
GLASNIK 

LJUBLJANA, 23. FEBRUARJA 1962 

URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

LJUBLJANA 

LETO IX., ŠTEV. 15 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
139. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena za- 
vona o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
1« LRS, št. 19/52), 1. in 2. a člena te- 
^ ti j nega zakona o občinski dokladi in 
jjosetpnem krajevnem prispevku (Ur. 
»st FLRJ, št. 19/55, 19/57, 52/58 in 52/59) 
ler 26. člena statuta občine Grosuplje 
le občinski ljudski odbor Grosuplje na 
fcJi občinskega zbora in zbora prolzva- 
la'Cev dne 2. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o Podaljšanju veljavnosti odloka o ob- 
pnski dokladi na dohodke od stavb za 
leto 1961 v občini Grosuplje tudi za 

leto 1962. 

1. člen 
Odlok o občinski dokladi na dohod- 

lc od stavb za leto 1961 v občini Gro- 
suplje, ki je bil sprejet na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev dne 
19/4-1961 (Glasnik, uradni vestnik okra- 
)a Ljubljana št. 40/61) velja tudi za 
•eto 1962. 

2. člen 
. Ta odlok začne veljati od dneva ob- 
^vc v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1/1-1962. 

Številka: 422-14/62-1/1. 
Datum: Grosuplje, 2/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežlč, 1. r. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. februarja 1962 

dalje. 
številka: 421-1/62-1/1. 
Datum: Grosuplje, dne 2/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežlč, 1. r. 

140. 
Na osnovi V. dela I. poglavja Tarife 

Prometnega davka (Ur. list FLRJ, šte- 
vilka 19/61) je občinski ljudski odbor 
. osuplje na svoji seji dne 2. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

a lokalne telegrafske In telefonske 
storitve. 
1. člen 

Uvaja se občinski prometni davek na 
aročnine za telefonske in telegrafske naPrave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega davka 
naročnine za telefonske in telegraf- 
naprave znaša 

23 naročnike ročnih central: 
IL skupina 130/o 

HI, skupina 80 »/o 
za naročnike avtomatskih telefonskih 

central: 
JL skupina ?OVo 

HI. skupina 100 «/o 
Za telegrafske naročnike 100 0/». 

3. člen 
Občinski prometni davek na naroj- 

141. 
Na podlagi 2. odstavka 15. čjena in 

2. točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list FLRJ, 
št. 19/52), 1., 2. m 2. a člena temeljnega 
zakona o občinski dokladi in o poseb- 
nem krajevnem prispevku (Uradni list 
FLRJ, št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 in 
52/59) in 26. člena statuta občine Gro- 
suplje je občinski ljudski odbor Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 2. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodke 

od kmetijstva v občini Grosuplje. 
1. člen 

Na območju občine Grosuplje se po- 
bira za leto 1962 občinska doklada od 
zavezancev dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od kme- 

tijstva je za leto 1962 ugotovljeni ka- 
tastrski dohodek, doklada pa se odmeri 
za posamezne katastrske občine pose- 
bej za kmetijske površine in posebej 
za gozdove in sicer po naslednjih stop- 
njah: 

1. za kmetijske površine: 
a) za katastrske občine: Blečji vrh, 

Luče, Mali vrh. Polica del, Račna, Vi- 
no. Ilova gora. Velike Lipljene se od- 
meri občinska doklada po naslednjih 
stopnjah: 

do 30.000 
od 30.000 
od 50.000 
od 80.000 
od 120.000 
od 160.000 
od 200.000 
od 250.000 
od 300.000 

din 
do 50.000 din 
do 80.004) din 
do 120.000 din 
do 160.000 din 
do 200.000 din 
do 250.000 din 
do 300.000 din 
dalje 

18 «/o 
20o/, 
24o/„ 
27 0/0 
30 o/0 
ЗЗо/о 
38o/o 
40 o/o 
42o/o 

b) za katastrske občine: Cesta, Gro- 
suplje, Kompolje, Podgora, Ponova vas, 
Sela, Slivnica, Stranska vas, Šmarje, 
Stara vas, Videm-Dobrepolje, Zagorica, 
Zdenska vas. Žalna se odmeri občinska 
doklada po naslednjih stopnjah: 

do 30.000 din 20 o/o 
od 30.000 do 50.000 din 240/, 
od 50.000 do 80.000 din 29 o/o 
Od 80.000 do 120.000 din 32 o/, 
od 120.000 do 160,Q00 din 36»/» 
od 160.000 do 200.000 dip 39«/o 
od 200.000 do 250.000 din 43 V« 
6d 250.000 do 300.000 din 45 o/o 

d 300.000 dalje 47 o/, '-'Dcinski prometni davek na naro{- od 300.000 dalje 470/o 
»ne za telefonske in telegrafske tja- c) za katastrske občjne: Draga, Hu- 

Pfavg je dodatpk k sedanjim tarlfnirtj (Jo, Male Dole, Stična, Bukovica, Cešnji- 
|.0stavkam za naročnino in se прога|)- ce. Dobrava, Sušica, VISpja gora, f^tavkatn za naročnino in se uporab- 

• * a razširitev in izpopolnitev tele- 
barskih in telefonskih naprav, 

& Dobrava, Sušica, VISpja gora, 
bm?. Kriška vas, Leskovcc, Podbti- 

tdvje. Polica del, Valična vaš. Vel. Glo- 

boko, Višnje, Vrhe, Zagradec se odmeri 
občinske doklada po naslednjih stop- 
njah: 

do 30.000 din 220/o 
od 30.006 do 50.000 din 25 o/0 
od 50.000 do 80.000 din 28 o/0 
od 80.000 do 120.000 din 31 o/o 
od 120.000 do 160.000 din 35 o/o 
od 160.000 do 200.000 din 38 o/o 
od 200.000 do 250.000 din 41 o/0 
od 250.000 do 300.000 din 44 o/, 
od 300.000 do 400.000 din 48 o/0 
od 400.000 do 500.000 din 51 o/o 
od 500.000 do 600.000 din 53 o/o 
od 600.000 dalje 55 o/o 
d) za katastrske občine: Gorenja 

vas, Podborst, Radohova vas, Šentvid, 
Vel. Pćce, Dedni "dol. Dob, Krka, Met- 
naj, Muljava in Temenica se odmeri ob- 
činska doklada po naslednjih stopnjah: 

do 30.000 din 24o/o 
od 30,000 do 50.000 din 27 «/0 
od 50.000 do 80.000 din 30 0/0 
od 80.000 do 120.000 din 33 0/0 
od 120.000 do 160.000 din 37 Vo 
od 160.000 do 200.000 din 40 0/0 
od 200.000 do 250.000 din 43 o/0 
od 250.000 do 300.000 din 46 o/0 
od 300.000 do 400.000 din 50% 
od 41)0.000 do 500.000 din 52 "U 
od 500.000 do 600.000 din 54 o/„ 
od 600.000 dalje 54 «/„ 

2. za gozdove: 
a) za katastrske občine: Blečji vrh 

Vino, Polica sel. Velika Ilova gora. Ve 
like Lipljene, Luče, Račna, Slivnica 
Stranska vas, Žalna, Mali vrh, Grosup 
Ije, Ponova vas, Šmarje, Stara vas. Pod 
gora, Kompolje, Zdenska vas, Cesta, 
Zagorica, Vidcm-Dobre polje in Sela se 
odmeri občinska doklada po naslednjih 
stopnjah: 

do 120.000 din 40/, 
od 120.000 dalje 60/0 
b) za katastrske občine; Gorenja 

vas, Podboršt, Radohova vas, Šentvid, 
Vel. Pece, Dedni dol. Dob, Krka, Met- 
naj, Muljava in Temenica se odmeri 
občinska doklada po naslednjih stop- 
njah: 

do 50.000 din 5 0/0 
od 50.000 do 120.000 din 7o/0 
od 120.000 dalje 9 o/0 

c) za katastrske občine: Draga, Hu- 
do, Male Dole, Stična, Bukovica, Ceš- 
njice. Dobrava, Sušica, Višnja gora, 
Ambrus, Kriška vas, Leskovec, Podbu- 
kovje. Polica del, Valična vas. Vel. Glo- 
boko. Višnje, Vrhe, Zagradec se odme- 
ri občinska doklada po naslednjih stop- 
njah: 

do 50.000 din 4 o/j 
od 50.000 do 160.000 din 6«/o 
od 160.000 do 300.000 din 7 o/0 
od 300.000 dalje 8 0/0 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in pla* 

tuja v gotovini istočasno in na isti na- 
čin kakor ustrezajoča dohodnina. 

4. člen 
Določbe uredb? o dohodnini (Urad- 

ni Ust FLRJ, St. 22/61), odloka O stop- 
nji aohodnine (Uradni list FLRJ, Štfev. 

13/61) in uredbe o prisilni izterjavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohodkov 
(Uradni ,list FLRJ, št. 3J-317/53 in 
25-316/57) se uporabljajo tudi za odme- 
ro in pobiranje občinske doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene za 

dohodnino, veljajo tudi za občinsko do- 
klado. 

6. Člen 
Га odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962 dalje. 

Številka: 422-16/62-3/1. 
Datum: 2/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežlč, 1. r. 

142. 
Občinski ljudski odbor Grosuplje je 

na podlagi 106. in 107. člena zakona o 
proračunih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ, št. 55-847/59) 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 2. februar 
j a 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za pospcSevanje 

kmetijstva občine Grosuplje. 

1. člen 
Ustanovi se sklad občine Grosuplje 

za pospeševanje kmetijstva. 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. Za svoje ob- 

veznosti odgovarja s svojimi sredstvi. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

pospeševanje organizirane kmetijske 
proizvodnje, za dotacije, nagrade in 
propagando. 

Dotacije se dajejo lahko kmetijskim 
in veterinarskim organizacijam, ki de- 
lajo pri organiziranem pospeševanju 
kmetijske in živinorejske proizvodnjo. 

Sredstva sklada se lahko dajejo tudi 
v obliki kreditov. 

4. člen 
Dohodki sklada so: 
1. sredstva, ki jih v sklad določa 

vsakoletni družbeni plan občine Gro- 
suplje, 

2. dotacije, darila in drugi nepred- 
videni dohodki, 

3. obresti od naloženih sredstev 
sklada. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki šte- 

je 5 do 7 članov. 
Predsednika in člane upravnega od- 

bora imenuje občinski ljudski odbor za 
dobo dveh let. 

6. člen 
fjačin upravljanja sklada In pos)> 

vanjii upravnega odbora se določi i 
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pravili. Pravila sprejme občinski ljudski 
odbor. 

Pravila sklada spreminja in dopol- 
njuje upravni odbor. Spremembe in 
dopolnitve pravil potrdi občinski ljud- 
ski odbor. 

7. člen 
Sklad ima svoj finančni načrt do- 

hodkov in izdatkov. Sklad posluje po 
določbah zakona o proračunih in o fi- 
nansiranju samostojnih zavodov. 

8. člen 
Sredstva sklada se vodijo po poseb- 

nem računu pri Narodni banki na Gro- 
supljem. 

9. člen 
Odredbodajalec za izvrSitev finanč- 

nega načrta sklada je predsednik uprav- 
nega odbora sklada oz. član upravnega 
odbora, ki ga določi upravni odbor. 

10. člen 
Administrativne zadeve opravlja od- 

delek za gospodarstvo občinskega ljud- 
skega odbora Grosuplje. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

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

Številka; 402-2/62-1/1. 
Datum; Grosuplje, 2/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janeiič, 1. r. 

OBČINA LITIJA 
143. 

Na osnovi V. dela I. poglavja Tarife 
prometnega davka (Ur. list FLRJ, 
št. 19/61) je občinski ljudski odbor Li- 
tija na skupni seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 25. januarja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 
na lokalne telegrafske In telefonske 

storitve. 
1. člen 

Uvaja se občinski prometni davek na 
naročnine za telefonske in telegrafske 
naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega dav- 

ka na naročnine za telefonske in tele- 
grafske naprave znaša; 

za naročnike rečnih central: 
11. skupina IS'/ii 

III. skupina 80 »/o 
za naročnike avtomatskih telefonskih 

central; 
II. skupina 20 Vo 

III. skupina 100 »/o 
za telegrafske naročnike 100»/«. 

3. člen 
Občinski prometni davek na naročni- 

ne za telefonske in telegrafske naprave 
je dodatek k sedanjim tarifnim pojtav- 
kam za naročnino in se uporablja za 
razširitev in izpopolnitev telegrafskih 
in telefonskih naprav. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1962 

dalje. 
Številka: 010-4/62-1/1. 
Datum: 25/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungcrčar, 1 ,v. 

nizaciji JPTT (Ur. 1. FLRJ, St. 50/60) je 
sprejel občinski ljudski odbor Litija na 
skupni seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 25. januarja 1962 na- 
slednji 

ODLOK 
o obvezni napeljavi telefonskih naprav v 
stanovanjske hiše družbenega sektorja. 

1. člen 
Vsaka nova enonadstropna in več- 

nadstropna zgradba z najmanj petimi 
stanovanji ali poslovnimi prostori, ki 
se zgradi v krajih s 5000 prebivalci, mo- 
ra imeti notranjo telefonsko napeljavo. 

2. člen 
če zahtevajo gospodarski interesi in 

potrebe kraja, sme upravni organ, pri- 
stojen za gradbene zadeve, odrediti ob- 
vezno napeljavo telefonskih naprav tudi 
v krajih, ki imajo manj kot 5000 pre- 
bivalcev za zgradbe iz 1. člena tega od- 
loka, a prav tako pa tudi za zgradbe, ki 
so manjše od onih iz 1. člena v krajih 
z vei kot 10.000 prebivalci. 

Pri izdajanju odločb iz prejšnjega 
odstavka morajo upravni (izvršilni) or- 
gani računati z možnostjo nabave ma- 
teriala, ki je potreben za zgraditev no- 
tranje telefonske napeljave in napeljave 
od najbližnjega telefonskega razvodišča 
do telefonskega naročnika. 

3. člen 
Ce v načrtu za zidanje zgradbe iz 

prednjih členov ni predvidena zgradi- 
tev notranje telefonske napeljave, ne 
bo izdal upravni organ, ki je pristojen 
za izdajanje takih načrtov, dovoljenje 
za zidanje, če se v načrt za zidanje ne 
vnese dodatno tudi zgraditev telefon- 
ske napeljave. 

4. člen 
Notranje telefonske napeljave se gra- 

dijo po veljavnih predpisih. Pri instala- 
ciji napeljave z izoliranimi cevmi ni 
treba napeljali v cevi žic, dokler niso 
postavljeni telefonski aparati. 

5. člen 
Upravni organ občinskega ljudskega 

odbora je pooblaščen, da izda natanč- 
nejše določbe za izvajanje tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok' velja od dneva, ko ga 

sprejmeta oba zbora občinskega ljud- 
skega odbora Litija in po objavi v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-5/62-1/1. 
Datum: 25/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Fungerčar, I. r. 

143. 
Na podlagi 1. odstavka 6. člena te- 

meljnega zakona o javnih cestah (Ur. 
list FLRJ, št. 27-459/61), 2. odstavka 50. 
člena zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. 1. FLRJ, št. 19/52) je občin- 
ski ljudski odbor Litija na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 25. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest IV. reda. 

1. člen 
Zaradi posebnega gospodarskega in 

prometnega pomena za občino Litija se 
za javne ceste IV. reda določijo te-le 
ceste: 

št. 238 Zavrstnik—Šmartno od km 32—33,450 1.450 km 
št. 241 Hotič—Vače—Trata od km 0—7.555 7.555 km 
št. 1243 Sava—Polšnik—Preska—Ceplje od km 0—16.400 16.400 km 
št. 1233 Sela—Tihaboj—Gabrovka od km 5.500—12 6.500 km 
št. 1239 Litija—Sava od km 0—7.588 7.588 km 
št. 1240 Ljubljana—Zalog—Kresnice—Litija od km 18.200—33.367 15.167 km 
št. 1253 Breg—Selšek od km 0—3.270 3.270 km 
št. 1586 Dole—Dobovica—Gradišče od km 0—8.400 8.400 km 
nova cesta Sopota—Dole od km 0—3 3.000 km 
— cesta Dole—Prevale—Ceplje—Brezovo—Tihaboj od km 0—7.500 7.500 km 
— cesta Jevnica—žel. podvoz—most—Senožeti od km 0—0,5 0,500 km 
— cesta Hotič—Konj—Ponoviče od km 0—3.500 3.500 km 

— odcep od republiške ceste 11. reda Litija—most—Ježa— 
Grbin od km 0—1.400 1.400 km 

— cesta Leskovica—Javorje od km 0—3.000 3.000 km 
— cesta Bajernik—Velika Kostrevnica—Kopačija od km 0—16.500 16.500 km 
— cesta Ješče—Sobrače od km 0—3.500 3.500 km 
— odcep ceste od republiške ceste Šmartno—Radohova 

vas—Črni potok—"Vintarjevec od km 0—4.500 4.500 km 

2. člen 
S tem odlokom preneha veljati odlok 

o kategorizaciji cest IV. reda na ob- 
močju občine Litija šr 01/1-2080/1 z 
dne 3/7-1956 in vsi drugi predpisi, ki 
so v nasprotju s tem odlokom. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Številka: 010-2/62-1/1. 
Datum: 25/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Fungerčar, 1. r. 

144. 
Na osnovi 50. Člena Zakona o pristoj- 

nosti občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov in njihovih organov (Ur. 1. FLRJ, 
št. 52/57) in 113. člena Zakona o orga- 

146. 
Na podlagi 31. člena zakona o cest- 

nih podjetjih (Ur. 1. FLRJ, št. 27460/61 \ 
2. točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. LRS št. 19/52) 
je občinski ljudski odbor Litija na svo- 
ji skupni seji občinskega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev dne 25. januarja 1962 
sprejel 

Skupaj 113.230 km 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada. 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad (v 

nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. dohodki občinskega ljudskega od- 

bora za ceste po zakonu o cestnih 
podjetjih in na osnovi tega zakona iz- 
danih predpisov. 

2. dotacije iz občinskega proračuna. 
3. drugi dohodki (dotacije, pomoči, 

darila). 
Sklad lahko najema posojila. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo 
javnih cest, v okviru programa razvoja 
cestne mreže. Program razvoja cestne 
mreže določi upravni odbor sklada v 
soglasju s Svetom za komunalne in sta- 
novanjske zadeve občine. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za vzdrže- 

vanje javnih cest brez povračila. 
Sredstva sklada se dajejo za rekon- 

strukcijo in gradnjo javnih cest pra- 
viloma brez povračila, lahko pa v skla- 
du s pravili tudi proti plačilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila: s pravili sc do- 

ločita organizacija in način poslovanja 
sklada. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima 7 članov, v katerem 
so prometni in drugi javni delavci. 

7. člen 
Predsednika upravnega odbora skla- 

da in namestnika izvolijo člani uprav- 
nega odbora izmed sebe. 

8. člen 
Mandatna doba članov upravnega 

odbora traja dve leti. 
9. člen 

Sklad posluje po določbah zakona o 
proračunih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov. 

Dohodki sklada in izdatki se za vsa- 
ko leto določijo s finančnim načrtom- 

Finančni načrt sprejema v skladu s 
programom razvoja cestne mreže 
upravni- odbor sklada. 

10. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne re- 

zerve, letna vlaganja v rezervo in rok, 
do katerega mora rezerva doseči dolo- 
čeno višino, določi Svet za komunalne 
in stanovanjske zadeve občinskega ljud- 
skega odbora Litija na predlog uprav- 
nega odbora sklada. 

11. člen 
Upravni odbor sklada opravlja zla- 

sti naslednje zadeve: 
1. sprejema pravila sklada, 
2. predlaga program razvoja cestne 

mreže, 
3. sprejema finančni načrt sklada, 
4. odloča o dajanju sredstev ^ 

sklada, 
5. spremlja izvrševanje del, za ka- 

tera so dana sredstva sklada, 
6. sprejema zaključni račun sklada, 
7. opravlja druge naloge, ki so fflu 

dane s pravili sklada in drugimi pred- 
pisi. 

12. člen 
Naredbodajalec za izvršitev finanč* 

nega načrta sklada je načelnik oddelka 
za gospodarske, gradbene in komunal- 
ne zadeve občinskega ljudskega odbora 
Litija. 

13. člen 
Upravne in administrativne zadeve 

sklada opravlja oddelek za gospodar- 
ske, gradbene in komunalne zadeve ob" 
činskega ljudskega odbora Litija, vs« 
finančne in računovodske posle Pa 

opravlja oddelek za finance občinskega 
ljudskega odbora. 

14. člen 
Prva imenovanja in izvolitve članOv 

upravnega odbora sklada je treba oprt' 
viti najpozneje do 31. januarja 1962. 

15. člen 
Sklad prične s poslovanjem 1. ja' 

nuarja 1962. 
16. člen 

Dosedanji odlok cestnega sklada ob" 
činskega ljudskega odbora Litija V(f 

neha veljati. 
17. člen 

Ta odlok velja od dneva objave * 
»Glasniku«, uradnem vestniku okraj8 

Ljubljana. 
Številka: 010-3/62-1/1. 
Datum: 25/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbof* 

Stane Fungerčar, i. r. 
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147. 
Na podlagi 22. člena temeljnega za- 

gona o finansiranju šolstva (Ur. list 
rUj, št. 53/61), 1. in 2. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
Proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev (Ur. 1. FLRJ, št. 9/61), 
Navodila o obračunavanju in delitvi 
Prispevka v družbene sklade za šolstvo 
(Ur. 1. FLRJ, št. 12/61), Odloka o delu 
Prispevka v družbene sklade za šol- 
stvo, kj pripada občinskemu skladu za 
'olstvo, Odloka o osnovi in stopnji pri- 
spevka v družbene sklade za šolstvo, ki 
p plačujejo zasebne obrti (Ur. 1. LRS, 
st- 9/61) ter 12. točke 26. člena statuta 
0bčine Litija je občinski zbor in zbor 
Proizvajalcev občinskega ljudskega od- 
oora Lilija na skupni seji dne 25. ja- 
nuarja 1962 sprejel 

ODLOK 
0 virih sredstev, ki se stekajo v sklad 

za šolstvo pri občinskem ljudskem 
odboru Litija. 

1. člen 
V sklad za šolstvo pri občinskem 

ljudskem odboru Litija se stekajo na- 
slednja sredstva: 

a) del dohodkov občine, ki ga določi 
občinski ljudski odbor v odloku o pro- 
računu ; 

b) 10 o/o plačanega proračunskega 
Prispevka iz osebnega dohodka delav- 
^ev; ta dohodek se vplača pred razde- 
htvijo med politično teritorialnimi eno- 
tami; 

c) 100 o/o dopolnilnega proračunske- 
8a prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev ; 

d) 50 o/o občinske doldade, ki jo pla- 
čujejo zavezanci za dohodnino; 

e) sredstva od zasebnih obrtnih de- 
lavnic, zasebnih gostišč in lastnikov za- 
sebnih cestnih motornih vozil, ki se 
ukvarjajo z javnim prometom v višini 
5 »/o osnove, po kateri plačujejo do- 
hodnino ; 

f) 0,5% od splošnega prometnega 
davka od zasebnih obrtnikov in samo- 
stojnih poklicev; 

g) 0,5 o/o splošnega prometnega dav- 
ka od ostalih zasebnikov, ki se jim da- 
vek ne predpisuje po razporedu, pobran 
z odtegnitvijo. 

2. člen 
Vsa sredstva, navedena v 1. členu 

tega odloka, so dolžni gospodarske or- 
ganizacije in pristojni organi ter ostali 
zavezanci odvajati na tekoči račun Skla- 
da za šolstvo pri Narodni banki Litija. 

3. člen 
V kolikor sredstva, izračunana po 

členu L tega odloka, ne bodo zadošča- 
la za nemoteno delo na šolah, je manj- 
kajoča sredstva dolžan zagotoviti ob- 
činski ljudski odbor Litija. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

'Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, izvaja pa se od 1. januar- 
ja 1962. 

številka: 01(W62-1/1. 
Datum: 25/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar, 1. r. 

148. 
Na podlagi 27. točke 42. člena za- 

kona o pristojnosti občinskih in okraj- 
n'h ljudskih odborov in njihovih orga- 
nov (Ur. I. FLRJ, št. 52/57) na podlagi 
5-. 6. in 47. člena temeljnega zakona o 
Varstvu živine pred živalskimi kužnimi 
boleznimi (Ur. 1. FLRJ, št. 26/54) na 
Podlagi odredbe o množičnih veterinar- 
skih ukrepih, ki se opravljajo na stro- 
ške lastnikov in imetnikov živine (Ur. 
Ust LRS, št. 2/59) in na podlagi zakona 
0 higieni proizvodnje in prometa z mle- 

kom (Ur. 1. LRS, št. 14-1/61) izdaja ob- 
činski ljudski odbor Litija na podlagi 
sklepa seje občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 25. januarja 1962 

ODLOK 
o izkoreninjenju tuberkuloze goved 

na območju občine Litija. 
L člen 

Zaradi izkoreninjenja tuberkuloze 
goved in zaradi varstva ljudskega zdrav- 
ja se mora na območju občine Litija 
preiskati vsa goveja živina, stara nad 
2 meseca. 

2. člen 
Izkoreninjenje tuberkuloze goved or- 

ganizira in vodi veterinarski inšpektor 
občinskega ljudskega odbora Litija. Za 
tehnično izvedbo pa se lahko pooblasti- 
jo veterinarji Veterinarske postaje in 
drugi veterinarji. 

3. člen 
Živali, ki bodo spoznane za okužene 

s tuberkulozo, morajo lastniki oddati 
v zakol najkasneje v 30 dneh. Rok od- 
daje in ostale ukrepe določi z odločbo 
občinski ljudski odbor Litija. 

4. člen 
Lastnikom hlevov, v katerih niso bi- 

la ugotovljena tuberkulozna goveda, 
izda veterinarski inšpektor občinskega 
ljudskega odbora potrdilo o neokuženo- 
sti hlevov s tuberkulozo goved. 

5. člen 
Tuberkulinizacija in pregled živine 

se opravlja po hlevih na stroške last- 
nikov ali imetnikov živali, in sicer po 
300 dinarjev na glavo. 

6. člen 
Pri občinskem ljudskem odboru Li- 

tija se ustanovijo sredstva in Komisija 
za plačevanje odškodnin tuberkuloznih 
živali. Ta sredstva pa se formirajo na 
podlagi pravilnika, sredstev za plačeva- 
nje odškodnin tuberkuloznih živali, ka- 
terega potrdi Svet za kmetijstvo in go- 
zdarstvo pri občinskem ljudskem od- 
boru Litija. 

7. člen 
Vsa goveja živina, ki je lastniki ali 

imetniki nabavijo na novo za rejo, mo- 
ra imeti potrdilo pristojnega veterinar- 
skega inšpektorja, da ni reagirala na 
tuberkulin. 

8. člen 
Kršitev odločb 1., 3. in 7. člena se 

kaznuje po določilih 71. in 72. člena te- 
meljnega zakona o varstvu živine pred 
živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. list 
FLRJ, št. 26/54). 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

številka: 010-7/62-1/1. 
Datum: 25/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar, 1. r. 

149. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena in 

2. točke 50. Člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. LRS, št. 19/52), 
26. člena statuta občine Litija, 87. člena 
Zakona o zdravstvenem varstvu in or- 
ganizaciji zdravstvene službe v LRS 
(Ur. 1. LRS, št. 9/61) je občinski ljud- 
ski odbor Litija na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 16. de- 
cembra 1961 izdal 

ODLOČBO 
o določitvi občinskega zdravstvenega 

centra. 
1. 

Zdravstveni dom Litija opravlja na- 
loge zdravstvenega centra za področje 
občine Litija. 

2. 
Naloge občinskega zdravstvenega 

centra so: 
— spremlja in proučuje zdravstveno 

stanje prebivalstva, higienske razmere 
ter organizacijo in delo zdravstvenih 
zavodov in v ta namen zbira in obde- 
luje predpisane zdravstvene, statistične 
in druge podatke o strokovnem delu 
zdravstvenih zavodov in poroča o tem 
občinskemu ljudskemu odboru; 

— predlaga pristojnim in zainteresi- 
ranim organom občinskega ljudskega 
odbora predlog orientacijskega progra- 
ma razvoja zdravstvene službe, predlog 
programa zdravstvenega varstva, ki je 
splošnega pomena za območje zdrav- 
stvenega centra, predlog za napredek 
zdravstvene službe in zdravstvenega za- 
voda ter po potrebi še drugo predloge 
in strokovna mnenja za reševanje 
aktualnih problemov s področja zdrav- 
stva; 

— opravlja druge naloge, ki so mu 
dano z zakonom ali po zadolžitvi Sveta 
za zdravstvo občinskega ljudskega od- 
bora Litija. 

3. 
Stroški občinskega zdravstvenega 

centra za opravljanje njegovih nalog se 
krijejo iz proračunskih sredstev občin- 
skega ljudskega odbora Litija. 

4. 
Občinski zdravstveni center upravlja- 

jo organi vodstva Zdravstvenega doma 
Litija. 

5. 
Delovna mesta, potrebna za poslova- 

nje Občinskega zdravstvenega centra, 
določi Svet za zdravstvo občinskega 
ljudskega odbora Litija. 

6. 
Občinski zdravstveni center ima po- 

seben strokovni svet, ta obravnava 
strokovna vprašanja in daje organom 
ter prizadetim zavodom in organizaci- 
jam mnenje o predlogih in poročilih 
centra. 

Število članov strokovnega sveta ter 
njegov sestav določijo pravila Zdrav- 
stvenega doma Ljtija. Strokovni svet 
lahko imenuje stalne ali začasne komi- 
sije za razne strokovne dejavnosti. 

Številka: 02/8-ZA-82/1-61. 
Datum: 16. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar, I. r. 

OBČINA 
LJUSLJANA-BEŽIGRAD 

150. 
Na podlagi 27. točke 42. člena Zako- 

na o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov in njihovih organov 
(Uradni list FLRJ, št. 52/57), na pod- 
lagi 5. 6. in 47. člena temeljnega za- 
kona o varstvu živine pred živalskimi 
kužnimi boleznimi (Uradni list FLRJ, 
št. 26/54) in na podlagi odredbe o mno- 
žičnih veterinarskih ukrepih, ki se 
opravljajo na stroške lastnikov ali imet- 
nikov živine (Uradni list LRS, št. 2/59), 
je sprejel občinski ljudski odbor Lj ub- 
ij ana-Bežigrad na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
26. januarja 1962 

ODREDBO 
o obveznem Izkoreninjenju tuberkuloze 
govedi na območju občine Ljubljana- 

Beilgrad. 
1. 

Zaradi izkoreninjenja tuberkuloze 
govedi zaradi varstva ljudskega zdravja 
se mora na območju občine Ljubljana- 
Bežigrad preiskati na tuberkulozo vsa 
goveja živina stara nad 1 mesec. Pre- 
iskava s pomočjo tuberkulinizacije mo- 

ra biti izvršena najkasneje do 31. de- 
cembra 1962. 

2. 
Vse živali je treba ob tuberkulini- 

zaciji trajno oštevilčiti, kolikor že niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze goved or- 

ganizira in vodi veterinarski inšpektor 
občinskega ljudskega odbora. Za teh- 
nično izvedbo pa se lahko pooblastijo 
veterinarji veterinarske postaje in dru- 
gi veterinarji. 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za okužene 

s tuberkulozo, morajo lastniki, oddati 
v zakol najkasneje v 30 dneh po ugoto- 
vitvi okužbe. Rok oddaje v zakol in 
ostale ukrepe določi občinski ljudski 
odbor s svojo odločbo. 

5. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso bila 

ugotovljena tuberkulozna goveda, izda 
veterinarski inšpektor ObLO potrdila o 
neokuženosti hlevov s tuberkulozo 
goved. 

6. 
Tuberkulinizacija in pregled živine 

se opravljata po hlevih na stroške last- 
nikov ali imetnikov živali in sicer po 
300 din za glavo. 

7. 
Pri okrajnem ljudskem odboru Ljub- 

ljana se ustanovi sklad za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali. V ta 
sklad se stekajo sredstva iz 6. točke te 
odredbe, kolikor presegajo stroške tu- 
berkulinizacije in iz drugih virov po 
posebnih predpisih občinskega ljudske- 
ga odbora. 

8. 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki ali 

imetniki nabavijo na novo za rejo, mo- 
ra imeti potrdilo pristojnega občinskega 
veterinarskega inšpektorja, da ni reagi- 
rala na tuberkulin in da izvira iz hleva, 
ki ni okužen s tuberkulozo. 

9. 
Kršitev te odredbe se kaznuje po do- 

ločilih 71. in 72. Člena temeljnega za- 
kona o varstvu živine pred živalskimi 
kužnimi boleznimi. 

10. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 3224/62-1. 
Datum: 26/1-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ljubljana-Bežigrad 
Stane Koman, 1. r. 

151. 
Na podlagi 27. točke, 42. člena Zako- 

na o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov in njihovih organov 
(Uradni list FLRJ štev. 52/57), na pod- 
lagi 5., 6. in 47. člena Temeljnega zako- 
na o varstvu živine pred živalskimi kuž- 
nimi boleznimi (Uradni list FLRJ štev. 
26/54) in na podlagi odredbe o množič- 
nih veterinarskih ukrepih, ki se oprav- 
ljajo na stroške lastnikov ali imetnikov 
živine (Uradni list LRS štev. 2/59), je 
občinski ljudski odbor Ljubljana-BciV 
grad na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 26. januarja 
1962 sprejel 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenju psov 

proti pasji steklini na območju občine 
Ljubijana-Beilgrad 

1. 
Zaradi preprečevanja in zatiranja 

pasje stekline in zaradi varstva ljudske- 
ga zdravja se morajo na območju obči- 
ne Ljubljana-Bežigrad obvezno cepiti 
proti pasji steklini vsi nad 6 mesecev 
stari psi. 
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2. 
Cepljenje se opravi na določenih 

ibirnih mestih. Kraj in čas cepljenja 
jdredi za kmetijstvo pristojni občinski 
apravni organ. 

3. 
Cepljenje psov se opravi na stroške 

lastnika psov in sicer po 300 din na 
glavo. 

4. 
Kršitev določbe iz 1. točke te odred- 

oe se kaznuje po določilih 72. člena Te- 
meljnega zakona o varstvu živine pred 
živalskimi kužnimi boleznimi. Za izved- 
bo upravno kazenskega postopka in Iz- 
rek kazni je pristojen občinski sodnik 
za prekrške. 

5. 
Ta odredba začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 322-5/62-1 
Datum; 26/1-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman, 1. r, 

OBČINA RIBNICA 
152. 

Občinski zbor občinskega ljud- 
skega odbora Ribnica je na seji 
dne 10. februarja 1962 na podlogi 
1. odstavka 157. člena zakona o vo- 
litvah in odpoklicu odbornikov ljud- 
skega odbora (Uradni list LRS 
Št. 25/57) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestnb volitve 

v občinski zbor občinskega ljudske- 
ga odboru Ribnica v volilni enoti 
Breg-Dolenji Lazi-Zapuže, ker je 
fireuehal mandat odborniku te vo- 
ilne enote MALOV1C Silvu, ki je 

bil izvoljen v tej volilni enoti. 
2. člen 

Volitve bodo 18. marca 1962. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v >Glasmku<, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana 
in na krajevno običajen način v na- 
vedeni volilni enoti. 

Številka: 01-01-5/62. 
Datum; 10. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Stane Goršič 1. r. 

ОШШ TSB0VUE 
153. 

Na podlagi 106. člena zakona o pro- 
računih in o finansiranju samostojnih 
zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 52-847/59) in 
6. ter 12, točke 27. člena statuta občine 
Trbovlje je občinski ljudski odbor Tr- 
bovlje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 27. Januar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za pospeševanje 

kulturne in telcsnovzgojne dejavnosti 
1. člen 

Ustanovi se sklad za pospeševanje 
kulturne in telcsnovzgojne dejavnosti 
za območje občine Trbovlje (v nadalj- 
njem besedilu »sklad«). 

2. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

dotacije kulturnim i'n telesnovzgojnim 
organizacijam za pospeševanje njihovo 
osnovne dejavnosti ter za gradnje in 
vzdrževanje njihovih naprav in objek- 
tov. 

Sredstev, ki se za te namene dajejo 
iz sklada, ni treba vračati. 

3. člen 
V sklad se stekajo; 
1. Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka delavcev po od- 
loku občinskega ljudskega odbora Tr- 

bovlje o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka delav- 
čev; 

2. sredstva, ki so za ta namen dolo- 
čerla v občinskem proračunu; 

i. dotacije drugih političnih terito- 
rialnih enot, gospodarskih organizacij, 
zavodov in ustanov; 

4. obresti sredstev sklada; 
5. posojila; 
6. darila in volila. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznost sklada Jamči ustano- 

vitelJ- 5. člen 
Sklad ima pravila. 
S pravili sklada se določila organi- 

zacija in način poslovanja sklada. 
Pravila sprejme upravni odbor skla- 

da, potrdi pa Jih občinski ljudski od- 
bor- 6. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 11 članov, ki Jih 

imenuje občinski ljudski odbor na 
predlog občinskega odbora Socialistič- 
ne zveze delovnih ljudi Jugoslavije. Vsaj 
en član mora biti odbornik občinskega 
ljudskega odbora; v upravnem odboru 
so: predsednik sveta občinskega ljud- 
skega odbora za prosveto in kulturo in 
predsednik sveta za telesno vzgojo, pred- 
sednik sveta Svobod in predsednik zve- 
ze društev za telesno vzgojo. Ostali čla- 
ni se imenujejo izmed državljanov, ki 
lahko s svojimi izkušnjami pripomore- 
jo k uspešnemu delu sklada. 

Upravni офзог se konstituira sam. 
Funkcija članov odbora traja dvo 

Ieti- 7. člen 
Administrativne zadeve sklada oprav- 

lja upravni organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za kulturo. 

8. člen 
Sklad ima rezervo. Skupna rezerva 

mora znašati 10 »/o vsakoletnih planira 
nih sredstev sklada. To višino mora re- 
zerva doseči v 5 letih. Koliko se vsako 
leto vloži v rezervo, da doseže določe- 
no višino, določita sporazumno sveta 
občinskega ljudskega odbora, ki sta 
pristojna za kulturo in telesno vzgojo, 
na predlog upravnega odbora sklada. 

9. člen 
Sredstva sklada razporejajo z letnim 

finančnim načrtom. Finančni načrt In 
zaključni račun sprejme upravni odbof 
sklada, potrdi pa upravni organ, ki Je 
pristojen za kulturo sporazumno z or- 
ganom, ki Je pristojen za telesno 
vzgojo' 10. člen 

Odredbodajalec za izvršitev finanč- 
nega načrta Je predsednik upravnega 
odbora sklada. 

11. člen 
Upravni odbor sklada poroča o svo- 

jem delu svetu občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za kulturo. 

12. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi V 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.; 01/1-02-6/62 
Datum; 27/1-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak, 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
154. 

Zbor proizvajalcev občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi je na 
svoji seji dne 7. februarja 1962 na pod- 
lagi prvega odstavka 137. člena zakona 
o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov sprejel naslednji 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpišejo se nadomestne volitve v 
zbor proizvajalcev občinskega ljudske- 
ga odbora Zagorje ob Savi v proizvajal- 
ni skupini industrije, trgovine in obrti 

1. člen 
V volilni enoti št. 1, ki obsega gospo- 

darsko organizacijo »Varnost« Zagorje 
ob Savi, kjer je prenehal mandat od 
borniku tega zbora Grabnarju Alojzu, 

2. člen 
V volilni enoti št. 5, ki obsega Grad- 

beno podjetje Zagorje ob Savi, ker jo 
prenehal mandat odborniku tega zbora 
Hribarju Janezu. 

3. člen 
V volilni enoti št. 6, ki obsega obrat 

Kisovec Rudnika rjavega premoga Za- 
gorje, ker Je prenehal mandat odborni- 
ku tega zbora Vidie Ivanki. 

4. člen 
V volilni enoti št. 10, ki obsega go- 

spodarske organizacije LIP Zagorje, 
SAP, poslovalnica Zagorje in Kotnunal- 
пб podjetje Zagorje, ker Je prenehal 
mandat odborniku Bučevcu Stanetu. 

5. člen 
Nadomestne volitve bodo v soboto 

dne 3. marca 1962. 
6. člen 

Prednji odlok se objavi v »Glasni- 
ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 013-2/62-1. 
Zagorje ob Savi, 7. 2. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

VSEBINA 
139, Odlok o nadaljevanju veljavnosti odloka 

o občinski dokladi na dohodke od slav^) 
za leto 1961 tudi za leto 19&2 občine 
Grosuplje. 

140, Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegralske in tele- 
fonske storitve občine Grosuplje. 

Ul. Odlok o občinski dokladi na dohodke 
od kmetijstva občine Grosuplje. 

142, Odlok o ustanovitvi sklada za pospeSe- 
vanje kmetijstva občine Grosuplje. 

141, Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in telefon- 
sko storitve občino Litija. 

144. Odlok o obvezni napeljavi telefonskih 
naprav v stanovanjske nišo družbenega 
sektorja občine Lilija. 

145. Odlok o določitvi cest IV. reda občine 
Litija. 

146. Odlok o ustanovitvi občinskega cestnega 
sklada občine Litija. 

147. Odlok o virili sredstev, ki se stekajo 
v sklad za Šolstvo — občino Litija. 

148. Odlok o izkoreninjenju tuberkuloze go- 
ved občine Litija. 

149. Odločba o določitvi občinskega zdrav- 
stvenega centra občine Litija. 

150. Odredba o obveznem izkoreninjenju tu- 
berkuloze govedi občine Ljubljana-Bežl-, 

151. &dredba o obveznem zaSčitnem ceplje- 
nju psov proti pasji steklini — občin* 
Ljubljana-Bežigrad. 

152. Odlok o razpisu nadomestnih volite* 
občine Ribnica. 

!5J. Odlok o ustanovitvi sklada za pospeSe- 
vanje kulturne in telesno-Tzgojne dejav- 
nosti občine Trbovlje. 

154. Odlok o razpisu nadomestnih volite* 
občine Zagorje ob Savi. 
Zaključni računi gospodarskih organi- 
zacij. 

Zaključni račun KOVINSKEGA PODJETJA, Ribnica 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1K'V PASIVA 

Zap. 
št. Naziv postavke 

Л. Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
a Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
j sredstva skupne porabe 
t Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

1 Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva nerat- 
porejcnlh sredstev 
B. Sredstva v obračano 

In druga aktiva 
8. Kupe) In druge terjatve 
» Druga aktiva 

ekupaji 

Znesek 
v 000 din 

20.112 

688 

821 

16.817 

323 

20.342 
3.820 

68.923 

zap Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 8.970 
I. DrugI viri osnovnih 

sredstev 17.830 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
I. Sklad skupne porabe 28 
I. DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
5. Sklad obratnih sredstev 6.908 
J DrugI viri obratnih 

sredstev 8.307 
D, Rezervni sklad 

In drugI skladi 
Г, Rezervni sklad In drugI 

skladi 673 
3 Viri nerazporejenih 

sredstev 20.859 
Б, Viti sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
#. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 891 
10. Dobavitelji In druge 

obveznosti 1-745 
ll Druga pasiva 3.715 

Skupa)! 68.923 

Računovodja: 
Draga LovSln 

Predsednik DS: 
Stane Zbona 

Direktor: 
Lado Bajde 

Zaključni račun OBRTNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA. Vrhnikar^ 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zap 
it Naziv postavke 

A. Osnovna sredstva 
i. Osnovna sredstva 
I. Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
8 Sredstva skupne porabe 
< Denarna sredstva skupne 

porabe 
C, Obratna sredstva 

9. Skupna obratna sredstva 
D, izločena sredstva 

I Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva nerai 
porelenlh sredstev 
S Sredstva v obračune 

In druga aktiva 
8 Kupci m druge tenatve 
9 »riiga aktiva 

S к u p a 11 

Znesek 
v 000 din 

125.940 

1.929 

10 

27.362 

333 

16.343 
228 

172.141 

Zap 
«t Naziv postavke 

A. Viti osnovnih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
1. DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
J. Sklad skupne porab« 
I. DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
9. Sklad obratnih sredstev 
8. DrugI viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugI skladi 
t Rezervni sklad In drugi 

skladi 
d Viri nerazporejenih 

sredstev 
E, Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
». Kratkoročni krediti 

»a obratna sredstva 
Dohavltelji In druge 
obveznosti 
Druca pasiva 

S K u p a J i 

10 
II 

Znesek 
v 000 din 

133.409 

10 

1.711 
19.672 

409 
10,681 

79 
6.107 

63 
172.141 

Vodja računovodstva: 
Nada Novak 

Predsednik UO: 
Anton Jereb 

Direktor: 
Janez Brenčlč 


