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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK 

406. 
Na podlagi 123., 124. in 168. čle- 
Zakona o proračunih In finan- 

ciranju samostojnih ustanov (Urad- 
a« list FLRJ št. 52-847/59) je Ob- 
činski ljudski odbor KAMNIK na 
^ji občinskega zbora in zbora pro- 
'zvajavcev dne 16. maja 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
0 potrditvi izvršitve proračuna in 
Proračunskih ter ostalih občinskih 
skladov občine Kamnik za leto 1961 

1. Člen 
Zaključni račun proračuna in 

Zaključni računi proračunskih ter 
Ostalih skladov občine KAMNIK za 
'sto 1961 so sestavni del tega odloka. 

Doseženi dohodki in izvršeni iz- 
datki so znašali po zaključnem ra- 
čunu proračuna in proračunskih 
ter ostalih skladov za leto 1961: 

I. Po zaključnem računu prora- 
čuna; 
dohodki 348,004,292 
'zdatki 326.640.323 

Presežek; 
a) Presežek doliodkov 

nad izdatki 1.183 
o) Posebna proračunska 

rezerva 21,362.786 
II. Po zaključnih računih prora- 

čunskih in ostalih občinskih skla- 
dih 
pohodki 136,546.692 
«daUa 111,697.856 

Ostanek sredstev; 
na račun skladov 8,643.933 

o) na račun omejitve 
skladov 12,790.479 

c) na račun rezerve 
skladov 3,414.424 
1П. Po zaključnih računih re- 

zervnih skladov 
Dohodki 15,074.938 
'zdatki 1,925.812 

Ostanek sredstev; 
na račun skladov 12,932.830 

") na račun rezerve 
skladov 216.296 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

poračuna za leto 1961 v znesku 
din 1.138 — se prenese v proračun 
1®'>2 leta, presežek — posebna pro- 
računska rezerva v znesku din 

362,786 — se v celoti prenese kot 
dohodek proračuna za leto 1962. 

3. člen 
. Presežek, dohodkov proračunskih 
''i1 ostalih občinskih skladov v zne- 

din 8,643,933 (na račun skla- 
dov), 12,790,479, (na račun omejitve 
skladov) * in 3,414.424 (na račun re- 
*0rve skladov) se v celoti prenese 

dohodek v letu 1962, 

4. člen 
Presežek dohodkov rezervnih 

s^'adov v znesku din 12,932,830 (na 
''afun sklada) in 216,396 (na račun 
rezerve sklada) se prenese kot do- 
^ЗДек skladov v letu 1962. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St.; 020-35/62-1/1 
Kamnik, dne 16/5-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol 

407. 
Na podlagi 71. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS št. 22/59) in 
8. člena točke 9. statuta občine 
Kamnik je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajavcev dne 
16, maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi delovnega časa upravnih 
organov občinskega ljudskega od- 

bora Kamnik 

1. člen 
Delovni čas upravnih organov 

Občinskega ljudskega odbora 
Kamnik traja; 

ob ponedeljkih, torkih, četrtkih 
in petkih od 7. do 14. ure; 

ob sredah od 7. do 12. ure in od 
14. do 18. ure; 

ob sobotah od 7. do 12. ure. 

2. člen 
Cas za sprejemanje strank je; 
ob ponedeljkih in petkih od 8. do 

12. ure; 
ob sredah od 8. do 12. ure in od 

16. do 18, ure. 
Vložišče sprejema vloge vsak 

delovnik ves delovni čas. 
Vloge, ki jih dajo stranke ustno 

na zapisnik in so vezane na rok ali 
so kako drugače neodložljive, se 
sprejemajo neomejeno v času, ki je 
naveden v 1. členu tega odloka. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1/6-1962 dalje, 

objavi pa se v »»Glasniku« uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

St.; 020-33/62-1/1 
Kamnik, dne 16. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol 

408. 
Na podlagi 2. odstavka 1. točke 

odloka o premiji za mleko, prodano 
neposrednim potrošnikom (Uradni 
list FLRJ št. 53/61) in 26. člena 
Statuta občine Kamnik, je Občinski 
ljudski odbor Kamnik na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 16. maja 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o premiji za mleko, prodano nepo- 

srednim potrošnikom 

1. člen 
Gospodarskim organizacijam, ki 

prodajajo sveže kravje mleko, se bo 
izplačevala iz občinskega proračuna 
nomije, splošne kmetijske zadruge 
neposrednim potrošnikom. 

2. člen 
Premija znaša pet dinarjev za en 

liter prodanega svežega mleka, ki 
so ga proizvedla državna kmetijska 
posestva, kmetijski kombinat, eko- 
nomije, splošne kmteijske zadruge 
in kmetijski zavodi. 

3. obračun premije za liter mle- 
ka in za celotno količino mleka: 

4. ko banka ugotovi, da je pre- 
mijski zahtevek pravilno obračunan 
In da je dokumentacija popolna, 
prizna premijski znesek žiro računa 
premijskega upravičenca z računa 
št. 600-22-32401-11 delež občine v 
premijah za mleko. 

5. kadar so premijski zahtevi v 
prepisu priložene listine, na podlagi 
katerih premijski upravičenec uve- 
ljavlja premijo, mora ta potrditi 
prepise. Prepise potrdita direktor 
gospodarske organizacije in vodja 
računskega sektorja oziroma tisti, 
ki ju nadomestujejo. 

4. člen 
Ta odlok velja od objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 46. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajavcev 
DL0 Ljubljana 

Na podlagi 83. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
48. člena statuta okraja Ljubljana 

sklicujem 
46. sejo obeli zborov, ki bo v torek, dne 5. junija 1962 ob 9. uri do- 
poldne v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Poročilo Mandatno imunitetne komisije. 
2. Poročilo in analiza kmetijske proizvodnje na družbenih po- 

sestvih in kmetijskih zadiugah za leto 1961. 
3. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o določitvi cest III. reda. 
4. Predlog odloka o ukinitvi odloka o občinskem promelnem 

davku od prometa na drobno v občinah na območju mesta 
Ljubljane. 

5. Predlog za izdajo supergarancije Kmetijskemu posestvu Barje. 
6. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati 

spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite oddelku za občo upravo OLO Ljub- 

ljana, Kresija, soba št. ll/I (telefon 32-566 int. 207). 
Predsednik 

okrajnega ljudskega odbora: 
Boris MikoS I. r. 

3. člen 
Premijski upravičenec uveljav- 

lja premijo z zahtevo, ki jo vloži 
pri banki, pri kateri ima žiro ra- 
čun. 

Zahtevi mora priložiti: 
1. fakture oziroma kopije faktur 

kmetijske proizvajalne organizacije, 
od katere je kupil mleko, za kate- 
ro zahteva premijo. 

Fakture morajo med drugimi 
obsegati tudi podatke: ceno za ma- 
ščobno enoto in potrdilo, da je kme- 
tijska organizacija mleko sama pri- 
delala. 

2. svojo pismeno Izjavo, da je 
prodal mleko, za katero zahteva 
premijo, samo neposrednim potroš- 
nikom. To izjavo podpišeta direktor 
gospodarske organizacije in vodja 
gospodarskega računskega sektorja 
oziroma tisti, ki ju nadomestujejo: 

ja Ljubljana; uporablja pa se od 1. 
januarja 1962. 

Št. 020-34/62-1/1 
Kamnik, dne 16/5-1962 

Predsednik 
občiskega ljudskega odbora 

France Vidervol 

OBČINA LJUBLJANA-MOSTE- 
P0UE 

409. 
Občinski zbor občinskega ljud- 

skega odbora Ljubljana-Moste-Polje 
je na svoji seji dne 25. maja 1962 
na podlagi prvega odstavka 137, čle- 
na zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov spre- 
jel tale 
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ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana Moete-Polje v 
vodilni enoti št. 10, ki obsega hiše 
naselja Polje, ki ležijo med Zaloško 
cesto in železniško progo do ceste 
v Zadobrovo, ker je prenehal man- 
dat odbornici tega zbora C e r n e 
Nadi, ki je bila izvoljena v tej vo- 
livni enoti. 

Volitve bodo dne 15. julija 1962. 

Številka: 020-7/62-1 
Datum: 25/5-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ciril Faln 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIC-RUDNIK 

410. 
Na podlagi I. in II. točke V. dela 

tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 19-333/61, 27-467/61, 31-500/61, 
45-671/61, 645/62 in 166-198/62) ter 27. čl. 
statuta občine je občinski ljudski od- 
bor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajavcev 
dne 19. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku" 

I. splošne določbe 

1. člen 1 • i ' ' • 
Na območju občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik se vpelje občinski prometni da- 
vek od prometa in storitev ter od pro- 
izvodov, ki jih proizvajajo in dajejo v 
promet zasebni obrtniki in drugi za 
sebniki in od plačil za storitve, ki jih 
opravljajo zasebni obrtniki in drugi 
zasebniki. 

2. člen 
Občinski prometni davek po tem od- 

loku obračunavajo in plačujejo druž- 
bene pravne osebe, zasebne pravne 
osebe in drugi zasebniki. 

3. člen 
Ce gre za izvoz proizvodov, od ka- 

terih je bil plačan prometni davek ta- 
krat, ko so bili izročeni v promjt v 
državi, se izvozniku od teh proizvodov 
no vrne prometni davek. 

II. Tarifa prometnega davka 

4. člen 
Vsi davčni zavezanci družbenega in 

zasebnega sektorja plačujejo občinski 
prometni davek od prometa in od sto- 
ritev po naslednjih davčnih stopnjah: 

1. od vstopnic za prireditve 10%. 
Opomba; Prometni davek po tej ta- 

rifni številki se ne plača od vstopnic za 
kinematografske predstave in za kul- 
turno-umetniške prireditve, kolikor ni- 
so združene s plesno zabavo in se na 
njih ne točijo alkoholne pijače; 

2. od nakupa in prodaje nepremič- 
nin v višini 10 % od davka po uredbi 
o prometnem davku od nepremičnin in 
pravic. 

Opomba: Davek po tej tarifni šte- 
vilki se ne plača na enak način in isto- 
časno z zveznim davkom od prometa 
z nepremičninami in pravicami. 

Vsi predpisi, ki veljajo za zvezni 
davek od prometa z nepremičninami 
in pravicami, se uporabljajo tudi pri 
odmeri in pobiranju občinskega davka 
po tej tarifni številki. 

3. od plačil za reklame v kinemato- 
grafih 5 %. 

5. člen 
Zasebni obrtniki in drugi zasebniki 

plačujejo občinski prometni davek ud 
proizvodov, ki jih proizvajajo in dajejo 
v promet ter od plačil za storitve po 
naslednjih stopnjah; 

A — Proizvodi 
Stroka 116 — Predelava nekovinskih 

rud 
1. proizvodi iz mavca 10 c/c 
2. zemeljske barve 20 '/o 
3. zidna in strešna opeka 5 % 
4. proizvodi iz cementa 10 % 
5. keramični in lončarski 

proizvodi 10 % 
Stroka 117 — Predelovanje kovin 

6. kovinske peči — štedilniki 
ter njihovi deli 10 % 

7. vsi drugi proizvodi 
iz stroke 117 25 % 

Stroka 120 — Kemična stroka 
8. vsi proizvodi iz stroke 120 20 % 

Stroka 122 — Predelovanje lesa 
9. žagan bukov les 15 % 

10. žagan les iglavcev (dopol- 
nilna stopnja) 25% 

11. vsi ostali proizvodi 10% 
Opomba: Prometni davek za žagan 

les se plača ob razrezu na žagi. 
Gozdni posestnik ne plača prpmet 

nega davka po tarifni številki 10, kadar 
potrebuje les za domačo porabo, kar 
dokaže s potrdilom oddelka za gospo- 
darstvo občinskega ljudskega odbora. 

V primeru, da zasebnik les pozneje 
proda, za katerega je bil oproščen pro- 
metnega davka, mora ob prodaji pro- 
metni davek plačati. Isto velja za, pro- 
dan les, ki je bil razžagan pred uve- 
ljavitvijo tega odloka. 
Stroka 123 Predelovanje papirja 

12. vsi proizvodi 10 % 
Opomba: promet s šolskimi zvezki 

in risankami ter fotografijami za nepo- 
sredno uporabo fotografiranccv (za 
osebne izkaznice, spominske slike) ni 
podvržen plačilu davka po tej tarifni 
številki. 
Stroka 124 — Predelovanje tekstila 

13. Konfekcija 5 % 
Opomba: Pod konfekcijo po tej ta- 

rifni številki spadajo prpizvodi, izdela- 
ni iz tekstila, s šivanjem v serijski pro- 
izvodnji. 

14. trikotažni, volneni, bom- 
bažni in platneni oblačilni 
proizvodi 10 % 

15. vsi ostali proizvodi 
iz stroke 124 5 % 

Opomba: ne plača se prometni da- 
vek iz te stroke od proizvodnje čipk iz 
lanenega sukanca. 
Stroka 125 — Predelovanje usnja 

16. obutev 5 % 
17. vsi ostali proizvodi, h kate- 

rim je šteti torbarske izdel- 
ke ne glede na material, iz 
katerega so izdelani (kovč- 
ki, oprtniki, torbe ipd.) 10% 

Stroka 127 — Živilska stroka 
18. kakavni proizvodi 20 % 
19. bonboni 15 % 
20. slaščice, keksi, ratluk in 

ostali slaščičarski izdelki 10 % 
21. kavni in kakavovi nadomest. 15 % 
22. testenine 10 % 
23. mleta paprika 10 % 
24. vsi ostali proizvodi 8 % 
Drugi proizvodi: 

25. vsi drugi proizvodi, ne gle- 
de na stroko gospodarske 
dejavnosti, ki niso zajeti v 
prejšnjih tarifnih številkah 10 % 

Od navedenih proizvodov so zajeti 
po tej tarifi samo proizvodi, od kate- 
rih se ne plača prometni davek po 
zvezni tarifi prometnega davka. 

Opomba: Prometni davek po tej ta- 
rifni številki in po drugih tarifnih šte- 
vilkah se ne plača od prometa z na- 
slednjimi proizvodi: od moke in dru- 
gih mlevskih izdelkov, pekovskih izdel- 
kov, razen izdelkov, ki imajo značaj 
slaščičarskega izdelka, izdelkov, na- 
pravljenih s predelavo mleka, mesa, 
svežih in suhih rib, od zakola živine, 
od obleke in perila po meri za indivi- 
dualno potrošnjo iz njihovega osnov- 
nega materiala, od ortopedske obutve 
in ortopedskih pripomočkov, med ka- 
tere je šteti tudi umetne oči in zo- 

bovje, ne glede na material, iz kate- 
rega so izdelani. 

B — Storitve 
1. od plačil za obrtne storitve vseh 

vrst, razen od prevoznih in gradbenih 
storitev 10 %. 

Opomba 1: Davčna osnova je skup- 
ni znesek plačila, v katerem je vsebo- 
van tudi davek po tej tarifni številki 
po odbitku materiala, ki ga je dal izvr- 
ševalec storitve, če je material v laču- 
nu posebej izkazan. Davek po tej ta- 
rifni številki se plača tudi od plačila 
za opravljene storitve s proizvodnjo 
blaga iz naročnikovega materiala. 

Opomba 2: Davek po tej tarifni šte- 
vilki se ne plača od plačil za opravlja- 
nje storitev krojačev, šivilj, klobučar- 
jev, modistinj, vezilj, čevljarjev, briv- 
cev, frizerjev, dimnikarjev, za predti- 
skanje tkanin, krpanje perila, nogavic, 
vreč, popravilo dežnikov, brušenje no- 
žev in britvic, preoblačenje gumbov, 
barvanje in čiščenje usnjenih predme- 
tov, barvanje in kemično čiščenje vseh 
vrst tkanin, polnjenje in obnovo rab. 
Ijenih kemičnih svinčnikov, popravlja- 
nje preprog, umetno barvanje slik in 
fotografij, umetno krpanje preprog, 
spisovanje, razmnoževanje, kopiranje, 
plakatiranje, čiščenje ter pisanje in li- 
kanje perila, čiščenje obutve, snaženje 
oken, čuvanje lokalov in stanovanj, 
shranjevanje koles, prtljage in obleke 
(garderoba), žaganje drv, pečenje če- 
vapčičev in ražnjičev, pedikiranje, ugla- 
ševanje glasbil. 

2. od plačil za opravljanje samostoj- 
nih poklicev (zdravniki, dentisti, arhi 
tekti, učitelji jezikov, sodni tolmači, 
prevajavci ter podobni poklici) 5 %. 

Opomba: Davka po tej tarifi ne 
plačajo dijaki in redni študenti visokih 
šol od dohodkov poučevanja drugih 
dijakov. 

Prav tako se ne plača davek po tej 
tarifni številki od plačil za delo od- 
vetnikov ter patentnih inženirjev, ka- 
kor tudi od plačil za obrede verskih 
organizacij in duhovnikov. 

III. Končne določbe 
6. člen 

Tolmačenje za izvrševanje tega od- 
lojca izdaja svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbora, 
za izvajanje pa skrbi upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora, pristojen za 
dohodke. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

8. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha 

veljati odlok o občinskem prometnem 
davku in tarifa prometnega davka, ki 
jih je sprejel občinski ljudski odbor 
Dobrova pri Ljubljani (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 14/60) in razširil občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik na 
območje nove občine. 

Številka: 421-6/62 
Datum: Ljubljana, 19. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome 1. r. 

411. 
Na podlagi 23. člena temeljnega za- 

kona o finansiranju šolstva (Uradni 
list FLRJ št. 53/60) je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajavcev 
dne 21. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o načelih za določanje sredstev, ki pri- 
padajo šolam ter drugim izobraževal- 
nim In vzgojnim zavodom za njihovo 

osnovno dejavnost 

1. člen 
Da bi se zagotovila samostojnost i0 

ustvarili enaki pogoji za delo šol № 
drugih izobraževalnih in vzgojnih V 
vodov (šole), ki jih je ustanovil občin* 
ski ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
oz. jim daje pomoč, se sredstva, k' 
jim pripadajo za njihovo osnovno d0, 

javnost, ugotavljajo po tem odloku. 

2. člen 
Glede na vrste šol, njihove potreb« 

in naloge, normative za opremo, pog0, 

je dela in druge značilnosti posamez- 
nih šol, se šole razvrščajo v devet k* 
tegorij. 

3. člen 
Sredstva, ki pripadajo šolam vsd 

katejgorij za osebne izdatke Osebju # 
opravljanje pouka po predmetniku, ^ 
ugotovijo glede na število osebja, ki J' 
potrebno za opravljanje pouka po prt"", 
metniku in glede na povprečni mesečn' 
dohodek osebja, ki se po delovnih me- 
stih predvideva za: 

uslužbence III. vrste 32.000 din 
uslužbence II. vrste 38.000 din 
uslužbence 1. vrste 44.000 din 

4. Člen 
Sredstva za materialne izdatke st 

določajo na enega učenca, za delo 'г' 
ven predmetnika pa šoli pripadajo * 
sredstva, izračunana v odstotku sred 
stev za pouk po predmetniku (3. člen< 
in sicer: 

I. kategorija 
1. osnovna šola Vič Ljubljana 
2. osnovna šola Vič Ljubljana 
osnovna šola Vrhovci 
osnovna šola »Oskar Kovačič« 
osnovna šola Trnovo 

Za osebne izdatke za delo izven pred- 
metnika 15 % sredstev, ki pripadaj0 

šoli po 3. členu. 
Za materialne izdatke za enega učen- 

ca 6500 dinarjev. 

II. kategorija 
Osnovna šola Brezovica pri Ljublja" 
osnovna šola Horjul 
osnovna šola Ig 
osnovna šola Dobrova pri Ljubljani 
osnovna šola Polhov Gradec 
osnovna šola Velike Lašče 
osnovna šola Škofljica 
osnovna šola Preserje 

Za osebne izdatke za delo i/vcrt 
■predmetnika 15 % sredstev, ki šoli Prl' 
padajo po 3. členu. 

Za materialne izdatke za enega uče" 
ca 7000 dinarjev. 

III. kategorija 
osnovna šola Barje 
osnovna šola Daljna vas 
osnovna šola Rudnik 
osnovna šola Notranje gorice 

Za osebne izdatke za delo izve 
predmetnika 23 % sredstev, ki šoli Prl 

padajo po 3. členu. 
Za materialne izdatke za enega ui1-'11 

ca 7500 dinarjev. 

IV. kategorija 
osnovna šola Golo 
osnovna šola Sentjošt 
osnovna šola Crnl vrh 
osnovna šola Tomišelj 
osnovna šola Zelimlje 
osnovna šola Jezero 

Za osebne izdatke za delo izv^ 
predmetnika 20 % sredstev, ki šoli Prl' 
padajo po 3. členu. 

Za materialne izdatke za enega uČC 
ca 8000 dinarjev. 

V. kate^brija 
osnovna šola Iška vas 
osnovna šola Pijava gorica 
osnovna šola Brezje 
osnovna šola Turjak' 

-Osnovna šola Zapotok. , 
za osebne izdatke za delo izven p'4-- 
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mctnika 20% sredstev, ki Soli pripa- 
dajo po 3. členu. 

Za materialne izdatke za enega učen- 
ca 8500 dinarjev. 

VI. kategorija 
osnovna šola Mohorje 
osnovna šola Zažar 
osnovna šola Rob 
osnovna šola Dvorska vas 
osnovna šola Veliki Osolnik 
osnovna šola Krvava peč 
osnovna šola Karlovica 
osnovna šola Rakitna 

za osebne izdatke izven predmetni- 
ka 20% sredstev, ki pripadajo šoli po 
3. členu. 

Za materialne izdatke za enega učen- 
ca 11.000 dinarjev. 

Vil. kategorija 
VII. gimnazija Vič Ljubljana 
za osebne izdatke za delo izven pred- 
metnika 20 % sredstev, ki šoli pripada- 
jo po 3. členu. 

Za materialne izdatke za enega 
učenca 9500 dinarjev. 

VIII. kategorija 
Glasbena šola Vič 
za osebne izdatke izven predmetnika 
15% sredstev, ki Soli pripadajo po 3. 
členu. 

Za materialne izdatke za enega učen- 
ca 5000 dinarjev. 

IX. kategorija 
Otroško varstvena ustanova Trnovo 
otroško varstvena ustanova Kolezija 
otroška ustanova »Malči Beličeve« 
D1D Rožna dolina 
otroško varstvena ustanova Bičevje 
za osebne izdatke za delo izven pred- 
metnika 20 %. 

5. člen 
V izjemnih in posebej utemeljenih 

primerih sme sklad za šolstvo odsto- 
piti od načel, določenih v 3. in 4. čle- 
nu, in šolam priznati tudi večja sred- 
stva, ki jim pripadajo po 3. in 4. členu. 
Pri tem sklad upošteva predvsem po- 
sebne pogoje, v katerih dela šola, ob- 
seg dela šole in šoli določi sredstva v 
taki višini, da ji omogoči izvrševanje 
njene osnovne dejavnosti v enaki meri 
kot ostalim šolam. 

6. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbijo 

organi občinskega ljudskega odbora. Ki 
so pristojni za šolstvo in finance ter 
upravni odbor sklada za šolstvo obči- 
ne Ljubljana-Vič-Rudnik. 

7. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha 

veljati odlok o kategorizaciji šol in 
drugih izobraževalnih in vzgojnih za- 
vodov na območju občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik (št. 01-54/61), ki ga je spro 
jel občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič-Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 10. junija 1961. 

8. člen 
T» odlok velja od dne objave v 

"Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka 61-8/62 
Ljubljana, 21. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome, 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
412. 

Na podlagi 13. odstavka II. točke 
V. dela tarife prometnega davka (Ur. 1. 
PLRJ, štev. 19/61 in 6/62) je občinski 
ljudski odbor Logatec na sejah občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev dne 
26. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah tn dopolnitvah odloka 

o občinskem prometnem davku 
v občini Logatec 

L člen 
L V tarifi prometnega davka, ki je 

sestavni del Odloka o občinskem pro- 
metnem davku v občini Logatec (Glas- 
nik OLO Ljubljana št. 27/62) se v delu 
C — splošna tarifa — tar. št. 5 spre- 
meni in glasi; 

»5. a) od prometa na drobno v trgo- 
vini od motornih koles, skuterjev, mo- 
pedov in osebnib avtomobilov po stop- 
nji 3«/. 

b) na ves ostali maloprodajni pro- 
met v trgovini po stopnji 6*/» 

2. Za tar. št. 8 se doda nova tar. št. 
9, ki se glasi: 

»9. Od prometa z žaganim lesom 
25 •/•« 

Davek po tej tarifni Številki plaču- 
jejo samo zasebniki, kadar dajejo v 
promet rezan les. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 421-4/62-4 
Dne; 26. 4. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

413. 
Na podlagi 106. in 107. člena zakona 

o proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. list FLRJ, štev. 
52/59), 23/61 in 52/61), 97. in 103. člena 
statuta občine Logatec, predloga KO 
Ziri z dne 16. 10. 1961, je občinski ljud- 
ski odbor Logatec na seji občinskega 
zbora in seji zbora proizvajavcev dne 
9. 5. 1962 sprejel 

prebivalstva, ustvarjenih na območju 
KO Ziri, ki ga z vsakoU im proraču- 
nom odstopa ObLO krajevnemu od- 
boru; 

b) sredstva krajevnega samoprispev- 
ka; 

c) zakupnina od zemljišč; 
č) vodarina; 
d) prispevki od pokopališča; 
e) posojila, darila in drugi do- 

hodki. 
5. člen 

Sklad ima obvezno rezervo. Višino 
celotne rezerve in način vlaganja v re- 
zervo določi za komunalne zadeve pri- 
stojni svet občinskega ljudskega odbo- 
ra na predlog upravnega odbora sklada. 

6. člen 
Sklep posluje po določbah zakona o 

proračunih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada za vsako 
leto se določijo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejema na predlog 
upravnega odbora sklada krajevni od- 
bor Ziri. 

Naredbodajavec za finančni načrt 
sklada je šef krajevnega urada. Pravico 
odredbodajavca izvršuje v mejah od- 
ločb in sklepov upravnega odbora 
sklada. 

7. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, urad- 

nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.; 402-36/62-3/1 
Logatec, dne 9. 5. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

ODLOK 
o ustanovitvi Krajevnega sklada 

Krajevnega odbora žirl 

L člen 
Ustanovi se krajevni sklad Krajev- 

nega odbora Ziri ObLO Logatec. 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

kritje stroškov v zvezi z graditvijo in 
vzdrževanjem komunalnih naprav na 
območju KO Ziri, zlasti pa za: 

— vzdrževanje krajevnih cest, ulic, 
mostov in kanalov; 

— Javnega vodovoda, vodnjakov in 
kopališč; 

— javne razsvetljave; 
— parkov; 
— manjših melioracij; 
— pokopališč; 
— za upravljanje splošnega ljudske- 

ga premoženja, ki mu je dano v uprav- 
ljanje. 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima svoje uslužbence. 
Sklad ima pravila; s pravili sklada 

se določijo organizacija sklada, siste- 
mizacija delovnih mest sklada ter na- 
čin upravljanja in poslovanja sklada. 

Pravila sprejema upravni odbor skla- 
da v soglasju s Krajevnim odborom 
Ziri, potrdi pa jih ObLO Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 5 članov. 
Predsednika in člane upravnega od- 

bora imenuje na predlog Krajevnega 
odbora Ziri občinski ljudski odbor. 

Mandatna doba članov traja 2 leti. 

4. člen 
V sklad se stekajo naslednja sred- 

stva ; 
a) del proračunskih dohodkov od 

414. 
Na podlagi 122. člena zakona o pro- 

računih in o finansiranju samostojnih 
zavodov (Uradni list FLRJ, št. 52-847/59) 
in 6. ter 12. točke 27. člena statuta 
občine Trbovlje je občinski ljudski od- 
bor Trbovlje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev 28. apri- 
la 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za flnanslranje 

gradnje bolnice v Trbovljah 

1. člen 
Ustanovi se sklad za finansiranje 

gradnje bolnice v Trbovljah (v nadalj- 
njem besedilu; sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so namenjena za 

gradnjo in opremo bolnice v Trbov- 
ljah. 

3. člen 
V sklad se stekajo; 
1. Prispevki občin Hrastnik, Trbov- 

lje in Zagorje ob Savi po dogovoru. 
2. Prispevki gospodarskih organiza- 

cij in zavodov. 
3. Obresti od naloženih sredstev 

sklada. 
4. Razni drugi dohodki, darila in vo- 

lila. 
4. člen 

Sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči ustano- 

vitelj. 
5. člen 

Sklad ima pravila. 
S pravili sklada se določita organi- 

zacija in način poslovanja sklada. 
Pravila sklada sprejme upravni od- 

bor sklada, potrdi pa jih občinski ljud- 
ski odbor. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje U članov, od katerih imenuje: 
a) Občinski ljudski odbor Trbovlje 

predsednika, tajnika in dva člana, 
b) Občinski ljudski odbor Hrastnik 

tri člane. 

c) Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi tri člane, 

d) Okrajni zavod za socialno zava- 
rovanje delavcev — podružnica Trbov- 
lje delegira enega člana. 

7. člen 
Upravne zadeve sklada opravlja od- 

delek za splošno upravo in družbene 
službe občinskega ljudskega odbora. 

8. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne 

rezerve, letna vlaganja v rezervo in 
rok, do katerega mora rezerva doseči 
določeno višino, določi svet, ki je pri- 
stojen za zdravstvo, na predlog uprav- 
nega odbora sklada. 

9. člen 
Sklad posluje po določbah zakona 

o proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov. 

Sredstva sklada se razporejajo t 
letnim finančnim načrtom. 

Finančni načrt in zaključni račun 
sklada sprejme upravni odbor sklada. 

10. člen 
Naredbodajalec za izvršitev finanč- 

nega načrta je predsednik upravnega 
odbora, če je ta zadržan, pa član, ki 
ga pooblasti upravni odbor. 

U. člen 
Presežek po zaključnem računu o 

izvršitvi letnega finančnega načrta skla- 
da in neporabljena sredstva se prene- 
sejo kot dohodek v finančni načrt skla- 
da za naslednje leto. 

12. člen 
Dosedanja sredstva, ki so zbrana na 

računu za gradnjo bolnice, preidejo v 
celoti v sklad. 

13. člen 
Dosedanji odbor za gradnjo bolnice 

postane upravni odbor sklada in deluje 
kot upravni odbor, dokler mu ne po- 
teče mandatna doba ali se sicer ne 
razreši. 

14. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana, uporablja pa se od 1. januarja 
1962. 

Stev.; 01/1-405-BO-31/62-4 
Dne; 28/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odboi« 

Martin Gosak, 1. r. 

VSEBINA 
Vabilo na 46. sejo obeh zborov OLO. 

406. Odlok o potrditvi izvršitve proračuna 
in proračunskih ter ostalih občin- 
sklh skladov za leto 1961 občine Ka- 
mnik. 

407. Odlok o določitvi delovnega časa upravnih organov občine Kamnik. 
408. Odlok o premiji za mleko, prodano neposrednim potrošnikom Občine Ka- 

mnik. 
409 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 

občine LjubiJana-Moste-1'olje. 
410 Odlok o občinskem prometnem dav- 

ku občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 
411. Odlok o načelih za določanje sred- 

stev. ki pripadajo šolam ter drugim Izobraževalnim in vzgojnim zavo- 
dom za njihovo osnovno dejavnost 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

412 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Logatee. 

413. Odlok o ustanovitvi krajevnega skla- 
da Krajevnega odbora Zlii občine 
Logatec. 

414. Odlok o ustanovitvi sklada za finan- ciranje gradnje bolnice Trbovlje. 
Zaključni računi gospoda Bkih orga- 
nizacij. 
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Zaključni račun PEKARNE, Trzin 

AKTIVA BILANCA na đan SI. decembra 19(i0 PASIVA 
Z^t

p Naziv odstavke Znesek 
v 000 din "v;" Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
i. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

B. Skupna obratne sredstva 
D Izločena sredstva 

I. Denarna srodstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva nera? 
porelenlh sredstev 

B Sredsiva v obraCimo 
in druga aktiva 

t. Kupci In druge terjatve 
9. Druga aktiva 

9 k u p a J i 

63S 

40 

575 

8 

1,073 
12 

2.343 

A Vlrl osnovnih sredstev 
I Sklad osnovnih sredstev 
г DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B Vlrl sredstev skupne 

porabe 
s Sklad skupne porabe 
i DrugI vlrl sredstev 

skupne porabe 
0. Vlrl obratnih sredstev 

i Sklad obratnih sredstev 
6 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugi skladi 
1 Rezervni sklad in drugI 

skladi 
s Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Vlrl sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
> Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
IS. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

Skupaji 

340 
341 

208 

168 
40 

1 

1,164 
68 

2,343 

Računovodja Predsednik UO Direktor 
Canžek Cvetke ZavrSnlk Edo 

Zaključni račun »GOSTILNE NACE«, Ljubljana, Smartinska 3 
AKTIVA BILANCA na dan JI. decembra UBO PASIVA 
Za p Naziv oostavke Znesek 

v 000 din 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
t- Denarna sredstva oenov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

5 Skupne obratna sredstva 
O IzloCeoa sredstva 

8 Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

1. Denarna sredsiva nera? 
porelenlh sredstev 
8 Sredstva v obraCunu 

In druga aktiva 
t Kupci in druge terjatve 
t Druga aktiva 

e k up a) ■ 

4,632 

879 

4 

57 

3,567 
9,139 

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

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
4 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Vlrl obratnih sredstev 

9 Sklad obratnih sredstev 
» DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Bezervnl sklad 

In drugI skladi 
i Rezervni sklad lo drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Vlrl sredstev 

v obraCunu In druga paalva 
8 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

Skupaj' 

4,632 

1 

161 

57 
1,24» 

3.036 
9,139 

RaPunovodia Predsednik OO Direktor 
Welssbachei Albljanl Marica Bodlovtč Damjan 

Zaključni račun gostišča »PRI KONSKU«, Trojane 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zn o 
st Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 008 din 

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

nih sredstev 
8 Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
I. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

9 Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

f. Denarna sredstva nora? 
porejenih sredstev 

E. Sredstva v obračuna 
In druga aktiva 

8. Kupci in druge terjatve 
B. Druga aktiva 

4 k u paji 

8,984 

688 

3,597 

500 
4,704 

18,073 

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

sredstev 
B. Vlrl sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
4 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Vlrl obratnih sredstev 

9 Sklad obratnih sredstev 
8 Drugi vlrl obratnih 

sredstev 
D Bezervnl sklad 

In drugI skladi 
1. Rezervni sklad In drugi 

skladi 
8 Vlrl nerazporejenih 

sredstev 
B. Vlrl sredstev 

v obraCunu In druga pasiva 
>. KratkoroCnl krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
ti Druga pasiva 

Skupaj i 

8.954 
318 

227 

2,588 

27« 
3,408 

2,040 
262 

18,073 

Računovodja Predsednik OO _ Direktor: 
Skltek Ermin Tevž Angela KonSek Rajka 

Zaključni račun RAFINERIJE DRAGIH KOVIN, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1960 PASIVA 
Z

s
a

t
p Naziv postavke Znesek 

V 000 din 
Zax». gj; Naziv postavke Znesek 

v ooo din 

A. Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
8. Denarna sredstva cenov- 

nih sredstev 
8. Sredstva skupne 

porabe 
B. Sredstva skupne porabe 
4. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

B. Skupna obratna sredstva 
D. IzloCena sredstva 

B. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

B. Sredstva v obraCunu 
In druga aktiva 

B. Kupol In druge terjatve 
B. Druga aktiva 

S ku paJ i 

9,218 

10,282 

162 

45,291 

1,430 

T858 
587 

74,928 

A. - Vlrl osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B. Vlrl sredstev skupne 

porabe 
1. Sklad skupne porabe 
1. DrugI vlrl sredstev 

skupne porabe 
C. Vlrl obratnlb sredstev 

S. Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnlb 

sredstev 
D. Bezervnl sklad 

in drugI skladi 
1. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Vlrl sredstev 

v obraCunu In druga pasiva 
8 Kratkoročni krediti , 

za obratna sredstva ' 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

Skupaj t 

10.281 
319 

162 

22,186 
17,977 

1,430 
13,000 

238 
335 

74,928 

Računovodja Predsednik UO Direktor; 
Majda Faval Zdenko Jerala dr. MIlan PeruSck 

Zaključni račun bifeja »ZMAJ«, Ljubljana, Smartinska 24 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1960 PASIVA 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap 5t Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
A Osnovna sredstva 

1 Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

oorabe 
C Obratna sredstva 

8 Skupna obratna sredstvu 
D IzloCena sredstva 

8 Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

t Denarna sredstva nera? 
oorelenib sredstev 
Б Sredstva v obraCunu 

in druga aktiva 
8 Kupci In druge terjatve 
0 Druga aktiva 

Skupaj; 

1,157 

444 

29 

3,136 

4,706 

A Vlrl osnovnih sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
2 Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Vlrl sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
4 Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

9 Sklad obratnih sredstev 
8 Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Bezervnl sklad 

In drugI skladi 
t. Rezervni sklad in drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Vlrl 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 

1,157 

66 

29 
932 

2.582 
4,706 

Računovodja; Predsednik UOi Direktor 
Wcissbachcr Seremet Anica 

Zaključni račun trg. podjetja »MARELICA«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1960 PASIVA 
Zap 
St Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap ^ Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
(. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

B. Skupna obratna sredstva 
O. Izločena sredstva 

B. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz 
porejenih sredstev 

C. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci in druge terjatve 
9 Dniea aktiva 

SKupajt 

3,356 

1,990 

5 

7,527 

53 
175 

854 
282 

14,242 

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

sredstev 
8. Vlrl sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
4 Drugi vlrl sredstev 

skuprte porabe 
C. Vlrl obratnih sredstev 

9 Sklad obratnih sredstev 
8 Drugi viri obratnlb 

sredstev 
D. Bezervnl sklad 

In drugi skladi 
T. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
e vlrl nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obraCunu In druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

Skupaj) 

4,996 
1,308 

S 

318 
37 

317 
217 

7.303 
81 

14.242 

Računovodja; Predsednik UO: Direktor 
Kregar Marta Rajakovlč Marija Novak Jože 


