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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
376. 

Na podlagi 2. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pro- 
računskem prispevku iz osebnega do- 
godka delavcev (Uradni list FLRJ, št. 
52/61) ter 26. člena statuta občine Gro- 
suplje je občinski ljudski odbor Gro- 
suplje sprejel na seji občinskega zbora 
'n na seji zbora proizvajavcev dne 
18. aprila 1962 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

? dopolnilnem proračunskem prispevku 
•* osebnega dohodka delavcev (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana, št. 7 in 13/62) 
tako. da se prečiščeno besedilo odloka 
glasi: 

1. člen 
V občini Grosuplje se predpiše do- 

polnilni proračunski prispevek iz oseb- 
nega dohodka delavcev in uslužbencev 
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilni pro- 
računski prispevek), ki znaša 15 "/o od 
rednega proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev in usluž- 
bencev. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

Plačujejo delavci in uslužbenci, ki so 
zaposleni pri: 
. a) gospodarskih organizacijah, ki 
unajo sedež v občini Grosuplje; 

b) gospodarskih skupnostih in po- 
slovnih združenjih, ki imajo sedež v 
občini Grosuplje; 

c) obratnih in poslovnih enotah go- 
spodarskih organizacij, ki trajno oprav- 
ljajo dejavnost v občini Grosuplje; 

č) zasebnih obrtnih delavnicah, ki 
opravljajo poslovno dejavnost v občini 
Grosuplje; 

d) državnih organih, zavodih ter 
družbenih in drugih organizacijah. 

3. člen 
Od plačevanja dopolnilnega prora- 

čunskega prispevka so Izvzete šole, 
otroški vrtec Grosuplje ter JLA za pod- 
oficirje, oficirje in vojaške uslužbence 
na območju občine Grosuplje. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek po 

stopnji 10 »/o je dohodek proračuna, po 
stopnji 5«/o pa dohodek sklada za šol- 
stvo občine Grosuplje. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora Grosup- 
lje lahko v upravičenih primerih opro- 
sti zavezance iz 2. člena tega odloka 
delno ali v celoti plačila dopolnilnega 
Proračunskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev in uslužbencev, če bi 
bili s plačilom dopolnilnega proračun- 
skega prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev in uslužbencev ogroženi nji- 
hovi življenjski pogoji. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave V 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 

Ljubljana, uporablja pa se od 1. jan. 
1962 dalje. 

Stev.: 420-5/62-1/1 
Dne: 18/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 

377. 
Na podlagi 31. člena zakona o cest- 

nih podjetjih (Uradni list FLRJ, štev. 
27-460/61), 2. točke 50. člena zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS, št. 19-88/52) in 26. člena statuta 
občine Grosuplje, je občiivski ljudski 
odbor Grosuplje na seji občinskega 
zbora in na 'seji zbora proizvajavcev 
dne 18. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 

1. člen 
Ustanovi se cestni sklad občine Gro- 

suplje (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

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

bora za ceste po zakonu o cestnih pod- 
jetjih in na osnovi tega zakona izdanih 
predpisov; 

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

darila). 
Sklad lahko tudi najema posojila. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

vzdrževanje, rekonstrukcijo, gradnjo 
javnih cest v okviru programa razvoja 
cestne mreže. Program razvoja cestne 
mreže določi upravni odbor sklada v 
soglasju s svetom za komunalne, grad- 
bene "in stanovanjske zadeve. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za vzdr- 

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

strukcije in gradnjo javnih cest pravi- 
loma brez povračila, lahko pa v skladu 
s pravili sklada tudi proti povračilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila; s pravili se do- 

ločita organizacija in način poslovanja 
sklada. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 5 članov. Člane 

imenuje Ustanovitelj izmed odbornikov 
in pa izmed predstavnikov gospodar- 
skih in drugih organizacij, prizadetih 
za stanje javnih cest in promet na njih. 

7. člen 
Mandatna doba članov upravnega 

odbora traja dve leti. 

8. člen 
Sklad posluje po določbah zakona 

o proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki za vsako leto se 
določijo s finančnim načrtom. 

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

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višino rezerve, 

letna vlaganja v rezervo in rok, do ka- 
terega mora rezerva doseči določeno vi- 
šino, določi svet za komunalne, grad- 
bene in stanovanjske zadeve občinske- 
ga ljudskega odbora Grosuplje na pred- 
log upravnega odbora sklada. 

10. člen 
Upravni odbor sklada opravlja zlasti 

naslednje zadeve: 
1. sprejme pravila sklada; 
2. predlaga program razvoja cestne 

mreže; 
3. sprejema finančni načrt sklada; 
4. odloča o dajanju sredstev iz 

sklada; 
5. sprejema zaključni račun sklada; 
6. opravlja druge naloge, ki so mu 

dane s pravili sklada in drugimi pred- 
pisi. 

11. člen 
Odredbodajavec za izvršitev finanč- 

nega načrta sklada je načelnik oddelka 
za gospodarstvo in komunalne zadeve 
občinskega ljudskega odbora Grosup- 
lje, pomožrega odredbodajavca pa do- 
loči upravni odbor sklada. 

12. člen 
Upravne in administrativne zadeve 

sklada opravlja pristojni upravni organ 
občinskega ljudskega odbora Grosup- 
lje. 

13. člen 
Dosedanji odlok o ustanovitvi občin- 

skega cestnega sklada občine Grosup- 
lje (Glasnik OLO Ljubljana, št. 61/56) 
in odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi občinskega cestnega sklada občine 
Grosuplje (Glasnik okraja. Ljubljana, 
št. 95/56) preneha veljati. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 402-11/62-1/1 
Dne: 18/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-SISKA 
378. 

Na podlagi 23. člena temeljnega za- 
kona o finansiranju šolstva (Ur. list 
FLRJ, št. 53/60) in 2. točke 27. člena 
statuta občine Ljubljana-Siška z dne 
3. 2. 1961 je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Siška na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajavcev z ločenim 
glasovanjem dne 6. aprila 1962 sprejel 
naslednji 

ODLOK 
kategorizaciji šol na območju občine 

Ljubljana-Siška 

1. člen 
Zaradi ugotovitve osnovne dejavno- 

sti šol in s tem v zvezi pravilne razde- 
litve za to namenjenih sredstev se šole 
na območju občine Ljubljana-Siška 
razvrstijo v kategorije. 

2. člen 
Za kategorijo šol se uporabijo na- 

slednja merila: števila učencev, oddel- 
kov, število tehničnega osebja, število 
učnega osebja in še opremljenost, 
organizacijska razvitost posameznih šol 
ter delovni pogoji. 

3. člen 
Sredstva za osebne dohodke se do- 

deljujejo šolam po naslednjih kriteri- 
jih: 

a) za tehnično pomožno osebje po 
dejanskem številu tega osebja, ki je na 
šoli zaposleno; 

b) za učno osebje za prve štiri raz- 
rede osnovnih šol se število učnega 
osebja izračuna tsko, da se vsota vseh 
tedenskih učnih ur na podlagi vejjav- 
nih predmetnikov deli s količnikom 24. 
Rezultat se izračuna na dve decimalkl; 

c) za višje razrede osnovne šole in 
za gimnazijo se število učnega osebja 
izračuna tako, da se vsota tedenskih 
učnih ur na podlagi veljavnih pred- 
metnikov deli s količnikom 22. Rezultat 
se izračuna na dve decimalki. 

Pri tem se prizna za pouk gospo- 
dinjstva, tehnične vzgoje in telovadbe 
delitev oddelkov, kolikor je na šolah 
to izvedeno; 

d) sredstva za osebne dohodke vod- 
stvenega in administrativnega osebja, 
za boleznine in za težje delovne pogoje 
se krijejo iz posebnega dodatka, ki se 
v določenem procentu priznava posa- 
meznim šolam na celokupno maso do- 
deljenih sredstev. 

4. člen 
Za tehnično pomožno osebje in za 

učno osebje se sredstva za osebne do- 
hodke izračunavajo na osnovi povpreč- 
nih osebnih dohodkov za posamezna 
delovna mesta glede na stopnjo stro- 
kovne izobrazbe. Višino teh povprečnih 
osebnih dohodkov določa upravni od- 
bor sklada za šolstvo. 

Pri tem se za učno osebje za prve 
štiri razrede osnovne šole praviloma 
priznava srednja strokovna izobrazba, 
za učno osebje višjih razredov osnovne 
šole % učnega osebja z višjo strokov- 
no izobrazbo in % učnega osebja z 
visoko strokovno izobrazbo, za gimna- 
zijo pa učno osebje z visoko strokovno 
izobrazbo. 

Potrebno strokovno izobrazbo za 
učno osebje glasbenih šol določi uprav- 
ni odbor sklada za šolstvo. 

Kolikor je na šoli večje število 
učnega osebja z nižjo strokovno izo- 
brazbo od prej navedene, se dodelju- 
jejo osebni dohodki po dejanski stro- 
kovni izobrazbi. Razlika v višini po- 
vprečnih osebnih dohodkov, ki nastane 
na ta način, gre v rezervo sklada za 
šolstvo, da se šoli lahko naknadno do- 
delijo večja sredstva, v kolikor vskladi 
strokovno izobrazbo z zahtevami prejš- 
njega odstavka. 

Kolikor je na šoli učno osebje z 
višjo strokovno izobrazbo od navedene 
v drugem odstavku tega člena, pa se 
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dodelijo sredstva za osebne dohodke 
na osnovi dejanske strokovne izobraz- 
be, če prizadeta oseba poučuje pred- 
met, za katerega je strokovno usposob- 
ljena. 

5. člen 
Na podlagi meril, navedenih v 2., 

J. in 4. členu tega odloka, se dodeljena 
sredstva formirajo v operativne izdat- 
ke osebne dohodke in posebne dodat- 
ke! Na isti podlagi se šole razdelijo v 
naslednje kategorije: 

V I. kategorijo se razvrstijo osnovni 
šoli Skaručna in Utik ter osnovni šoli 
Franca Marna Vodice in heroja Staneta 
Kosca v Smartnem pod Šmarno goro. 
Osnovni šoli Skaručna in Utik imata 
samo nižje razrede osnovne šole, imata 
delno še pouk v sestavljenih oddelkih, 
po skrčenem predmetniku in delata v 
težjih delovnih pogojih. Osnovni šoli 
Franca Marna-Vodice in heroja Staneta 
Kosca v Smartnem pod Šmarno goro 
sta popolni osemletki, imata staro 
opremo, stara učila, premalo učilnic in 
delata v težjih delovnih pogojih. 

V II. kategorijo se razvrstijo osnov- 
ne šole heroja Alojza Kebeta in he- 
roja Franca Rozmana-Staneta v Šent- 
vidu, Hinka Smrekarja in heroja Zvon- 
ka Runka ter osnovna šola v Zgornji 
Šiški. Te šole so popolne osemletke in 
zadnje tri od njih imajo pouk v treh 
izmenah. 

V III. kategorijo se razvrsti gimna- 
zija v Šentvidu. Gimnazija mora vršiti 
kot šola druge stopnje posebne naloge 
in ima strokovno zahtevnejše pogoje 
dela. 

V IV. kategorijo se razvrstita nižji 
glasbeni šoli v Šentvidu in Franca Stur- 
ma v Šiški. 

6. člen 
Glede na razvrstitev šol v 5. členu 

tega odloka se dodelijo posameznim 
šolam naslednj a sredstva: 

šolam I. kategorije na 1 učenca po 
5000 din in na 1 oddelek po 55.000 din, 
zaradi težjih pogojev dela se šolam 
dodeli 22% posebnega dodatka; 

šolam II. kategorije na 1 učenca po 
5000 din in na 1 oddelek po 55.000 din, 
zaradi višje organizacijske razvitosti se 
šolam dodeli 15«/o posebnega dodatka; 

šoli 111. kategorije na 1 učenca po 
8900 din in na 1 oddelek po 60.000 din 
ter 15«/o posebnega dodatka; 

šolama IV. kategorije samo sred- 
stva za osebne dohodke učnega osebja. 

7. člen 
Upravni odbor občinskega družbe- 

nega sklada za šolstvo bo dodeljeval 
sredstva šolam na podlagi njihovih let- 
nih finančnih planov in po pogodbah, 
ki jih sklenejo sklad za šolstvo in po- 
samezne šole. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 1/1-61-18/62 
Dne; 6/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog, 1. r. 

379. 
Na podlagi 16. člena Zakona o pro- 

računih in finansiranju samostojnih 
zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 52/59) ter na 
podlagi Odredbe o izkoreninjenju go- 
veje tuberkuloze na območju občine 
Ljubljana-Siška (št. 322-2/62 z dne 18/1- 
1962) je občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Siška na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajavcev z ločenim glasova- 
njem dne 6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali 

1. člen 
Ustanovi se sklad za plačevanje od- 

škodnin za tuberkulozne živali za ob- 
močje občine Ljubljana-Siška, v na- 
daljnjem besedilu »sklad«. 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
a) del tarife za tuberkulinizacijo 

preiskanih živali po 6. točki odredbe o 
obveznem izkoreninjenju tuberkuloze 
govedi na območju občine Ljubljana- 
Siška; 

b) 50 0/o sredstev iz sklada pavšalne 
osemenjevalnine, ki po zaključnem ra- 
čunu za leto 1961 in leto 1962 presegajo 
vse stroške osemenjevanja; 

c) proračunska dotacija občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Siška v vi- 
šini, ki se dodeli na predlog sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabijo za pla- 

čevanje odškodnine za živali, ki bodo 
zaklane zaradi izkoreninjennja tuber- 
kuloze. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 

5. člen 
Sredstva sklada se uporabijo za pla- 

čevanje odškodnine za živali, ki bodo 
zaklane zaradi izkoreninjenja tuberku- 
loze. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 

5. člen 
Sklad ima pravila. 
S pravili se določita organizacija in 

način poslovanja sklada. 
Za zadeve in naloge sklada je pri- 

stojen svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
občinskega ljudskega odbora Ljublja- 
na-Siška. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 5 članov, kate- 

re imenuje Svet za kmetijstvo in goz- 
darstvo pri občinskem ljudskem odbo- 
ru Ljubljana-Siška. 

Upravni odbor izbere predsednika 
izmed sebe. 

7. člen 
Upravne, finančne in računovodske 

zadeve sklada opravlja referat za skla- 
de pri občinskem ljudskem odboru 
Ljubljana-Siška. 

8. člen 
Naredbodajavec za izvršitev finanč- 

nega načrta sklada je predsednik uprav- 
nega odbora sklada oziroma oseba, ki 
jo določi upravni odbor. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 1/1-402-2/62 
Dne; 6/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog, 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK 

380. 
Na podlagi 168. člena temeljnega za- 

kona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št, 52-347/59) in 3. točke 27. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
občinski ljudski odbor Ljubljana-Vič- 
Rudnik sprejel na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajavcev dne 
31. marca 1962 naslednji 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 

O izvršitvi proračuna in proračunskih 
skladov občine Ljubljana-Vič-Ruduik 

za leto 1961 

1. cien 
Zaključni račun o izvršitvi proraču- 

na in proračunskih skladov občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik za leto 1961 se 
potrdi. 

2. člen 
Zaključni račun občine Ljubljana- 

Vič-Rudnik za leto 1961 z zaključnimi 
računi proračunskih skladov, rezervne- 
ga sklada in 6 »/o obvezne rezerve je 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki 

za leto 1961 so: 
I. Občinski proračun: 

— dohodki 636,832.412 
— izločena sredstva 8,239.068 
— čisti dohodki 728,593.344 
— izdatki 719,051.661 
— presežek dohodkov 

nad izdatki 9,541.681 
Ц. Proračunski skladi; 
— dohodki 138,700.198 
— izl. sredstva 30,310.614 
— čisti dohodki 108,389.584 
— izdatki 105,494.165 
—• presežek dohodkov 

nad izdatki 2,895.419 
III. Rezervni sklad: 
— razpoložljiva 

sredstva 8,304.125 
— izločena sredstva 830.413 
— razpoložljiva sredstva 7,473.712 
— porabljena sredstva — 
— neuporabljena sredstva 7,473.712 
IV. 6»A obvezna rezerva; 
— razpoložljiva sredstva 27,848.008 
— porabljena sredstva — 
— neuporabljena sredstva 27,848.008 

4. člen 
Presežek proračunskih dohodkov 

nad izdatki v znesku 9,541.683 dinarjev 
in izločena sredstva t. j. 10«/» rezerva 
v znesku 8,239.068 dinarjev se preneseta 
v dohodke proračuna občine za leto 
1962. 

5. člen 
Presežek dohodkov proračunskih 

skladov nad izdatki v znesku 2,895.419 
dinarjev in izločena sredstva v znesku 
30,310.614 dinarjev se prenese kot do- 
hodek proračunskih skladov občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik v proračunsko 
leto 1962. 

6. člen 
Neuporabljena sredstva rezervnega 

sklada v znesku 7,471.712 dinarjev in 
izločena sredstva tega sklada v znesku 
830.413 dinarjev se prenesejo v rezerv- 
ni sklad v proračunsko leto 1962. 

7. člen 
Sredstva 6 "/o obvezne rezerve t. j. 

27,848.000 dinarjev se prenesejo na po- 
seben račun občine LjubljtmaVič-Rud- 
nik. 

8. člen ® 
Odlok velja od dneva objave v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 40-19-1962 
Ljubljana, 31. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome, I. r. 

381. 
Na podlagi 4. člena zakona o higieni 

proizvodnje in prometa z mlekom (Ur. 
list LRS, št. 14-139/61), 2. člena odloka 
o razširitvi prepovedi prodaje nepaste- 

riziranega mleka na celotno območje 
mesta Ljubljane (Glasnik okraja Ljut> 
Ijana, št. 20-4/62) in 27. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je občio- 

ski ljudski odbor na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajavcev 
dne 31. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi prometa nepasterizlrancga 
mleka na območju občine Ljubljana* 

Vlč-Rudnik 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana-Vi^ 

Rudnik, navedenem v drugem členu 
tega odloka, se ne sme dajati v promet 
mleko za ljudsko prehrano, ki ni bil0 

neoporečno pasterizirano. 

2. člen 
Meja območja, na katerem velja 

prepoved iz 1. člena tega odloka. P0" 
teka od občinske meje po meji ka- 
tastrskih občin Spodnja Šiška in Gline® 
do doma na Bokalcah, od tu dalje P" 
cesti mimo bokalškega gradu do P^ 
toka Gradaščica, nato po Gradaščidi 
Malem grabnu, Ljubljanici, Kamniča- 

novem štradonu, Jurčkovi poti, Peruzzi' 
jevi cesti. Dolenjski cesti do naselja 
»London« in zajame še celotno naselje 
»London«. 

3. člen 
Nadzorstvo nad izvrševanjem tegp 

odloka opravljajo veterinarski, sani" 
tami, tržni in kmetijski inšpektorji ob" 
činskega ljudskega odbora Ljubljana* 
Vič-Rudnik, vsak v mejah svoje P11' 
stpjnosti. 

4. člen 
Kršilci določbe 1. člena tega odloka 

se kaznujejo po določbah 6. in 7. člena 
zakona o higieni proizvodnje in proffl6- 

ta z mlekom. 
5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 320-3 
Ljubljana, 31. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbor3 

Ivan Rome, 1. r. 

OBČINA RIBNICA 
382. 

Na podlagi L, 2. in 2a člena temelj' 
nega zakona o občinski dokladi in ® 
posebnem krajevnem prispevku (Urad* 
ni Ust FLRJ, št. 19/55, 19/57, 52/58 ^ 
52/59) in 2. točke 26. člena statuta o" 
čine Ribnica je občinski ljudski odb0' 
Ribnica na seji občinskega zbora in 
seji zbora proizvajavcev dne 21. april3 

1962 sprejel 
ODLOK 

o uvedbi občinske doklade na dohodi 
od kmetijstva na območju občine 

Ribnica za leto 1962 
1. člen 

V občini Ribnica se pobira za tet0 

1962 občinska doklada od zavarovanci 
dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od krt1®" 

tijstva je za leto 1962 katastrski doh"; 
dek, doklada pa se odmerja poseb^ 
za kmetijske površine in posebej ^ 
gozdove po naslednjih stopnjah: 

L za kmetijske površine; 

če znaša letna davčna osnova se odmeri in plača občinska doklada 
po stopnjah, ki so določene 

v naslednjih lestvicah 

do 30.000 din 
nad 30.000 do 50.000 din 
nad 50.000 do 80.000 din 
nad 80.000 do 120.000 din 
nad 120.000 do 160.000 din 
nad 160.000 din 

I. 
20«/, 
25 o/0 
32 «/o 
36 o/o 
38 o/, 
42 0/, 

II, 
13 0/, 
15 0/, 
Ho/, 
19 0/, 
21 o/, 
23 0/, 
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Po I. lestvici se pobira in plača ob* 
Sinska doklada v naslednjih katastrskih 
občinah: 

Dane, Dolenja vas, Gorenja vas, Go- 
riča vas, Jurjevica, Podpoljane, Prigo- 
riea, Rakitnica, Ribnica, Sodražica, 
Sušje, Sv. Gregor, Velike Poljane, Vini- 
ce in Zamostec. 

Po II. lestvici se pobira in plača 
občinska doklada v naslednjih katastr- 
skih občinah: Gora, Grčarice, Hrib, 
Retje, Travnik in Žimarice. 

2. za gozdove na območju vse ob- 
Cine: 

če znaša letna davčna osnova do 
30.000 din, se pobira in plača občinska 
doklada po stopnji, ki znaša 5 0/o 

nad 30.000 do 50.000 din 6 »/o 
nad 50.000 do 80.000 din 7«/o 
nad 80.000 do 120.000 din 8 »/o 
nad 120.000 do 160.000 din 8 »/o 
nad 160.000 do 200.000 din 9 »/o 
nad 200.000 do 250.000 din 10«/o 
nad 250.000 din 10 Vo 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in pla- 

tuje v gotovini istočasno in na isti 
»ačin, kakor odgovarjajoča dohodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Urad- 

ni list FLRJ, št. 22/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami od- 
loka o stopnjah dohodnine za leto 1962 
(Uradni list FLRJ, št. 53/61) in uredbe 
o prisilni izterjavi davkov in drugih 
Proračunskih dohodkov (Uradni list 
FLRJ, št. 33/53 in 25/57) se uporabljajo 
tudi za odmero in pobiranje občinske 
doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene za 

dohodnino, veljajo tudi za občinsko do- 
klado. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 422-10/62-04 
Ribnica, dne 21. aprila 1962 

Franc lic, 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 

383. 
Na podlagi 3. člena uredbe o poseb- 

nem dodatku za inšpektorja dela (Ur. 
Ust FLRJ, št. 13/61) ter 12. točke 26. 
člena statuta občine Ribnica je občin- 
ski ljudski odbor Ribnica na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora proiz- 
vajavcev dne 21. aprila 1962 sprejel na- 
slednji 

ODLOK 
o uvedbi posebnega dodatka 

za inšpektorje dela 

1. člen 
Uvaja se poseben dodatek za inšpek- 

torje dela, ki znaša do 8000 din me- 
sečno. 

2. člen 
Višino posebnega dodatka določi v 

Posameznem primeru komisija za 
Uslužbenske zadeve pri občinskem ljud- 
skem odboru Ribnica, upoštevajoč na- 
ravo in težo dela, odgovornost zadelo 
na delovnem mestu, strokovno znanje 
in dosežen uspeh pri delu. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku« — uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. aprila 
1962. 

Štev.: 113-11/62-01 
Ribnica, dne 21. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic, 1. r. 

384. 
Na podlagi 168. člena zakona o prora- 
čunih in o finansiranju samostojnih za- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. 52/59) in 
26. člena statuta občine Vrhnika je 
občinski ljudski odbor Vrhnika na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 21. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi 
proračuna občine Vrhnika za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvršitvi 

proračuna občine Vrhnika za leto 1961, 
ki obsega: 
I. Sklepni račun občinskega proračuna 

dohodki 228,467.358 
izdatki 223,797.730 
presežek dohodkov 4,669.628 

II. Sklepni račun rezervnega sklada 
dohodki 169.560 
izdatki 16.956 
presežek dohodkov 152.604 

III. Sklepni račun 6 »/o obvezne prora- 
čunske rezerve 

dohodki 7,211.162 
izdatki — 
presežek dohodkov 7,211.162 

IV. Sklepni račun 10 »/o obvezne pro- 
računske rezerve iz leta 1961 

dohodki 7,551.248 
izdatki — 
presežek dohodkov 7,551.248 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki ob- 

činskega proračuna v znesku 4,669.628 
dinarjev se prenese kot dohodek pro- 
računa za leto 1962. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki re- 

zervnega sklada v znesku din 152.604 
se prenese kot dohodek tega sklada za 
leto 1962. 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 6 »/o 

obvezne rezerve v znesku din 7,211.162 
se prenese kot dohodek tega sklada za 
leto 1962. 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 100/o 

obvezne rezerve iz leta 1961 v znesku 
din 7,551.248 se prenese kot dohodek 
občinskega proračuna za leto 1962. 

S 
6. člen 

Ta odlok velja z dnem objave v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 4/1-010-27/62 
Dne: 21. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Slrok, 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 

385. 
POPRAVEK 

odloka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno 

V odloku o občinskem prometnem 
davku od prometa na drobno v občini 
Zagorje ob Savi, objavljenem v »Glas- 
niku« okraja Ljubljana št. 25/62 z dne 
30. marca 1962 sta bila napačno tiska- 
na drugi in četrti člen. 

2. člen L odstavek se pravilno glasi: 
»občinski prometni davek se ne plača:« 

4. člen tč. C se pravilno glasi: »go- 
stilne in gostinski obrati in drugi vršiv- 
ci gostinskih uslug, menze, počitniški 
domovi, klubi, zaprti bifeji in podobno 
plačujejo od prometa naravnih vin po 

stopnji 20 »/o, od drugih alkoholnih pi- 
jač po stopnji 20%.« 

Stev.: 421-6/62-1 
Dne: 19/5-1962 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

Zagorje ob Savi 

386. 

2. 
Na 
tč. 

osnovi 12. člena In 50. člena 
zakona o občinskih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 
152. in 113. člena zakona o organiza- 
ciji jugoslovanskih pošt, telegrafov 
in telefonov (Ur. list FLRJ,- št. 50— 
641/60) in 26. člena statuta občine 
Zagorje ob Savi je Občinski ljudski 
odbor Zagorje ob Savi na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proiz- 
vajavcev dne 28. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o obveznem izvajanju notranje 

telefonske instalacije. 

1. člen 
Vsaka nova enonadstropna in več- 

stanovanjska zgradba z najmanj pet 
stanovanji ali poslovnimi prostori 
mora imeti notranjo telefonsko na- 
peljavo. 

2. člen 
Ce v načrtu za zidanje zgradb iz 

prejšnjega ilena ni predvidena zgra- 
ditev notranje telefonske instalacije, 
ne bo izdal upravni organ, ki je pri- 
stojen za izdajanje dovoljenj za gra- 
ditev, gradbenega' dovoljenja, če se 
v načrt za zidanje ne vnese dodatno 
tudi zgraditev telefonske instalacije. 

3. člen 
Notranja telefonska instalacija 

mora biti izvedena po tehničnih 
predpisih za notranjo telefonsko na- 
peljavo, podometno z izoliranimi cev- 
mi in z vodnikom 2 X PVC X 08. 

Pri instalaciji napeljave z izolira- 
nimi cevmi ni obvezno napeljati v 
cevi vodov (žice), dokler niso postav- 
ljeni telefonski aparati. 

Kraj uvoda se za vsak primer do- 
loči na samem mestu zgradbe. 

4. člen 
Pred izvajanjem del na notranji 

telefonski napeljavi mora investitor 
predložiti načrt napeljave v revizijo 
pristojnemu PTT podjetju. 

5. člen 
Pred vključitvijo notranje tele- 

fonske napeljave na javno telefon- 
sko omrežje mora biti napeljava pre- 
gledana od komisije PTT podjetja. 

Stroški pregleda bremenijo inve- 
stitorja zgradbe, 

6. člen 
Pristojni upravni organ občinske- 

ga ljudskega odbora je pooblaščen, 
da izda natančnejše določbe za izva- 
janje tega odloka. 

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

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

St. 34—4/62—1. 
Datum: 28. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Koleno, 1. r. 

Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 20. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o nagrajevanju vajencev v občini 

Zagorje ob Savi. 

1. člen 
Mesečne nagrade vajencev zna- 

šajo: 
1. v prvem učnem letu 4000 din, 
2. v drugem učnem letu 5000 din, 
3. v tretjem učnem letu 6000 din. 

2. člen 
Gospodarske organizacije in usta- 

nove lahko z ozirom na učni uspeh 
vajenca določijo s svojim pravilni- 
kom o delitvi osebnega dohodka za 
200/o višjo ali za 20% nižjo me- 
sečno nagrado, kakor je to določeno 
v 1. členu odloka. 

3. člen 
Pri zasebnih delodajalcih se na- 

grade izplačujejo po 1. členu odloka. 

4. člen 
Način izplačevanja nagrad vajen- 

cev pri zasebnih delodajalcih določa 
Svet občinskega ljudskega odbora za 
delo in delovna razmerja. 

5. člen 
Nagrade, določene po 1. in 2. čle- 

nu odloka, se izplačujejo od 1. janu- 
arja 1962 mesečno vnaprej, najpozne- 
je do 5. v mesecu. 

6. člen 
Nagrada gre vajencu tudi med 

letnim oziroma zimskim dopustom. 

7. člen 
Nagrada, ki je vajencem dolo- 

čena po 1. in 2. členu tega odloka, 
ne vpliva na prejemanje stalnega 
otroškega dodatka. 

8. člen 
Kazenske določbe se izvajajo po 

9. členu uredbe o nagrajevanju va- 
jencev (Uradni list FLRJ, št. 6/62). 

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

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

St. 12—3/62—1. 
Zagorje, 20. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Dušan Koleno, 1. r. 

VSEBINA 
376. Odlok o 

odloka 

387. 
Na pocllagi 3., 5., 6., 7., 8. in 10. 

člena Uredbe o nagrajevanju vajen- 
cev (Uradni list FLRJ, št. 6—47/62) 
in 26. člena statuta občine Zagorje 
ob Savi je Občinski ljudski odbor 

spremembah in dopolnitvah 
dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev občine Grosuplje 

377. Odlok o ustanovitvi občinskega cesU 
nega sklada občine Grosuplje. 

378. Odlok o kategorizaciji Sol občine Ljubljana-Siška. 
379 Odlok o ustanovitvi sklada za plače- 

vanje odškodnin za tuberkulozne ži- 
vali občine Ljubljana-Siška. 

380. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvrSitvl proračuna in proračunskih 
skladov za leto 1961 občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik. 

381. Odlok o prepovedi prometa nepaste- riziranega mleka občine Ljubljana*. 
Vič-Rudnik. 

382. Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od kmetijstva za leto 1962 
občine Ribnica. 

333. Odlok o uvedbi posebnega dodatka 
za inSpektorje dela občine Ribnica. 

384. Odlok o potrditvi sklepnega računa 
o izvršitvi proračuna za leto 1961 ob- 
čine Vrhnika. 

385. Popravek odloka o občinskem pro- 
metnem davku od prometa na drobno 
občine Zagorje ob Savi. 

386. Odlok o obveznem izvajanju notranje 
telefonske Instalacije občine Zagorje 
ob Savi. 

387. Odlok o nagrajevanju vajencev oo- 
člne Zagorje ob Savi. 

Zaključni računi gospodarskih organ*- 
zacij. 
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AKTIVA 

Zaključni račun krojaStva »MODA«. Cerknica 
BILANCA ПИ dan 1L deiembia iso.. 

Za p 
ti Naziv DnstavKe 

A Osnovna sredstva 
t. Osnovna sredstva 
S. Denarna sredstva osnov 
, nlh sredstev 

< B Sredstva sUupn« 
porabe 

■. Sieđstva skupne poraDe 
i. Denarna sredstva skupne 

porabe 
/ C Obratna sredstva 
•. Sltupna obratna sredstva 

D Izločena sredstva 
I, Dcnarnfi sredstva rezerv 

nega cklada In drugih 
skladov 

I, Denarna sredstva neraz- 
poreienih sredstev 

B. Sredstva » obračunu 
In druga aktiva 

■ Kupci In druge terlatv« 
I. Druga aktlvB 
* Skupaj: 

Znesek 
v ono din 

223 

25 

430 

77 
t 

Za p 
4t Naziv postavke 

Л Viri osnovnih sredstev 
I Sklad osnovnih sredstev 
J DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porab« 
3 Sklad skupne porabe 
t DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI vin obratnih 

sredstev 
O. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
I Rezervni sklad In drugI 

skladi 
S Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
D Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
tO Dobavitelji In druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

S k upa) i 

PASIVA 
ZneseK 

v 000 din 

153 
232 

Računovodja 
Milka Gretulovlč 

Predsednik UO: 
Anton Klanfar 

12 

193 
27 

127 
784 

Direktor; 
Franc Kebe 

Zaključni račun gostilne TAVČARJEV HRAM, Ljubljana, Tavčarjeva 4 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Za p 
et Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. 

St. Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
J 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 

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

In druga aktiva 
S. Kupci In druge terjatve 
t Druga aktiva 

Skupaj: 

8,235 

2,789 

2,000 
302 

8,022 

395 
406 

246 

23,395 

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

sredstev 
8. Viri sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4 Drugi vin sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
6 Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
I. 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 
II. Druga pasiva 

8 k upa]i 

Računovodja 
KraSovec Albina 

Predsednik UOs 
Sedeu Ela 

Direktor; 
Koiak Lado 

Zaključni račun prevoznišl ega podjetja PREVOZ I, Ljubljana, Resi jeva 20 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra URO PASIVA 
Kap 
It Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
I B Srei stva skupne 

oorabe 
I Sredstvu skupne porabe 
I. Denarna sredstva skupne 

porabe 
' C. Obratna sredstva 
k Skupna obratna sredstva 

D Izločena sredstva 
• Denarna sredstva rezerv 

nega si l.ida In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva nera? 
pore 'en: h sredstev 

B. SređMva v obračunu 
' In druga aktiva 
I Kupci In druge terjatve 
i Druga aktive 

Skupaj: 

3,823 

1,490 

862 

82 
14 

2,085 
111 

8,473 

Zap 
St Naziv postavke 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
5 Sklad skupne poraba 
4 Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

i Sklad obratnih sredstev 
6 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugi skladi 
I Rezerv.11 sklad in drugI 

skladi 
1 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
P1 Dmen naslva 

Skupajt 

Znesek 
v 000 din 

1,028 
295 

90 
130 

1,156 

188 
8.473 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGA, Šentvid pri Stični 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zap 
St. Naziv postavke 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

8. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

8. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračuna 
tn druga aktiva 

8. Kupd in druge terjatve 
#. Druga aktiva 

S k u pa)i 

Znesek 
v 000 din 

Zap. 
St. Naziv postavke 

8,840 

1,171 

168 

8,661 

60 

4,546 
84 

25,488 

A. Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. 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 

Ui drugi skladi 
f. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
K Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
ti Druga pasiva 

S k u pa)• 

Znesek 
v 000 din 

0,867 
1,029 

653 

3,120 

1,968 
87 

8,462 
322 

25,488 

Računovodja 
Dolinar Franc 

Predsednik IJO 
Polajnar Anton 

Direktor 
Urek Vladimir 

Računovodja 
Lampret Marija 

Predsednik UO; 
Smole] Franc 

Direktor; 
Jevnikar Lovro 

Zaključni račun SPI OSNEGA KLJUČAVNIČARSTVA, Ljubljana, 
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A F TI V A ^ll.Л^ CA na dan 31. decembra 1960 
Zap 

fti х i/iv oostavke Znesek 
v 000 din 

Zap Naziv postavke 

A Ovnov na sredstva 
I Osnovna sredstva 
I Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

oorabe 
i Sredstva skuone oorabe 
I Denarna sredstva skupne 

oorabe 
C Obratna sredstva 

9 Skupna obratne sredstva 
O izločena sredstva 

6 Denarna sredstva rezei'v 
nega sklada in drugih 
skladov 

I Denarna sredstva neraz 
ooreienlh sredstev 

B Srpd iva v obračunu 
»n drugi aktiva 

1 Kup m druge tenatv« 
1 Dru^« 4ktlva 

S k u p a 11 

38.354 

1,121 

4,622 
135 

84.582 

38 
306 

70,119 
1,007 

200.284 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
i 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 

i Rezervni sklad In drugi 
skladi 

* Viri nerazporeienih 
sredstev 

E Viri sredstev 
v obračunu in druga pasiva 

9 Kratkoročni krediti 
za obratna sredstva 

io Dobavitelji in druge 
obveznosti 

ti Druga pasiva 
S k u p a ) i 

PASIVA 
Znesek 

v 000 din 

41,397 
8,764 

19,580 
177 

72,208 
9,547 

212 
306 

9,000 
30,081 

9,014 
200.284 

novodja 
KržUuiA. Ai j^elca, L r. 

Preo.sednik UO 
Horvat Ivan, 1. r. 

Direktor 
Cimerman Janez, 1. r. 

Zaključni račun »KLJUČAVNIČARSKE DELAVNICE«, Ljubljana, 
Gregorčičeva 3 

AKTTVA BILANCA na dan 31. decembra 19C0 
Zap 
§t Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap 
*t Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
ч 1. Osnovna sredstva 

2 Denarna sredstva osnov- 
nih sredstev 

8 Sredstva skupne 
porabe 

3 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

9 Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

в Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

f. Denarna sredstva neraz- 
poreienih sredstev 
Б Sredstva v obračunu 

In druga aktiva 
8 Kupci In druge terjatve 
9 Druca aktiva 

ч k u p a J' 

6,553 

594 

72 
409 

5.627 

01 
2 

3.241 
7,751 

24.340 

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

sredstev 
B Vili sredstev skupne 

porabe 
S 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 
I Rezervni sklad in drugI 

skladi 
8 Vlrf nerazporejenih 

sredstev 
E Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

S k u p a J i 

pasiva 
Znesek 
v 000 din 

KM^unovod ■ 
Spindler Ivanka 

Pre<lse<inik ПО: 
Smuk Albin 

7,147 

409 
TI 

1,348 

282 
1,303 

450 
12,391 

938 
24,340 

Direktor 
Lenardič Min 


