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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA 
LJUBUANA-EiEŽIGRAD 

155. 
Na podlagi 12., 13., 15. in 16. točke 

50. člena zakona o občjnskih ljudskih 
Odborih (Ur. iist LRŠ, št. 10-88/52), 
15. člena splošnega zakona o stano- 
vanjskih skupnostih (Ur. list FLRJ, 
št. 16/59) in 2. točke 26. člena statuta 
občine Ljubljana-Bežigrad sta ob- 
Cinski zbor in zbor proizvajalcev na 
seji dne 26. januarja 1962 sprejela 

ODLOČBO 
o dopolnitvi odločbe o prenosu otro- 
Skih vrtcev v pristojnost stanovanj- 
skih skupnosti LJublJana-Bcžlgrad. 

1. 
Odločba o prenosu otroških vrt- 

cev v prostojnost stanovanjskih 
skupnosti Ljubljana-Bežigrad, objav- 
ljena v Glasniku Ljubljana številka 
13/61 in 25/61, se dopolni tako, da se 
1. odstavku 2. člena doda točka f) z 
naslednjim besedilom: 

f) Otroški vrtec v šoli Mirana 
Jarca, Ljubljana, Peričeva 12, v pri- 
stojnost stanovanjske skupnosti 
»•Boris Kidrič« in bo posloval v sklo- 
pu »Vzgojno varstvenega zavoda 
JELKA«, Ljubljana, Linhartova 9, 
kateri je naveden pod točko d. te od- 
ločbe. 

2. 
Ta odločba velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 02-24/62-1 
Datum: 8/2-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman I. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK 

156. 
Na podlagi 7. člena splošnega za- 

kona o ureditvi občin in okrajev (Ur. 
list FLRJ, št. 26/55) in 27. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič-Rudnik na seji občinskega zbora 
Jn na seji zbora proizvajalcev dne 
3. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o krajevnih skupnostih v občini 

Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
V namenu, da bi se pospešilo in 

uredilo sodelovanje in medsebojna 
Pomoč državljanov pri potrebah dru- 

in gospodarstey, kakor tudi za- 
radi njihovega spdelovahja pri reše- 
vanju komunalnih, socialnih, zdrav- 
stvenih in drugih zadev in vprašanj, 

so pomembna za razvoj in napre- 
dek naselij, se no območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik ustanavljajo 
naslednje krajjgvnp skMpngsti z ф- 
JPpčjl naslednjih krajevnih odborov 
v občini: 

1. Krajevna skupnost Velike La- 
§če z območji krajevnih odborov 
Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovi- 
ca, Opalkovo in Rašica; 

2. Krajevna skupnost Rob z ob- 
močji krajevnih odborov Rob, Pur- 
kače, Mohorje in Veliki Osolnik; 

3. Krajevna skupnost Turjak z 
območjem krajevnega odbora Tur- 
jak; 

4. Krajevna skupnost Zapotok z 
območji krajevnih odborov Colo in 
Zapotok; 

5. Krajevna skupnost Zelimlje z 
območjem krajevnega odboa Zelim- 
ije; 

6. Krajevna skupnost Škofljica z 
območji krajevnih odborov Škofljica 
in Pijava gorica; 

7. Krajevna skupnost Lavrica z 
območjem krajevnega odbora Lavri- 
ca; 

8. Krajevna skupnost Ig z območ- 
jem krajevnega odbora Ig; 

9. Krajevna skupnost Tomišelj z 
območjem krajevnega odbora To- 
mišelj ; 

10. Krajevna skupnost Preserje z 
območji krajevnih odborov Preserje 
in Podpeč; 

11. Krajevna skupnost Brezovica z 
območji krajevnih odborov Brezo- 
vica in Vnanje gorice; 

12. Krajevna skupnost Notranje 
gorice z območjem krajevnega odbo- 
ra Notranje gorice ; 

13. Krajevna skupnost Dobrova z 
območjem krajevnega odbora Do- 
brova; 

14. Krajevna skupnost Horjul z 
območji krajevnih odborov Horjul in 
Sentjošt-Butajnova; 

15. Krajevna skupnost Črni vrh 
z območjem krajevnega odbora Črni 
vrh; 

16. Krajevna skupnost Polhov 
Gradec z območjem krajevnega od- 
bora Polhov Gradec; 

17. Krajevna skupnost Rakitna z 
območjem krajevnega odbora Rakit- 
na. 

2. člen 
Krajevne skupnosti so samostojne 

in samoupravne organizacije, ki ima- 
jo svojstvo pravne osebe in samo- 
stojno odgovarjajo za izvrševanje 
svojih obveznosti. 

Krajevne skupnosti nimajo funk- 
cije oblasti. 

Sedež krajevne skupnosti je v 
kraju, po katerem ima skupnost ima. 

3. člen 
Glede področja in pristojnosti 

krajevnih skupnosti veljajo ob smi- 
selni uporabi določbe statuta, zako- 
na o stanovanjskih skupnostih in 
drugi veljavni predpisi, ki urejajo 
področje In pristojnosti krajevnih 
odborov in stanovanjskih skupnosti. 

4. Člen 
Za finančno poslovanje krajevnih 

skupposti sg gmis^ino uporabljajo 
{Jčjločfep predjilspv, ki veljajo za sta- 
novanjske skupnosti. 

Finančna sredstva za opravljanje 
svojih nalog dobi krajevna skupnost 
od občinskega ljudskega odbora, od 
državljanov z - območja krajevne 
skupnosti kot samoprispevek in iz 
drugih virov. 

5. člen 
Temeljni organ krajevne skupno- 

sti je svet krajevne skupnosti. 
Svet krajevne skupnosti šteje do 

11 članov. Sestavljajo ga tisti odbor- 
niki občinskega ljudskega odbora, 
ki so bili izvoljeni na območju .kra- 
jevne skupnosti, in člani, ki jih vo- 
lijo volivci na zborih volivcev. 

6, člen 
Zo volitve članov v svet krajev- 

ne skupnosti in glede števila članov, 
ki jih volijo posamezni zbori voliv- 
cev, veljajo smlsslro *„-'rezne določ- 
be statuta občine Liubljana-Vič- 
Rudnik, ki veljajo za volitve v kra- 
jevne odbore. 

, 7-, Člen . 
Krajevna skupnost ima svoj sta- 

tut. S statutom se določijo organi, 
organizacija, področje in območje 
krajevne skupnosti. Osnutek statuta 
krajevne skupnosti je treba predlo- 
žiti v obravnavo zboru volivcev. 

O statutu krajevne skupnosti 
sklepa svet krajevne skupnosti, po- 
trdi pa ga občinski ljudski odbor na 
sejah obeh zborov. 

8. člen 
Krajevne skupnosti začnejo s po- 

slovanjem z dnem 1. marca 19S2. 

9. člen 
Ta odlok velja od dne objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 02-15 
Datum: 3. februarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome 1. r. 

157. 
Na podlagi 27. točke 42. člena za- 

kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in njiho- 
vih organov (Ur. list FLRJ, št. 52/57), 
5., 6. in 47. člena temeljnega zakona 
o varstvu živine pred živalskimi kuž- 
nimi boleznimi (Ur. list FLRJ, št. 
26/54) In na podlagi odredbe o mno- 
žičnih veterinrrskih ukrepih, ki se 
opravljajo na stroške lastnikov ; 11 
Imetnikov živine (Ur. list LRS, št. 
2/59) je snrejel obč'nski ljudski od- 
bor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 3. februarja 1962 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju tuberku- 
loze na območju občine Ljubljana- 

Vič-Rudnik. 

1. 
Zaradi izkoreninjenja tuberkulo- 

ze govedi in zaradi varstva ljudske- 

ga zdravja se mora na območju ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik preiskati 
glede tubrekuloze vsa goveja živina, 
stara nad 1 mesec. Preiskava s po- 
močjo tuberfculinizaclje mora biti 
opravljena najkasneje do 31. decem- 
bra 1962. 

2. 
Vse živali je treba ob tuberkulj^ 

nlzacijl trajno oštevilčiti, kolikor že 
nišo. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze goved 

organizira in vodi veterinarski in- 
špektor občinskega ljudskega odbora. 
Za tehnično izvedbo pa se lahko po- 
oblastijo veterinarji veterinarske po- 
staje in drugi veterinarji. 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za окц- 

žene s tuberkulozo, morajo lastnik 
oddati v zakol najkasneje V 30 dne] 
po ugotovitvi okužbe. Rok oddaje v 
nakol in druge ukrepe določi odde- 
' Љ za gospodarstvo občinskega Ijudr 
skega odbora Ljubljana-Vič-RudnlK 
s svojo odločbo. 

B. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso 

bila ugotovljena tuberkulozna gove- 
da, Igda veterinarski Inšpektor ob- 
činskega'ljudskega odbora potrdilo 9 
neokuženosti hlevov s tuberkulozo 
goved. 

6. 
Tuberkulinizaclja In pregled ži- 

vine se opravljata po hlevih ftj? stro- 
ške lastnikov aH imetnikov živali in 
sicer po 300 dinarjev na glavo. 

7. 
Pri občinskemu ljudskem odboJ 

ru Ljubljana-Vič-Rudnik se ustanovi 
sklad za plačevanje odškodnin za tu- 
berkulozne živali. V ta sklad se ste- 
kajo sredstva iz 6. točke te odredb^ 
kolikor presegajo stroške tuberkull- 
nizacije in Iz drugih virov, po poseb- 
nih predpisih občinskega ljudskega 
odbora. 

8. 
Vsa goveja živina, ki Jo lastniki 

ali imetniki nabavijo na novo za rejo, 
mora imeti potrdilo pristojnega ob- 
činskega veterinarskega Inšpektorja, 
da nI reagirala na tuberkulln In da 
izvira iz hleva, ki ni okužen s tuber- 
kulozo. 

9. 
Kršitev določb te odredbe se kaz- 

nuje po določilih 71. in 72. člena te- 
meljnega zakona o varstvu živina 
pred živalskimi kužnimi boleznimi. 

10. 
Ta odredba začne veljati z dne- 

vom objave v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
lja pa se takoj. 

Številka: 332-3 
Ljubljana, 3. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome 1. r. 
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([ 158. 
Na podlagi 6. in 87. člena zakona 

o zdravstvenem varstvu in o organi- 
zaciji zdravstvene službe v LR Slo- 
veniji (Ur. list LRS, št. 9-89/61) jo 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič-Rudnik na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
S. februarja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o določitvi občinskega zdravstvenega 

centra 

1. 
Zdravstveni dom Ljubljana-Vič 

opravlja naloge zdravstvenega cen- 
tra za občino Ljubljana-Vič-Rudnik. 

2. 
Naloge Zdravstvenega doma 

Ljubljana-Vič kot zdravstvnega cen- 
tra občine Ljubljana-Vič-Rudnik so: 

— spremlja in proučuje zdrav- 
stveno stanje prebivalstva, higienske 
razmere ter organizacijo in delo 
zdravstvenih zavodov in v ta namen 
zbira in obdeluje predpisane zdrav- 
stvene, statistične in druge podatke o 
strokovnem delu zdravstevnih zavo- 
dov in poroča o tem občinskemu 
ljudskemu odboru; 

— predlaga pristojnim in zainte- 
resiranim organom občinskega ljud- 
skega odbora predlog orientacijskega 
programa razvoja zdravstvene mre- 
že; predlog programa zdravstvenega 
varstva, ki je splošnega pomena za 
območje zdravstvenega centra; pred- 
log za napredek zdravstvene službe 
in zdravstvenih zavodov ter po po- 
trebi še druge predloge in strokovna 
mnenja za reševanje aktualnih pro- 
blemov s področja zdrastva; 

— sodeluje z zdravstvenimi zavo- 
di na območju občine in jim pomaga 
pri strokovnem delu; organizira stro- 
kovne sestanke in posvetovanja o 
posameznih vprašanjih zdravstvene- 
ga varstva ter organizira seminarje 
in tečaje za izpopolnitev zdravstve- 
nih delavcev; 

— vsklajuje strokovno delo 
zdravstvenih zavodov v zadevah, ki 
imaio splošen pomen za zdravstveno 
službo: 

— organizira oziroma po določ- 
bah zakona strokovno nadzorstvo 
nad delAm zdravstvenih zavodov; 

— vodi v skladu s posebnimi 
predpisi evidenco zdravstevnih zavo- 
dov in zdravstvenega osebja; 

— opravlja druge naloge, ki so 
mu dane z zakonom o zdravstvenem 
varstvu in o organizaciji zdravstve- 
ne službe v LR Sloveniji ali s po- 
sebnimi predpisi ali po zadolžitvi za 
zdravstvo nristoinega sveta občinske- 
ga ljudskega odbora. 

3. 
Stroški za opravljanje nalog iz 

prejšnje točke te odločbe, z izjemo 
stroškov za onravljanje nalog iz tret- 
je ;ilinee, se krijeio iz proračunskih 
sredstev občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik O trm skleneta Zdravstveni dom 
Liublinna-Vič in občina Ljubljana- 
Vič-Rudnik posebno pogodbo. 

4. 
Zdravstveni dom Ljubljana-Vič 

ima kot zdravstveni center občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik poseben stro- 
kovni svet; ta obravnava važnejša 
strokovna vprašanja in daje mnenja 
o poročilih in predlogih, ki jih daje 
zdravstveni dom oziroma center pri- 
stojnim organom in zainteresiranim 
zavodom in organizacijam. 

Število članov strokovnega sveta 
ter zavodi in društva, ki imenujejo 
oziroma delegirajo člane v strokovni 
svet, se določijo s pravili zavoda, ki 
opravlja naloge zdrastvenega centra. 

5. 
S pravili zavoda je treba določiti, 

da imenuje dva člana v strokovni 
svet za zdravstvo pristojni svet ob- 
činskega ljudskega odbora in sicer 
izmed strokovnjakov za vprašanja iz 
delovnega področja zdravstvenega 
centra. 

Strokovni svet lahko Imenuje 
stalno ali občasno komisijo za do- 
ločene strokovne zadeve. 

6. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku-«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 02-14 
Ljubljana, 3. februarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome I. r. 

OBČINA RIBNICA 
159. 

Na podlagi 49. in 2. odstavka 47. 
člena zakona o praračunih in finan- 
siranju samostojnih zavodov (Ur. list 
FLRJ, št. 52/59, 53/60, 23/61) in 3. toč- 
ke 26. člena statuta občine Ribnica 
je občinski ljudski odbor Ribnica na 
seji občinskega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 10. februarja 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o začasnem finansiranjn proračun- 
skih potreb občine Ribnica za raz- 
dobje od 1. januarja do 31. mar- 

ca 1962 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe občine Ribnica za- 
časno finansirale za čas od 1. janu- 
arja do 31. marca 1962 na podlagi 
trimesečnega načrta dohodkov in iz- 
datkov po splošnih določbah prora- 
čuna občine Ribnica za leto 1961. 

2. člen 
.Finančni načrt izdatkov ne sme 

preseči 25 % izvršenih izdatkov po 
občinskem proračunu za leto 1961. 

3. Člen 
Izdatki po tem odloku so sestavni 

del proračuna občine Ribnica za leto 
1962. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 01-113-4/62 
Ribnica, 10. februarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič 1. r. 

160. 
Na podlagi 8. točke odloka o do- 

delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih državnih 
organov in javnih zavodov (Ur. list 
FLRJ, št. 47/61) je občinski ljudski 
odbor Ribnica na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 10. februarja sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne najrade usluž- 
bencem in delavcem občinskega ljud- 
skega odbora Ribnica in občinskih 

javnih zavodov 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki so v 

stalnem delovnem razmerju z občin- 
skim ljudskim odborom Ribnica, ter 
uslužbencem in delavcem občinskih 
organizacij in zavodov, za katere ve- 

ljajo določbe zakona o Javnih usluž- 
bencih, se izplača za leto 1961 kot 
novoletna nagrada 100 % njihove 
čiste plače. 

2. člen 
Novoletna nagrada se izplača 

uslužbencem in delavcem, ki so bili 
na dan 1. decembra 1961 v delovnem 
razmerju z omenjenimi organi, orga- 
nizacijami in zavodi. 

3. člen 
S plačo so mišljeni v smislu tega 

odloka temeljna in položajna plača 
in posebni dodatek. 

4. člen 
Novoletna nagrada bo izplačana 

uslužbencem in delavcem občinske- 
ga ljudskega odbora Ribnica in ob- 
činskih zavodov iz občinskega pro- 
računa za leto 1961, uslužbencem in 
delavcem samostojnih zavodov iz 1. 
člena tega odloka pa iz njihovih 
sredstev, namenjenih za osebne do- 
hodke oziroma iz njihovih skladov, 
namenjenih za nagrajevanje delav- 
cev in uslužbencev. 

5. člen 
Od nagrade, izplačane po tem od- 

loku, ni treba obračunati in plačati 
prispevka za socialno zavarovanje 
in ne stanovanjskega prispevka. 

6. člen 
Honorarni uslužbenci občinskega 

ljudskega odbora Ribnica, občinskih 
zavodov in organizacij imajo pravi- 
co do novoletne nagrade, če je ho- 
norarna služba njihov redni in glav- 
ni poklic in če so zaposleni polni de- 
lovni čas. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

je pooblaščen, da v okviru razpolož- 
ljivih proračunskih sredstev zagotovi 
Izplačilo nagrad v smislu določb tega 
odloka. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. decembra 1961. 

Številka :01-113-4/62 
Ribnica, 10. februarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič, 1. r. 

161. 
Občinski zbor občinskega ljudske- 

ga odbora Ribnica je na seji dne 
10. februarja 1962 na podlagi 1. od- 
stavka 137. člena Zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskega 
odbora (Ur. list LRS, št. 25/57) spre- 
jel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor Občinskega ljudske- 
ga odbora Ribnica v IV. volilni eno- 
ti Breg — Dolenji Lazi — Zapuže, 
ker je prenehal mandat odborniku 
te volilne enote MALOVICU SILVU, 
ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo 18. marca 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
in na krajevno običajen način v na- 
vedeni volilni enoti. 

Številka: 01-01-5/62 
Datum: 10, 2. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič 1. r, 

162. 
Na podlagi 26. člena statuta obči- 

ne Ribnica v zvezi z določbami za- 
kona o spremembah zakona o območ- 
jih okrajev in občin v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji (Ur. 1. LRS, št. 32/61) 
je občinski ljudski odbor Ribnica na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 10. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti predpisov ob- 
činskega ljudskega odbora Ribnica 
na priključeno območje matičnega 

okoliša Loški potok 

1. člen 
Na območju novopriključenega 

matičnega okoliša Loški potok se raz- 
veljavijo vsi do priključitve veljavni 
predpisi ukinjene občine Loška do- 
lina. 

2. člen 
Vsi veljavni predpisi občinskega 

ljudskega odbora Ribnica se razši- 
rijo in veljajo tudi za območje ma- 
tičnega ^okoliša Loški potok. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 01-01-6/62. 
Ribnica, 10. feb. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič 1. r. 

163. 
Na podlagi 1., 2. in 2. a člena te- 

meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebnem krajevnem prispevku 
(Ur. 1. FLRJ, št. 19/55, 19/57, 52/58 in 
52/59) in 2. točke 26. člena statuta ob- 
čine Ribnica je občinski ljudski od- 
bor Ribnica na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 10. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na dohod- 
ke od samostojnih poklicev in pre- 
moženj na območju občine Ribnica 

za leto 1962 

1. člen 
Na območju občine Ribnica se po- 

bira za leto 1962 občinska doklada od 
zavezancev dohodnine od samostoj- 
nih poklicev in premoženj. 

2. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj, iz- 
vzemši zavezancem proračunskega 
prispevka in davka na avtorske ho- 
norarje, se odmeri občinska dokla- 
da od davčne osnove, ki je podlaga 
za odmero dohodnine od samostojnih 
poklicev in premoženj, po sledečih 
stopnjah: 

1. brivcem, frizerjem, čevljarjem, 
dimnikarjem, krojačem in šiviljam, 
vsem pod pogojem, da se bavijo z 
uslužnostnimi opravili in sicer; 

če znaša letna davčna osnova do 
50.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki znaša 
ZVo, nad 50.000 do 80.00 din 5%, 
nad 80.000 din 6 0/o. 

2. vsem ostalim zavazancem od 
dohodnine samostojnih poklicev in 
zavezancem premoženj, in sicer: 

če znaša letna davčna osnova do 
30.000 din, se odmeri in plača občin- 
ska doklada po stopnji, ki znaša 
JO %, nad 50.000 do 80.000 din 12 »/oy 
nad 80.000 do 120.000 din 14 Vo, nad 
120.000 do 160,000 din 16 »/o, nad 
160,000 do 200.000 din 18 "/o, nad 
200.000 din 20 Vo. 
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3. zavezancem na dohodke od 
stavb: 

če znaša letna davčna osnova do 
30.000 din se odmeri in plača občin- 
ska doklada po stopnji, ki znaša 10/o, 
nad 30.000 do 50.000 din 2%, nad 
50.000 do 80.000 din 3%, nad 80.000 
đin 4%. 

3. člen 
Občinska doklada se odvaja in 

Plačuje v gotovini istočasno in na 
•sti način, kakor odgovarjajoča do- 
hodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

1. FLRJ, št. 22/61) z vsemi poznejši- 
mi spremembami in dopolnitvami 
odloka o stopnjah dohodnine za leto 
^бг (Ur. 1. FLRJ, št. 53/61) in ured- 
be o prisilni izterjavi davkov in dru- 
Sih proračunskih dohodkov (Ur. 1. 
FLRJ, št. 33/53 in 25/57) se uporab- 
ljajo tudi za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnine, veljajo tudi za občin- 
sko doklado. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

^Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
!• januarja 1962. 

Stev.: 04-422-12/62. 
Ribnica, 10. feb. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič 1. r. 

164. 
Na osnovi V. dela I. poglavje ta- 

rife prometnega davka (Ur. 1. FLRJ, 
St. 19/61) in 2. točke 26. člena statu- 
ta občine Ribnica je občinski ljudski 
odbor Ribnica na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 10. 
februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
0 uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in tele- 

fonske storitve 
1. člen 

Uvaja se občinski prometni davek na naročnine za telefonske in tele- 
i Srafske naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka na naročnine za telefonske in 
telegrafske naprave -znaša; 

za naročnike ročnih central: 
П. skupina 130/o, 
П1. skupina 80e/o. 
za naročnike avtomatskih telefon- 

skih central: 
П. skupina 20 %, 
П1. skupina 100 "/o. 
za telegrafske naročnike 100 7«. 

3. člen 
Občinski prometni davek na na- 

ročnine za telefonske in telegrafske 
Naprave je dodatek k sedanjim ta- 
rifnim postavkam za naročnino in se 
"Porablja za razširitev in izpolnitev 
telegrafskih in telefonskih naprav. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. jan. 1962. 
Stev.: 04-421-5/62. 
Ribnica, 10. feb. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič 1. r. 

165. 
Na osnovi 12. člena in 50. člena 

'• točke zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. 1. LRS, št. 19/52) in čle- 

113. zakona o organizaciji jugo- 
Blovanskih pošt, telegrafov in telefo- 

nov (Ur. 1. FLRJ, št. 50-641/60) je ob- 
činski ljudski odbora Ribnica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 10. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o obvezni notranji telefonski nape- 

ljavi v novo zgrajenih stavbah 
1. člen 

Vsaka nova enonadstropna in več- 
nadstropna zgradba z najmanj peti- 
mi stanovanji ali poslovnimi prosto- 
ri, ki se gradi v krajih s 5000 pre- 
bivalci, mora imeti telefonsko nape- 
ljavo. 

2. člen 
Ce zahtevajo gospodarski interesi 

in potrebe kraja, sme upravni organ, 
pristojen za gradbene zadeve, odre- 
diti obvezno zgraditev notranje tele- 
fonske napeljave tudi v krajih, ki 
imajo manj kot 5000 prebivalcev, za 
zgradbe iz 1. člena tega odloka, prav 
tako pa tudi za zgradbe, ki so manj- 
še od onih iz 1. člena v krajih z več 
kot 10.000 prebivalci. 

Pri izdajanju odločb iz prejšnje- 
ga odstavka morajo upravni (izvršil- 
ni) organi računati z možnostjo na- 
bave materiala, ki je potreben za 
zgraditev notranje telefonske nape- 
ljave in napeljave od najbližjega 
telefonskega razvodišča do telefon- 
skega naročnika. 

3. člen 
Ce v načrtu za zidanje zgradbe iz 

prednjih členov ni predvidena zgra- 
ditev notranje telefonske napeljavo, 
ne bo izdal upravni organ, ki je pri- 
stojen za izdajanje takih načrtov, do- 
voljenja za zidanje, če se v načrtu 
za zidanje ne vnese dodatno tudi 
zgraditev telefonske napeljave. 

4. člen 
Notranje telefonske napeljave se 

gradijo po veljavnih predpisih. Pri 
instalaciji napeljave z izoliranimi 
cevmi ni treba napeljati v cevi žic, 
dokler niso postavljeni telefonski 
aparati. 

5. člen 
Upravni organ občinskega ljud- 

skega odbora je pooblaščen, da izda 
natančnejše določbe za izvajanje te- 
ga odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko sta 

ga sprejela zbora občinskega ljudske- 
ga odbora Ribnica. 

Stev.: 01-352-2/62. 
Ribnica, 10. feb. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič 1. r. 

166. 
Na osnovi 31. člena zakona o cest- 

nih podjetjih (Ur. 1. FLRJ, št. 27/61), 
izda občinski ljudski odbor Ribnica 
po sklepu občinskega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev dne 10. feb. 1962 
naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada v obči- 

ni Ribnica 
1. člen 

Ustanovi se cestni sklad občine 
Ribnica z imenom »Občinski cestni 
sklad Ribnica«. 

2. člen 
Sklad upravlja po načelih druž- 

benega upravljanja Upravni odbor, 
ki ga imenuje občinski ljudski odbor 
Ribnica in šteje 5 članov. 

3. člen 
Sredstva sklada so: 
— dohodki za finansiranje, vzdr- 

ževanje, rekonstrukcije in gradnje 
cest, ki pripadajo ObLO Ribnica po 

zakonu o cestnih podjetjih oziroma 
po predpisih, izdanih na osnovi tega 
zakona. 

Dotacije in drugi dohodki: 
Sklad lahko najema tudi posojila. 

4. člen 
Izdatki sklada se smejo uporab- 

ljati samo za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in gradnjo cest. 

5. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom, katere- 
ga sprejme Upravni odbor za vsako 
koledarsko leto, potrdi pa ga Občin- 
ski ljudski odbor. Prav tako Uprav- 
ni odbor sprejme zaključni račun, ki 
ga potrdi Občinski ljudski odbor 
Ribnica. 

6. člen 
Sklad je pravna oseba, ki ima 

svoja pravila. S pravili se določa 
organizacija in način poslovanja, 
sprejme jih upravni odbor, potrdi pa 
svet za finance in družbeni plan pri 
občinskem ljudskem odboru v Rib- 
nici. 

7. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje: 
1. sprejema pravila; 
2. sprejema finančni načrt sklada; 
3. odloča o dajanju sredstev iz 

sklada; 
4. spremlja izvrševanje del, za 

katera so dang sredstvo sklada; 
5. sprejema zaključni račun skla- 

da; 
6. opravlja druge naloge, ki so 

mu dane s pravili sklada in drugimi 
predpisi. 

8. člen 
Za opravljanje strokovnih in ad- 

ministrativnih zadev sklada skrbi od- 
delek za finance občinskega ljudske- 
ga odbora Ribnica. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celot- 

ne rezerve, letna vlaganja v rezervo 
in rok, do katerega mora rezerva do- 
seči določeno višino, določi ustano- 
vitelj s pravili. 

10. člen 
Sedanji cestni sklad občinskega 

ljudskega odbora Ribnica se odpravi 
z 31. jajuiarjem 1962. Neuporabljena 
sredstva in obveznosti tega sklada, 
vštevši njegova sredstva, ki so blo- 
kirana za rezervo, preidejo na cestni 
sklad občine Ribnica, ki Je ustanov- 
ljen s tem odlokom. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
LJubljana, uporablja pa se od 1. jan. 
1962. 

Stev.: 05-402-3/62. 
Ribnica, 15. feb. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič I. r. 

167. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

ustvarjanju in uporabi republiških 
in občinskih rezervnih skladov za 
potrebe gospodarskih organizacij (Ur. 
1. FLRJ, št. 9/61); 2. člena zakona o 
načinu gospodarjenja in razpolaganja 
s skupnimi rezervami gospodarskih 
organizacij (Ur. 1. LRS, št. 9/61>, 2. 
točke, 26. člena statuta občine Rib- 
nica in III/6 poglavja družbenega 
plana občine ribnica, je Občinski 
ljudski odbor Ribnica na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proiz- 
vajalcev dne 10. feb. 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega rezervnega 
sklada za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij na območju občine Ribnica 

1. Člen 
Ustanovi se občinski rezervni 

sklad za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij na območju občine Ribnica 
(v nadaljnjem besedilu: sklad). 

Sredstva sklada se uporabljajo za 
izplačilo osebnih dohodkov delavcev 
in uslužbencev gospodarskih organi- 
zacij, če gospodarska organizacija ne 
more kriti takih izplačil iz ustvarje- 
nega čistega dohodka, oziroma iz 
sredstev svojih skladov (196. člen 
zakona o delovnih razmerjih) za krit5 

je poslovnih izgub in za sanacijo go- 
spodarskih organizacij ter za pospe- 
ševanje poslovanja gospodarskih or- 
ganizacij. 

2. člen 
V dohodek sklada se steka prispe- 

vek gospodarskih organizacij, ki Je 
določen v 1П/6 poglavju družbenega 
plana občine Ribnica za leto 1961. 

3. člen 
Sklad Je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
4. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
5. člen 

Za zadeve sklada sta pristojna 
Svet za industrijo in Svet za obrt, ki 
odločata na skupni seji. 

Administrativno delo sklada oprav- 
lja oddelek za gospodarstvo občin- 
skega ljudskega odbora. 

6. člen 
Sredstva sklada so naložena pri 

Narodni banki 600-30 Ljubljana, po- 
družnica v Ribnici, ki opravlja vse 
finančne posle za sklad. 

7. člen 
Sklad daje gospodarskim organi- 

zacijam sredstva za namene iz 1. čle- 
na tega odloka praviloma kot poso- 
jila. 

Natančnejši pogoji za dodeljeva- 
nje in vračanje sredstev gospodar- 
skim organizacijam se določijo s pra- 
vili, ki jih predpiše občinski ljudski 
odbor. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 04-402-1/62. 
Ribnica, 10. feb. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič i. r. 

VSEBINA: 
155. OdloPha.o dopolnitvi odločbe o prenosu 

otroških vrtcev v pristojnost stnnovnnj- 
skih skupnosti občine Ljubljann-Heži- 
prad. 

156. Odlok o krajevnih skupnostih občine 
Ljubi jana-Vič-Rudnik. 

157 Odredba o obveznem izkoreninjenju 
tuberkuloze govedi občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik. 

158. Odločba o določitvi občirtskepa zdrav- 
stvenepa centra občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik. 

159. Odlok o začasnem finansiranju prora- 
čunskih potreb za razdobje od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1962 občine Rib- 
nica. 

160. Odlok o dodelitvi novoletne nagrade „ 
uslužbencem in delavcem občinskega 
ljudskega odbora in občinskih javnih 
zavodov občine Ribnica. 

161. Odlok o razpisu nadomestnih vohter 
občine Ribnica. 

162. Odlok o razširitvi veljavnosti predpi- 
sov občinskeca ljudskega odbora Rib- 
nica na priključeno območje matičnega 
Okoliša Loški potok občine Ribnica. 

165, Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od samostojnih poklicev in 
premoŽenj za leto 1062 občine Ribnica. 

164. Odlok o uvedbi občinskega prometne- 
ga davka r.a lokalne tcleernfske in tele- 
fonske storitve občine Ribnica. 

165. Odlok o obvezni notranji telefonski 
napeljavi v novo zgrajenih stavbah ob- 
čine Ribnica. 

166. Odlok o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Ribnica. 

167. Odlok o ustanovitvi občinskega rezerv- 
nega sklada za potrebe gospodarskih 
organizacij občine Ribnica. 
Zaključni računi gospodarskih organi- 
lacij. 



STBAN 68 GLASNI^ 

Zaključni račun trg. podjetja TEKSTIL-PROMET, LJubljana, Titova 63 
AKTIVA RILANCA na dan 31. decembra 1960 PAStVA 
Za p 
št NHilv D ostavke Znese X 

v 000 din 

A Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
t Denarno sredstva osnov 

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
I. Sredstva skupne porabe 

•4. Denarna sredstva skupne 
porabe 

C Obratna sredstva 
I. Skupna obratna sredstva 

D Izločena sredstva 
6- Denarna sredstva rezerv 

nega sklada In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 
B. Sredstva v obračunu 

In druga aktiva 
I Kupel in druge terlatve 
9 Druga nktlva 

Skupaj) 

2.318 

41.386 

2.354 
934 

10.343 

58.239 

Zap 
St, 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 
в. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
T. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
9 Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
19. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

8 k u paJ i 

Znesek 
v 003 din 

3.244 

12 

857 
17.523 

2.473 
3.544 

5.009 
25.582 
53.235 

RačunovodjH 
Darinka Petrovič 

Predsednik UO: 
Marija FlSter 

Direktor: 
Jurij Drame 

Zaključni račun podjetja »VIBA-FILM«, Ljubljana, Gregorčičeva 18 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zap 
St Naziv r-ostavke 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 

6 Skupna obratna sredstva 
O. Izločena sredstva 

6. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

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

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

Skupaj t 

1.076 

545 

153 

993 
225 

40.868 
30.480 
74.340 

Zap 
St Naziv postavke 

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

sredstev 
B. viri sredstev ikupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4. Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
e. 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 
9. Kratkoročni kredjtl 

za obratna sredstva 
19. Dpbavitelji In druge 

Obveznosti _ 
11. Druga pasiva 

Skupaj i 

Znesek 
v 000 din 

1.659 

153 

3.369 
19.009 

1.961 
8.699 

25.0$в 
24.361 
74.340 

Računovodja; 
Sliva Er2eq 

Predsednik UO: 
Dušan Povh 

Direktor; 
Miha Leopol«* 

I . 

AKTIVA 
Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE Ambrus 

BILANCA na dan 31. decembra 1960 
Zap 
št Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
8 Sredstva skupne porabe 
I. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

• Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

( Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva neraz- 
poreienih sredstev 

E. Sredstva v obračuna 
In druga aktiva 

8 Kupci In druge terlatve 
9 Druga aktiva 

s k u p a t; 

Znesek 
v 000 din 

9.162 

3.064 

4 
48 

3.271 

953 
7 

0.192 
8 

22.706 

Zap 
St Naziv postavke 

A. Viri osnovnih sredstev 
i. Sklad osnovnih sredstev 
8. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
S. 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 
t. Rezervni sklad In drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
19. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

Skupaji 

PASIVA 
Znesek 

v 000 din 

8.691 
4.179 

272 

284 
2.793 

984 
T 

3.909 
2.499 

22.706 

Zaklujčni račun KMETIJSKE ZADRUGE. Višnja gora 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 
Zap. 
St. Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
8. Sredstva skupne porab« 
i. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drtiglh 
skladov 

f. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

B. Sredstva v obračuna 
In druga aktiva 

8 Kupci In druge terjatve 
t. Druga aktiva 

S k u pa] i 

Znesek 
v 009 din 

1.359 

1.252 

3.892 
312 

3.229 

995 
8 

3.038 

13.984 

zap. 
it. Naziv postavke 

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

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
8. Sklad skupne porabe 
4. DrugI viri sredstev 

skupite 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 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
19. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

skupaj: 

pasiva 
Znesek 

V 000 din 

3.057 
22 

3.994 
493 

1.884 
372 

833 
a 

2.600 
604 
103 

13.984 

Ra^unovndio 
Hočevar Anica 

Predsednik UO 
Franc Grivar 

Direktor: 
Anton Zaje 

Računovodja- 
Majda Strojan 

Predsednik UO: 
SuštcrSič 

Direktor: 
Franc ErSte 

Zaključni račun slaščičarne ^LEDINA^, Ljubljana, Gradišče 17 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PAStVA 
Zap 

St Na/iv postavke 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
5 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

9 Skupna obratna sredstva 
D izločrna sredstva 

e Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drugih 
skladov 

? Denarna sredstva neraz 
porelenib sredstev 

E Sredstva v obračunu 
in drut^a aktiva 

8 Kupci in druge terlatve 
9 Druga aktiva 

S k u p a ) i 

Znesek 
v 000 din 

15.923 

604 

745 

296 
156 

1.028 
1.233 

47.644 

Zap 
St Naziv postavke 

A. Viri osnovnih sredstev 
L 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 
O Rezervni sklad 

in drugi skladi 
I Rezervni sklad in drugI 

tkladi 
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 

13.387 
3.641 

745 

3.857 
1.880 

296 
12.561 

10.148 
1.129 

47.044 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Zagradec 
AKTIVA BILANCA na din 31. decembra 19C0 pasiva 
Zap 
§t Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
2 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 

1. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci In druge terjatve 
9 Druga aktiva 

Skupaj; 

5.323 

3.232 

1.793 

1.891 

838 

4.587 
4.965 

Zap 
§t Naziv postavke 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupno 

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 

9.385 
246 

1.792 

1.373 
149 

771 
50 

2.243 
1.655 
4.965 

22.629 

Računovodja; 
Metka RakuSček 

Predsednik UO 
Angelca Podbevšek 

Direktor 
Karel Maurin 

Računovodja 
Franc Strmole 

Predsednik UO; 
Jože Blatnik 

Direktor: 
Franc Bregar 


