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URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

TWžy.^rBLJANA 

ТТ£з 

LETO IX., ŠTEV. 1 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA LITIJA 

i. 
a podlugi odredbe o obveznem 
iruuju in o okvirni tarifi zu ose- 
ijevanje svinj (Uradni list LRS 
1-24/61) ler na podlagi 13. in 
točke odloka o odbiranju (licen- 
nju) plemenjakov (Ur. list FLRJ 
S5/55) in na podlagi sklepa seje 
ta za kmetijstvo in gozdarstvo 
inskega ljudskega odbora Litija 
le 15. decembra 1061 izdaja Svet 
kmetijstvo in gozdarstvo 

ODREDBO 
premembi odredbe o obveznem 
irnnju merjascev In o okvirni 
Hrifi za osemenjevanje svinj. 

Spremeni sc odredba, ki jo je iz- 
Svet za kmetijstvo in gozdar- 

» pri občinskem ljudskem odboru 
ja dne 18. maja 1961 in katera 
bila objavljena v >Glasnlku«, 
dnem vestniku okraja Ljubljana, 
35-429/61, in sicer tako, da se 
brnenj besedilo prvega odstavka 
očke gornje odredbe, kol sledi: 
šilci določb 2. točke te odredbe 
kaznujejo za prekršek po 4. toč- 
idredbe Sekretariata IS za kme- 
tvo in gozdarstvo o obveznem 
iranju merjascev in o okvirni 
fi za osemenjevanje svinj (Ur. 
LRS št. 1-24/61)*. 

2. 
Га odredba velja od objave v 
asnikii«, uradnem vestniku okra- 
Ljubljana. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungercar 1. r. 
Predsednik 

sveta za kmetijstvo in 
gozdarstvo: 

Martin Planinšck I. r. 

»ČINA LJUBLJANA-CENTER 
2. 

Ma podlagi 1. odstavka 15. člena 
2. točke 50. člena zakona o občin- 
|i ljudskih odborih (Ur. list LRS 
19/52), 106. člena zakona o pro- 
unih in o finunsiranju samostoj- 
zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59) 

resolucije Ljudske skupščine LR 
Venije o nalogah komune in sta- 
'anjskih skupnosti pri otroškem 

'Istvu (Ur. list LRS št. 26/61) je 
inski ljudski odbor Ljubljana- 
bter na seji občinskega zbora in 

seji zbora proizvajalcev dne 
decembra l%t sprejel 

ODI.OK 
' ustanovitvi sklada za socialno 
arstvo občine Ljubljana-Center 

1. člen 
Ust nnovi se sklad za socialno 
"sivo občine Ljubljana-Center (v 
Jaljjijem besedilu: »sklad«). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

. Sredstva sklada so: 
1. prispevek občine; 
2. prispevki gospodarskih organi- 

zacij, zavodov in ustanov; 
3. prispevki drugih politično te- 

ritorialnih enot in skladov; 
4. prispevki državljanov; 
5. obresti sredstev sklada; 
6. posojila; 
7. drugi dohodki. 

4. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. zu izvajanje družbenega var- 

stva otrok in odraslih, ki ga nare- 
kujejo občinski, republiški in zvez- 
ni predpisi; 

2. za razvoj preventivne dejav- 
nosti na področju varstva otrok in 
odraslih; 

3. za razvoj socialnih služb; 
4. za investicijsko dejavnost na 

področju socialnega varstvo. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, 

ki ima 15 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

občinski ljudski odbor izmed držav- 
ljanov, ki poznajo probleme social- 
nega varstva in aktivno sodelujejo 
pri njihovem reševanju v občini, 
stanovanjskih skupnostih, gospodar- 
skih organizacijah in ustanovah ter 
družbenih organizacijah. 

6. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom, ki te- 
melji na programu dela. 

7. člen 
Sredstva, ki so določena za po- 

samezne skupine izdatkov, se sta- 
vijo na razpolago tistim , organom 
oziroma tistim organizacijam, ki iz- 
vajajo posamezne ali več nalog s 
področij, ki jih nakazuje 4. člen 
tega odloka. 

8. člen 
Upravni odbor sestavi program 

dela in finančni načrt sklada po 
smernicah za varstvo družine in za 
socialno varstvo pristojnih svetov 
občinskega ljudskega odbora. 

Natančnejše razmerje ustanovi- 
telja do sklada ter organizacije in 
način poslovanju sklada določi usta- 
novitelj s pravili. 

9. člen 
Za opravljanje administrativnih 

zadev sklada ima sklad svoje usluž- 
bence. 

10. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, neha veljati odlok o usta- 
novitvi sklada zu varstvo otrok 
občine Ljubljana-Center (Glasnik 
Št. 42/60). 

Sredstva tega sklada, ugotovljena 
na dan 31. decembra 1961, ter pra- 
vice in obveznosti sklada prevzame 
sklad za socialno varstvo občine 
Ljubljana-Center. 

11. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporabljal 
pa sc bo od 1. januarja 1962. 

St. 02/1-3-159/1. 
Ljubljana, dne 15. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

3. 
Na podlagi 16. točke 50, člena 

zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) in Priporo- 
čila odbora za socialno politiko in 
zdravstvo Zveznega zbora in Odbora 
za delo in socialno zavarovanje 
ZIkjio proizvajalcev Zvezne ljudske 
skupščine (Ur. list FLRJ št. 11/61) 
je občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center nu seji občinskega -.bora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
15. decembra 1961 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Centra za socialno 

delo občine Ljubljaua-Center 

1. 
Ustanovi se Center za socialno 

delo občine Ljubljana-Center (v na- 
daljnjem besedilu: »center«) kot sa- 
mostojen'zavod za opravljanje služ- 
be socialnega varstva. 

Sedež centra je v Ljubljani. 

2. 
Center ima te-Ie naloge: 
1. Analizira socialna vprašanja v 

občini, odkriva njihove vzroke, pred- 
laga pristojnim ukrepe za njihove 
rešitve in odprave ter zakone in 
druge akte, ki so za to "potrebni. 
V zvezi s tem predlaga ustanovitev 
zavodov in služb in se loteva kon- 
kretnih akcij. Na podlagi prouče- 
vanja socialne problematike sode- 
luje z ustreznimi činitelji pri pri- 
pravljanju programov za razvoj so- 
cialnega varstva in povzdige druž- 
benega standarda. 

2. Opravlja strokovne zadeve s 
področja varstva družine in skrb- 
ništva, izvzemši izdajanj upravnih 
odločb. Sodeluje s pristojnimi or- 
gani s področja varstva družine in 
skrbništva pri ugotavljanju dejan- 
skega stanja in jim daje predloge 
in mnenja glede upravnih odločb, 
ki nuj jih izdaja. 

3. Rešuje druga socialna vpra- 
šanja, skrbi za varstvo posameznih 
kategorij državljanov in individu- 
alno rešuje zadeve, ki se tičejo po- 
sameznikov (stari, defektni, alko- 
holiki in dr.), katerim je potrebna 
posebna pomoč. 

4. Sodeluje s stanovanjskimi skup- 
nostmi, z delavskimi sveti, šolami, 
zdravstvenimi zavodi, družbenimi 
organizacijami, s socialnimi delavci 
v gospodarskih organizacijah in za- 
vodih in jim pomaga pri razvijanju 
dejavnosti na socialnem področju in 
pri reševanju njihovih konkretnih 
socialnih primerov. 

Center gospodari s premoženjem, 
ki mu ga da v upravo ustanovitelj. 

Center posluje kot zavod s sa- 
mostojnim finansiranjem. 

4. 
Center vodi svet, upravni odbor 

in direktor, 
5. 

Svet centra ima 11 članov; se- 
stavljajo ga: 2 člana, ki ju imenuje 
ustanovitelj iz vrst javnih delavcev 
s področja socialnega varstva in 
drugih državljanov, 2 člana,„ki ju 
izvoli izmed sebe delovni kolektiv 
centra, in po 1 član, ki ga delegirajo 
občinski odbor SZDL, občinski od- 
bor Rdečega križa, občinski odbor 
Zveze borcev, občinski odbor Zveze 
prijateljev mladino, občinski sindi- 
salni svet in društvo socialnFIi de- 
lavcev v Ljubljani. 

Direktor centra je član sveta po 
svojem položaju. 

6. 
Mandatna doba sveta traja dve 

leti. 
Organ oziroma organizacija lahko 

še pred potekom mandatne dobe 
razreši posameznega člana sveta, ki 
ga je izvolila oziroma delegirala, 
in na njegovo mesto imenuje ozi- 
roma izvoli drugega člana. 

7. 
Svet centra izvoli izmed sebe 

predsednika. 
Direktor in drug član delovnega 

kolektiva nc more biti izvoljen za 
predsednika sveta. 

8. 
Svet centra skrbi, da center v 

redu izpolnjuje naloge in mu ilaje 
smernice za njegovo delo. 

Svet centra: 
— sprejme pravila centra, fi- 

nančni načrt in letni delovni načrt 
centra ter daje soglasje k sklep- 
nemu računu centra; 

— daje soglasje k pravilniku o 
osebnih dohodkih in k drugim pra- 
vilnikom; 

— obravnava predloge, pripombe 
in opozorila zainteresiranih organov, 
organizacij, zavodov in državljanov 
glede dela centra in razmerij med 
osebjem in socialnimi varovanci; 

— odloča o sprejemu in razre- 
šitvi vodilnih uslužbencev, za ka- 
tere pravila centra tako določajo; 

— opravlja druge zadeve, ki so 
mu dane z ustanovitveno odločbo, 
drugimi predpisi in pravili zavoda. 
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9. 
Upravni odbor centra sestavljajo 

vsi člani kolektiva, ki izvoli izmed 
sebe predsednika. 

Direktor ne more biti predsed- 
nik upravnega odbora. 

10. 
Upravni odbor centra: 
— obravnava in daje svetu pred- 

loge pravil centra, finančnega na- 
črta, letnega delovnega načrta in 
drugih aktov, o katerih sklepa svet; 

— sprejme pravilnik o osebnih 
dohodkih in druge pravilnike ter 
sklepe centra ter jih daje svetu v 
soglasje; 

— odloča o važnejših vprašanjih 
finančnega poslovanja centra, ki so 
mu dane s pravili centra; 

— opravlja druge zadeve, ki so 
mu dane z zakonom, drugimi pred- 
pisi in pravili centra. 

11. 
Direktorja centra imenuje usta- 

novitelj na podlagi razpisa. 
Direktor vodi center, organizira 

njegovo delo ter skrbi, da se izva- 
jajo predpisi in pravila centra ter 
sklepi sveta in upravnega odbora. 

12. 
Center ima te-le sklade: 
1. sklad za nadomestitev in do- 

polnitev osnovnih sredstev ter za 
velika popravilu; 

2. sklad za nagrajevanje delav- 
cev in uslužbencev; 

3. sklad za strokovno usposab- 
ljanje uslužbencev. 

13. 
Za zadevo in nfiloge centra sta 

pristojna svet za socialno varstvo in 
svet za varstvo družine občinskega 
ljudskega odbora, in sicer glede na 
posamezne naloge centra. 

14. 
Ta odločba se objavi v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

St. 02/1-31-159/2. 
Ljubljana, dne 15. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Mnjda Boje 1. r. 

OBČIMA LJUBUANA-SISKA 

■u 
Na podlagi 4. člena zakona o iz- 

koriščanju kmetijskega zemljišča 
(Ur. list FLRJ št. 43-707/59), 1. člegu 
zakona o spremembah zakona o ob- 
močjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji in čl. 27 statuta 
občine Ljubljana-Siška je začasni 
občinski odbor občine Ljubljana- 
Siška na svoji 1. seji obeh zborov 
7. ločenim glasovanjem dne 3. fe- 
bruarja 1961 prevzel od bivše ob- 
čine Ljubi jana-Sentvid 

ODLOK 
o agrotehničnih ukrepih za 

pridelovanje, krme na travnikih 

1. člen 
#Na območju katastrskih občin 

Repnje in Tacen se morajo vsi pri- 
delovalci krme na travnikih ravnati 
po določilih tega odloka. 

2. člen 4 

Pridelovalci krme na območju 
katastrskih občin Repnje in Tacen 
morajo uporabiti najmanj 650 kg 

umetnih gnojil na 1 ha travnika. 
Osnovno gnojenje travnikov se mo- 
ra izvršiti strojno, in sicer v času 
od začetka oktobra do konca marca. 
Prvo dopolnilno gnojenje z dušič- 
nimi gnojili mora biti izvršeno v 
aprilu, drugo pa po prvi košnji. 

3. člen 
Travniki morajo biti vsako leto 

očiščeni. 
4. člen 

Travniki morajo biti pokošeni: 
seno najkasneje do 15. junija, otava 
najkasneje do 20. avgusta. 

5. člen 
Ce se obdelovalec kmetijskega 

zemljišča v državljanski lastnini 
brez opravičenega razloga ne drži 
ukrepov, ki so določeni s tem od- 
lokom, lahko v smislu 92. člena za- 
kona o izkoriščanju kmetijskega 
zemljišča (Ur. list FLRJ št. 43/59) 
izvrši te ukrepe na njegove stroške 
kmetijska gospodarska organizacija. 
V smislu 25. člena tega zakona se 
lahko v teh primerih tudi da kme- 
tijsko zemljišče v prisilno upravo 
za čas enega do petih let. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati takoj in 

se objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

St. 03/9-35-158/1-61. 
Datum: 21. novembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Janez Nedog 1. r. 

OBČINA LOGATEC 

Svet za gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora Logatec izdaja po 
sklepu 7. redne seje z dne 14. de- 
cembra 1961 na podlagi 2. točke 
1. poglavja odloka o stopnjah amor- 
tazacije osnovnih sredstev gospo- 
darskih organizacij (Ur. list FLRJ 
št. 24/57 in 7/58) in odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o 
stopnjah amortizacije osnovnih sred- 
stev pospodarsKih organizacij (Ur. 
list FLRJ št. 9/61) ter 2. člena od- 
redbe o najvišji stopnji amortiza- 
cije za osebne, pol tovorne in tovor- 
ne avtomobile, izdane od Sveta za 
tržišče okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana, objavljene v »Glasniku« 
okraja Ljubljana št. 89 z dne 8. de- 
cembra 1961, 

ODREDBO 
o najvišji stopnji amortizacije 
za osebne, poltovorne in tovorne 

avtomobile 

I. 
Na območju občine Logatec se 

določi najvišja stopnja amortizacije 
v višini 200/o za osebne, poltovorne 
in tovorne avtomobile za trgovska, 
zastopniška in zunanjetrgovinska 
podjetja. ^ 

Ta odredba velja od dneva ob- 
jave v »Glasnikuj;, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. julija 1961 dalje 

St. 04/1-31-59/1-II-61. 
Datum: 14. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglič 1. r. 
Predsednik 

sveta za gospodarstvo: 
Vinko Naglic 1. r. 

OBČINA MEDVODE 

Na podlagi prvega in tretjega 
odstavka 40. člena splošnega zakona 
o stanovanjski skupnosti (Ur. list 
FLRJ Št. 16/59), v zvezi z določbami 
odloka o najvišjem odstotku stana- 
rine in najemnine, ki sme biti dolo- 
čena kot dohodek stanovanjski skup- 
nosti (Ur. list LRS št. 22/59), je ob- 
činski ljudski odbor Medvode na 
seji zbora proizvajalcev dne 19. de- 
cembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o določitvi odstotka stanarine 

in najemnine, ki pripada 
stanovanjskim skupnostim v občini 

Medvode 
1. člen 

Stanovanjskim skupnostim v ob- 
čini Medvode pripada kot njihov 
dohodek 3% od stanarin za stano- 
vanja in 50/i) od najemnin za po- 
slovne prostore. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

St. 01/1-04-43/1. 
Medvode, 19. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

OBČINA ШШШЛ 
7. 

Na podlagi 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni lis't 
FLllJ št. 17/61 in 44/61) ter 26. člena 
statuta občine Vrhnika je občinski 
ljudski odbor Vrhnika sprejel na 
seji občinskega odbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. decem- 
bra 1961 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka 
delavcev za leto 1962 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka delavcev se 
predpiše za leto 1962 ze vse izpla- 
čevalce osebnih dohodkov družbe- 
nega in privatnega sektorja na ob- 
močju občine Vrlinika. 

Od plačevanja dopolnilnega pro- 
računskega prispevka so izvzeti iz- 
plačevalci osebnih dohodkov: 

1. Jugoslovanska ljudska armada 
za podoficirje, oficirje in vojaške 
uslužbence za območje občine Vrh- 
nika. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka znaša za vse v prvem odstavku 
1. člena navedene izplačevalce 80/o 
od proračunskega prispevka iz oseb- 
nega dohodka delavcev in uslužben- 
cev, ki se plačuje po zakonu o pro- 
računskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 03/1-01-81/1. 
Dno 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

OKRAJNI LJUDSKI 

RAZREŠITVE, IZVOLITVE IN IME- 
NOVANJA NA 40. SEJI OBEH ZBO- 
ROV OKRAJNEGA LJUDSKEGA 

ODBORA DNE 26. DEC. 1961. 

Janez Ponikvar je bil razrešen kot 
odbornik okrajnega zbora. 

Ing. Rado Cotar in Milka Jovan sta 
bila razrešena kot odbornika zbo- 
ra proizvajalcev. 

Mirko Jamar, Ljubljana, Zitnikova 
ulica 11 je bil izvoljen za odbor- 
nika okrajnega zbora. 

Stane Pungerčar je bil razrešen kot 
član Sveta za gradbeništvo in in- 
dustrijo gradbenega materiala. 

Janez Žagar, odbornik okrajnega 
zbora, je bil izvoljen za člana 
Sveta za gradbeništvo in indu- 
strijo gradbenega materiala. 

Tomislnv Grgič je bil razrešen kot 
sodnik Okrajnega sodišču v Ljub- 
ljani. 

Jože Gregorič je bil razrešen kot 
sodnik Okrajnega sodišča v Ko- 
čevju. 

Borut Gradišar je bil razrešen kot 
''sodnik Okrajnega sodišča v Gro- 

supljem. 
Nikola Dmitrovič je bil izvoljen za 

sodnika okrajnega sodišča v Gro- 
supljem. 

Zivko Lnkič je bil izvoljen za sod- 
nika Okrajnega sodišča v Dom- 
žalah. 

Za Okrajno sodišče Ljubljana I 
so bili izvoljeni: 

Vlado Tance za predsednika. 

Za sodnike: Borut Gradišar, Bogo- 
mir Javornik, Marjan Kos, Ma- 
rija Lulik-Peternel, Marija Me- 
Ilika-Pnvčck, Franc Peterca, Ana 
Pogočnik-Koman, Slavko Rupel, 
dr. Janez Tominec, Helena Vauh- 

, nik. Božidar Verbič in Ludvik 
Zupan. 

Zn sodnike porotnike so bili iz- 
voljeni (iz območja občin Ljubljana- 
Moste-Polje in Litija): 

Miha Bohorč, delavec. Studenec 1. 

Stane Bratun, kmet, Vnajnarje 4. 

Nežka Bricelj, uslužbenka, Dobru- 
nje 99. 

Ciril Cerar, delavec, Smatrno 14. 
Zofka Cerar, nameščenka, Litija. 
Franc Ciuhn, kmet, Slupe 34. 
Karel Dimnik, uslužbenec, Sostro 34. 
Emil Dolar, delavec, Slupe 27. 
Danilo Fon, upokojenec, Hruševska 

št. 21. 
Gabrijel Gušperšič, delovodja, Za- 

dvor. 
Franc Grm, krojač, Ljubljana, Za- 

loška 43. 
Janko Huptman, delavec. Zavrstnik 

št. 18, Šmartno pri Litiji. 
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Roman Herbsf, uslužbenec, Polje 100. 
Janez Ižane, Ob Ljubljanici. 
Štefka Jukhel, uslužbenka, Zalog. 
Filip Jančar, upokojenec, Zadvor 90. 
Franc Knez, uslužbenec, Ljubljana, 

Zaloška cesta. 
Miroslav Kokalj, učitelj, Vevče 156. 
Franc Koncilija, kmet. Kresnice 46. 
Stane Kovačič, uslužbenec, Ljublja- 

na, Vide Pregarčeve ulica 11. 
Ludvik Kukovica, upokojenec, Zg. 

Kašelj 130. 
Franc Lesjak, delavec. Zalog 110. 
Mirko Makovec, uslužbenec, Ljub- 

ljana, Zaloška 131. 
F rane Mali, uslužbenec, Litija. 
Ivan Mesesnel, Ljubljana, Ob Ljub- 

ljanici. 
Marija Mojškerc, gospodinja, Bizo- 

vik 73. 
Julka Nemanič, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Par(i/.anska 12. 
Rezka Omejc, upokojenha, Ljub- 

ljana, Menardova 43. 
D'ago Oiuerza, uslužbenec, Litija. 
I' rane Ostrež, upokojenec, Zg. Ka- 

šelj 97. 
Zvone Petač, Ljubljana, Okiškega 

ulica 30. 
Lado Petrovčič, uslužbenec, Ljub- 

ljana, Tovarniška ulica 42. 
Jože Podobnik, mehanik, Ljubljana, 

Kiižna ulica 31. 
Alojz Porentn, delavec, Podmolnik 

št. 18. 
Tonka Pungerčar, gospodinja, Litija. 
Vinko Pust, uslužbenec, Bizovik 122. 
Len Rappel, nai^eščenka, Litija. 
Stanko Rejc, upokojenec, Šmartno 

ob Savi 16. 
Franc Šereg, dimnikar, Ljubljana. 

Koš irjeva 13. 
Olga Sventer, učiteljica,-Ljubljana, 

Smartinska 139. 
Karel Tabernik, upokojenec. Zalog 

št. 60. 
Alfred Trebižan, uslužbenec, Litija. 
Draga Trobiš, učiteljica, Ljubljana, 

Bazoviška ulica i. 
Jože Volmut, upokojenec, Ljubljana, 

Kosovelova ulica. 
Janez Vrhovšek delavec, Zg. Kašelj 

št. 123. 
Vera Zaje, upokojenka, Ob Ljublja- 

nici. 
Marija Zupančič, upokojenka. Zalog 

št. 110. 

Za Okrajno sodišče Ljubljana II 
so bili izvoljeni; 

Damjan Conč za predsednika. 
Za sodnike: Franc Bedenk, Jože 

Cregorič, Miru Cepuder, Boženn 
Halimov, Andrej Jarc, Mirjam 
Kovačič, Martina Marinček, Jože 
Podboj, dr. Boris Premrov in An- 
ton šušteršič. 

Za sodnike porotnike so bili iz- 
voljeni (iz območja občin Ljubi janu- 
oežigrnd, Ljubljaua-Vič-Rudnik in 
Medvode): 
Janže Artač, Brezovica 108 pri Lj. 
Bojana Bačnik, uslužbenka, Ljub- 

ljana Endlihaijeva ulica 4. 
Minka Banovec, učiteljica, Bežigrad 

št. t. 
Jože Bitenc, uslužbenec, Ljubljana, 

Mariborska 25. 
Dominik Bizjak, uslužbenec, Črnuče 

št. 48. 
Alojz Blažič, Daljna vas 39, pri 

Škofljici. 

Alojz Centa, Turjak. 
Jože Centa, Zelimlje. 
Matija Cimpermau, Stope I, p. Vel. 

Lašče. 
Jurij Curkalek, Lj., Dolenjska 40. 
Bogomir Cadež, Dobrova pri Lj. 
Tatjana Cander, uslužbenka, Lj., 

Linhartova 28. 
Francka Celnik, Kožarje 45, Ljub- 

ljana. 
Jože Cerne, uslužbenec, Ljubljana, 

Matjaževa 7. 
Alojz Cižman, uslužbenec, Ljub- 

ljana, Savlje 104. 
Kasto Boboljšek, Ljubljana, Rožna 

dolina, cesta V. 
Ana Ferjan, gospodinja, Titova 143. 
Jaka Gaber, delovodja, Goričane 11. 
Fani Gačnik, Velike Lašče. 
Ivan Globokar, kmet. tehnik, Ljub- 

ljana, Omahnova 33. 
Marica Gorkič, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Majaronova 22. 
Matevž Grad, Ljubljana, Campova 

št. 16. 
Janez Grmek, Podpeč 13, p. Tre- 

se rje. 
Anton Gruden, Podpeč 31. 
Anica Hartman, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Vodovodna 11. 
Marija Inkret, upokojenka, Ljub- 

ljana, Medvedova 112. 
Vera Inkret, uslužbenka, Ljubljana, 

Panuova 36. 
Albin Jamnik, Vrh 9, p. Škofljica. 
Lovro Jamnik, mizar Dol 2. 
Anton Jankovič, Pijava gorica. 
Franc Jecelj, Ljubljana, Rožna do- 

lina c. VI. 
Slava Jenko, Ljubljana, Tržaška ce- 

sta 23, 
Mara Jesih, Pleše 8, p. Škofljica. 
Jože Jordan, učitelj, Ljubljana, Ro- 

bova 25. 
Srečko Jugovič, Ljubljana, Študent- 

sko naselje, blok ti. 
Franc Kariž, Lavrica 18. 
Borut Knez, Ljubljana, Pokljukar- 

jeva 5. 
Franc Kokalj, upokojenec, Podgora 

št. 22. 
Anton Košir, ključavničar. Topol 13. 
Ivan Kralj, zidar, Ljubljana, Pod- 

gorica 3. 
Alojz Kraljič, Golo pri Ljubljani. 
Karel Krašček, upokojenec. Ljub- 

ljana, Ulica prvoborcev 21. 
Vinko Kržmanc, Ig pri Lj. 
Janko Lapuh, Ljubljana, Tržaška 

št. 213. 
Anton Lavrič, gozdar, Ljubljana, 

Fabianijeva 41. 
Mirko Leben, uslužbenec. Mula vas 

št. 2. 
Marina Lenarčič, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Trstenjakova 1. 
Ljudmila Likar, Ljubljana, Pred- 

jamska 47. 
Jnlka Logar, Horjul 60. 
Boris Makovec, Lj., Rutarjeva 4. 
Franc Malnar, profesor, Ljubljana, 

Linhartova 86. 
Ivan Maršič, Lj., Pokljukarjeva 7. 
Franc Meglič, Ig 19. 
Davorina Meze, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Ptujska 10. 
Mitja Miklič, uslužbenec, Ljubljana, 

Koroška 18. 
Anton Mikuš, Ljubljana, Cesta dveh 

cesarjev 387. 
Rado Milošcvič, učitelj, Titova 164. 
Mija Mlinar, uslužbenka, Ljubljana, 

Fabianijeva 25. 
Franc Nered, Tomišelj. 

Janez Oblak, Ljubljana, Dolenjska 
cesta 47. 

Milan Otrin, učitelj, Črnuče 207. 
Ante Pavič, uslužbenec, Ljubljana, 

Majaronova 20. 
Franc Pertot, Brezovica 44. 
Jože Petrič, Medvejek 2, p. Velike 

Lašče. 
Jože Pezdir, Ljubljana, Rožna do- 

lina, cesta V. 
Simon Pivk, Ljubljana, Rutarjeva 5. 
Rajko Pogačnik, Ljubljana, Tržaška 

cesta 11. 
Rado Podlogar, Zelimlje. 
Vid Podržaj, Zapotok — Ig. pri Lj. 
Franc Platner, Kot — Ig pri. Lj. 
Anton Podržaj, Velike Lašče. 
Milka Prebilj, Brezovica 73. 
Anica Petrovac, uslužbenka, Med- 

vode 110. 
Atif Purič, Preserje. 
Ivo Rebek, Ljubljana, Rožna dolina, 

cesta XVII. 
Jože Ribnikar, Ljubljana, Oražriova 

št. 4. 
Marija Robida, Ljubljana, Tržaška 

cesta 119. 
Anton Selan, Biczovica 43. 
Julijana Skubic, gospodinja, Ljub- 

ljana, Koroška 8. 
Vinko Šefic,-krojač, Ljubljana, Ti- 

tova 185. 
Stane šile, ključavničarski mojster, 

Ljubljana, Trstenjakova 7. 
Anton Sušteršič, Ljubljana, Skrab- 

če v a 2. 
Martin Švigelj, Pijava gorica. 
Slavko Švara, uslužbenec, Medvode 

št. 98. 
Marinka Tanaan, uslužbenka, Ljub- 

ljana, Vojkova 20. 
Martin Tesovnik, upokojenec. Mala 

vas 62. 
Jože Trampuš, ključavničarski moj- 

ster. Verje,43. 
Franc Trček, Hoijul. 
Blaž Veber, ekonomist, Ljubljana, 

Savska 1. 
Zinka Veinberger, upokojenka, Ljub- 

ljana, Kalanova 18. 
Jože Virant, Prelesje 14, p. Velike 

Lašče. 
Milan Vrtačnik, Ljubljana, Teslova 

št. M. 
Marjan Zdešar. Ljubljana, Rožna 

dolina, cesta X. 
Jože Zidar, Vel. Lašče. 
Stane Zorčič, uslužbenec, Ljubljana. 

Kalanova 18. 
Florjan Zupan, uslužbenec, Verje 16. 
Franc Žagar, Rudnik 154 pri Lj. 
Ivan Žagar, Dobravica — Ig pri Lj. 
Stanislav Žbogar, Ljubljana, Gulje- 

vica 156. 
Alojz Zigon, Škofljica 91. 
Srečko Žuljan, upokojenec, Ljub- 

ljana, Hranilnjška 1. 

Izvoljeni so bili naslednji sodniki 
porotniki Okrajnega sodišča na Vrh- 
niki: 

Jože Abrahamsberg, obratovodja. 
Laze 71. 

Boris Brus, učitelj, Podlipa. 
Mile Budič, učitelj. Gor. Logatec. 
Slavko Česen, uslužbenec, Vrhnika. 
Regina Cičerov, gospodinja. Dol. 

Logatec. 
Stanko Dolinar, kmet, Vrhnika. 
Fani Fefer, gospodinja, Vrhnika. 
Tilka Filipič, uslužbenka. Stara vas. 
Janez Garin, upokojenec. Laze. 
Berta Gruden, uslužbenka, Nova vas. 

Anton Ilomovcc, uslužbenec, Vrh- 
nika. 

Franc Jerina, cestar, Drenov grič. 
Franc Kavčič, upokojenec, Ziri. 
Avgust Kobi, uslužbenec, Verd. 
Ernest Kokelj, mizar, Nova vas. 
Jernej Kovač, delavec, Mala Ligojna. 
Tončka Kozjek, gospodinja, Brezo- 

vfta. 
Ivanka Krvina, gospodinja, Vihnika. 
Dušan Ljubič, učitelj. Gor. Logatec. 
Ferdinand Mivšek, kmet, Zaplana. 
Rado Mole, matičar, Ledinica. 
Tone Nartnik, uslužbenec. Dol. Lo- 

gatec. 
Stane Novačan, učitelj, Brezovica. 
Ivan Nov i na, upokojenec, Ceviča. 
Tončka Permoser, učiteljica. Drenov 

grič. 
Stane Petrič, kmet. Ravnik. 
Janez Smole, kmet. tehnik. Gor. Lo- 

gatec. 
Janez Srše, upokojenec, Lukovica. 
Jože Trampuž, uslužbenec, Vrhnika. 
Franc Žust, Podpesek — Podlipa. 

V Svet Zavoda za zaposlovanje 
invalidov »Enotnost« v Ljubljani so 
bili imenovani: Franc Gerlovič, 
Franc Majcen, Jože Pezdir, Miha 
Pirnat, Vladimir Potokar in Franc 
Taurer. 

V upravni odbor Okrajnega cest- 
nega sklada so bili imenovani: Franc 
Habjan, Јацко Potočnik in ing. Ostoj 
Stare. 

V upravni odbor Sklada zdrav- 
stvenih centrov v Ljubljani so bili 
imenovani: 

Stane Fele, podpredsednik OLO. 
Marjan Šenk, predsednik Sveta za 

zdravstvo OLO. 
Franci Širok, odbornik okrajnega 

zbora. 
Slavko Kovačič, dir. okrajnega Za- 

voda za soc. zavarovanje. 
Peter Rogelj, dir. podjetja »Gulis«. 
Ing. Marjan Tepina, predsednik 

Mestnega sveta, je bil imenovan 
za zastopnika OLO v univerzitet- 
ni svet Univerze v Ljubljani. 

Jože Žumer, predsednik občinskega 
odbora SZDL Ljubljana-Vič-Rudnik 
je bil imenovan za zastopnika OLO 
v upravni odbor Študentskega I- 
selja v Ljubljani. 
Franc Drobež je bil imenovan za 

direktorja Gradbene srednje šole. 
Marija Plevnik je bila razrešena 

kot v. d. direktor Zavoda za pro- 
učevanje gospodarstva v Ljub- 
ljani. 

VSEBINA 
1. Odredba o spremembi odredbe o obvez- 

nem odbiranju merjascev in o okvirni 
tarifi za osemenjevanje svinj — občine 
Litija. 

2. Odlok o ustanovitvi sklada za socialno 
varstvo občine Ljubljana-Cenler. 

3. Odločba o ustanovitvi Centra za socialno 
delo občine Ljubljana-Center. 

4. Odlok o agrotehničnih ukrepih za pridelo- 
vanje krme na travnikih občine Ljub- 
Ijana-Stlka. 

5. Odredba o najviSji stopnji amortizacije 
za osebne, poltovorne in tovorne avtomo- 
bile občine Logatec. 

6. Odlok o določitvi odstotkaistanarine in na- 
jemnine, ki pripada stanovanjskim skup- 
nostim občine Medvode. 

7. Odlok o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebneca dohodka delavcev za 
leto 1962 občine Vrhnika. 
Razrešitve, izvolitve in imenovanja na 
40. seji obeh zborov OLO. 

Zaključni računi gospodarskih organi- 
laeij. 
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Zaključni račun splošnega mizarstva »HRAST«, Dolenja vas pri Rihnlcl 
AKTIVa Oll AM( A na dan И decembra liMi GASIVA — 
Zni' 4*/i\ (J«.SIИVI<^ Znesek 

000 dir. 
'ćap Na/iv postavke Znesek 

v 000 din 

A O^utivua »redstve 
l Osnovna iieOstve 
1 Denarna sredstva >snov 
оШ sredstev 
в sredstva suupne 

oorabc 
t. Sredstvi* skupne poraot 
1 Denarne 4r^d4tve «kupn« 

porab# 
C. dbraina 4redsrv» 

t. Skupna tbiatna sredstva 
t) (zlobna sredstva 

• Denarna sredstva rezerv 
ne«a sklada Irueit 
skladov 

t Denarna nedstva oerav 
oorei^nlb sredstev 
t. sredstva 9 obračunu 

(n druga aktiva 
S. Kupci m đruae tenatv# 
0. Dnjffp skriva 

4 k n o a i 

2.686 

359 

4 

0.726 

126 

8.106 
277 

18.284 

A. Viri usnovnib sredstev 
L Sklad osnovnih sredstev 
l DrugI viri osnovnih 

sredstev 
8 Viri sredstev skupna 

porabe 
) Sklad skupne porabe 
4. DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Vlii obratnih sredstev 

S Sklad obratnih sredstev 
i. DrugI vlii obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugI skladi 
» Rezervni sklad Id drugi 

skladi 
t Vlii nerazporejenih 

sredstev 
B Vlii sredstev 

9 obračunu In druga pasiva 
« Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
to Dobavitelj) № druge 

obveznosti 
il Dnjffa pasiva 

* fe o o a t 

1.047 
2.00). 

4 

407 
3.169 

126 
7.529 

3.206 
795 

18 284 

и^пм • m a Predsednik UO Direktor 
Vinko Rus Franc Peček Anton Dcjak 

Zaključni račun »LJUDSKA RESTAVRACIJA«, Kočevje 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19WI PASIVA 
Za p Naziv postavke Znesek 

v 000 dir 
iap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A Osnovna sredstva 
l Osnovna sredstva 
L Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. sredstva skupne 

porabe 
1. Sredstva skupne porabe 
L Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

в. Skupna obratna sredstv® 
O izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva nerar 
pore jenih sredstev 
S. sredstva v obračune 

In druga aktiva 
S. Rupel in druae tenatv« 
f. Dnjffp sktivp 

<* k u o a i 

2.026 

764 

3.623 

8 

241 

6.662 

A Vlii osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1 DrugI vlii osnovnih 

sredstev 
8. Viri sredstev skupne 

porabe 
s Sklad skupne porabe 
l Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
5 Sklad obratnih sredstev 
4 Drugi vlrt obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugi skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
i Virt nerazporejenih 

sredstev 
B Virt sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
4 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
to Dobavitelji In druge 

obveznosti 
• i nmen naslva 

* k u p a t 

2.790 

940 

8 
1.590 

1.334 
6.662 

Računovodja PredseoniU ПО Ulrelttor 
Marija Aupič Gizela Erratb Franc Droflak 

Zaključni račun obrtnega podjetja »REMONT«, Lukovica 
AKTIV/- BILANCA n» dan .11 đecemhra ISiiii PASIVA 

l\1 ^ 4 Znesek 
» Vin dir. 

Zap 51 v«?. * uoKtavke v nn« din 

A •»•»cjoviia tredstv« 
1 Osnovna sredstva 
1 Denarna ired4tv8 ienov 

Olh sred^t^v 
B 4redstva ikupo« 

oorabe 
I. Sredstva skupne porabe 
l Denarne sredstva skupn* 

porab# 
C (Ihtiiina ired.sfve 

*. Skui>n». ihratne 4rPd^тv» 
O izločena sredstva 

i Denaint. iiedetva rezerv 
nega 4kiad» »n iruflU 
skladov 

• Denarna sredstva nera> 
Oore«#nih ^rpdstev 
в ^rertstvH v obračuor 

In irugn sktlva 
1. Kupi-i tn irucr tenatv* 
9 ПГ1»а»» 

s Л «1 0 •» ' 

1.152 

48 

2.28'. 

3.487 

A. Viri osnovnih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredste\ 
l DrugI vlii osnovnih 

sredstev 
a Vlrt sredstev skupne 

porabe 
i Sklad skupne porabe 
i DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
a vlrt obratnih sredstev 

i Sklad obratnih sredstev 
* DrugI vlrt obratnih 

sredstev 
D Re7ervni sklad 

In drugI skladi 
Rezervni sklad in druir 
skladi ■ Vlrt nerazporejenih 
sredstev 

B Vlrt sredstev 
• obračunu in druga paalv« 

» Kratkoročni krediti 
za obratna sredstva 

ч Dobavitelji In drug# 
obveznosti • Hniffp nnOvp 

S ft u O «* 

10 

48 

1.221 
2.208 
3.487 

o t PreckseUiuic UO. u i^ktoi 
Anica Jamnik Jože Tekave 

Zaključni račun podjetja »KOVINOSERVIS«, Ljubljana, Kladezna 19 
a 'I- »<II A "NJf л lih lai. П fl»*« pmnra l.n»l PASIVA 
Z.- 

e. •<• 'neseh ion dir 
nI j, 1 >.>ч1л«'К» Znesei 

aon riif 

л »><iMviia ^redeiv« 
1 Osnovna sredstva 
1 Denarna sredstva »nov 

ni h sr^d^-tev 
H Hredsivn sKiipne 

oorabe 
> Sredstva skupne porab« 
1 Denarna sredstva skupn« 

porabF 
C Obraina sredstva 

5 Skupna iniatna sredstvi. 
O izločena <tredstV8 

t Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In Inigih 
skladov 

t Denarna sledstva oera? 
pore'enih sredstev 
в Sredstva • obračune 

Id imca aktiva 
6 Kupci tn druge tenatv* 
• Dnjca sktiva 

s и П P S f 1 

4.657 

43 

5.208 

1.568 
478 

11 954 

л v m o^ouvuib tredstev 
i Sklad osnovnih sred4te\ 
l Drugi viri osnovnih 

sredstev 
rt Vlrt «redstes skupne 

porabe 
i Sklad skupne porabe 
i DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
C Vir? obratnih iredstev 
J Sklad obratnih sredstev 
i Drugi vlrt obratnih 

sredstev 
O Kezeivni sklad 

in drugI fkladl 
» Rezervni sklad in drugi 

skladi 
« Vlrt neraznoreienih 

»redstev 
B Vlrt sredstev 

i obračunu in druga pasiva 
• Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
is Dobavitelji in druge 

obveznosti 
'i Пгиса na siv* 

•Kanai 

4.700 

2.952 

33 
2.738 

955 
574 

11.954 

Ha^un.iv.Kliaj PieUbeaniK UOi ijnrmior 
Ciril Kode Ciril Podržaj 

Zaključni račun OBRTNEGA GRADBENEGA PODJETJA, Logatec 
AKTIVA Bil.ANCA na dan il decembra 196(1 PASIVA 
Zap ^ Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
-'.a p Naziv postavkt- Znesek 

^ ooo din 
A. Osnovna sredstva 

1 Osnovna sredstva 
1. Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
t Sredstva skupne porabe 
1 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

S. Skupna obratna sredstva 
D izločena sredstva 

1. Denarno sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva nera» 
porelenlh sredstev 
B Sredstva « obračunu 

In druga aktiva 
8 Kupci in druep tenatv* 
9 Пгчеп sktlva 

ц K u p a i 

11.065 

8.613 

270 

12.080 

170 

8.603 
117 

40.918 

a viri o&novnlh sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
i Drugi vlrt osnovnih 

sredstev 
8 Vlrt sredstev skupne 

porabe 
i Sklad skupne porabe 
I DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Vlrt obratnih sredstev 
S Sklad obratnih sredstev 
4 DrugI vlrt obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
• Rezervni sklad in drug 

skladi 
< Viri nerazporejenih 

sredstev 
E Vlrt sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
m Dobavitelji In druge 

obveznosti ■i Druga oaslva 
* k u p a • 

19.678 

270 

7.247 

970 
7.580 

343 
4.818 

12 
40.918 

Ra^unovodia Predsednik (»O ITirekioi 
Anica MivSek Leopold Pivk Viktor Mesar 

Zakjučni račun OPEKARNE KRASCE, pošta Moravče 
AKTIVA (41 ANCA m. " -i-   PASIVA 

va/ - »• «чiи v/ k • ins^ei- П0П dir ^ »i (• > i ri v K t <1 1 « 
DOd din 

•\ Osnovna sredstva 
i Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
в sredstva skupne 

porabe 
8. Sredstva skupne porabe 
I Denarna sredstva skuom 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna ibratna 4redstv^ 
O tzločena sredstva 

8- Denarna sredstva rezerv ; 
nega sklada lp iruglh 
skladov 

f. Denarna sredstva oera» 
porelenlh sredstev 
B. sredstva » obračune 

In druga aktiva 
8. Kupci In druge tenatv* 
II Dm ga na.slva 

<* к o o a i 

1.138 

848 

439 
376 

2.801 

A Vlrt osnovnih sredstev 
l Sklad osnovnih sredstev 
l DrugI vlrt osnovnih 

sredstev 
в Viri sredstev skupne 

porabe i Sklad skupne porabe 
t DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
u Viri obratnih sredstes 

5 Sklad obratnih sredstev 
s DrugI vlrt obratnih 

sredstev 
O Rezervni skiao 

In drugI skladi 
Re/ervm sklad in drugi 
skladi 
Viri nera/ooreienih 
sredstev 

t Virr sredstev 
' obračunu in druga pasiva 

•) Kratkoročni krediti 
za obratna sredstva 

• o Dobavitelji ir druge 
obveznosti 

• i nmgfl na.Ova 
** h o n a » 

1.110 
28 

278 

554 
831 

2.801 

n«»voQ n Hiedsf<;nM' '(> 
Slefan Kmetič Miroslav Birk Ivan Lavrač 


