
GLASNIK 

URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

LJUBLJANA 

Ljubljana, 2. februarja 1962 LETO IX., ŠTEV. 9 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

davčni izvršitelj 
uslužbenec IV. vrste 

0ВСША LJUBLJANA-MOSTE- 
POUE 

86. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

gonizaciji uprave ljudskih odbo- 
ij?v (Uradni list LRS št. 22/59) in 
ILt člena statuta občine i ^"Ijana-Moste-Polje je občinski 

JUdski odbor Ljubljana-Moste-Polje 
^ seji občinskega zbora in na seji 

Proizvajalcev dne 19. januarja 
2 sprejel 

ODLOK 
0 spremembi odloka o notranji 
0rganizaciii upravnih organov 

občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Moste-Polje 

1. člen 
У 1. členu odloka o notranji or- 

sk 1гасУ' "pravnih organov občin- 
i7e6a ljudskega odbora Ljubljana- 
^■Oste-Poljo (Glasnik št. 13/61) se 
isf esefl^0 P0<1 točko 6 in pod 8lo točko vnese »Oddelek za druž- 0rUi službe«;. 

2. člea-—   _ 
. 2. člen odloka se spremeni tako, ua se 

s. 
a) pod točko 1 črta besedilo od- 

avka a) ter v ta odstavek vnese 
ravna služba<; 

■ b) pod točko 2 črta odstavek b), 
osedanji odstavek c) pa označi kot 

odstavek b); 
c) pod točko 3 črta odstavek b); 
2) pod točko 4 čila besedilo od- 

a ter v ta odstavek vnese >uqsek za dohodke«; 
„ . črta besedilo pod točko 6 in 
5 ^ isto točko vnese »Oddelek za arUžbene službe 

a) odsek za invalidsko varstvo«. 

5. člen 
Ur ^ 0(^t>'c se objavi v »Glasniku«, adnem vestniku okraja Ljubljana, 

i Porablja pa se od 1. januarja 1962. 
St. 1/1-03-3/1962. 
^ntum: 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

o ODLOK 
l0iSPremembah in dopolnitvah od- 
v 

a o sistemizaciji delovnih mest 
Ij. "'Pravi občinskega ljudskega od- 
Se a kjubljana-Moste-rolie, tako da v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest 

v upravi občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Mosfe-Poljo 

1. člen 
Delovna mesta in strokovna izo- 

brazba uslužbencev za posamezna 
delovna mesta se določijo tako: 

Tajnik uslužbenec I. vrste 
Urad tajnika 
vodja skupščinske pisarne 

uslužbenec 111. vrste 
vodja personalne in OMT 

službe uslužbenec II. vrste 
vodja pravne službe 

uslužbenec I. vrste 
pravni refeient 

uslužbenec 1. vrste 
administrator uslužbenec 111. vrste 
strojepiska uslužbenec IV. vrste 
šofer 
šofer 

Oddelek za splošne in 
notranje zadeve 
načelnik uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrste 
statistik uslužbenec II. vrste 

Oddelek za finance 
načelnik uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrsto 
referent za imovinsko- 

upravne zadeve 
uslužbenec II. vrste 

referent za imovinsko- 
upravne zadeve 

uslužbenec II. vrste 

Odsek za proračun 
šef odseka uslužbenec II. vrste 
referent za sklade 

uslužbenec П1. vrste 
referent za proračun 

uslužbenec III. vrste 
referent za izvršitev 

87. 
j „ podlagi 16. člena zakona o or- 
i (ТтП1г.ас'Ј' "prave ljudskih odborov 
{^radni list LRS št. 22/59) in 11. toč- 

il i« člena statuta občine Ljub- 
i sv.na-Moste-Pol je je občinski Ijud- 
1 Sej, odbor Ljubljona-Mostc-Polje na 
la 0^činskega zbora in na seji zbb- 
1 Proizvajalcev dne 19. januarja b2 sprejel 

davčni izvršitelj 
uslužbenec IV. vrste 

Oddelek za gospodarstvo 
načelnik uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrste 
strojepiska uslužbenec IV. vrste 
analitik uslužbenec I. vrsto 
referent za gospodarsko- 

upravne zadeve 
uslužbenec II. vrste 

referent za blagovni 
promet uslužbenec ITI. vrste 

tržni inšpektor 
uslužbenec II. vrste 

tržni inšpektor 
uslužbenec II. vrste 

inšpektor dela uslužbenec I. vrste 
inšpektor dela uslužbenec II. vrste 
veterinarski inšpektor 

uslužbenec L vrste 

Odsek zn notranje zadeve 
šef odseka uslužbenec II. vrste 
refeient za register 

uslužbenec III. vrste 
referent za notranje 

zadeve uslužbenec III. vrste 
rcfereAt za notranje 

zadeve uslužbenec III. vrste 
referent za promet 

uslužbenec III. vrste 

Glavna pisarna 
vodja uslužbenec III. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrste 
ekonom uslužbenec III. vrste 
kurir 
kurir 
kurir 
snažilka 
snažilka 
snažilka 
honorarna snažilka 
telefonist 

Oddelek za družbene 
službe 
načelnik uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrsto 
referent za zdravstvo 

uslužbenec III. vrste 
referent za splošno social- 

no varstvo uslužbenec III. vrste 
referent za mladinsko 

varstvo uslužbenec II. vrste 
sanitarni inšpektor 

uslužbenec I. vrste 
referent za prosveto 

uslužbenec II. vrste 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

OBVESTILO 

odbornikom obeh zborov okrajnega ljudskega odbora 

Odbornike okrajnega zbora in zbora proizvajalcev OLO ob- 
veščamo, da bo 41. seja obeh zborov OLO v petek, dne 9. febru- 
arja 1962 ob 9. uri dopoldne v veliki sejni dvorani na Magistratu 
v Ljubljani in ne dne 6. t. m., kot je bilo napačno objavljeno 
v vabilu v >Gla?niktu št. 8 z dne 30. januarja 1962. 

Iz pisarne Oddelka za občo upraoo 
OLO 

Odsek za invalidsko 
Varstvo 
šef odseka uslužbenec II. vrste 
referent za invalidsko 

varstvo uslužbenec II. vrste 
referent za invalidsko 

varstvo uslužbenec III. vrsto 

proračuna uslužbenec III. vrste 
obračunski referent- 

blagajnik uslužbenec 111. vrste 

Odsek za dohodke 
Šef odseka uslužbenec II. vrste 
vodja davčnega 

knjigovodstva 
uslužbenec III. vrste 

davčni knjigovodja 
uslužbenec III. vrste 

davčni knjigovodja 
uslužbenec III. vrste 

davčni knjigovodja 
uslužbenec 111. vrsto 

referent za odmero 
dohodnino od 
kmetijstva uslužbenec III. vrste 

referent za odmero 
dohodnine od 
kmetijstva uslužbenec III. vrste 

referent za odmero 
dohodnine od obrti 

uslužbenec III. vrste 
referent za odmero 

dohodnine od obrti 
in registr. uslužbenec III. vrste 

referent za registracije 
uslužbenec III. vrste 

referent za odmero 
dohodnine od zgradb 

uslužbenec 1П. vrsto 
referent za odmero 

dohodnine od zgradb 
uslužbenec III. vrste 

referent za takse 
uslužbenec III. vrste 

referent za kontrolo 
dohodkov uslužbenec II. vrste 

davčni izvršitel j 
uslužbenec IV. vrste 

referent za kmetUstvo 
uslužbenec I. vrste 

referent za gozdarstvo 
uslužbenec I. vrste 

obračunski referent 
uslužbenec IV. vrsto 

Odsek za delo 
Sef odseka uslužbenec II. vrste 
referent za delovna 

razmerja uslužbenec III. vrste 
referent za delovna 

razmerja uslužbenec III. vrste 
strojepiska uslužbenec IV. vrsto 

Oddelek zn gradbene in 
komunalne zadeve 
načelnik uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrsfe 
gradbeni inšpektor 

uslužbenec I. vrste 
vodjo referata za 

investicije uslužbenec I. vrste 
referent za investicije 

uslužbenec L vrste 

Odsek za gradbene in 
komunalne zadeve 
šef odseka uslužbenec I. vrste 
leferent za komunalne 

zadeve uslužbenec III. vrste 
referent za komunalne 

zadeve uslužbenec III. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrste 
strojepiska uslužbenec IV. vrste 

Odsek za stanovanjske 
zadeve 
šef odseka uslužbenec II. vrste 
referent za stanovanjske 

zadeve uslužbenec III. vrste 
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icferent za vzdrževanje 
hiš uslužbenec III. vrste 

referent za finančno 
kontrolo in delo 
s hišnimi sveti 

uslužbenec III. vrste 

Oddelek za narodno 
obrambo 
načelnik uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vrste 
referent za personalne 

in rekrutne posle 
uslužbenec III. vrste 

Odsek za vojaške zadeve 
šef odseka uslužbenec 11. vrste 
referent za vojaške 

zadeve uslužbenec III. vrste 
referent za vojaške 

zadeve uslužbenec III. vrste 
referent za evidenco 

prevoznih sredstev 
uslužbenec III. vrste 

Krajevni urad Polje 
šef in matičar uslužbenec III. vrste 
matičar uslužbenec III. vrste 

Krajevni urad Dolsko 
šef in matičar uslužbenec IV. vrste 

Sodniki za prekrške 
sodnik za prekrške 

uslužbenec I. vrste 
sodnik za prekrške 

uslužbenec I. vrste 
administrator uslužbenec IV. vr^te 
administrator uslužbenec IV. vrste 
strojepiska 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

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

St. 1/1-03-2/1962. 
Datum: 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain I. r. 

88. 
Na podlagi 2. in 11. člena temelj- 

ne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ št. 51/53) 
ter 7. točke 25. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje in v skladu 
z določbami zakona o proračunih in 
o flnanslranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52/59) Izdaja 
Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Moste-Polje po sklepu seje občinske- 
ga zbora In seje zbora proizvajalcev 
dne 19. januarja 1962 

ODLOČBO 
o ustanovitvi samostojnega zavoda 
»Pisarna za pravno pomoč Ljublja- 

na-Moste-Polje« 

1. 
Ustanovi se samostojni zavod 

»Pisarna za pravno pomoč Ljublja- 
na-Moste-Polje«. Sedež zavoda je v 
občini Ljubljana-Moste-Polje, 

2. 
Naloga zavoda je, da daje prav- 

no pomoč fizičnim osebam, zavodom, 
gospodarskim in družbenim organi- 
zacijam, hišnim svetom, stanovanj- 
skim in krajevnim skupnostim ter 
drugim družbenim pravnim osebam 
zaradi uveljavitve in varstva njiho- 
vih zakonitih pravic in koristi. 

Pravna pomoč obsega: 
1. dajanje pravnih nasvetov; 
2. sestavljanje vlog: prošenj, 

predlogov, pritožb in drugih zahtev- 
kov; 

3. sestavljanje tožb in listin: po- 
godb, oporok. Izjav in drugo; 

4. zastopanje in zagovarjanje 
strank pred sodišči in drugimi dr- 
žavnimi organi ter pred zavodi in 
organizacijami; 

5. zastopanje strank v njihovih 
pravnih poslih z drugimi: 

sklepanje pogodb in poravnav, 
sprejemanje in izplačevanje denarja, 
dajanje izjav in drugo. 

Pravno pomoč iz 4. in 5. točke 
prejšnjega odstavka opravljajo od- 
vetniki v zavodu. 

3. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki mu ga da v upravljanje ustanovi- 
telj. 

Zavod se vzdržuje z lastnimi 
sredstvi. 

4. 
Zavod ima naslednje sklade: 
1. poslovni sklad 
2. sklad za nagrajevanje 
3. rezervni sklad. 

5. 
Zavod Je pravna oseba. 
Zavod ima pravila, ki Jih pred- 

piše ustanovitelj. 

6. 
Zavod upravljata delovni kolek- 

tiv in upravnik. 

7. 
Za zadeve in naloge zavoda Je 

pristojen svet za notranje zadeve in 
občo upravo občinskega ljudskega 
odbora. 

8. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku, uradnem vestniku okraja LJub- 
ljana, velja pa takoj. 

Stev.: 1/1-021-2/1962. 
Datum: 19. Jan. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ciril Fain 1. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-ViC-RUDNiK 

89. 
Nq podlagi 49. in 77. člena za- 

kona o proračunih in finansirnnju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ 
St. 52/59) in 27. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 28. decem- 
bra 1961 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju 

proračunskih potreb 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik za čas 
od 1. januarja do 31. marca 1912 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe občinskih organov 
in finančno samostojnih zavodov fi- 
nansirale za dobo od 1. januarja do 
31. marca 1962 na podlagi tromeseč- 
nega plana dohodkov in izdatkov po 
splošnih določbah proračuna občin- 
skega ljudskega odbora Ljubijana- 
Vič-Rucinik za leto 1961. 

2. člen 
,Tromesečni plan izdatkov ne sme 

presegati ene četrtine izvršenih iz- 
datkov občinskega proračuna za 
leto 1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem od- 

loku so sestavni del proračuna za 
leto 1962. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v >Glasniku<l uradnem vest- 

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

St. 311/A-32. 
Ljubljana, 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

90. 
Na podlagi 2. točke 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19/52) in prvega 
odstavka I. točke pod b) dela V. 
Tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ št. 19/61, 27/61 in 31/6Г) 
jo občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič-Rudnik na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev 
dne 28. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega, prometnega 
davka na lokalne telegrafske in 

telefonske storitve 

1. člen 
Uvede se plačevanje občinskega 

prometnega davka na lokalne tele- 
fonske in telegrafske storitve. 

2. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku plačujejo naiočniki ročnih 
in avtomatičnih telefonskih central 
ter telegrafski naročniki. 

3. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka znaša: 
1. za naročnike ročnih telefon- 

skih central: 
a) razporejeni v II. skupino 130/o 

od naročnine; 
b) razporejeni v III. skupino 80 Vo 

od naročnine; 
2. za naročnike avtomatskih tele- 

fonskih central: 
a) razporejeni v II. skupino 20 "/o 

od naročnine; 
b) razporejeni v III. skupino 100 0/o 

od naročnine; 
3. za telegrafske naročnike 100 Vo 

od naročnine. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku je dodatek k lokalni tarifi 
PTT storitev in se uporablja za raz- 
širitev in izpopolnitev telefonskih 
in telegrafskih naprav. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
za leto 1962. 

St. 422-2. 
Ljubljana, 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

91. 
Na podlagi 3. člena temeljnega 

zakona o občinski dokladi in o po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 
in 52/59), 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19/52) in 27. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik, na 
podlagi sklepa zbora volivcev volil- 
nega območja Mohorje z dne 22. IV. 
1961 je občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zborn in na seji zbora proizvajalcev 
dne 28. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi posebnega krajevnega 
prispevka za dograditev krajevne 

ceste Lužarji—Predgozd v volilnem 
območju Mohorje 

1. člen 
V naseljih Boštetje, Bane, Ded- 

nik, Mohorje, Naiedi, Rupe, Selo | 
pri Robu, Vrh nad Robom in Zgon- 
če se vpelje posebni krajevni pri- 
spevek za dograditev ceste na re- 
laciji od naselja Lužarji do zaselka 
Predgozd. 

Ta posebni krajevni prispevek 
so dolžni izpolniti oz. vplačati last- 
niki kmetijskih gospodarstev, de- 
lavci in uslužbenci, katerih stalno 
bivališče je v tem volilnem okraju i 
(v nadaljnjem besedilu »zavezanci«. ' 

2. člen 
Zavezanci z območja po 1. členu 

tega odloka, ki so dolžni izpolniti 
oz. vplačati jjosebni krajevni pri- 
spevek, in višina obremenitev, izra- 
čunana v znesku prispevka v de- ! 
narju, so bili ugotovljeni na samem f 
zboru volivcev dne 22. aprila 1961. , 

Seznam zavezancev z'višino obre- | 
menitve za posebni krajevni pri- 
spevek v materialu, delu in prevoz- 
nih storitvah je sestavni del tega 
odloka, ter je vsakomur na vpogled 
pri krajevnem odboru Mohorje in 
pri krajevnem uradu Velike Lašče. 

3. člen 
Posebni krajevni prispevek po 

tem odloku se praviloma izpolni po 1 
obremenitvah, ki so bile sprejete } 
na zboru volivcev, t. j. v materialu, i 
v dajatvi vprege, prevoznih in dru- 
gih delovnin sredstev in v delu. 

Material, dajatev vprege, prevoz- 
nih in drugih delovnih sredstev h j 
delo se obračuna za zavezance, ka- i 
teri ne izpolnijo te obremenitve po 
cenah, ki so navedene v II. točki 
seznama zavezancev. 

4. člen 
Krajevni odbor Mohorje skrbi, 

da se posebni krajevni prispevek 
izpolni oz. vplača v letu 1962, v 
upravičenih primerih pa v letu 1963. 

Krajevni odbor Mohorje razpo- 
reja in vodi evidenco o izvrševanju 
obveznosti posebnega krajevnega 
prispevka. Ta organ razpolaga z ma- 
terialom in z denarnimi sredstvi, 
ki se dobijo po tem odloku kot po- 
seben krajevni prispevek, in sicer 
samo za namen, za katerega je vpe- 
ljan. 

5. člen 
Za izterjavo posebnega krajev- 

nega prispevka po tem odloku se 
uporabljajo določbe uredbe o pri- 
silni izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Ur. list FLRJ 
št. 33/53) z vsemi poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je 

bil objavljen na krajevno običajni 
način, uporablja pa se od 22. aprila 
1961. 

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

St. 32-47. 
Ljubljana, 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

92. 
Na podlagi 1. člena uredbe o za- 

časnem načinu ureditve prispevka 
investitorjev k stroškom za pripravo j 
in komunalno ureditev stavbnih 

. 
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Zemljišč (Uradni list FLRJ šf. 19/59), 
P- in 50. členu zakona o občinskih 

, 'Judskih odborih (Uradni list LRS 
: 19/52) in 27. člena statuta občine 

i Hubljana-Vič-Rudnik je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
Ча seji občinskega zbora in na seji 
zuoia proizvajalcev dne 28. deceui- 

1961 sprejel 

ODLOK 
o prispevkih investitorjev 

k stroškom za pripravo 
•n komunalno ureditev stavbnih 

zemljišč 

1. člen 
Investitorji, ki gradijo objekte 

; območjih, ki so določena kot 
• j'J i gradbeni okoliš (Glasnik okraja 

Ljubljana št. 12/59) in investitorji, 
.'pradijo objekte v območju za- 

p' iv. načrtov naselij Brezoviea, pOlhov Gradec, Dobrova, Horjul, 
$ v^'Peč, Ig, Škofljica in Velike La- 

rf0' S0' nos'l' stroške za pri- | Pr
i
Qvo in komunalno ureditev stavb, 

i *|e?a zemlijšča, na katerem imajo 
[ u6la. 

2. člen 
i Kot stroški za pripravo in komu- 
| .п 1° ureditev stavbnega zemljišča 
I stroški, ki so-navedeni 

». 2- flenu uredbe o začasnem na- 
l jU1u ureditve prispevka investitor- 
! Jev k stroškom za pripravo in ko- 

uiinalno ureditev stavbnih zemljišč 
(uradni list FLRJ št. 19/59). 

3. člen 
I individualno ali kolektivno po- 
| Sodbo sklene z investitorjem v smi- 

siu 4 člena citirane uiedbe občinski 
Judski odbor. V pogodbi morajo 

D'ii natančno določene medsebojne 
Pravice in obveznosti, način obra- 
vj^avanja in čas plačevanja stro- 

4. člen 
. Svet občinskega ljudskega od- 

| ^ora, pristojen za komunalne za- 
lfVe' . kolikšen del dejanskih skupnih stroškov za pripravo in ko- 

uiunalno ureditev zemljišča odpade 
aa posamezne objekte. 

5. člen 
: Ta odlok velja od dneva objave 
1 i >9'asniku«, uradnem vestniku kraja Ljubljana. 

St. 390-29. 
Ljubljana, 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

0ВСШД TBBOVUE 
93. 

I Nu podlag; 12. člena zakona o 
i proračunskem prispevku iz osebne- 

|a dohodka delavcev (Ur. 1. FLRJ 
S'- 52/57, 52/58 in 47/59) in 2. točke 
, • člena statuta občine Trbovlje 

I Je občinski ljudski odbor Trbovlje 
,a seji občinskega zbora in na seji 

' i, .la Proizvajalcev dne 27. januar- JQ 1%2 sprejel 

ODLOK 

Sn dVPol.n»nem proračunskem pri- 1 (>vku i/ osebnega dohodka delav- 
cev za leto 1962. 

i. člen 
v .dopolnilni proračunski prispe- 

k iz osebnega dohodka delavcev 
Predpiše za vse gospodarske or- 

i Racije, državne organe, zavode 
vdnr/.beno organizacije na ob- mo4lu občine Trbovlje. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega piispevka iz osebnega dohod- 
ka delavca za vse v 1. členu tega 
odloka navedene izplačevalce znaša 
5 (pet) odstotkov proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev, ki so v de- 
lovnem razmerju, in se plačuje po 
določbah zakona o proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev. 

3. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek iz osebnega dohodka delavcev 
se steka v sklad za pospeševanje 
kulturne in telesnovzgojne dejav- 
nosti. 

4. Člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 01/1. 
Datum; 27. januarja 1952. 

Predsednik ObLO: 
Martin Gosak 1. i. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
94. 

Na podlagi 8. točke odloka o do- 
delitvi, novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih državnih 
organov in javnih zavodov (Uradni 
list FLRJ št. 47/61-692) in 26. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 27. de- 
cembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade 

uslužbencem in delavcem 
občinskega ljudskega odbora 

Zagorje ob Savi 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki so' 

v stalnem delovnem razmerju pri 
upravnih organih občinskega ljud- 
skega odbora Zagoije ob Savi in pri 
občinskih zavodih, se izplača kot 
novoletna nagrada ena mesečna 
plača. 

Ta nagrada pripada tudi tistim 
javnim delavcem, ki so v letu -1961 
stalno opravljali dolžnosti v organih 
ljudskega odbora. 

2. člen 
Novoletna nagrada bo izplačana 

iz občinskega proračuna oziroma iz 
sredstev in skladov zavodov, ki so 
namenjeni za osebne izdatke ozi- 
roma za nagrade uslužbencev in de- 
lavcev zavodov. Nagrada se izplača 
ob emikih pogojih, kakor so dolo- 
čeni z Zveznim odlokom o dodelitvi 
novoletne nagrade uslužbencem in 

delavcem zveznih državnih organov 
in javnih zavodov. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

uiadnem vestniku okraja Ljubljano, 
in velja od dneva sprejetja. 

St. 11-1/62-1. 
Datum: 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

VSEBINAi 
86, Odlok o spremembi odloka o notranji 

organizaciji upravnih organov občine 
Ljubljana-Moste-Polje. 

87. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o sistemizaciji delovnih mest ob- 
čine Ljubljana-Mobte-Polje. 

88. Odločba o ustanovitvi eamostojnega za- 
vodu »Pisarna za pravno pomoč Ljub- 
lianu-Moste-Poljcf. 

89. Odlok o začasnem finunsiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. januarja do 
31. marca 1962 občine Ljubljana-ViČ- 
Rudnik. 

90. Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in telefon- 
ske storitve občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik. 

91. Odlok o vpeljavi posebnega krajevnega 
rrispevka za dograditev krajevne ceste 

užarji—Predgraa v volilnem območju 
Mohorje občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

92. Odlok o prispevkih investitorjev k stro- 
žkom za pripravo in komunalno ureditev 
stavbnih zcuilijŠČ občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik. 

93. Odlok o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavcev 
za leto 1962 občine Trbovlje. 

94. Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
uslužbencem in delavcem občine Zagorje 
ob Savi. 
Razpis mesta načelnika Oddelka za fi- 
nance OLO. 
Zaključni računi gospodarskih organi- 
zacij. 

RAZPIS 

Komisija za uslužbenske zadeve 
Okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana 

razpisuje 
v upravi Okrajnega ljudskega od- 
bora Ljubljana delovno mesto: na- 
čelnika oddelka za finance. 

Pogoji; Visoka strokovna izo- 
brozba s primerno prakso. 

Prošnje, z življenjepisom je na- 
sloviti na Komisijo za uslužbenske 
zadeve OLO Ljubljana, Mačkova 
ul. 1 — soba št. 13/1. Razpisni rok 
je 15 dni po objavi v »Glasniku*, 
uradnem vestniku okiaja Ljubljana. 
Iz pisarne oddelka zn občo upravo 

Okrajnega ljudskega odbora 

AKTIVA 

Zaključni račun gostišča »BISTRICA«, Ihan 
BILANCA na dan 31. decembra I9C0 PASIVA 

Za p 
St Narlv postavke 

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

nih sredstev 
в Sredstva skupne 

porabo 
S Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstva 
D izlofena sredstva 

1 Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drugih 

•skladov 
f. Denarna sredstva neraz- 

porejenih sredstev 
C Sredstva v obraCunu 

In druga aktiva 
8 Kupci In druge tenatve 
9 Drusa aktiva 

S k u p n ) t 

Znesek 
v 000 din 

43 

292 

10 
412 

Zap 
it. Naziv postavke Znesek 

v (100 din 

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

sredstev 
8. Viri sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
» Drugi viri sredstev 

skupne porabe" 
C. Viri obratnih sredstev 

S Sklad obratnih sredstev 
S DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
I Rezervni sklad In drugI 

skladi 
J VlcJ nerazporejenih 

sredstev 
E Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelj) lr druge 

obveznost) 
11 Dmeo pasiva 

4 k u p n t > 

109 

1 
169 

47 
It 

412 

BaSunovodJa. 
Marija Rape 

Predsednik UO. Direktor. 
Reza Kralj 

Zaključni račun podjetja »SANITAR1A«, Ljubljana, Miklošičeva 17 
AKTIVA BlI ANCA na <1nn 31. decembra I9C0 PASIVA 
Za p 
4t Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
t Osnovna sredstva 
2 Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
8 Sredstva skupne 

porabe 
9 Sredstva skupne porabe 
I Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

S. Skupna obratna sredstva 
O Izločena sredstva 

S. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 
G. Sredstva v obračuna 

In druga aktiva 
8 Kupci In druge terjatve 
0 Druga aktiva 

S It u p a) i 

Znesek 
v 000 din 

1.070 

16.299 

1.382 
258 

57.494 

76.506 

/лр 
St . . Znesek Naziv postavke v ono mn 

A Viri osnovnih sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
2. Drug) viri osnovnih 

sredstev 
8. V.lrl sredstev skupne 

porabe 
J Sklad skupne porabe 
t DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
S Sklad obratnih sredstev 
9 DrugI vlrt obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugI skladi 
f Rezervni sklad In drug) 

skladi 
J Viri nerazporejenih 

sredstev 
E Vtrl sredstev 

» obračunu In druga pasiva 
D Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
ti Druga pasiva 

S k n p a) i 

1.070 

977 

1.478 
962 

17.392 
54.624 
76.506 

Računovodja: 
Malčl ZdcSot 

Predsednik UOi 
Iva Craoborl 

Direktor: 
Franc Dermastla 

L 



STRAN 36 GLASNIK 

Zaključni račun gost. podjetja »NEBOTIČNIK«, Ljubljana, Kidričeva 1 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 196(1 PASIVA 
Za p 
St. Naziv postavke Znesek 

v ooo din 
Za p 
št Na/.tv pastavke 

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 

I. Skupna obratna sredstva 
O. Izločena sredstva 

t. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugUi 
skladov 

T. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračuna 
In druga aktiva 

•. Kupci In druge terjatve 
0 Druga aktiva 

S k a p a J t 

7.535 

1.577 

3.107 

10.434 

107 
3.541 

78 
13 

26.395 

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 
T. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
8. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
U Druga pasiva 

Skupaj : 

Znesek 
v 000 din 

9.112 

3.107 

1.472 

107 
9.336 

3.261 
26.395 

Zaključni račun gost. podjetja DAJ-DAM, Ljubljana, Cankarjeva 4 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19C0 PASIVA 
Za p 
št. Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

B. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

6. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

f. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

8. Kupci in druge terjatve 
B Druga aktiva 

Skupaj; 

Znesek 
v 000 din 

66.783 

6.638 

11 

13.599 

142 
492 

1.107 
9 

88.672 

Za p 
St. Naziv postavke 

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

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabo 
3. Sklad skupne porabe 
4. DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
8. 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 
R. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 pobavltelji In druge 

obveznosti Ц. Druga pasiva 
Skupaj; 

Znesek 
v 000 din 

11.344 
61.798 

11 

860 
3.781 

263 
4.163 

6.631 
811.872 

Računovodja. 
Miro Gaspari 

Predsednik UO: 
Štefan Sluga 

Direktor; 
Matija SreS 

Računovodja: 
Tatjana Oogaia 

Predsednik UO; 
Ana Bučar 

Direktor; 
Štefka 2abkar 

Zaključni račun elektroinstalacijskega podj. ELEKTROMONTAZA, 
Ljubljana, Rožna dolina IX/eb 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1%0 
Zap 

St Naziv postavke 

A. Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
l Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C- Obratna sredstva 

t. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

I Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

T. Denarna sredstva neraz 
porejenlh sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

I. Kupci in druge terjatve 
• Druga aktiva 

Skupajt 

Znesek 
v 000 din 

787 

41 

3.299 

37 

2.433 
76 

6,673 

Zap 
St Naziv postavke 

A. Viri osnovnih sredstev 
I Sklad osnovnih sredstev 
t. DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

S Sklad obratnih sredstev 
6. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
t. Rezerv.il sklad In drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
D. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

S k u paj i 

PASIVA 
Znesek 

v 000 din 

701 
127 

405 
574 

62 
2.025 

2.481 
298 

6.673 

Računovodja; 
Ciril Rode 

Predsednik UO: Direktor: 
Jože OreSkovič 

Zaključni račun obrt. kamnoseškega podj. »NARAVNI KAMEN«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zap. 
St. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. 
St. Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
3. 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 

T. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 
E. Sredstva v obračunu 

in druga aktiva 
8. Kupd in druge terjatve 
B. Druga aktiva 

Skupaj; 

10.169 

9.400 

112 
49 

10.572 

813 

2.074 
279 

33.564 

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

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
3. Sklad skupne porabe 
4. DTugl 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 
8- Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

Skupaj; 

Znesek 
v ooo din 

20.372 

340 

7.367 
2.000 

813 

2.185 
376 

33,564 

Računovodja: 
Ivan Oblak 

Predsednik UO: 
Ludvik Pohajač 

Direktor; 
Stane Jarc 

Zaključni račun gost. podjetja »SOKOL«, Ljubljana, Ciril-Metodov trg 18 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 

Zaključni račun OPEKARNE VODICE, Vodice nad Ljubljano 

Zap 
St Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

9 Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

9 Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

1 Denarna sredstva neraz 
porejenlh sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci in druge terlatve 
9 Druga aktiva 

S k u p a J i 

Znesek 
v 000 din 

2.496 

817 

32 

4.403 

42 

7.917 

Zap 
št Naziv postavke 

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 
8 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; 

Znesek 
v 000 din 

3.220 

32 

i.443 

18 
1.428 

1.777 
7,917 

Računovodja; 
Miro Gaspari 

Predsednik UO: 
Anica Hosta 

Direktor: 
Fani Ster 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1900 
Zap 
St Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupno 

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 sklade in drugih 
skladov 

7. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci in druge terjatve 
9 Dmga aktiva 

Skupaj; 

34.376 

7.661 

640 

7.484 

681 
692 

1.409 
1.380 

54.323 

Zap 
št Naziv postavke 

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: 

PASIVA 
Znesek 
v 000 din 

29.541 
11.878 

640 

1.773 
750 

681 
6.003 

750 
145 

2.156 
54,323 

Računovod|a; 
Jakob Filipič 

Predsednik UO; 
Pavla Koželj 

Direktor: 
Miroslav Strie 


