
nja delovnega razmerja delavcev 
in uslužbencev v prvi polovici le- 
tošnjega leta na področju ljubljan- 
skega okraja: po odpovedi od strani 
podjetja ali ustanove 323 moških in 
543 žensk, skupno 866, na lastno 
željo — 164 moških in 700 žensk, 
skupno 864 oseb, disciplinski odpust 
— 40 moških in 41 žensk, skupno 81 
oseb, zaradi bolezni — 30 moških in 
52 žensk, skupno 82 oseb. — Med 
osebami, ki so se prijavile zaradi 
zaposlitve je bilo 190 moških in 471 
žensk — skupno 670 oseb, • ki so 
iskale prvo zaposlitev. Iz zapora pa 
je prišlo 36 moških in 13 žensk — 
skupno 49 oseb, ki so se prijavile 
za zaposlitev. Po odsluženju ka- 
drovskega roka pa se je prijavilo 
46 moških. Izmed prijavljenih je 
bilo 61 žensk, ki po letu 1945 sploh 
še niso bile zaposlene,- pač pa so 
bile še pred tem v delovnem raz- 
merju. 

Pri razlogih, ki so v odpovednih 
odločbah navedeni kot utemeljitev 
odpovedi, pa je opaziti dvoje skraj- 
nosti, ki izhajata iz nezakonite'mo- 
tivacije odpovedi. Tako se dogaja, 
da po eni strani navajajo kot raz- 
log odpovedi obligatne zakonite 
vzroke, kot n. pr. ukinitev delov- 
nega mesta, zmanjšanje obratova- 
nja in podobno, medtem ko je res- 
ničen motiv oziroma ozadje odpo- 
vedi osebnega značaja kot n. pr. 
zamera ali osebni spori z vodilnim 
osebjem, česar seveda v odpovedni 
odločbi ni mogoče navajati, kar pa 
se razkrije in ugotovi šele v pritož- 
benem postopku pri Inšpekciji za 
delo, v kolikor seveda do tega po- 
stopka pride na predlog oziroma 
pritožbo prizadetega delavca. Vse 
te primere ima" evidentirane Inšpek- ' 
cija za tlelo, ki je o tem že podala 
svoje poročilo. Po drugi strani pa 
se pri odpovedih dogaja nezakoni- 
tost pogostokrat tudi v obratnem 
smislu t. j. na ta način, da pod- 
jetja v odpovedni odločbi kot od- 
povedni razlog navedejo prav tako 
obligatne razloge, kot v prejšnjem 
primeru, medtem ko pa je bil de- 
janski stan to je resnično ozadje 
odpovedi disciplinski ali celo ka- 
zensko-pravni prekršek delavca, ki 
pa je v odpovedi iz oportunističnih 
razlogov oziroma iz napačne huma- 
nosti zamolčan, da bi prizadeti de- 
lavec navedbe resničnega razloga 
ne ime! neprijetnosti. Takšno pri- 
krivanje pa je družbeno prav tako 
škodljivo, ker se s tem dotičnemu 
omogoči uveljavljenje zakonitih 
pravic v času nezaposlenosti, če- 
prav jih zakonski predpisi od tega 
izključujejo, ker je dotični delavec 
pbvzročil odpoved po lastni krivdi. 
Tuk. Biro tudi v takšnih primerih 
vztraja na izvajanju zakonitosti s 
tem, da jih predlaga organom in- 
špekcije dela ali sodišču zaradi 
ugotovitve dejanskega stanu ter iz- 

д4У( 
vajanja kazenskih sankcij napr^*il 
takšnim podjetjem. Veudar J® j, ,0II 
primere zelo težko ugotoviti, »C , *tii 
odpovednega, dokumenta te 0 ^ .Ji 
nosti niso razvidne, prizadeji Su 
lavec pa je tudi sam zainteresif lisj 
da ne pride do razkritja г.е8П^ Г* 
Razkrinkavanje takšnih j? 
pa je važno zlasti še iz družb6^ *ti 
političnih razlogov, ker s tem 
posameznikom, ki so bili odp"5^, J1' 
zaradi kaznivih dejanj, 
jemo, da bi nadaljevali svojo '"i 
benemu premoženju škodljiv®. ( 
javnost na odgovornih mesti11 

drugih podjetjih. 

PRIJAVLJANJE PROSTIH 
DELOVNIH MEST 

Predpis o obveznem prijavlj8^ 
prostih delovnih mest oziroma ■;) 
treb po delovni sili ki ga vS.?[Л 
nova Uredba o oskrbnini (Ul-*'1'!^ 
1/56 in 5/56) se dosledno in v 'j® 
še ne izvaja, ker je pač razuinUAo 
da podjetja in delodajalci ,'c s( 
preidejo iz starega sistema 
prilagodijo novim predpisom 
veznem prijavljanju prostih 4e „H 
nih mest, medtem ko se Preii,fal 
sprejemanju delovne sile vt (fii' 
odločala osebna znanja in PrL 

cija. Zato je moral tuk. Biro 16 
piti zelo energično zoper vse k'-* ц tej 
tega noveg'a predpisa in je угп;е- 
od marca do konca juniia letoSjjL, lil, 
ga leta predlagal sodniku za IV Ho 
krške uvedbo kazenskega p06'0^, 
zoper okrog 70 podjetij in ust8' f 
ki so kršile ta predpis. S t®0! i 
vezi se je tudi že pokazal "'PjLiik 
obliki izboljšanja evidence pr 

delovnih mest in v izboljšanj" .y ^ 
litike za|>oslovanja sploh. Po s ^ J-' 
pu našega Upravnega odbora .e j ^ 
pričeli tudi omejevati zaposlovrvji ^ 
ljudi, ki jim zaposlitev ni џО- I j' 
preživljanja. Tuk. Biro ima z "'-jii u 
gimi podjetji oziroma z njil'0 ve, 
vodilnimi uslužbenci hude 'cZ

rtaii 
ker še vedno poizkušajo sprejc,^2. 
v zaposlitev ljudi s kmetov, P0 .jj- 
nih protekcijah in znanstvih, ^1 
nijo pa se sprejemati ljudi Љ 
delavcev in uslužbencev. A® er 
tega predlagajno, da se s PT>%i' 
nimi ukrepi zaostri dolžnost 
jetij, ustanov in vseh delodaja - 
glede obveznega prijavljanja P ^ 
stih delovnih mest, odpovedi 
nega razmerja kakor tudi za p0« 
vanie izključno preko Biroja г№ 
sredovanje dela »■ smislu predp,pfe, 
zgoraj cit. Uredbe o oskrbnini'^) 
ba je vztrajati na tem, da 
podjetja to dolžnost, katero 
laga zakon, v vseh primerih 
no izpolnjevala, istočasno pa Jeдг 
ba apelirati na sodnika za РГ , 
ške, da se proti kršilcem tega j, ^ 
konskega predpisa, ki jih Bir0, ^је 
javlja, uporabijo strožje sa, A 
kot do sedaj, saj ta Uredba ^ 
zoper kršilce kazenske sankcij лјо ^ 
odgovorne osebe podjetij do ' 'jjO 
din, za sama podjetja pa do ' |a(|ji 
din, medtem ko so v dos r> 
praksi kaznovali kršilca zelo h, 
t. j. z najnižjimi možnimi г,\0џ1 
Dejstvo je, da se še vedno (l < 
veliko število ljudi spreje"1^' 
podjetja iz vrst kmetskega 
valstva. ki imajo možnost P.rr()|ji' 
Ijanja doma — in to mimo ог>^У 
brez vednosti Biroja za posf® 
nje dela, kar predstavlja 
škodo za celotno naše gospoda 
saj imamo v mestih dovolj 
sile — zlasti ženske, ki jim J 
poslitev edini vir preživljanja- 

POTREBE' PO DELOVNI 
Tuk. Biro za posredovanj6 ^гс 

je v prvi polovici tekočega 
jel naslednje prijave po '•'.V il 
sili: visokokvalificiranih 

i 
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г8л|Ј.?еУ 101, kvalificiranih 861 mo- 
f ^Sl n ^ žensk, sikupaj 1121 t)«eb. ' ril i'kvalificiranih 132 ni(x4kih in 53 
'ijf k"8^ skup, 

d®" lil" moških 

ж 

aj 185 oseb. Nekvalifici- 
n 1175 žensk, 

4298 oseb. Uslužbencev z 
in srednjo strokovno izobra- 

' moških in 173 žensk. Potrebe eC )o 'U l'J zeiisn.. i oiruuc LjjK L Vajencih pa so znašale — 1271 
islf) ч?у> l'4 deklet. Vsega skui)aj 
.seji j.T'ljnCno z vajenci je bilo torej 
'.cff lj||'jenih 7910 potreb po delovni 
. .it ( .O т-» r ■ »»» o >• i <i t»-> у-ч Zi t\\r t I <-v i •» л/ 1 i £»_ [tli«' 

aDi« 
pf; 
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|Ce primerjamo število javlje- 
j/ 'n izpolnjenih potreb — toda 
, г vajencev — vidimo, da je bilo 
jij^vi polovici tekočega leta zado- 
jj."® skoraj vsem potrebam, razen 
c nekvalificiranih delavcih, kate- 
i'.'. Pa ni bilo mogoče zadostiti, ker 
Л'Па podjetij nima na razpolago 
ц. 41 stanovanj. Pri zaposlovanju 
lVe moške delovne sile smo v 
J^Dem navezani na dotok s pode- 
. J® oziroma od zunaj. Zaradi tega 
^ 'e delavec mogoče zaposliti le, 
ZSe jim istočasno nudi tudi sta- 
oVanje. Ta pogoj pa izpolnjujejo 

lo gradbena in ostala sezon- 
H f>ol'jctja. pa šc od teh samo . petera, medtem ko vsa ostala 
JjJ'-'tja nimajo na razpolago sta- 
dij za delavce, ki jih prav za- 

'•ah' potrebi ne morejo ,fe jj s!iti. Zardi tega smo ninenja, (ia 
i''C' ..„.^-'zogibni predpogoj za uspešno 

it .a stanovanjskih blokov, h ka- 
Morajo brez odlašanja in čim 

». J Pristopiti vsa podjetja, ki za- 
4l"r'ei-0 ve"^;o število zlasti ne- k ''ficirane delovne sile in to 

i (pS i "Blun' preupogoj ca 5S; ''ev tega vprašanja in s tem tudi 
OF (ji omejitev fluktuacije delovne 
Kt |С'1П za ustalitev iste — gradnja 
1 f stanovanjskih prostorov <y/. i - 

£  
f 
№ " 
sfi0 >, ћ

Уг&'<'с1и nekaterih podjetij kot jjf j »Рг- >Gradisa«p Upravo cest, Teh- 
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W« 'n drugih, ki so to hvj?anje že uspešno rešili z iz- 
L'tv'J0 lastnih stanovanjskih 

■orov za svoje delavstvo. 

STROKOVNI SESTAV 
nezaposlenih oseb 
naslednjem podajamo še pre- 

Nezaposlenih oseb na področju 
Ljubljana po posameznih 
v prvi polovici leta: v ja- 

(k J" 184 moških in 590 žensk, 
oseb, od tega 78 kvalifi- 

Ц J'Jj moških in 92 kvalificiranih 
cita delavcev ter 64 nekvalifi- 

moških in 426 nekvalifici- 
Hjj, 1 ženskih delavcev, 34 strokov- 
L'Ooških in 53 strokovnih ženskih 
Id ^cev in 8 pomožnih moškiK ter 
■Ч qenskih pomožnih uslužbencev 
^.vajenk. — V februarju: 214 
iW*,h in 570 žensk, skupno 784 
1јц?' »d tega 101 k valificiranih mo- 

j. UgL' 83 kvalificiranih ženskih, 65 
■ije WB| f. .iciranih moških in 417 ne- 

''el; 1'
c'runili ženskih delavcev in 

(' Ц.Ј'. ■ '6 moškh strokovnih in 40 
^ i4it'ih s^okovnih uslužbencev, 10 pomožnih in 22 ženskih po- 

\ '".'n uslužbencev, 2 vajenca in 
(j, avjpnk. V marcu: 218 moških in 
\ /tnsk, skupaj 1009 oseb, od teh 
Sj^elificiranih moških in 85 kva- 
L'ianih ženskih delavcev, 65 ne- 
^.'•'eiranih moških in 625 nekva- 
itiklranih ženskih delavcev, 41 mo- 

stroikovnih in 43 ženskih stro- 
uslužbencev, 7 moških in 22 

Pomožnih uslužbencev, 11 
ijj "Pev in 13 vajenk. — V aprilu: 
ll)^ koških in 804 žensk, skupno 
W.??eb®. od tega 95 kvalificiranih 
t 'h in 97 kvalificiranih ženskih 
taj^eev, 49 moških in 602 ženskih 
^J^lificiranih delavcev, 39 stro- 
fltj^ 'n moških in 55 strokovnih žen- 

2-,"s'uzhencev. 4 pomožni moški 
•Sv . pomožnih ženskih uslužben- 
4i, vajenccv in 27 vajenk. — V : 190 moških in 719 ženskili, 

skupaj 909 oseL, od teli 84 kvalifici- 
ranih moških in 72 kvalificiranih 
ženskih delavcev, 58 nekvalificira- 
nih moških in 539 nekvalificiranih 
ženskih delavcev, 33 strokovnih mo- 
ških in 57 strokovnih ženskih usluž- 
bencev, 10 pomožnih moških in 19 
pomožnih ženskih uslužbencev, 5 
vajencev in 32 vajenk. — V juniju; 
226 moških in 771 žensk, skupno 
997 oseb, od teh 98 kvalificiranih 
moških in 80 kvalificiranih ženskih 
delavcev, 66 nekvalifeiranih moških 
in 543 nekvalificiranih ženskih de- 
lavcev, 42 moških strokovnih in 62 
ženskih strokovnih uslužbencev, 9 
pomožnih moških in 20 pomožnih 
ženskih uslužbencev, 20 vajencev in 
66 vajenk. 

V istem razdobju, t. j. v prvem 
polletju tekočega leta je bilo izlo- 
čenih bodisi zaradi odselitve, odklo- 
nitve ponudenega dela ali nered- 
nega javljanja — skupno 830 neza- 
poslenih oseb, od tega 191 moških 
in 639 ženskili. Te osebe so bile iz 
navedenih razlogov izbrisane iz 
evidence nezaposlenih oseb. 

Ce primerjamo stanje nezapo- 
slenih oseb ob koncu prvega pol- 
letja tekočega leta — s stanjem dne 
30. 6. 1955, vidimo, da je število ne- 
zaposlenih naraslo za 371 oseb, od 
teh 102 moških in 269 žensk. Raz- 
logi za ta porast sta v glavnem 
dva. Podjetja oziroma delodajalci 
ne sprejemajo več delovne sile v 
tolikšni meri kot prej mimo tuk. 
Biroja, zaradi Cesar se pri nas pri- 
javi in evidentira večje število oseb. 
Drugi razlog pa je v tem, da tudi 
posamezne občine zlasti v Ljub- 
ljani zahtevajo od socialnih oskr- 
bovancev, ki so še količkaj za delo 
sposobni, da se prijavijo na tuk. 
Biroju, kjer se nato zaposlijo v 
glavnem pri novo ustanovljenem 
Zavodu za zaposlitev invalidov pri 
tuk. Biroju. Na drugi strani pa jc 
nekoliko upadlo tudi potreba po 
ženski delovni sili zlasti nekvalifi- 
cirani. Potrebe po kvalificiranih 
strokovnih kadrih pa se niso prav 
nič zmajšale, ampak nasprotno po- 
večale. Zlasti primanjkuje dobrih 
šivilj, pa tudi dobrih pisarniških 
moči za strojepisje, stenografijo, 
knjigovodstvo in računovodstvo. 

Po stanju z dne 30. 6. 1956 znaša 
trajanje nezaposlenosti: nad 3 leta 
— 1 moški in 5 ženskih uslužbencev 
ter 1 moški in 10 žensikih delavcev 
t. j. skupno 17 oseb. Od 2—3 let — 
3 moški in 4 ženski uslužbenci ter 
3 moški in 6 ženskih delavcev t. j. 
skupaj 16 oseb. Od 18—24 mesecev 
— 2 uslužbenki in 9 delavk t. j. 
skupaj 11 oseb. Od 12—18 mesecev 
— 8 uslužbencev in 16 delavcev 
t.j. skupaj 24 oseb. Od 5—12 mese- 
cev — skupaj 122 oseb. Od 1—4 
mesecev pa skupaj 807 oseb. 

STAROSTNI SESTAV 
NEZAPOSLENIH OSEB 

Starostni sestav po stanju z dne 
30. VI. 1956 nezaposlenih oseb je bil 
naslednji: starih do 17 let — 34 mo- 
ških in 164 žensk, skupaj 198 oseb, 
od 18 do 24 let — 25 moških in 117 
žensk, skupaj 142 oseb, od 25 do 39 
let — 59 moških in 272 žensk, sku- 
paj 331 oseb, od 40 do 49 let — 51 
moških in 141 žensk, skupaj 192 
oseb, nad 50 let starih pa — 59 mo- 
ških ine69 žensk, skupaj 128 oseb. 
Iz tega se vidi, da je med nezapo- 
slenimi največ žensk starih od 25 
do 40 let in od 40 do 50 let, kar je 
tudi razumljivo, saj je zanje težko 
dobiti zaposlitev že zaradi tega, ker 
so večinoma brez sleherne kvalifi- 
kacije, pa tudi več ali manj zdrav- 
stveno šibke in bolehne, tako je iz- 
redno težko izposlovati jim pri pod- 

jetjih primerno zaposlitev, kar je v 
vsakem posameznem primeru stvar 
prepričevanja vodstva podjetja, da 
jih sprejme v zaposlitev. Med mlaj- 
šimi ženskami pa je precejšen od- 
stotek moralno pokvarjenih deklet, 
ki jim je prav tako težko najti za- 
poslitev, ker se jih delovni kolek- 
tivi večkrat upravičeno branijo 
sprejeti jih s svojo sredo še zaradi 
tega, ker so tudi slabe in nediscipli- 
nirane delavke, ki ne vztrajajo dol- 
go časa v isti službi, ampak po na- 
vadi pogostokrat menjajo delovno 
mesto. 

Te probleme navajamo še pose- 
bej za ilustracijo, da se nazorno po- 
kaže, kako je v vsakem takšnem 
primeru potrebno individualno de- 
lo, ki ga sicer ni mogoče uspešno 
opraviti na šablonski način pri šal- 
terju, kakor bi se to morda komu 
zdelo na prvi pogled. 

V naslednjem podajamo Se pre- 
gled sestava nezaposlenih oseb po 
vidiku njihovega delovnega staža 
oziroma njihove dosedanjo delovne 
dobe: brez staža je 27 moških in 173 
žensk, skupaj 200 oseb, z 1-letnim 
stažem je 22 moških in 160 žensk, 
skupa j 182 oseb, od 2 do 10 let staža 
ima 114 moških in 326 žensk, skupaj 
440 oseb, od 10 do 20 let staža pa 
ima 40 moških in 91 žensk, skupaj 
131 oseb. od 20 do 30 let staža pa 
ima 23 moških in 21 žensk, skupaj 
44 oseb. Vse tiste ženske, ki imajo 
po naši presoji dovolj delovnega 
staža za pokojnino smo napotili, da 
vložijo zahtevke za uveljavitev te 
pravice na ZSZ. Se več pa je takš- 
nih, ki nimajo dovolj delovne dobe, 
ki se po predpisih všteva za prizna- 
nje pokojnine, čeprav so vse življe- 
nje delale, to so predvsem osebe, ki 
so delale bodisi pri starših in so- 
rodnikih, ali pa so imele samostojen 
poklic, obrt, trgovino in podobno. 
Od (od je tudi razumljiv visok sta- 
rostni sestav nezaposlenih oseb, ki 
jih je iz razumljivih razlogov zelo 
težko zaposliti. 

SOCIALNI IN DRUŽINSKI SESTAV 
NEZAPOSLENIH OSEB 

Pregled nezaposlenih oseb po 
stanju 30. junija 1956 po njihovem 
družinskemu stanju in številu otrok 
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pa je naslednji: samskih brez otrok 
— 92 moških in 344 žensk, samskih 
z 1 otrokom — 2 moška in 33 žensk, 
samskih z 2 otrokoma — 4 ženske, 
s 3 otroki — 2 ženski in s 5 otroki 
— 1 ženska. Pročenih ^rez otrok je 
30 moških in 124 žensk, poročenih z 
I otrokom je 40 moških in 92 žensk, 
poročenih z 2 otrokoma je 28 mo- 
ških in 79 žensk, s 3 otroki je 16 
moških in 19 žensk, s 4 otroki je 5 
moških in 8 žensk, s 5 otroki 3 mo- 
ški in 2 ženski, s 6 ali več otroki pa 
3 moški. Vdov brez otrok je 12, z 1 
otrokom 11, z 2 otrokoma 6, s 3 
otroki 3, s 4 otroki 2 in 6 otroci I 
vdova. Razvezanih moških brez 
otrok je 5 in 9 žensk, z 1 otrokom 
6 razvezanih žensk, z 2 otrokoma 2 
ženski, s 3 otroki 7 žensk in s 4 
otroki 2 ženski. Med navedenimi jih 
je 28 težje socialno ogroženih. Ker 
je fluktuacija delovne sile še vedno 
znatna, tukajšnji Biro dosledno 
vztraja na stališču, da zaposluje 
prvenstveno osebe iz vrst delavcev 
in uslužbencev, dočim pa pri vseh 
tistih ljudeh, ki prihajajo iz pode- 
želja v Ljubljano, uporablja strožje 
kriterije za preveritev njihovega 
socialnega stanja s tem. da od njih 
brezpogojno zahtevamo predložitev 
uradnega potrdila pristojne občine 
o njihovem socialnem in premoženj- 
skem stanju. Na takšen način pre- 
prečujemo zaposlovanje oseb, ki 
jim je zagotovljena eksistenca do- 
ma na kmetih in ki bi izpodrinili 
tiste, ki jim je zaposlitev edini vir 
preživljanja. Omejevanje dotoka 
delovne sile s podeželja zlasti iz 
drugih okrajev je važno predvsem 
glede ženske delovne sile, pri kateri 
je ponudba večja od povpraševan ja, 
medtem ko nam moške delovne sile 
še vedno primanjkuje. Z omejeva- 
njem dotoka, delovne sile v Ljub- 
ljano istočasno tudi prispevamo k 
lajšanju stanovanjske krize. Praksa 
je namreč pokazala, na priseljeni 
oziroma novo došli ljudje, ki se za- 
poslijo v Ljubljani, najprej najdejo 
zasilno oziroma začasno zatočišče 
pri svojih znancih ali sorodnikih, 
nato pa z vložitvijo prošnje za sta- 
novanje izvajajo pritisk na stano- 
vanjsko upravo. S tem da zaviramo 
priliv delovne sile iz podeželja v 
mesto, istočasno pomagamo lajšati 
stanovanjsko stisko. 

III. Izdatki za materialno oskrbo in zakonito varstvo 

nezaposlenih oseb 

Tukajšnji Biro za posredovanje 
dela dobiva za materialno vzdrževa- 
nje in za plačevanje prispevka za 
zdravstveno varstvo nezaposlenih 
oseb finančna sredstva od Okrajne- 
ga zavoda za socialno zavarovanje 
v višini 0,32'/o od vplačanih pri- 
spevkov socialnega zavarovanja. V 
prvi polovici letošnejga leta je bilo 
za 164 oskrbovancev tukajšnjega 
Biroja potrošenih 2,029.692 dinarjev, 
za prevozne stroške pa 19.522 flinar- 
jev, skupno torej 2,745.263 dinarjev. 
V tem razdobju je bila z odločbami 
priznana oskrbnina 76 moškim in 57 
ženskam to je skupno 133 nezapo- 
slenim osebam. V istem razdobju pa 
smo zaposlili 84 oseb izmed oskrbo- 
vancev, 13 pa jih je bilo upokoje- 
nih. Zaradi premoženjskega cenzusa 
po tozadevni novi Uredbi o oskrb- 
nini pa je bila 9 oskrbovancem uki- 
njena oskrbnina. Nadalje je bila po 
tozadevnih zakonskih predpisih 
oskrbnina ukinjena 5 osebam za- 
radi nerednega javljanja, 4 osebam 
pa zaradi odklonitve ponudenega 
dela. Na dan 30. VI. 1956 je znašalo 
število oskrbovancev — 38 moških 
in 42 žensk, to je skupno 80 oseb. 
Kljub temu, da nova Uredba o 

oskrbnini, ki je stopila v veljavo v 
začetku letošnjega leta, predpisuje 
milejše pogoje za pridobitev pravi- 
ce, kakor pa prejšnja Uredba, — in 
tudi kljub temu, da se je število ne- 
zaposlenih dvignilo — smo vendar 
uspeli z našim načinom dela, to je 
s forsiranjem čimprejšnje zaposlit- 
ve oseb, ki imajo sicer zakonite po- 
goje za oskrbnino, tako da se izciat- 
ki za oskrbnino v globalnem smislu 
niso dvignili, ampak nasprotno so 
se v primerjavi z istim razdobjem 
lanskega leta še celo znižali za 
135.875 dinarjev. Pri tem pa moramo 
pripomniti, da nam je k temu pri- 
pomogel tudi novo ustanovljeni Za- 
vod za zaposlovanje invalidov. 

Razen navedenih stroškov smo 
izdali za hronQ prehodnim nezapo- 
slenim osebam, ki prihajajo iz dru- 
gih okrajev in republik v Ljublja- 
no zaradi zaposlitve — 36.615 dinar- 
jev iz proračunskih sredstev Okraj- 
nega ljudskega odbora. Za zdrav- 
stveno zavarovanje za 1731 zavaro- 
vancev, ki kot nezaposleni izpolnju- 
jejo tozadevne zakonite pogoje za 
zdravstveno varstvo, pa so bili v 
prvem polletju tekočega leta pav- 

i 
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ialno vplačani prispevki v znesku 
2,260.560 dinarjev. 

Гако je bilo od skupnega števila 
začasno nezaposlenih oseb v prvem 
polletju tekočega leta samo 24,S0/« 
upravičencev do zdravstvenega var- 
stva in samo 9°/« pa je bilo upravi- 
čencev do materialne oskrbe, kar je 
brez dvoma v veliki meri zasluga 
tukajšnjega Biroju, ki izvaja do- 
sledno delovno politiko v- borbi pro- 
ti raznim ob!ikani izkoriščevalskih 
poizkusov od struni špejuilaiftskih 
posameznikov med nezaposlenimi 
osebami. 

Zelo značilna je primerjava med 
izdatki tukajšnjega Biroja za ne/u- 
Iioslene oziroma za zavarovance v 
etošnjeiTl letu — z izdatki v istem 

razdobju, to je v prvi polovici leta 

ko je bilo za oskrbnino izpla- 
čanih 13,952.715 dinarjev, za prevoz- 
ne stroške pa 393.735 dinarjev, skup- 
no torej 14,346.450 dinarjev, torej za 
11,601.187 dinarjev več kot letos. 
Dočim imamo letos 80 rednih oskr- 
bovancev, jih je bilo leta 1952 535 
rednih oskrbovancev — torej 455 
oskrbovancev več kot letos. To je 
vse kakor otipljiv dokaz, tla je z 
dobro organizacijo in dosledno de- 
lovno politiko'zaposlovanju mogoče 
socialne dajatve znižati na mi- 
nimum. 

Zirndi celotnega pregleda našega 
celokupnega finančnega poslovanja 
v naslednjem podajamo še pregled 
dohodkov in izdatkov iz dotacij Za- 
voda za socialno zavarovanje za za- 
časno nezaposlene osebe: 

Saldo 13. XII. 1953 
Dotacije v letu 1456 za 1955 
Odvod v republ. sklad 300/o 
Dotacije Zavodu za zaposli- 

tev inv. oseb v Ljubljani 
Razni računi (Mlad. knjiga, 

pis. stroji, zdrav, izkaznice) 
Polni stroški uslužbencev 

Biroja v Sarajevo 
Sejnine upravnega odbora 

Biroja 
Sku pa j: 

Dotacije v letu 1956 
Oskrbnine — refundacije 
Pavšalni prispevek ZSZ za 

brezposelne 
Prevozni stroški 
Bazui računi 
Odvod 10«/« v stanov, sklad 

Skupaj: 

R e k a p i t 
Saldo iz leta 1955 
Saldo po obračunu iz leta 1956 

Dohodki na OD — refundacija 
Snldo banke nu dan 31. Vili. 1456 

Dohodki 
14,233.831 
7,558.616 

17,792.447 

21,914.313 
363.753 

232.840 
13.660 
20.350 

22.544.916 

u 1 a c i j a 

per 31. VIII. 

Izdatki 

6,725.000 

6,000.000 

460.640 

32.508 

7.000 
13,225.148 

2,725.741 

2,770.560 
19.522 
18.600 

235.158 
5,769.581 

Saldo 

4,567.299 

1956 
Skupaj 

Skupaj 

16.775.355 

4.567.299 
16.775 335 
21,342.634 

69.486 
21,412.120 

K temu pripominjamo, tla je do- 
tacija Zavoda za socialno zavarova- 
nje v lanskem lelu znašala prvotno 
0,40/o (4 promile) od skupnih vpla- 
čanih prispevkov za socialno zava- 
rovanje, ki pa se je pozneje med 
letOfu znižala na 0.180/o (1.8 promi- 
le), z letošnjim letom pa se je zvi- 
šala na O^Vo (3 promile), kar je bi- 
lo urejeno po sporazumu med Sve- 
tom za delo I.RS in Republiškim za- 
vodom za socialno zavarovanje. 

Iz dodeljenih finančnih sredstev 
smo 10 milijonov dali novo ustanov- 
Ijenemu Zavodu za zaposlovanje 
invalidov in drugih za delo manj 
zmožnih oseb. ki je pričel z delom 
v prvi polovici teira leta. 

V K C; SAMOSTOJNOSTI 
PRI RAZPOLAGANJU S FINANČ- 
NIMI SRKDSTVI - POGOJ ZA NA- 

DALJNJE IZPOPOLNJEVANJE 
SLUŽBE POSREDOVANJA DELA 

IN ZAPOSLOVANJA 
Po sklepu Sveta za socialno var- 

stvo LRS št. 2412/111-3 z dne 14. IV. 
1956 morajo Biroji za posredovanje 
dela 30Votlodeljenih finančnih sred- 
stev odvajati v republiški sklad za 
izravnavo salda deficitnib oziroma 
pasivnih posredovalnic za delo, osta- 
nek pa se lahko uporablja za omi- 
Ijevanje nezaposlenosti. Med tem 
pa je bilo z dopisom Republiške 
uprave za posredovanje tlela vsem 
posredovalnicam izrecno naročeno, 
tla se prihranjena finančna sredstva 
ne smejo uporabljati v nobene dru- 
ge numeue razen v tiste, ki jih ir- 
recno določajo zakonski predpisi, to 
je Uredba o oskrbnini in drugih 
pravicah nezaposlenih oseb, to je za 

oskrbnine, potne ter selitvene stro- 
ške in za plačevanje pavšalnega 
prispevka Zavodu za socialno zava- 
rovanje nezaposlenih oseb. Tako se 
torej predvideva, da bi se odvajal 
v omenjeni republiški sklati ves pri- 
hranek Posredovalnice za tlelo. 

Upravni odbor tukajšnjega Biro- 
ja je že ponovno razpravljal o tem 
vprašanju in je v soglasju s Svetom 
za tlelo OLO prišel do zaključka, da 
se sicer strinja z odvajanjem dolo- 
čenega odstotka dodeljenih finanč- 
nih sredstev v onivnjeni republiški 
sklati za izravnavo, vendar pa od- 
stotek ne bi smel biti večji otl lan- 
skega. V podkrepitev tega zaključ- 
ka navajamo, tla je z republiško 
uredbo v LR Hrvatski določeno od- 
vajanje samo 20,)/o v republiški 
sklad za izravnavo. Istočasno je tu- 
kajšnji Upravni odbor v soglasju z 
omenjenim Okrajnim svetom za tle- 
lo sklenil, da se nikakor ne strinja 
s stališčem Republiške uprave za 
posredovanje tlela glede odvajanja 
vseh prihranjenih finančnih sred- 
stev v republiški sklad za izravna- 
vo. ker smatra, da imajo Upravni 
odbori Birojev za posredovanje tle- 
la kot samoupravni organi polno 
pravico razpolaganja s prihranjeni- 
mi finančnimi sredstvi, ki jih more- 
jo uporabiti za izpopolnjevanje 
službe posredovanja tlela in za omi- 
Ijrvauje nezaposlenosti zlasti z 
vključevanjem invalidnih ter za 
delo manj zmožnih oseb v zaposli- 
tev, čemur služi pred vsem naš 
novoustanovljeni Zavod za zaposli- 
tev invalidov. Ce pa se posredoval- 
nicam za delo odvzame vsa finanč- 
na sredstva, je razumljivo, da nji- 
hovi Upravni odbori pač ne moreio 
imeti več tistega živega in samoini- 

ciafivnega inleresn za pospešeno 
vključevanje v zaposlitev oskrbo- 
vancev oziroma oseb, ki jih mate- 
rialno obremenjujejo. Zato stojimo 
nu stališču, tla so prihranki last Po- 
sredovalnic za delo, ki naj z njimi 
rapolagajo v omenjene svrhe. Za- 
radi tega tudi smatramo za zgreše- 
no stališče, da bi se vsa finančna 
sredstva v celoti centralizirala in se 
dodeljevala Posredovalnicam za tle- 
lo na podlagi trebovanj po določe- 
nem razdelilniku. Ce pa bi imela 
vsaka posredovalnica za delo dolo- 
čeno vsoto za samostojno razpolaga- 
nje, bi se tudi bolj neposredno.in 
živo angažirala, da bi vodila čim 
boljšo politiko zaposlovanja. Samo- 
stojno razpolaganje s prihranjenimi 
finančnimi sredstvi bo za samo- 
upravne organe vseh posredovalnic 
za delo predstavljalo najmočnejšo 
vzpodbudo k samoiniciativnemu 
uresničevanju novih možnosti za 
zniževanje nezaposlenosti in za 
uspešno vodenje smotrene delovne 
politike. Kam votli pomanjkanje sa- 
moiniciative, ki je omejena zgolj 
na šablon.sko administrativno po- 
slovanje, vidimo iz pritične primer- 
jave bilance med posameznimi Po- 
sredovalnicami za delo. ki izkazuje, 
da so nekatere Posredovalnice glo- 
boko deficitne, čeprav po naših za- 
požanjih za to ni nobenih objektiv- 
nih razlogov. Omenjena bilanca iz- 
kazuje za razdobje od 1. 1. do 31. 
VIII. 1956. tla so aktivne samo Po- 
sredovalnice Kočevje. Koper. Kranj. 
Ljubljana in Novo mesto, pasivne 
pa so Posredovalnice Cel je. Corica, 
Maribor, Murska Sobota, Ptuj in 
I rbovlje. Kot posebno drastičen 
primer navajamo mariborsko Posre- 
dovalnico za delo. ki je imela letos 
tlo 31. Vili. 17,930.298 dinarjev do- 
hodkov in 18.177043 dinarjev izdat- 
kov. torej 246 745 dinarjev deficita, 
medtem ko je naša Posredovalnica 
v istem času imela 22.544.916 dinar- 
jev dohodkov, izdatkov pa samo 
5.806.997 dinarjev in je torej vistiko 
aktivna, saj je imela za 12.370.046 
dinarjev manj izdatkov kot mari- 
borska Posredovalnica. Ce upošte- 
vamo. da Ljubljana po gostoti pre- 
bivalstva in po svoji industrializa- 
ciji prav malo ali pa nič ne pred- 
njači preti Mariborom, pač ne vidi- 
mo nobenih objektivnih razlogov za 
tako neprimerno višje izdatke mari- 
borske Posredovalnice. Iz tega pri- 
mera izhaja zaključek, tla se z bolj- 
šo organizacijo dela, s samoinicia- 
tivnim zaposlovanjem in z dosled- 
nimi kriteriji pri dajanju material- 
ne pomoči izdatki Posredovalnice 
lahko globoko znižajo, kar konkret- 
no dokazuje omenjena bilanca naše 
Posredovalnice oh primerjavi z dru- 
gimi. Zaratli tega bi morali o ne- 
normalni pasivnosti nekaterih Po- 
sredovalnic razpravljati Okrajni 
liudski odbori ter po kritični analizi 
njjhovega dela nasproti takšnim Po- 
sredovalnicam zavzeti primerno sta- 
lišče. Prav zato pa tudi ni nobenega 
utemeljenega razloga, da bi se vsem 
Posredovalnicam — tako aktivnim 
kakor pasivnim — odvzeli prihran- 
ki po enakem kriteriju in se na to 
dodeljevali Posredovalnicam. Tak- 
šen centralističen način finansiranja 
naše slnžb" in Snblonsko izenačeva- 
li ie vseli Posredovalnic za delo pri 
tlodel ievan iu finnnčtiih sredstev bi 
predstaviial veliko oviro, zaradi ka- 
tere se služba posredovan ja dela ne 
bi moirla več Se nadalje uspešno 
razvijati in izpolnjevati svoj pravi 
družbeno-politični nameij. to ie sa- 
moetoino reševanje celotne delovno- 
politične proM^^ptike. ampak bi 

mehaničnem 
opravljanju administrativnih poslov. 

Zaradi tega apeliramo na P0^ .jI 
gi obrazloženih dejstev, da se <'sv<?[ I 
predlog Upravnega odbora tukoJ ] 
njega Biroja za posredovanje o'!' ' 
in Okrajnega sveta za delo, to 
da se še nadalje obdrži dosetle0^ 
način obračunavanja oziroma ouv» 
janja finančnih sredstev in s 
omogoči samoupravnim orga11"^ 
Posredovalnic za tlelo sainostoj® 
razpolaganje s prihranki zaradi ^ 
popolnitve službe zaposlovali jo 
na način in s sredstvi, ki so 
ložena v naslednjem poglavju '''' 
poročila. .« 

(Nadaljevanje ▼ pri^0® 
številki »Glasnike') 

RAZPISI 

Personalna komisija Okrajni* 
ljudskega odbora Ljubljana 

razpisuje 

v upravi Okrajnega ljudskega 
ra — Tajništvo za komunalne zaee 

MESTO REFERENTA ZA CEST® 
iN PROMET 

Pogoji: tehnična fakultete 
gradbeni oddelek, in 10-letiia l,r,ej 
ali tehnična srednja šola in 15-Ie' 
praksa v stroki. 

Plača po temeljni uredbi in 
polnilna plača. 

dr 

Pravilno kolkovane prošnje. 
osebniin in strokovnim živU1'"/', 
pisom se vlagajo tlo 31. dec. 
uradu tajnika OLO, Kresija, Ma''K 

va ulica št. t, soba št. 13, 1. nao- 

Personalna komisija Okraj"^ s 
ljudskega odbora Ljubljana 

razpisuje ' 

MESTO DIREKTORJA FINANC^ 
SAMOSTOJNEGA ZAVODA 

GOZDNO 
IN LESNO GOSPODARSTVO 

»SILVA« 
s sedežem v Kamniku 

Pogoji: gozdarska fakultet"^ 
diplomo in opravljenim strokov" 
izpitom ter večletno prakso. 

Plača po posebnih predpisih 
voda. , 

Pravilno kolkovane prošnj6^, 
osebnim in strokovnim življ^,, 
pisom se vlagajo v uradu lainl ^ 
Mačkova ulica St. t, Kresija, 
št. 13, 1. nad., do 31. decembra 

Sprejmemo poštenega in veS 

nega 
ŠOFERJA 

ti*' Nastop službe takoj ali P0 

govoru. . 
Kolkovane prošnje z življf jjjj 

pisom je vložili v uradu tflJ11 (, 
OLO, Ljubljana, Mačkova ul'f^||1e 
Kresija, sobo šl. 13, I. nad, do 
20. decembra 1956. 

Sprejmemo 

DVE PISARNIŠKI USLUZBf^J. 
z znanjem strojepisja. — P0Ay(i' 
nižja strokovna izobrazba, strok 
izpit in nekaj let prakse. Ко1к0, ј11 
prošnje z življenjepisom se у*' s 
v uradu tainika OLO Ljublj8^ 
Mačkova ulica 1, Kresija, sobe s 

L nad., do 20. decembra 1956. 

Personalna komis'j11 

OLO Ljublja»e 



N® USNIK STKAN 459 

(II«; 
vuj' 

deK 
i ti 
впј1 

Iv«' 
tfii 
nO* 
,ј||в 

1 i«' 

lef 

<1# 

^HVA 4  

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »PLANINA««, Domžale. Ljubljanska cesta 69, v letu 1955 

Podjetje ima v svojem sestavu 6 poslovalnic. Prodajo vrši edino le na drobno. V letu 1955 je doseglo 145,068.445 din realizacije. Povezanost med 
^Pravo, delavskim svetom in upravnim odboirom podjetja je bila zadovoljiva. Knjigovodstvo je bilo ažurno, obveznosti so bile pravočasno 

nakazane. 

BILANCA na dan 31. decembra U3S PASIVA 

Zap. 
tt. Naziv postavke Znesek v ooo din Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v Ш din 

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

B. Obratna sredstva 
1 Skupna obratna sredstva 

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

O. Finančni uspeh 
t. Razporejeni dobiček 
1. Izguba 

_Skupa^j_ 

8 061 
1.137 

1.768 
482 

MS 

и.ма 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3 Razni skladi 
1. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. DrugI viri flnanslranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

8.11(4 
2.965 

11.930 

6.484 

>15 
29 958 

io- 

. i 

;бy 

Vodta ra^unovoclstvai 
KinetiC Štefan 

Predsednik upravnica odbora: 
Pire Raj ko 

Direktor podjetja: 
Zabnikar Metod 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja za izdelavo (S ie<?a pohištva »HRAST««, Ljubljana. Linhartova 49a, 
v letu 1955 

podjetje Hrast, bivši Krim je bilo ustanovljeno leta 1952 kot mizarsko podjetje za izdelovanje sodobnega in stavbenega pohištva. Leta 1955 je 
^ojo proizvodnjo preusmerilo na izdelovanje finega pohištva. Radi te preusmeritve je podjetje izpolnilo letni plan samo 82-odstotno. Zaposlenih 

je bilo povprečno 75 delavcev in uslužbencev. Obveznosti do skupnosti so bile v redu poravnane, knjigovodstvo je ažurno in v redu. 

iS VA BILANCA na dan 31. decembra 1953 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osncvna In Izločena sredstva 
Osnovna sredstva 

J- Investicije v teku 
•• Izločeno sredstva in druga invesiicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeb 
J- Razporejeni dobiček 
•• Izguba 

^ Skupaj: 

Znesek v U00 din 

31.908 
3.668 
3.747 

24.622 

1.895 
904 

73.318 

Zap. 
§t. 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 flnanslranja 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 uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

Znesek v ooo din 

29 094 
2.812 
3.932 
3.319 

117 

22.541 

3.107 
1 821 
8.578 

73.318 

Vodja računovodstva: 
StrekelJ Mara 

Predsednik upravnega odbora 
Viraut Jože 

Dlrektoi podjetja: 
Puc Danilo 

do- 

i' 
do" 

KI 
oi\ 
,У1>' 

$ 
> 

ч 

Izvleček iz poročila o poslovanju KINA ŠIŠKA, Ljubljana, Medvedova 3, v letu 1955 

Podjetje Je bilo ustanovljeno z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana Predmet poslovanja je predvajanje filmov. Podjetje Je renitabilno, 
knjigovodstvo ažurno in obveznosti do družbene skupnosti so bile poravnane. 

V a B 1 b Л N C A na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Zap. 
5t, Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
*• Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
'• Razporejeni dobiček •• IZfliHn 

_Skupaj^ 

Znesek v rOO din 

3.228 
819 

ti 
S 

«7 

4.175 

Zap. 
tU Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenib sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
S Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
i. Drugi viri flnanslranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
5. Dobiček 

H. Kritje Izgube 
Skup«]; 

Znesek v 000 din 

2.771 
457 
SI0 

478 
9C 

257 
4 «75 

Vodja računovodstva! 
Urbančič Stane 

Predsednik upravnega odboru 
kluzetič Albine« 

Direktor podjetjai 
Moli ar Marjaa 

1 



STRAN 460 glasni* 

izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »SAN^TARIA«, Ljubljana, Miklošičeva 17, v letu 1955 

Realizacija v Jetu 1955 je znašala 11,154.700 din. Zaposleni so bili 4 delavci in nameščenci. Vse obveznosti do družbene skupnosti so poravnane. 
Knjigovodstvo je ažurno. 

PASI** aktiva BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap 
St Naziv postavke Znesek v noo din Zap. 

S t. Naziv postavke Znesek v 000 dU" 

A. Osnovna in izločena sredstva 
i. Osnovna sredstva * 
2 Invosllcljc v teku 
1. izlofena sreds.va in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva « obraCunu tn druga aktiva 
S. kupci In druge terjatve 
S Druga aktiva 

D. FlnanCnl uspeh 
I. Razporejeni doblCek 
a Izeuba 
 Skupaj: 

204 
429 

1.520 

576 

117 

2.846 

A. Viri osnovnlb In IzloCenlb sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
I. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri flnansiranja Investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

tU 
4(i 

1,77® 

41 
141 
11» 

Vodja računovodstva! 
■ZUešar Malti 

Predsednik upravnega udborai 
Vozlič Pepca 

Direktor podjetja) 
Dermastia Frane 

Izvleček iz poročila o poslovanju ZADRUŽNE MLEKARNE na Vrhniki, v letu 1955 

Podjetje je zaposlovaJo 7 delavcev in uslužbencev ter doseglo 21,014.321 din dohodkov ali preko 3,000.000 din na enega zaposlenega. 

AKTIVA bilanca na dan 31. decembra 1955 31^ PAl 

Znesek v 000 Zap. 
št. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeb 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

3.406 
1.981 

2.609 

2.870 

1.664 

12.51? 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
Z. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
i. Razni skladi 
1. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri flnansiranja Investicij 

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

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

O. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

tO. Kritje izgube 
 Skupaj: 

J.40« 
1.»? 

1,5^ 
375 

Vodja raćunovodstvai 
Petri C tfemez 

Predseunit. .^.avnegu udborai 
Jfurian Franc 

Direktor podjetjas 
Btanovnik Jože 

Izvleček Iz poročila o no<;lovanju podjetja za izdelovanje umetnega kamna in betonskih Izdelkov »CEMENTAR"' 
Ljubljana, Vodovodna 3a, v letu 1955 

Podjetje je poslovalo uspešno in zadovoljilo svoje odjemalce ter doseglo 49, 36.000 din skupnega prometa. Zaposlenih je bilo 47 oseb. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 PAS*1 

Zap. 
It. Naziv postavke 

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

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

O. Finančni uspeb 
I. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 
  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

9.292 
3.248 
2.637 

8.473 
1.800 

15.257 

44.615 

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 flnansiranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
S. DoblCek 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek v 000 d* 

Vodja računovodstvai 
CeJ NuSa 

Predsednik upravnega odborai 
Težak Anton 

Direktor podjetja) 
Kristan Frane 
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Izvleček Iz poročila o poslovanju trgovine »ALPINIST«, Ljubljana, Trubarjeva 6, v letu 1955 

trgovina »Alpinist«, Ljubljana Trubarjeva 6 je bila ustanovljena z odločbo G št. 6462/53 z dne 7. septembra 1953. — Predmet poslovanja trgo- 
vine Je prodaja obutve, izdelki izključno matičnega podjetja »Čevljarna«, Ljubljana, Kolodvorska 12. Matično podjetje vodi tudi osnovna 
•redstva trgovine. Plan prometa za leto 1955 je znašal 13,198.000 din, dosežen pa je bil z 15,084.415 dinarjev. Pri tem prometu je bila reali- 

zirana marža 6,7 odstotkov 

BILANCA na dan 31. decembra USS PASIVA 

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

St. Naziv postavke Znesek v ХШ din 

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

B. Obratna sredstva 
L Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeb 
T. Razporejeni doblCek 
I- Izguba 

Skupaj: 

M 

779 

»3 
1.491 

114 

3.571 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
8. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje InvesUclJ 
5. DrugI viri tinansiranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. DoblCek 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

Vodja računovodstva) 
nerin Majda 

PredsedniK up><t>iicga odbora; 
Sepohar Anton 

Direktor podjetja: 
Gorie Franc 

149 

3.000 

259 
49 

114 
3.571 

1W 

K 

Izvleček iz poročila o poslovanju tovarne nogavic »T0N0SA«. Ljubljana, Savlje, v letu 1955 

proizvodnje je bil dosežen po količini 108,3% in po vrednosti 113%. Produktivnost se je povečala za 17%. V podjetju je bilo zaposlenih 
povprečno 118 delavcev in uslužbencev. Poslovanje v podjetju je bilo na tekočem in obveznosti so bile poravnane v redu 

^IVa b i L* a N C a na dan 31. decembra 1935 PASIVA 

Zap. Naziv postavke Znesek v ooo din Zap. 
61. Naziv postavke Znesek v OOO din 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
l- Osnovna sredstva 
J- Investicije v teku 

Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 
**41»-.... B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

J- Kupci In druge terjatve 
^ Druga aktiva 

D. FlnanCnl uspeb 
J- Razporejeni dobiček 
•• Izguba ^ 
  Skupaj: 

Vodja računovodstva: 
Zakotnik Elizabeta 

130.655 
3:402 

23.681 

47.272 

12.860 
17.399 

68.276 

303.545 

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 rinansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
в. 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: 

predseUit*' . .1. ц.. jdbora: 
Maraž Anton 

Direktor podjetja: 
Isop Jakob 

130.655 
24.765 

3.402 

51.117 

8.987 
16.343 
68.276 

303.545 

Si" 

\* 
:(l 

& 

'V. 

Izvl"?*1' "oročila o poslovanju podjetja '»KAMIN« Ijubljan" Mala vas 50, v letu 19b3 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Zap, 
v* Naziv postavke 

A. Osnovna in Izločena sredstva 
J- Osnovna sredstva 
•• Investicije v teku 

Izločena sredstva in druga Investicijska sredstva 
B. Obratna sredstva 

Skupna obratna sredstva 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

J- Kupci in druge terjatve 
'■ Druga aktiva 

D. Finančni uspeb 
!• Razporejeni dobiček 1 Izguba 
^ Skupaj: 

Znesek v ooo din 

5.578 
293 

1.476 

791 
260 

2.270 

10.668 

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 flnanslranja. investicij , 

B. Viri obratnih sredstev > 
«. Viri 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 4)0 din 

5.578 
345 

1.890 

585 

2.270 
10.668 

Vodja računovodstva! 
Vrabec Danica 

Predsednik upravnega odborai 
Kopitar Andrej 

Direktor podjetja! 
Leveč Mihael 
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Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »DRAVLJE«, Ljubljana, Vodnikova 277, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana in je pričelo poslovati dne 1. oktobra 1954. V letu 1955 je zaposlovalo povprečno 9 de- 
lavcev m uslužbencev ter doseglo 51,266.895 din prometa. Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. Podjetje je rentabiln' 

Knjigovodstvo v redu in ažurno. Delavski svet in upravni odbor sta imela zasedanja redno in so se tekoči problemi reševali sproti 

PASI*' aktiva BILANCA na dan 31. decembra 1955 

Zap Naziv postavke 

A. Osnovna m tzlbćena sredstva 
i. Osnovne smdetvd 
2 Investicije v teku 
r rzlo^enfl sredstva in druga investlcuska iredstva 

B. Obratna sredstva 
♦. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraćunu in druga aktiva 
5 Kupci m druge terjatve 
8 Oruea aktiva 

D. Finančni uspeh 
I. Razporejeni dobiček ч rzgnba 
 Skupaj; 

Znesek v JOO din 

570 
435 

5.196 

67 

2 

6.270 

Zap. 
At. Naziv postavke 

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

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
• Skupaj: 

Znesek v 000 < 

& 
iS 

t.** 

i 

влУ/ 

Vodju ra^unuvndsivai 
Bačak Lada 

PreUst-tini- upravnega odborai 
TurnSek Silva 

Direktor podjctjas 
Pečar FUlf 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »KOSOVO«, Ljubljana, CelovSka 144, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana in je pričelo poslovati dne 1. oktobra 1954. V letu 1955 je zaposlovalo povprečno '' 
delavcev in uslužbencev ter doseglo 64,364.984 diin prometa. Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. Podjetje je rentabil^,, 

knjigovodstvo ažurno in v redu. Delavski svet in upravni odbor sta na svojih rednih zasedanjih sproti reševala vse tekoče probleme 

PA< AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1*3} 

Zap 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna In lzlo(ena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
X. Investicije v teku 
J. Izločena sredstva In druga Investicijska iredstva 

B. Obratna sredstva 
<. Skupna obratna sredstva 

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

O. Finančni uspeli 
I. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v (00 din 

T« 
837 

8.389 

412 

10.211 

Zap. 
6t. Naziv postavke 

A. Vlrl osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
a. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
t. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
I. DrugI vlrl finansiranja investicij 

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

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

U Kritje Izgube 
Skupaj: 

Znesek v ^ i* 

rfl 

S 

Vodja računovodstvai 
Bačak Lado 

Prcdsedif vtiega jdborai 
Slo vii i k Maks 

Direktor i>udjetja; 
Simončlč Drago 

ItvIaSpIc |z poročila o poslovanju trnovskega podjetjr »PRI KEKCU«, Ljubljana, Celovška 30 a, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Ljubljana in je pričelo poslovati dne 1. oktobra 1954. V letu 1955 je zaposlovalo povprečno И) ^ 
lavcev in uslužbencev ter doseglo 56,958.731 din prometa. Obveznosti do družbene skupnosti so bile v redu poravnane. Podjetje je rentabil11 

knjigovodstvo ažurno in v redu. Delavski svet in upravni odbor sta na svojih rednih zasedanjih sproti reševala vse tekoče probleme 

AKTIVA BILANCA na dan 11. decembra 1931 PA: 

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

St. Naziv postavke j Znesek v 0®* 5 

fl» A. Osnovna In Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. Investicije v teku 
S. izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

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

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

711 
528 

8.358 

418 

8.015 

A. Vlrl osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
i. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
i. Drugi vlrl finansiranja Investicij 

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

C. Vlrl sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
5. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje izgube 
Skupaj: 

L1* 

* ' 

S 

%& 

Vodja račanovodstvat 
Bačak Lado 

Predsednik upravnega odbora: 
Bevc Srečko 

Direktor pudjetjai 
Marolt Janez 


