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URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 5 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA HRASTNIK 
39. 

POPRAVEK 
Odloka o začasnem finansiranju 

Proračunskih potreb občine Hrast- 
nik za čas od 1. januarja do 

31. marca 1962. 
V odloku o začasnem finansira- 

pju proračunskih potreb občine 
Hrastnik za čas od 1. januarja do 
31. marca 1962, ki je bil objavljen v 
^Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
■la Ljubljana št. 2/62 je v 2. členu 
Pr' tiskanju nastala napaka. Člen 2. c't. odloka se pravilno glasi: 

2. člen 
Izdatki se smejo izvršiti v tem 

največ do višine 25 % izdatkov 
0bCinskcga proračuna za leto 1961. 

Oddelek za občo upravo OLO 

OBČINA KAMNIK 
40. 

Na podlagi 3. točke 64. člena Za- 
gona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19/52) in 49. in 

člena Zakona o proračunih in fi- 
nansiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 52/59) je Ob- 
cinski ljudski odbor Kamnik na 
Seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 28/12-1961 
sprejel 

ODLOK 
0 začasnem finansiranju proračun- skih potreb občine Kamnik za čas 
0" 1. januarja do 31. marca 1962. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

Proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe občine Kamnik 
^ačasno finansirale za čas od 1. ja- 
guarja do 31. marca 1962 na pod- 
a8i trimesečnega načrta dohodkov 
'n izdatkov po splošnih določbah 
Proračuna občine Kamnik za le- to 1061. 

2. člen 
Trimesečni načrt izdatkov ne 

'tte Preseči 25 "/o izvršenih izdatkov 
občinskem proračunu za leto 1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 0rna porabljeni na podlagi tega od- 

0*a, so sestavni del proračunskih 
ohodkov in izdatkov občinskega 

Proračuna za leto 1962. 
4. člen 

..Ta odlok začne veljati od dneva 
ojave v »Glasniku«, uradnem vest- 
'Ku okraja Ljubljana, liporablja 

1)8 se od 1. januarja 1962. 
Številka; 01/1-01-51/1-61. 
Kamnik, dne 28/12-1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol, 1. r. 

besedilo) (Ur. list FLRJ, št. 19/61) 
določb odloka OLO Ljubljana o 
maksimalni stopnji občinskega pro- 
metnega davka od naravnega vina 
v trgovini na drobno v okraju Ljub- 
ljana (»Glasnik št. 93/59) v zvezi s 
soglasjem Izvršnega sveta LR Slo- 
venije (»Glasnik« 6/60) in 2. točke 
50. člena Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS, št. 19/52) 
je občinski ljudski odbor Kamnik 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 28, decem- 
bra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 
drobno na območju občine Kamnik. 

1. člen 
Točka a) 4. člena Odloka o ob- 

činskem prometnem davku od pro- 
meta na drobno za območje občine 
Kamnik (Glasnik št. 84/56 in 3/60) 
se spremeni in se glasi: 

a) od prometa v trgovini, razen 
od alkoholnih pijač, po stopnji 3 '/o. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1962. 

Številka: 01/1-01-49/1. 
Kamnik, dne 28/12-1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol, 1. r. 

41. 
Na podlagi III. točke dela V. ta- 

le Prometnega davka (prečiščeno 

42. 
Na podlagi 12. člena Zakona o 

proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (prečiščeno 
besedilo) (Ur. list FLRJ, št. 17/61) 
ter 10. člena Statuta občine Kam- 
nik je občinski ljudski odbor Kam- 
nik na seji občinskega zbora in na 
•seji zbora proizvajalcev dne 28. de- 
cembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku iz osebnega dohodka delavcev za 

leto 1962. 

1. člen 
Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku iz osebnega dohod- 
ka delavcev občinskega ljudskega 
odbora Kamnik, objavljen v »Glas- 
niku« št. 28 z dne 11. aprila 1961, se 
spremeni in dopolni tako, da se 
1. člen odloka glasi: 

»Dopolnilni proračunski prispe- 
vek iz osebnega dohodka delavcev 
se predpiše za leto 1962 za vse iz- 
plačevalce osebnih dohodkov druž- 
benega in privatnega sektorja na 
območju občine Kamnik,« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

K »Glasniku«, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

Številka: 01/1-01-50/1-61. 
Kamnik, dne 28/12-1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Vidervol, 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
43. 

Na podlagi 27. člena zakona o 
prispevku iz dohodka gospodarskih 
organizacij (Ur. list FLRJ, št. 8/61) 
ter 8, in 10, čl, statuta občine Ko- 
čevje je občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
27. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremebmi družbenega plana 
občine Kočevje za leto 1961 

1, člen 
Družbeni plan občine Kočevje 

(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št, 59/61 se v XVII, po- 
glavju tretjega dela spremeni in se 
odslej glasi: 

XVII, poglavje 
Prispevek iz dohodka 

Prispevek iz dohodka komunal- 
nih gospodarskih organizacij, sto- 
ritvenih obrti in gostinskih gospo- 
darskih organizacij je dohodek skla- 
da za komunalne potrebe družbene- 
ga standarda na območju občine. 

2, člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962 daljo. 

Številka: 05/1-31-115/1-1961. 
Kočevje, 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bcnčina, 1. r. 

44. 
Na podlagi 8. točke odloka o do- 

delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih in držav- 
nih organov in javnih zavodov (Ur, 
list FLRJ, št, 47-692/61) je občinski 
ljudski odbor Kočevje na 20. seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 27, decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade usluž- 
bencem in delavcem občinskega 
ljudskega odbora in občinskih Jav- 

nih zavodov. 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki so 

▼ stalnem delovnem razmerju z ob- 
činskim ljudskim odborom Kočevje 
ter uslužbencem in delavcem občin- 
skih organizacij in samostojnih za- 
vodov, za katero veljajo določbe za- 

kona o javnih uslužbencih, se izpla- 
ča za leto 1961 kot novoletna na- 
grada 100 0/o njihove čiste mesečne 
plače. v 

2. člen 
Honorarni uslužbenci občinskega 

ljudskega odbora Kočevje, občinskih 
zavodov in organov imajo pravico 
do novoletne nagrade, če je hono- 
rarna služba njihov redni in glavni 
poklic in če so zaposleni polni redni 
delovni čas. 

3. člen 
Novoletna nagrada se Izplača 

uslužbencem in delavcem, ki so bili 
na dan 1. decembra v delovnem raz- 
merju z omenjenimi organi, zavodi 
in organizacijami. 

4. člen 
S plačo so mišljeni v smislu tega 

odloka temeljna plača, položajna 
plača ter posebni dodatek. 

5. člen 
Novoletna nagrada bo izplačana 

v mesecu decembru 1981. 

6. člen 
Novoletna nagrada bo izplačana 

uslužbencem občinskega ljudskega 
odbora Kočevje in občinskih zavo- 
dov iz občinskega proračuna za le- 
to 1961, uslužbencem in delavcem 
organov samostojnih zavodov iz 1. 
člena tega odloka pa iz njihovih 
sredstev, namenjenih za osebne iz- 
datke, oziroma iz sredstev njihovih 
skladov, namenjenih za nagrajeva- 
nje delavcev in uslužbencev. 

7. člen 
Od nagrade, izplačane po tem 

odloku, ni treba obračunati in pla- 
čati prispevka za socialno zavaro- 
vanje in ne stanovanjskega pri- 
spevka. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da zagotovi potrebna 
vedstva s potrebnimi virmani ter 
ev, potrebno spremembo med pro- 
računskimi deli v občinskem pro- 
računu. 

9. člen j 
Ta odlok velja takoj. " I 
Številka: 05/1-1-134/1-1961, 
Kočevje, dne 27, decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčlna, I. r. 

45. 
Na podlagi 12. člena zakona o 

proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ, št, 17/61) ter 8, in 10, čle- 
na statuta občine Kočevje je občin- 
ski ljudski odbor Kočevje na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 27. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku iz osebnega dohodka delavcev 

za leto 1962. 

1. člen 
Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku iz osebnega dohod- 
ka delavcev (Glasnik, uradni vest- 
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nik okraja Ljubljana št. 17 in 39/61) 
I velja tudi v letu 1962. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

1 v »Glasniku«, uradnem vestniku 
pkraja Ljubljana. 

Številka: 05/1-31-116/1-1961. 
i Kočevje, dne 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bencina, 1. r. 

46. 
Na podlagi 2. in 3. odstavka 

11. člena zakona o proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev (Uradni list FLRJ, St. 52/57, 
52/58, 47/59, 27/60, 44/60 in 9/61) je 
občinski ljudski odbor Kočevje na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 27. decembra 
sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi Časopisno založniškega 
podjetja KOČEVSKI TISK v Ko- 
čevju dela proračunskega prispevka 

iz osebnega dohodka delavcev. 

1. člen 
V letu 1961 se Časopisno založ- 

niško podjetje KOČEVSKI TISK v 
Kočevju oprosti plačevanja tistega 
dela proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev, ki pri- 
pada občini Kočevje. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega pri- 

spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev vloži podjetje, navedeno v 1. 
členu tega odloka, v svoj poslovni 
sklad za pospeševanje poslovanja. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 1961. 

Številka; 05/1-KO-63/1-1961. 
( Kočevje, dne 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bencina, I. r. 

OBČINA LOGATEC 
47. 

Na podlagi 3., 4., 5. in 6. točke 
Odredbo o spremembah in dopolnit- 
vah Odredbe o določitvi pavšalne 
skočnine za javne plemenjake (Ur. 
list LRS, št. 3-17/58) in na podlagi 
1. točke Odredbe o okvirni tarifi za 
osemenjevanje govedi (Ur. list LRS, 
št. 11-49/59) je Svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo občinskega ljudskega 
odbora Logatec na seji dne 27. de- 
cembra 1961 sprejel 

ODREDBO 
o uvedbi umetnega osemenjevanja 
za novo območje občine Logatec. 

1. 
Za celotno območje občine Loga- 

tec se odreja umetno osemenjevanje 
krav in telic. 

2. 
Prirodno pripuščanje je izjemo- 

ma dovoljeno na območjih sledečih 
kmetijskih zadrug: 

1. Na območju KZ Logatec, v 
naselju Logaške Zibrše, Trate in 
Rovtarske Žibrše; - 

2. Na območju KGZ »Sora« Ziri, 
v naselju Vrh nad Rovtami in Pet- 
kovec. 

3. 
Prirodno pripuščanje je izjemo- 

ma dovoljeno: 
a) za plemenice z območja ose- 

menjevanja, če to dovoli pristojni 

veterinar po predhodnem predlogu 
glede na zdravstveno stanje živali; 

b) za posamezna območja ali za 
posamezne plemenice, če je to po- 
trebno v Studijske namene po pred- 
hodni odobritvi Sveta OLO, ki je 
pristojen za kmetijstvo. 

4. 
V krajih, kjer je izjemoma do- 

voljeno prirodno pripuščanje, se 
lahko izvaja tudi umetno osemenje- 
vanje. 

5. 
Veterinarska postaja Logatec je 

dolžna zagotoviti redno vsakodnev- 
no osemenjevanje povsod tam, kjer 
prirodno pripuščanje ni dovoljeno. 

6. 
S tem preneha veljati odredba o 

uvedbi umetnega osemenjevanja 
ObLO Ziri, objavljena v Uradnem 
vestniku okraja Kranj št. 7/58 in 
20/58 in Odredbe o uvedbi umetnega 
osemenjevanja ObLO Logatec, ob- 
javljena v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana št. 44/59. 

7. 
Ta odredba velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 04/4-351-46/1-11. 
Logatec, dne 30. 12. 1961. 

Predsednik 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo 

Janez Marinko, 1. r. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora 
Peter Naglic, 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
48. 

Na podlagi 12., 15. in 50. člena 
2. točke zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS št. 19/52) 
in 26. člena statuta občine Zagorje 
ob Savi je občinski ljudski odbor 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
27. decembra 1961 sprejel naslednji 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka 
o podeljevanju socialnih podpor na 
območju občine Zagorje ob Savi. 

Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Zagorje ob Savi o podeljeva- 
nju socialnih podpor St. 08/3-5005/1 
z dne 24. 12. 1958, objavljen v Glas- 
niku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana štev. 7/36 z dne 27. ja- 
nuarja 1959, se spremni in dopolni 
tako, da se njegovo prečiščeno be- 
sedilo glasi: 

I. SPLOSNE DOLOČBE 
1. člen 

V socialistični družbi skrbi druž- 
ba za človeka tudi takrat, kadar 
brez svoje krivde nima potrebnih 
sredstev za preživljanje. 

2. člen 
V skrbi za socialno varstvo takih 

ljudi zagotovi občinski ljudski od- 
bor v svojem proračunu primerna 
denarna sredstva za podeljevanje 
podpor za delo nesposobnih in so- 
cialno ogroženih ter gmotno slabo 
stoječih oseb, ki stalno prebivajo na 
območju te občine, v izrednih in 
nujnih primerih pa tudi takim ose- 
bam, ki nimajo stalnega bivališča 
v tej občini. 

3. člen 
Socialne podpore so lahko redne, 

izredne, enkratne socialne podpore 
ter dijaške podpore. 

II. UPRAVIČENCI 
4. člen 

Socialne podpore se dajejo ose- 
bam, ki imajo stalno bivališče na 
območju občine Zagorje ob Savi, ni- 
majo premoženja oziroma dovolj po- 
trebnih sredstev za preživljanje in 
tudi nimajo sorodnikov ali drugih 
oseb, ki bi jih bile dolžne vzdrže- 
vati po zakonu, po pogodbi ali sod- 
ni oziroma upravni odločbi, oziroma 
te osebe nimajo zadosti premoženj- 
skih sredstev za preživljanje teh 
oseb. Vse to je treba dokazati z 
ustreznimi listinami in drugimi do- 
kazili. 

Le v izjemnih primerih se lahko 
podeli enkratna socialna podpora 
tudi taki upravičeni osebi, ki nima 
stalnega bivališča v občini Zagorje 
ob Savi, je pa vsestransko ugotov- 
ljeno, da je nujno potrebna izredne 
denarne pomoči. 

Ob pogojih 1. odstavka se pod- 
pore lahko dajejo; 

a) za delo nesposobnim osebam, 
ki se ne morejo same preživljati z 
lastnim delom zaradi mladoletnosti, 
starosti, onemoglosti, telesnih in du- 
ševnih hib, bolezni, oskrbe nedoras- 
lih otrok ali šolanja. 

b) osebam, ki so za delo sicer 
sposobne, pa morajo oskrbovati več 
mladoletnih otrok in se zaradi tega 
ne morejo zaposliti, niti ne morejo 
pridobivati dohodkov z delom za 
delodajalca na domu ter zato nima- 
jo potrebnih sredstev za preživ- 
ljanje; 

c) mladoletnim osebam, ki se šo- 
lajo in ne prejemajo sredstev iz ka- 
kega drugega naslova (štipendi- 
jo itd). 

č) osebam, ki imajo stvarno ali 
pogodbeno pravico do preživljanja, 
pa obvezanci ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti. 

Taka oseba pa mora dokazati, da 
je uporabila vsa pravna sredstva za 
izterjavo svojih pravic in tudi pred- 
ložiti dokazilo pristojnega izvršilne- 
ga sodišča, da je bila izvršba brez- 
uspešna. 

Takim osebam se lahko da v 
izrednih primerih podpora že med 
samim postopkom, v katerem uve- 
ljavljajo svoje pravice do preživlja- 
nja, vendar se morajo pogodbeno 
obvezati, da bodo vrnili že prejete 
socialne podpore, če bodo uspeli s 
svojim zahtevkom. 

d) Osebam, ki so za delo sicer 
sposobne, pa dokažejo s potrdilom 
pristojne posredovalnice za delo, da 
iz opravičljivih razlogov niso mogle 
dobiti zaposlitve, nimajo pa potreb- 
nih sredstev za preživljanje; 

e) osebam, ki so zašle v hudo 
premoženjsko stisko in težak social- 
ni položaj zaradi smrti hranilca, ki 
ni bil socialno zavarovan, težke bo- 
lezni, nesreče, požarov in drugih 
primerov višje sile, pa te osebe ni- 
majo sredstev za kritje nastalih 
stroškov. 

5. člen 
Osebam, ki imajo sicer manjšo 

neprimičnino, pa od te nimajo toliko 
dohodkov, da bi jim zadostovali za 
preživljanje in so tudi sicer nepre- 
skrbljene, se tudi lahko dajejo so- 
cialne podpore, toda le toliko Časa, 
kolikor časa to stanje traja. 

Te osebe se pa morajo pogodbe- 
no obvezpti, da bodo povrnile pre- 
jeta sredstva in zato morajo dovo- 
liti, da se občina zavaruje za tako 
dane podpore z vknjižbo v zemlji- 
ški knjigi pri njihovi nepremičnini. 

6. člen 
Iz proračunskih sredstev, določe- 

nih za podpore, se lahko dajejo do- 
ločenim osebam v upravičenih pri- 
merih denarna sredstva le za nakup 
življenjskih potrebščin, če se ugo- 

tovi, da je tak način (lajanja social- 
ne podpore boljši za nepreskrbljeno 
osebo. Taka oblika socialne podpore 
se lahko daje tudi za letovanje in 
taborjenje socialno in zdravstveno 
ogroženih otrok, oziroma mladolet- 
nikov. 

III. VRSTE, OBLIKA, CAS 
TRAJANJA IN VIŠINA PODPORE 

7. člen 
Glede na namen in čas, za kate- 

rega odobrava pristojni organ so- 
cialne podpore, ločimo: 

a) redne socialne podpore, 
b) začasne socialne podpore, 
c) enkratne socialne podpore, . 
č) dijaške podpore. 
Pravica do redne socialne pod- 

pore in začasne pripada upravičeni 
osebi od 1. dne naslednjega meseca, 
ko je bila podpora s pravomočno 
odločbo dodeljena, razen če v od- 
ločbi ni bilo drugače odločeno in 
preneha s 1. dnem naslednjega me- 
seca, ko je bilo ugotovljeno, da ose- 
ba nima več pravice prejemati so- 
cialno podporo iz katerega koli na- 
slova po členu 4. tega odloka. 

8. člen 
Stalne socialne podpore so tiste 

podpore, ki se odobrijo osebam, ki 
so stalno potrebne pomoči, in ki iz- 
polnjujejo pogoje po členu 4. tč. 
a, b, c in č in pri kateri ni priča- 
kovati, da bo v doglednem času na- 
stopila kaka bistvena sprememba, 
ki bi vplivala, da oseba ne bi imela 
več pravice do stalne socialne pod- 
pore. 

Začasne socialne podpore se odo- 
brijo osebam, ki so podpore le za- 
časno potrebne in se podelijo le za 
toliko časa, dokler ta potreba ob- 
stoja. Take podpore se odobravajo 
v primerih in pogojih po členu 4. 
tč. d) in e) tega odloka. 

Enkratne socialne podpore se 
odobravajo takim osebam, ki so v 
trenutni premoženjski stiski in kot 
take potrebne enkratne podpore. 

9. člen 
Socialne podpore se dajejo v go- 

tovini ali v naravi neposredno pro- 
silcu ali pa se plačujejo tudi posred- 
no kot vzdrževalnina zavodu v ka- 
terem je oseba, ki se ji podeljuje 
podpora, ali pa se nakazuje osebam, 
ki oskrbujejo podpiranca iz naslova 
rejniške pogodbe. 

V določenih primerih, če se poka- 
že to kot potrebno, lahko prejemajo 
osebe, ki so upravičene do socialne 
podpore, to podporo v naravi do 
zneska odobrene socialne podpore. 

10. člen 
Redne in začasne socialne podpo- 

re se dajejo praviloma največ do 
zneska 7500 din na mesec. Pri dolo- 
čitvi vrste in višine posameznih so- 
cialnih podpor je treba upoštevati, 
v kakšni meri so podane okolišči- 
ne, ki so osnova za dodelitev pod- 
pore. Zlasti je treba upoštevati stop- 
njo nezmožnosti za delo, zdravstve- 
no stanje, dosedanje delo prosilca 
za družbo, starost, socialno in pre- 
moženjsko stanje in drugo. 

11. člen 
Redne socialne podpore se daje- 

jo upravičencem za nedoločen čas 
toliko časa, dokler imajo pogoje za 
prejemanje take podpore. To velja 
posebno za starejše in onemoglo 
upravičence, ki so brez vsakega pre- 
moženja ali ožjih družinskih čla- 
nov, ki bi bili dolžni zanje skrbeti, 
in tudi ni pričakovati, da bi se nji- 
hovo gmotno stanje spremenilo v 
doglednem času. 

V primerih, da prejemajo redne 
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socialne podpore mlajši upravičenci 
in taki, ki so le zaradi izjemnega 
Primera priSli v težak gmotni polo- гај. ter upravičenci pri začasnih so- 
cialnih podporah, morajo taki upra- 
vičenci vložiti vsakih 6 mesecev no- 
vo prošnjo in predložiti vsa potreb- 
na dokazila, da jim še v naprej pri- 
Pada socialna podpora. 

Začasna socialna podpora se odo- 
bn za določen čas, ki mora biti 
točno naveden v odločbi. Ce ima 
uPravičenec še po preteku tega ča- 

• sa pravico do socialne podpore, od- 
loča pristojni organ občine o ponov- 
П1 dodelitvi začasne socialne pod- 
pore. 

12. člen 
V primerih težje ali neozdrav- 

ljive bolezni je lahko višina social- 
ne podpore, ki je navedena v čle- 
nu lo, tega odloka, tudi višja. Kaz- 
logi za dodelitev take podpore pa 
jnorajo biti utemeljeni s potrebnimi 
hstinami in morajo biti v obrazlo- Z1tvi take odločbe posebej navedeni. 

13. člen 
Osebe, za katere skrbi občinski 

'Judski odbor Zagorje ob Savi in ki 
80 v domovih za onemogle ali v 
Podobnih oskrbovalnih zavodih, pre- 
3emajo socialno podporo v višini 

; oskrbovalnine v takšnih domovih. 
Upokojenci, ki živijo v takih domo- 
k'n in nimajo tolikšne pokojnine, 
j^oUkor znaša oskrbovalnina v ta- 
квт zavodu, si lahko obdržijo od 
;e Pokojnine za svojo osebno po- 
trošnjo mesečno znesek 600 din, raz- 
nko med ostalo pokojnino in višini 

, opkrbovalnine v zavodu doplača ob- 
činski ljudski odbor kot redno so- 
cialno podporo, Ce oskrbovanec iz- 
Polnjuje pogoje, ki so navedeni v 
cienu 4. tega odloka. 

14. člen 
Dijaške podpore se podeljujejo 

' ? šolanje otrok takih družin, kjer 
t j oziroma druge osebe, ki so 

aoizne skrbeti za šolanje otrok, ni- 
hajo zato zadosti denarnih sred- 

. tov. pri podeljevanju takih podpor 
£ Potrebno upoštevati vsa določila, 1 se uporabljajo pri odobravanju 
rednih podpor. 

15. člen 
Dijaško podporo prejemajo učen- 
osemletk, gimnazij, strokovnih in 

1 šol ter slušatelji višjih in vi- 
. h šol, ki že ne prejemajo šti- 
^endije ali podpore za šolanje iz ka- 

3 drugega naslova. 
3 DijaSko podporo prejemajo upra- 

! šol e-1Cl samo v primeru, če se redno 
n« ®J0 in izpolnjujejo pogoje za 

cjornanje otroškega dodatka. 

0 ~ 16. člen 
" Eo Prosilci, ki imajo enake po- 
- h^e' 1таЈ0 prednost otroci padlih 
i, rn

rcev NOV, žrtev fašističnega te- 
,,,л 

11 a> vojnih invalidov ter otroci 
. Socialno šibkih družin. 

17. člen 
a Višina dijaške podpore se določi 
- sta « Па- u80tovljeno socialno stanje 

laVvL 'n vrsto ter stopnjo šole in 
s ° znaša največ toliko kot redna 
rrm'8 . Podpora. Upoštevati pa se 

!- do.
171 P" tem tudi višina otroškega 

,3 oatka, ki ga prosilec prejema, 
a 
a 18. člen 
0 podpore se praviloma po- 
i- л,,,„Ји:,еЈ0 za eno šolsko leto, t. j. za 
i- g. od 1. junija tekočega leta do 
i, gka"1^ Prihodnjega leta. Ta dija- 
i- D P°?Pora se ukine, če prosilec ne 
v vs-iu Zi najkasneje do 30. junija 

je ,, ga ^eta potrebnih dokazov, da 
1.4 Pravičen prejemati dijaško pod- 

poro tudi v prihodnjem Šolskem le- 
tu (sprememba premoženjskega sta- 
nja, uspeh v šoli itd.). 

19. člen 
Enkratna socialna podpora se 

lahko prizna v večjem znesku, kot 
je to določeno za redne in izredne 
socialne podpore, toda ne več, kot 
bi znašali dve taki socialni podpori. 

IV. POSTOPEK 
PRI DODELJEVANJU PODPOR 

20. člen 
Postopek za vlaganje prošenj za 

odobritev socialnih podpor, ki so na- 
vedene v členu 7 tega odloka, se 
vrši v smislu predpisov zakona o 
upravnem postopku. Prošnje se vla- 
gajo pri svetu za zdravstvo ali so- 
cialno varstvo občinskega ljudskega 
odbora Zagorje ob Savi, ki lahko 
pošlje vlogo pristojni stanovanjski 
skupnosti, da preveri prošnjo in 
predložena dokazila in s svojim 
predlogom vrne pristojnemu organu 
pristojne občine zaradi izstave od- 
ločbe. 

21. člen 
Odločbe izdaja pristojni organ po 

prostem preudarju. Pismena odloč- 
ba mora vsebovati naslednja dolo- 
čila: 

a) višino in trajanje socialne pod- 
pore, 

b) vrsta socialne podpore, 
c) razloge in ugotovitve, na pod- 

lagi katerih je bila odobrena social- 
na podpora, 

č) dolžnosti prejemnika podpore, 
da takoj sporoči vsako nastalo spre- 
membo, ki vpliva na obstoj in daja- 
nje socialne podpore, 

d) opozorilo, da bo morala priza- 
deta oseba vrniti neupravičeno pre- 
jeto socialno podporo. 

Pristojni upravni organ mora 
prizadeti osebi izdati tudi odločbo v 
primeru, če se prosilcu ne odobri 
socialna podpora In mora v tej od- 
ločbi navesti vse razloge, zakaj je 
bila podpora odklonjena. 

22. člen 
Za odločanje o pritožbah zoper 

odločbe o socialnih podporah je pri- 
stojen Občinski ljudski odbor Za- 
gorje ob Savi. 

Prizadeti ima pravico vložiti pri- 
tožbo v roku 15 dni od dneva, ko Je 
prejel pismeno odločitev. Vložiti pa 
mora pritožbo pri organu, ki je izdal 
odločbo. 

23. člen 
Socialna podpora se prične izpla- 

čevati s 1. dnem prihodnjega me- 
seca, ko je odločba postala pravno- 
močna, razen če ni v odločbi druga- 
če določeno. Pristojni organ pa lah- 
ko glede na nujnost primera odloči, 
da se prizna prizadeti stranki oziro- 
ma osebi pravica do socialne podpo- 
re že za mesec, v katerem je bila 
prošnja vložena. 

Izplačevanje socialne podpore 
preneha s 1. dnem naslednjega me- 
seca, ko se ugotovi, da so prenehali 
pogoji in s tem obstoj pravice za 
prejemanje socialne podpore. 

24. člen 
Najmanj enkrat na leto mora biti 

Izvršen pregled vseh socialnih pod- 
por z namenom, da se ugotovi, če 
kakšna oseba neupravičeno prejema 
podporo, ker se je dejansko stanje 
po dnevu odobritve podpore že spre- 
menilo, prizadeta oseba pa tega ni 
javila pristojnemu organu. 

Revizijo socialnih podpor Izvrši 
komisija, ki jo imenuje Svet za 
zdravstvo in socialno skrbstvo iz- 
med svojih članov ter zastopnikov 
mnoiičnih organizacij. Referent zn 

zdravstvo In socialno skrbstvo sta 
obvezna člana te komisije. 

Komisija mora takoj po izvrše- 
nem delu predložiti svoje poročilo 
Svetu za socialno varstvo oziroma 
skrbstvo Občinskega ljudskega od- 
bora Zagorje ob Savi. 

25. člen 
Koristnik socialne podpore je 

dolžan takoj sporočiti orgahu, ki je 
izdal odločbo, vse spremembe in 
okoliščine, ki so odločilne za ukini- 
tev ali znižanje socialne podpore. 

V. KONČNE DOLOČBE 
26. člen 

Ze priznane socialne podpore ka- 
tere koli vrste mora pristojni uprav- 
ni organ občine pregledati v roku 2 
mesecev, ko začne veljati ta odlok 
in jih vskladiti z določbami tega od- 
loka. 

27. člen 
Osebe, ki prejemajo redno social- 

no podporo, uživajo tudi brezplačno 
zdravstveno zaščito. Tudi pogrebni 
stroški se za take osebe plačujejo iz 
sredstev socialnega varstva v višini, 
ki jo za to določi pristojni upravni 
organ. 

28. člen 
Socialno podporo izplačuje pri- 

stojni upravni organ z nakazilom 
po pošti ali z neposrednim izplači- 
lom podpirancu oziroma njegovemu 
pooblaščencu, ali zakonitemu zastop- 
niku, ali pa zavodu, kjer je v oskr- 
bi upravičenec. 

29. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Stev.: 55-1/62-1. 
Datum: 27. dec. 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc 1. r. 

49. 
Na podlagi 22. člena in 16. točke 

50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 
19/52), 27., 30. in 79. člena temelj- 
nega zakona o finansiranju šolstva 
(Ur. list FLRJ, štev. 63/60) in 26. čle- 
na statuta občine Zagorje ob Savi 
sta občinski zbor in zbor proizvajal- 
cev Občinskega ljudskega odbora 
Zagorje ob Savi na seji dne 27. de- 
cembra 1961 sprejela naslednjo 

ODLOČBO 
o ukinitvi Doma Industrijsko rudar- 
ske šole Zagorje ob Savi in ustano- 
vitvi doma učencev v gospodarstvu 

Zagorje ob Savi 

1. 
Ukine se Dom Industrijsko ru- 

darske šole Zagorje ob Savi z 31. de- 
cembrom 1961. 

2. 
Ustanovi se Dom učencev v go- 

spodarstvu s 1. jan. 1962 kot finanč- 
no samostojen zavod. 

3. 
Dom učencev v gospodarstvu pre- 

vzame vsa aktiva po zaključnem ra- 
čunu od sedanjega Doma IRS, even- 
tualni presežek pasive in aktive se 
poravna iz sredstev IRS Zagorje ob 
Savi. 

4. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana in začne veljati s 1. jan. 1962. 

Stev.: 022/8-2/62-1. 
Datum; 27. dec. 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

. Dušan kolenc 1. c. 

OBJAVE 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
v zbor proizvajalcev Občinskega 

ljudskega odbora Litija 
Občinska volilna komisija v Li- 

tiji podaja po členu 92. zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov poročilo o ugoto- 
vitvenih izidih pri nadomestnih vo- 
litvah odbornikov v zbor proizvajal- 
cev Občinskega ljudskega odbora v 
Litiji v proizvajalski skupini indu- 
strija, trgovina in obrt, ki so bile 
6. januarja 1962. 

V volilni enoti št. 9 (podjetje 
»Gradbenik«), v kateri se voli en 
odbornik, je bil en kandidat, in si- 
cer Pregrad -Janeza Jože iz Ponovič 
št. 20, ki je dobil 66 glasov. 

Neveljavni glasovnici sta bili 2. 
Za odbornika je bil izvoljen kan- 

didat Pregrad Jože (Janeza) iz Po- 
novič št. 20, zaposlen pri podjetju 
»Gradbenik« v Litiji. 

Stev.: obvk. — 22/5. 
Datum: 8. jan. 1962. 

Namestnik predsednika 
občinske volilne komisije 

Albin Ankon 1. r. 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
v občinski zbor občinskega ljudske- 

ga odbora Litija 
Občinska volilna komisija v Li- 

tiji podaja po členu 92 zakona o vo- 
litvah in odpoklicu odbornikov ljud- 
skih odborov poročilo o ugoto- 
vitvenih izidih pri nadomestnih vo- 
litvah odbornikov v občinski zbor 
Občinskega ljudskega odbora Litija, 
ki so bile dne 7. januarja 1962, in 
sicer: 

v volilni enoti št. 21, v kateri se 
vo}l en odbornik, so bili 3 kandidati, 
in sicer: 

1. Golob, Alojz, Alojz, Ustje št. 6, 
ki je dobil 29 glasov; 2. Cerar, Franc, 
Marjan, Ustje št. 69, ki je dobil 38 
glasov, in 3. Breznikar, Janez, Tine, 
Ustje št. 46, ki je dobil 184 glasov. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 6. 
Za odbornika je bil izvoljen kan- 

didat Breznikar Tine (Janeza), po- 
sestnik, Ustje št. 46. 

Stev. obvk. — 23/5. 
Datumr 7. jan. 1962. 

Namestnik predsednika 
občinske volilne komisijo 

Albin Ankon 1. r. 

VSEBINA 
39. Popravek odloka o znčafmcm finansiranja 

proračunskih potreb za fas od 1. janu- 
arja do 3J. marca I%2 občine Hrastnik. 

40. Odlok o začasnem finansiranja proračun- 
skih potreb za čas od 1. januarja do 
31. marca 1962 občine Kamnik. 

il. Odlok o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na drobno 
občine Kamnik. 

42. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o dopolnilnem proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev za f. 1962 
občine Kamnik, 

43. Odlok o spremembi družbenega plana Jta 
leto 1961 občine Kočevje. 

44. Odlok o dodelitvi novoletne nagrado 
uslužbencem in delavcem občinskega ljud- 
skega odbora in občinskih javnih zavo- 
dov občine Kočevje. 

45. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka 
o dopolnilnem proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev za 1. 1963 
občine Kočevje. 

46. Odlok o oprostitvi Časopisno založniške- 
ga podjetja Kočevski tisk v Kočevju dela 
firoračunskega prispevku iz osebnega do- 
lodkn dc-laveev občine Kočevje. 

47. Odredba o uvedbi umetnega osemenje- 
vanja občine Logatec. 

48. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o podeljevanju socialnih podpor ob- 
čine Zagorje ob Savi. 

49. Odločba o ukinitvi Doma Industrijsko 
rudarske §ole Zagorje ob Savi in ustano- 
vitvi Doma učencev v gospodarstvu ob- 
čine Zagorje ob Savi. 
Poročilo o izidu nadomestnih volitev T 
občinski zbor in zbor proiz-vajalcev ob- 
činskega ljudskega odbora Litija. 
Zaključni računi gospodarskih organizactl 

l 



STKAN 20 GLASNIK 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE Ravnik 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 

Na ji v postavke Znesek 
v 000 din 

Zap. 
st Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
l. Sredstva skupne porabe 
4. Oenarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

5. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

6. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov ^ 

7. Denarna sredstva neraz-; 
porejenih sredstev 
E. Sredstva v obračunu i 

in druga aktiva 
8. Kupci in druge terjatve 
9. Druga aktiva 

Skupaj: 

45.721 

1.257 

46 

10.495 

629 

6.370 
1.610 

66.128 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
Ć. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
6. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
7. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva i 
10. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11. Druga pasiva 

Skupaj: 

16.022 
31.194 

46 

2.104 
4.133 

1 

5.740 
6.020 

868 
66.128 

Računovodja: Predsednik UO: Direktor: 
Danica Modir Alojz Zalar Alojzi DrobnIC 

Zaključni račun bifeja »VINO-KOPER«, Ljubljana, Titova 12 
AKTI v л BILANCA na dan 31. decembra 19()(l PASIVA 
Zap. §t Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2 Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
8. Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

5 Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

6. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

7. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8. Kupci in druge terjatve 
9. Druga aktiva 

Skupaj: 

1.791 

804 

4.092 

317 
3.000 

1.923 

11.927 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. Drugi vin sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
6. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
7. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11. Druga pasiva 

Skupaj: 

2.595 

31 
1.679 

1.641 
3.000 

1.159 
1.822 

11.027 

Rafiunovodja: Predsednik UO: Direktor: 
Albina Oven Ivana Zavrl Franjo Vesel 

Zaključni račun MIZARSKE ZADRUGE LJURLJANA-VIC, Postojnska Зв 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra HfiO PASIVA 
Zap. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. 
st Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
I. Osnovna sredstva 
I. Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

C. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

1. Kupci In druge terjatve 
(. Druga aktiva 

Skupaj: 

10.408 

13.196 

13 

574 

1.287 
3.031 

2.149 
26.971 

j 75.669 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
6. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
7. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11. Druga pasiva 

Skupaj: 

14.770 
8.834 

53 

18.199 
3.962 

1.508 
3.083 

3.000 
4.081 

186 
j 57.669 

Računovodja: Predsednik UO: Direktor: 
Bogomira 2itko Ivan Remlc Jernej Skalja 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE KOMENDA 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra Ш0 PASIVA 

Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

Zap. јц Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
1. Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
S. Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna obratna sredetva 
D. Izločena sredstva 

f. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8. Kupci in druge terjatve 
9. Druga aktiva 

Skupaj: 

54.893 

4.277 

6.163 
89 

20.144 

1.566 

13.690 
2.298 

103.119 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne ; 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

9. Sklad obratnih sredstev 
6. DrugI viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
7. Rezervni sklad In drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11. Druga pasiva 

Skupaj : 

41.330 
21.758 

5.060 
1.353 

7.489 
321 

1.610 

9.417 
18.194 

1.587 
103.119 

Računovodja: Predsednik UO: Direktor: 
F. Zadrgal L Pintar D. KamenSek 

Zaključni račun obrtnega podj. »OPTIKA«, Ljubljana, Trg revolucije 8 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 

Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

Zap. 5t Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
t. Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
2 Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

i Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

8. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

7. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci in druge terjatve 
9. Druga aktiva 

Skupaj; 

6.024 

80 
2 

6.360 

728 
138 

2 
3.904 

17.100 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
6. DrugI viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
7. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11. Druga pasiva 

Skupaj: 

6.024 

\ 

4.740 
2.637 

800 
2.285 

534 
17.100 

Računovodja: Predsednik UO: Direktor 
Anton Pogorelee Marija Ccrne Edvard Pust 

Zaključni račun trg. podjetja »NOVOST«, LJubljana 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19C9 PASIVA 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
t- Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

5 Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

6 Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

7. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 
Б. Sredstva v obračunu 

in druga aktiva 
8 Kupci In druge terjatve 
B Druga aktiva 

Skupaj: 

4.176 

1.324 

1 

32.419 

866 / 
408 

3.085 

42.278 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4 Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
6. DrugI viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
7. Rezervni sklad in drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11. Druga pasiva 

Skupaj: 

5.521 

j 

1.124 

893 
2.230 

7.090 
18.984 
6.436 

42.278 

Računovodja: Predsednik UO: Direktor: 
Boža SeSek Milena Furian Ciril KrmelJ 


