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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA 
LJUBLJANA-BE2IGRAD 

415. 
Na podlagi 3. točke 27. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Bežigrad in 
108. člena Zakona o proračunih in 
'inansiranju samostojnih zavodov 

! (Uradni list FLRJ št. 52/59) je ob- 
; ciriski ljudski odbor Ljubljana-Beži- 
; Brad na seji občinskega zbora in na 
; Jeji zbora proizvajavcev, dne 11. V. 

1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 
o Izvršitvi proračuna občine 

Ljubljana-Bežigrad za leto 1961. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Ljubljana-Be- 
'igrad za leto 1961, ki je sestavljen 
Po določbah Zakona o proračunih in 
"inansiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52/59) in Ured- 
be o Izvrševanju proračunov in ra- 
čunovodskem poslovanju državnih 
organov in zavodov (Ur. list FLRJ št. 33/55). 

2. člen 
Sestavni deli tega odloka so: 
občinksi zaključni račun, zaključ- 

il računi skladov, zaključni raiun 
stalnega rezervnega sklada, zaključni 
račun 6 % obvezne rezerve občine 
Ljubljana-Bežigrad in zaključni ra- 
čun posebne proračunske rezerve za 
"Ho 1961. 

3. člen 
Doseženi dohodki in Izvršeni iz- 

datki so znašali za leto 1961: 
I. Občinski zaključni račun 

?ohodki 360,332.193 
'zdatki 359,020.638 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 511.355 
П. Zaključni računi proračunskih 
skladov 

dohodki 27,320.819 
l2datki 13,714.975 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 13,605.841 
П1. Zaključni račun stalnega re- 
zervnega sklada 

dohodki 5,848.140 
izdatki 584.814 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 5,263.326 
IV. Zaključni račun 6 % obvezne 
rezerve 

dohodki 19,161.316 
Izdatki — 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 19,161.316 
V. Zaključni račun posebne pro- 
računske rezerve 

dohodki 39,207.886 
'zdatki 3,920.671 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 35,287.215 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po 

zakljufnem računu občine v znesku 

511.355 din se prenese na proračun- 
ske dohodke občine Ljubljana-Beži- 
grad za leto 1962. 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

proračunskih skladov občine v zne- 
sku 13,605.841 se prenese v leto 1962 
kot dohodek teh skladov pri občini 
Ljubljana-Bežigrad. 

6. člen 
•Sredstva stalnega rezervnega skla- 

da občine Ljubljana-Bežigrad v zne- 
sku 5,848.140 din se prenesejo v letu 
1962, kot dohodek rezervnega sklada 
občine Ljubljana-Bežigrad. 

7. člen 
Sredstva 6 % obvezne rezerve ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad v znesku 
19,161.316 din se prenesejo na pose- 
ben račun občine Ljubljana-Beži- 
grad. 

8. člen 
Sredstva posebne proračunske 

rezerve občine Ljubljana-Bežigrad v 
zneski^ 35,287.213 din se prenesejo 
na proračunske dohodke občine 
Ljubljana-Bežigrad za leto 1962. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 400-7/62-4 
Ljubljana, 11. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman i r. 

Pregled dohodkov in izdatkov 
zaključnega računa proračuna 

občine Ljubljana-Bežigrad 
za leto 1961 

Dohodki 
1. DEL — 

Skupni dohodki 
2. DEL — 

Posebni dohodki 
3. DEL — 

Ostali dohodki 

Znesek 

433,013.232 

215,886.474 

28,941.590 

23,577.920 

8. DEL — 
Dotacije 

9. DEL 
Obveznosti Iz posojil 

In garancije 
10. DEL — 

Proračunska rezerva 22,589.453 
359.820.838 

Presežek dohodkov 
nad izdatki 511.355 
Skupaj izdatki din 360,332.193 

2,958.640 
651,858.346 

40% 
Šol. Sklad 256,238.938 
10 % posebna 
proračunska 
rezerva 35,287.215 291,526.153 

Skupaj dohodki din 360,332.139 

Izdatki Znesek 
1. DEL 

Prosveta In kultura 3,258.951 
2. DEL — 

Socialno skrbstvo 28,118.692 
3. DEL — 

Zdravstvena zaščita 23,010.653 
5. DEL — 

Državna uprava 112,048.277 
6. DEL — 

Komunalna dejavnost 88,569,869 
7. DEL — 

Negospodar. investicije 29,705.433 

416. 
Na podlagi 1. člena uredbe o spre- 

membah uredbe o povračilih potnih 
In drugih stroškov javni}i uslužben- 
cev (Uradni list FLRJ št. 16/62) ter 
2. točke 27. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Bežigrad na seji 
občinskega zbora In na seji zbora 
proizvajavcev, dne 11. maja 1982 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila za 
iočeno življenje in kilometrine za 
uslužbence občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Bežigrad, njegovih 

zavodov in organizacij. 

1. člen 
V odloku o višini dnevnic za urad- 

na potovanja, nadomestila za ločeno 
življenje In kilometrine za uslužben- 
ce občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad, njegovih zavodov 
in organizacij (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 42/61 in sprememba Glas- 
nik št. 74/61) se spremeni 1. odsta- 
vek 2. člena tako. da se glasi: 

»Dnevnica uslužbencev občinskih 
organov znaša«: 

1. Za uslužbence razvrš^ne do 
vštetega XI. plačilnega razreda in za 
tehnično osebje 2000 dinarjev; 

2. Za uslužbence razvrščene od X. 
plačilnega razreda navzgor In za teh- 
nično osebje z izobrazbo visokokva- 
llficiranega delavca — 2500 dinarjev. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana. 

Številka: 02-26/62-1 
Datum; 11. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-SISKA 

417. 
Na podlagi 4. točke 158. člena za- 

kona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ št. 43/57 in 52'51) in v zvezi 
z navodilom za Izvajanje zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnih uslužbencih (Ur. 1. FLRJ 
št. 3/62) ter priporočila Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS štev. 

113-2/62 z dne 11. 4. 1962 je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Siška na lo- 
čeni seji občinskega zbora in zbora 
proizvajavcev dne 8. maja 1962 spre- 
j<d 

ODLOK 
o spremembi odioka o določitvi po- 
iožajnih plač za delovna mesta 
uslužbencem upravnih organov ob- 
činskega ljudskega odbora Ljubljana* 

Šiška 

1. člen 
DrugI odstavek drugega člena v 

odloku o določitvi položaj nlh plač za 
delovna mesta uslužbencev upravnih 
organov občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Siška z dne 9. 2. 1962 se 
črta. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa sa 
od 1. maja 1962. 

Številka: 1/1-113-6/62 
Datum: 8. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog 1. r. 

418. 
Na podlagi 1. odstavka 224. člena 

In 1. odstavka 230. člena zakona o 
javnih uslužbencih (Ur, Ust fLRJ 
št. 53/57) ter 6. in 7. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o javnih uslužbencih (Ur. 1. FLRJ 
št. 52/61) izdaja občinski ljudski od- 
bod Ljubljana-Siška na seji občin- 
skega zbora In na seji zbora proiz- 
vajavcev z ločenim glasovanjem dne 
8. maja 1962 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač predsed- 
nika, sodnikov, strokovnih sodelav- 
cev in ostalih uslužbencev Okrajnega 

sodišča П. v Ljubljani 

1. člen 
Položajna plača predsednika, sod- 

nikov in strokovnih sodelavcev 
Okrajnega sodišča II. v Ljubljani se 
določi tako, da predstavlja razliko 
med temeljno plačo in posebnim do- 
datkom ter zneskom, predvidenim za 
plače. Za ostale uslužbence tega so- 
dišča pa predstavlja položajna plača 
razliko med temeljno plačo in zne- 
skom predvidenim za plače, ki se po 
stanju z dne 31. decembra 1961 po- 
viša za 14 %. 

Položajna plača se določa indi- 
vidualno po vrednosti posameznega 
delovnega mesta v okviru razponov 
položajnih plač, vsebovanih v popisu 
delovnih mest, ki je priloga tega od- 
loka, upoštevajoč pri tem strokovno 
usposobljenost, odgovornost, težino 
dela, prizadevnost in stalnost posa- 
meznega uslužbenca. • 

2. člen 
Odločbe o položajni plači za pred- 

sednika In sodnike Okrajnega sodi- 
šča II. v Ljubljani Izda predsednik 
občinskega ljudskega odbora Ljublja- 
na-Siška, za ostale uslužbence pa 
predsednik Okrajnega sodišča II. v 
Ljufcljanl. 
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3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

V »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Številka; 1/1-113-11/62 
Datum: 8. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog 1. r. 

Popis delovnih mest in razpon 
položajnib plač sodnikov, strokovnih 
sodelavcev in ostalih uslužbencev 
Okrajnega sodišča II. v Ljubljani. 
Delovno mesto, nova položaj na plača 

v razponu in opomba 
Snažilka, 2500 do 3500 din, poseb- 

ni dodatek; 
pomožni uslužbenec-kurir 5000 do 

9000 din, posebni dodatek; 
strojepiska, 5000 do 13.000 din, 

položajna plača; 
izvršilni organ, 7000 do 9000 din, 

polož. plača; 
vodja vpisnika in pomočnik 6000 

do 15.000 din, p. plača; 
računski uslužbenec, 12.000 do 

17.000 din, p. plača; 
upravitelj sodne pisarne, 12.000 do 

17.000 din, p. plača; 
zemljiškoknjižni pristav ali refe- 

rent, 12.000 do 17.000 din, p. plača; 
sodniški pripravnik 7000 do 10.000 

din, p. plača; 
pravni referent 8000 do 14.000 din, 

p. plača; 
sodnik 16.000 do 20.0000 din, p. 

plača; 
predsednik 20.000 do 25.000 din, p. 

plača. 
(Op.; p. plača = položajna plača) 

419. 
V smislu 1. odst. 229, 6. odst. 25. 

In 6. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o javnih 
uslužbencih (Ur. 1. FLRJ št. 53/57 in 
52/61) in 4. točke Navodila k cit. 
zakonu (Ur. 1. FLRJ št. 3/62) Je ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Siška 
na seji obeh zborov z ločenim gla- 
sovanjem dne 8. maja 1962 sprejel 

ODLOK' 
o sistemizaciji delovnih mest 

Okrajnega sodišča II. v LJubljani 

1. člen 
Pri okrajnem sodišču II v Ljub- 

ljani se določijo naslednja delovna 
mesta- 

Delovno mesto, opravila, najnižji 
naslov 

I. Predsedstvo; 
Upravitelj sodne pis. — Vodstvo Su 

vpisnika, personalna služba, posli 
knjižničarja, sodniki porotniki, 
daktilograf — pis. referent. 

Vodja računovodstva — Proračun, fi- 
nančno poslovanje, materialno 
knjigovodstvo, likvidacija prejem- 
kov, socialno zavarovanje — raču- 
novodja ali pis. referent. 

Računski uslužbenec — Depoziti, 
blagajna, tekoči račun, refundacija 
— pomožni pis. referent ali stroj. 
Ш. raz. 

Vodja overitvenega oddelka — Overo- 
vitve — pis. referent ali stroj. Ib 
razr. 

2 kurirja v vložišču — sprejem po- 
Šte, odprava pošte, kurirski posli — 
pomožni uslužbenec. 

3 snažilke — čiščenje prostorov — 
nekvalificirani delavec. 
II. Pravni referenti; 

1 referent — pomilostitve, izredne 
omilitve, pogojni odpusti, kaz. sta- 
tistika — referent I. vrste, 

1 referent — amortizacija listin, pro- 
glas mrtvim, dokaz smrti, dovoli- 
tev zakonske zveze — referent I. 
vrste, 

1 referent — Preklicne zadeve, od- 
škodnina, dohodnina, stanovanjske 
zadeve, odvzem roditelj, pravic, 
podaljšanje roditelj, pravic — re- 
ferent I. vrste. 
III. Sodniški pripravniki; 

5 sodniških pripr. — Praksa v vseh 
oddelkih — pristav, pripravnik III. 
vrste. 

IV. Zemljiška knjiga; 
2 zemlj. knjižna referenta — Oprav- 

ljanje zemljiškoknjižnih zadev — 
referent III. vrste, 

2 zemlj. referenta — Opravljanje 
zemljiškoknjižnih zadev — pristav, 

1 stroj. — Strojepisna dela, munda- 
cija in zemljiškoknjižni izpiski — 
strojepisec III. razr. 

V. Administracija; 
1 vodja K vpis. — Vodstvo vpisni- 

ka, manipulacija s spisi, krediti- 
rane vozovnice — pisarniški refe- 
rent ali stroj. II. razr. 

1 vodja Ki in Kp vpis. pomožne knji- 
ge — Vodstvo vpisnikov in pomož- 
nih knjig ter manipulacija s spisi 
— pomožni pis. referent ali stro- 
jepisec II. razr. 

1 vodja P vpisnika — Vodstvo vpis- 
nika in manipulacija s spisi — 
pisarniški ref. aH stroj. II. razr. 

1 vodja P1 in II R vpis. — Vodstvo 
vpisnikov in manipulacija s spisi 
— pomožni pis. ref. ali stroj. II. 
razr. 

1 vodja O vpis. I R vpis L vpis — 
Vodstvo vpisnikov in manipulacija 
s spisi — pis. ref. ali stroj. II. razr. 

1 vodja I vpis. — Vodstvo I vpisni- 
ka in pomožne knjige — pis. refe- 
rent ali stroj. II. razr. 
VI. Strojepisnica: 

Vodja strojepisnice — Vodstvo stro- 
Jepisnice, razporejanje strojepisk 
za obravnavo, razporejanje muda- 
cije in nadzorstvo nad delom stro- 
jepisk — pis. ref. ali stroj. Ib razr. 

13 strojepisk — Strojepisnica dela in 
mundacija — strojepisec III. razr. 

2 Izvršilna organa — Opravljanje iz- 
vršb — pomož. pis. referent. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka; 1/1-021-1/62 
Datum; 8. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog 1. r. 

OBČINA LOGATEC 

420. 

Popravek 
odloka o ustanovitvi sklada za pla- 
čevanje odškodnin za tuberkulozne 

živali. 
V odloku o ustanovitvi sklada za 

plačevanje odškodnin za tuberkulo- 
zne živali občinskega ljudskega od- 
bora Logatec, ki je bil objavljen v 
»Glasniku« okraja Ljubljana Št. 23 
z dne 23. marca 1962 je treba vnesti 
naslednje popravke; 

a) v 1. členu se doda k 1. stavku: 
»ki se priključi že obstoječemu skla- 
du za pospeševanje kmetijstva«. 

b) 3. člen se pravilno glasi; »Sklad 
upravlja upravni odbor sklada za 
pospeševanje kmetijstva.« 

c) v 4. členu odloka odpade od- 
stavek b). 

d) 7. člen se pravilno glasi; »Sklad 
ima rezervo, ki znaša 15 % vsako- 
letnih planiranih sredstev sklada. 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

Logatec 

421. 
Na podlagi 16. čl. Zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list LRS št. 22/59) je občinski 
ljudski odbor Logatec na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajavcev 
z dne 9. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih 

organov občinskega ljudskega odbora 
Logatec. 

1. člen 
Za uresničevanje nalog iz 50. čl. 

Zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov ima občinski ljudski 
odbor tajnika. Tajniku je pri oprav- 
ljanju administrativnih in strokov- 
nih opravil iz njegovega delovnega 
področja v pomoč urad tajnika, ki 
se ustanovi kot posebna organizacij- 
ska enota v upravi ljudskega odbora. 

2. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora so: 
Temeljni upravni organi: 
1. Oddelek za splošne in notranje 

zadeve ter družbene službe 
2. Oddelek za gospodarstvo 
3. Oddelek za finance 
4. Odsek za narodno obrambo. 
Posebni upravni organi; 
1. Krajevni urad Zirl 
2. Krajevni urad Rovte 

3. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora so: 

V oddelku za splošne in notranje 
zadeve ter družbene službe; 

1. Referat za notranje zadeve 
2. Referat za družbene službe 
3. Glavna in sprejemna pisarna 
4. Pomožna tehnična služba 
V oddelku za gospodarstvo: 
1. Referat za splošne gospodar- 

ske zadeve, industrijo in obrt 
2. Referat za blagovni promet in 

tržno inšpekcijo 
3. Referat za kmetijstvo in go- 

zdarstvo 
4. Referat za gradbene, komunal- 

ne stanovanjske zadeve in urbani- 
zem 

5. Referat za delo in delovno in- 
špekcijo 

6. Referat za družbeni plan in 
statistiko 

V oddelku za finance; 
1. Odsek za dohodke 
2. Odsek za proračun 
V odseku za narodno obrambo in 

pri krajevnih uradih ni notranjih 
organizacijskih enot. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati odlok o notranji or- 
ganizaciji upravnih organov občin- 
skega ljudskega odbora Logatec štev. 
01/1-01-4/1-11-61 z dne 8. julija 1961, 
objavljen v »Glasniku« okraja Ljub- 
ljana št. 58 z dne 4. avgusta 1961. 

Številka: 010-9/62 
Datum: 9. maja 1962. 

predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1. r. 

422. 
Na podlagi 16. člena Zakona o 

organizaciji uprave (Ur. list LRS št. 
22/59), 27. čl. statuta občine Logatec 
Je občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajavcev z dne 9. maja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o sistematizaciji delovnih mest 

v upravnih organih občinskega 
ljudskega odbora Logatec 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku o 

notranji organizaciji upravnih orga- 
nov občinskega ljudskega odbora Lo- 
gatec, se določijo naslednja delovna 
mesta in najnižja strokovnost. 
I. URAD TAJNIKA; 
1 tajnik — visoka ali višja strokovna 

izobrazba in najmanj 5 let uprav- 
ne prakse ali prakse v organiza- 
cijskem delu, 

1 pravni referent, šef pravne pomoči 
in sodnik za prekrške ter referent 
za imovinsko pravne zadeve — vi- 
soka strokovna izobrazba in 4 leta 
upravne prakse, 

1 vodja skupščinske pisarne in stro- 
jepiska — srednja strokovna Iz- 
obrazba. 

II. ODDELEK ZA SPLOSNE IN NO- 
TRANJE ZADEVE; 

1 načelnik oddelka — visoka ali viš- 
ja strokovna izobrazba in 5 le' 
upravne prakse aH prakse pri or- 
ganih za notranje zadeve. 
Referat za notranje zadeve; 

1 referent za notranje zadeve — viš- 
ja ali srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta upravne prakse, 
1 referent za promet, požarno var- 
nost in civilno zaščito — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta [ 
upravne prakse, 

1 matičar — srednja strokovna iz- 
obrazba in 3 leta upravne praksft 
Referat za družbene službe; 

1 referent za vprašanja invalidov i" 
borcev NOV — višja ali srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta 
upravne prakse, 

1 referent za zdravstvo, socialno i0 

invalidsko varstvo ter mladinsko 
varstvo — srednja strokovna iz- j 
obrazba in 3 leta upravne praksa j 

1 likvidator in pisarniški uslužbenec 
— srednja strokovna izobrazba i" 
3 leta upravne prakse, 

1 referent za šolstvo, kulturo in pro- 
sveto, splošne zadeve in OMT služ- 
bo — visoka ali višja strokovna iz- 
obrazba in 3 leta upravne prakse, 

1 sanitarni inšpektor (honorarni) 
visoka strokovna izobrazba in 3 le- 
ta upravne prakse, 

1 strojepiska II. ali I. b razreda. 
Glavna in sprejemna pisarna: 

1 vodja glavne in sprejemne pisarn® 
— višja ali srednja strokovna iZ' 
obrazba in 3 leta upravne prakse, 

1 arhivar in pisarniški uslužbenec 
nižja strokovna izobrazba in 2 let' 
upravne prakse. 
Pomožna tehnična služba; 

1 snažilka — osnovna Izobrazba 
III. ODDEL. ZA GOSPODARSTVO: 
1 načelnik oddelka — visoka stro- 

kovna izobrazba in 5 let upravo® 
prakse ali enake prakse v gospo- 
darski organizaciji na vodečef1 

mestu, 
1 referent za splošne gospodarske 

zadeve, industrijo in obrt — višj9 

strokovna izobrazba in 3 leta 
upravne prakse, 

1 referent za blagovni promet in trž- 
no inšpekcijo — višja strokovna 
izobrazba in 3 leta upravne pra' 
kse, 

1 referent za kmetijstvo in kmeti)' 
sko inšpekcijo — visoka strokov- 
na izobrazba in 3 leta upravo® 

prakse, 
1 veterinarski inšpektor (honorarno) 

— visoka strokovna izobrazba in 
leta upravne prakse, 

1 referent za gozdarstvo in gozdarsko 
inšpekcijo — visoka strokovna iZ' 
obrazba in 3 leta upravne prakse, 

1 referent za urbanizem in gradbe- 
ništvo — visoka strokovna izobraz- 
ba in 3 leta upravne prakse. 
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1 gradbeni inšpektor — (honorarno) 
— visoka strokovna Izobrazba in 3 
leta upravne prakse, 

1 referent za komunalne in stano- 
vanjske zadeve — višja strokovna 
Izobrazba in 3 leta upravne pra- 
kse, 

1 referent za delo in delovno Inšpek- 
cijo — višja strokovna izobrazba 
in 3 leta upravne prakse, 

1 pomožni pisarniški uslužbenec — 
— nižja strokovna izobrazba in 2 
leti upravne prakse, 

1 referent za družbeni plan, analizo 
in statistiko — višja strokovna iz- 
obrazba in 3 leta upravne prakse, 

1 strojepiska II. ali I. b razreda. 
IV. ODDELEK ZA FINANCE: 
1 načelnik oddelka — visoka ali viš- 

ja strokovna izobrazba in B let 
upravne prakse istočasno šef od- 
seka za dohodke. 
Odsek za dohodke: 

1 referent za dohodke od samostoj- 
nih poklicev, premoženja in gospo- 
darstva — višja ali srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse, 

1 referent za dohodke od zgradb, 
promet in davek od nepremičnin 
ter dohodke od kmetijstva — viš- 
ja ali srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta upravne prakse, 

1 referent za registracijo računov in 
referent taks — srednja strokovna 
izobrazba in 3 leta upravne prakse, 

2 davčna knjigovodji —srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse, 

1 davčni izvršitelj — srednja ali niž- 
ja strokovna izobrazba in 2 leti 
upravne prakse, 

I strojepiska II. ali I. b razreda 
Odsek za proračun": 

1 šef in referent za proračun — vi- 
soka ali višja strokovna izobrazba 
in 5 let upravne prakse, 

1 referent za likvidacijo računov, 
blagajnik in ekonom — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta 
upravne prakse, 

1 referent za sklade — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse. 

V. ODSEK ZA NARODNO 
OBRAMBO 

1 šef In referent za vojne zadeve na 
področju gospodarstva, družbenih 
organov in družbenih služb — vi- 
soka ali višja strokovna izobrazba 
In 5 let upravne prakse, 

1 referent za vojaške zadeve, višja 
ali srednja strokovna izobrazba in 
3 leta upravne prakse, 

1 referent za predvojaško vzgojo, iz- 
venarmadno vzgojo iji pisarniški 
uslužbenec — srednja strokovna 
izobrazba in 3 leta upravne prakse. 

VI. KRAJEVNI URADI: 
Krajevni urad Ziri: 

1 Šef krajevnega urada in referent 
za splošne zadeve — višja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse, 

1 matičar — srednja strokovna Iz- 
obrazba in 3 leta upravne prakse, 

1 pisarniški uslužbenec — srednja 
ali nižja strokovna izobrazba in 2 
leti upravne prakse, 

1 kurir — pomožni uslužbenec — 
(honorarno), 

I snažilka — (honorarno). 
Krajevni urad Rovte: 

I šef krajevnega urada — matičar 
— višja strokovna izobrazba in 3 
leta upravne prakse. - 

2. člen 
V upravnih organih občinskega 

ljudskega odbora se poleg delovnih 
№est, navedenih v 1. čl. tega odloka, 
določi še 5 pripravniških mest za 
Pripravnike raznih strok. Pripravni- 
ška mesta se razpišejo po potrebi. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana, 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati odlok o sistemizaciji 
delovnih mest upravnih organov ob- 
činskega ljudskega odbora Logatec 
št. 01/1-01-5/1-II-61 z dne 6. julija 
1961. in odlok o spremembi odloka 
o sistemizaciji delovnih mest usluž- 
bencev in delavcev v upravi občin- 
skega ljudskega odbora Logatec št. 
01/1-01-5/2-11-61 z dne 17. 10. 1961, 
objavljen v Glasniku okraja Ljub- 
ljana št. 85 z dne 14. 11. 1961. 

Številka 010-10/62 
Dne 9. 5. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1. r. 

423. 
Na podlagi 4. odstavka 38. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Ur. 1. 
FLRJ št. 33/57 in 52/61) ter 26. čl. 
statuta občine Logatec je občinski 
ljudski od' -^r Logatec na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proiz- 
vajalcev dne 9. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o položajnih plačah uslužbencev in 
tehničnega osebja upravnih organov 
občinskega ljudskega odbora Logatec 

1. člen 
Položaj ne plače uslužbencev in 

tehničnega osebja upravnih organov 
ObLO Logatec se določajo na način, 
ki ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajna plača za posamezno de- 

lovno mesto se določi tako, da pred- 
stavlja razliko med temeljno plačo 
in zneskom predvidene skupne plače, 
določene ob upoštevanju vrednosti 
delovnega mesta, dela in strokovno- 
sti uslužbenca, izraženo v določenem 
številu točk. Pri tem je vrednost toč- 
ke odvisna od neto mesečnega zne- 
ska, določenega za plače v predra- 
čunu občinske uprave. Pri konkretni 
določitvi mesečnega zneska položaj- 
ne plače se vrednost točke zmanjša 
za 7 % in se na ta način zadržana 
sredstva porabijo za nagrajevanje po 
uspehu in rezultatih dela In se izpla- 
čujejo v tromesečnlh obdobjih. 

Za nagrajevanje po uspehu in re- 
zultatih dela se poleg sredstev v 
prejšnjem odstavku porabijo tudi 
prihranki zaradi nezasedbe delovnih 
mest in zaradi odsotnosti uslužben- 
cev, prihranki pri odbitkih uslužben- 
cev, uslužbencev-pripravnlkov in pri 
zneskih, določenih za občasne nagra- 
de, honorarje in nadurno delo ter 
prihranki na materialnih izdatkih 
upravnih organov. 

3. člen 
Pregled točkovnih vrednosti de- 

lovnih mest, določenih ob upošteva- 
nju delovne dobe uslužbencev, ki ta 
delovna mesta zasedajo, je kot pri- 
loga sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Ce je bil po dosedanjih predpisih 

za posamezna delovna mesta (npr. 
delovna mesta inšpektorjev, usluž- 
bencev za notranje zadeve, uprave 
za dohodke itd.) določen poleg te- 
meljne in položajne plače tudi po- 
sebni dodatek, se to vračuna v polo- 
žajno plačo po tem odloku. 

5. člen 
Uslužbencu se poveča vrednost 

delovnega mesta glede na delovno 
dobo, ki jo je prebil na delu v javni 

upravi in na drugih podobnih dellh^ 
vključno s časom, prebitim v IJOV, 
Osnovo za povečanje po prejšnjem 
odstavku predstavlja vrednost delov- 
nega mesta. Povečanje znaša: 

— do 3 let — % 
— od 3 let do 5 let 2 % 
— od 5 let do 10 let 4 % 
— od 10 let do 15 let 6 % 
— od 15 let do 25 let 8 % 
— nad 25 let 10 % 

6. člen 
Posameznim uslužbencem se zni- 

ža položajna plača, kot je določena 
za delovno mesto. In sicer: 

uslužbencu-pripravniku se lahko 
zmanjša vrednost delovnega mesta za 
20%. 

7. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1962. 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o položajnih pla- 
čah uslužbencev upravnih organov In 
zavodov občinskega ljudskega odbo- 
ra Logatec z dne 7. julija 1961 št. 
01/-6/1-II (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 58/61).. 

Številka: 010-11/62 
Logatec, dne 9. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
424. 

Na podlagi 106. Zakona o prora- 
čunih in financiranju samostojnih 
zavodov (Uradni list FLRJ št. 52/59) 
ter na podlagi odredbe o izkoreni- 
njenju goveje tuberkuloze na območ- 
ju občinskega ljudskega odbora Med- 
vode št. 010-2/62 z dne 26. jan. 1962. 
je Občinski ljudski odbor Medvode 
na ločeni seji občinskega zbora in 
zbora proizvajavcev z dne 13. apri- 
la 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali 

1. člen 
Ustanovi se sklad za plačevanje 

odškodnin za tuberkulozne živali za 
območje občine Medvode. 

S sredstvi sklada se plačujejo od- 
škodnine za živali, ki bodo zaklane 
zaradi izkoreninjenja tuberkuloze. 

Sredstev, ki se y ta namen dajejo 
iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je samostojna pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 5 članov, ka- 

tere imenuje Svet za kmetijstvo in 
gozdarstvo pri Občinskem ljudskem 
odboru Medvode. 

Upravni odbor izbere predsednika 
izmed sebe. 

4. člen 
V sklad se stekajo: 
a) proračunska dotacija občinske- 

ga ljudskega odbora Medvode. 
b) del tarife za tuberkulinizacijo 

preiskanih živali po 6. točki odred- 
be o obveznem Izkoreninjenju tuber- 
kulozne govedi na območju občine 
Medvode. 

c) 50 % sredstev iz sklada pavšal- 
ne osemenjevalnine, ki po zaključ- 
nem računu iz leta 1961 in 1962 pre- 
segajo vse stroške osemenjevanja. 

5. člen 
Administrativne zavede sklada 

opravlja pristojni upravni organ 
ObLO Medvode. 

' в. Člen 
Sredstva sklada ne zapadejo z iz- 

tekom proračunskega leta, ampak se 
prenesejo na naslednje leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 010-10/62-5 
Medvode, dne 13. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

OBČINA RIBNICA 

425. 
Na podlagi 3. člena uredbe o po- 

sebnem dodatku za gradbene inšpek- 
torje (Uradni list FLRJ št. 24/61) ter 
12, točke 26. člena statuta občine 
Ribnica je občinski ljudski odbor 
Ribnica na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev z dne 
26. marca 1962 sprejel naslednji 

ODLOK 
O uvedbi posebnega dodatka 

za gradbene Inšpektorje 

1. člen 
Uvaja se posebni dodatek za grad- 

bene inšpektorje, ki znaša do 8000 
dinarjev mesečno. 

2. člen 
Višino posebnega dodatka določi 

v posameznem primeru komisija za 
uslužbenske zadeve občinskega ljud- 
skega odbora Ribnica, upoštevajoč 
naravo in težo dela, odgovornost za 
delo na delovnem mestu, strokovno 
znanje in dosežene uspehe pri delu. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objava 

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

Številka: 113-10/62-01 
Ribnica, dne 26. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic 1. r. 

VSEBINA 
415. Odlok o potrditvi zaključnega računa 

o IzvrSltvi proračuna za leto 1961 ob- 
čine Ljubijana-Bežigrad. 

416. Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilo- 
metrine za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, njegovih zavodov 
In organizacij občine Ljubijana-Beži- 
grad. 

417. Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi položajnih plač za delovna me- 
sta uslužbencem upravnih organov 
občine Ljubljana-Siška. 

418. Odlok o določitvi položajnih plač 
predsednika, sodnikov, strokovnih so- 
delavcev in ostalih uslužbencev Okraj- 
nega sodišča U v Ljubljani občino 
Ljubljana-SiSka. 

419. Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
Okrajnega sodlSča II v Ljubljani ob- 
čine Ljubljana-Siška. 

420. Popravek odloka o ustanovitvi skla- 
da za plačevanje odškodnin za tuber- 
kulozne živali občine Logatec. 

421. Odlok o notranji organizaciji uprav- 
nih organov občine Logatec. 

422. Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občine Logatec. 

423. Odlok o položajnih plačah uslužben- 
cev In tehničnega osebja upravnih 
organov občine Logatec. 

424. Odlok o ustanovitvi sklada za plače- 
vanje odškodnine za tuberkulozne ži- 
vali občine Medvode. 

425. Odlok o uvedbi posebnega dodatka za 
gradbene inšpektorje občine Ribnica. 
Zaključni računi gospodarskih orga- 
nizacij. 
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Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Muljava 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19«0 PASIVA 
Z

§®p Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

Za p Npzlv pastavke Znesek 
v 000 din 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
2 Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
1 Denarna sredstva skupnr- 

porabe 
C Obratna sredstva 

i Skupna obratne sredstva 
O Izločena sredstva 

4 Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

f Denarna sredstva neraz 
porejenlh sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

8 Kupci in druge tertatve в Druga aktive 
s k u p a ) 

58,557 

2,458 

158 

8,344 

1,581 
8 

5,402 
7,815 

84,323 

A Viri osnovnih sredstev 
I Sklad osnovnih sredstev 
». Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porab« 
1 Sklad skupne pora De 
t Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

} Sklad obratnih sredstev 
1 Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugi skladi 
1 Rezervni sklad in drugI 

skladi 
» Viri nerazporejenlli 

sredstev 
B. Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
D Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

S k u pa) 

10,997 
41,620 

173 

3,679 
1,230 

1,383 
« 

4 • * . 11 

1,881 
3,721 

84,323 

Računovodja Predsednik UO; Direktor: 
Zupane Terezija Nadrah Jože Ciril Jurčič 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE z. o. J., Dole pri Litiji 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decombra I9fi0 PASIVA 
Za p 
st Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Za p Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
t Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

9 Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

5 Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

» Denarna sredstva nera? 
Doretenih sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci In druge teriatve 
» Druca aktiva 

S kupa)- 

14,783 

1,400 

157 

10,405 

1,964 
7 

9,799 
617 

39,012 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
8. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
t. Rezervni sklad in drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
i. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
19. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

5 k u p a i ' 

19,007 
2,738 

457 
1 

1.868 
991 

2,114 
582 

5,800 
2,990 
2,464 

39,012 

Raćunovodla Predsednik UO Direktor 
Logar Ljudmila Jesenšek Franc Vrtačnik Mirko 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Sv. Gregor 

AKTIVA BJLANCA na dan 31. decembra 19(10 PASIVA 
Z^P Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
гДр Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz 
porejenlh sredstev 

E. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

8 Kupci In druge erjatve 
B Druga aktiva 

Skupaj: 

7.218 

1.632 

3.586 
60 

3.917 

996 
2.730 

6.634 
84 

26.854 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4 Drugi vin sredstev 

skupne porab« 
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 
1. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
8. KratkoroCnl krediti 

za obratna sredstva 
ID Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

S k u pali 

12.349 
44 

3.758 
1.231 

3.295 
3.494 

998 
18 

1.423 
248 

26.854 

Raćunovodja; Predsednik UO Direktor: 
Mirni Grebene Alojzij Oblak Stanko Lovšin 

Zaključni račun obrtnega podj. t-SLASClCA-SPORT«, Ljubljana, 
VVolfova 10 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Za p Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. |£ Nazu postavite Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
1. Sredstva skupne porabe 
1. penarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

f. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

8- Kupol In druge terjatve 
9 Druga aktiva 

Skupaj: 

1.536 

398 

2.548 

70 

180 
52 

4.784 

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 

9. Sklad obratnih sredstev 
8 Drugi viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In dru"' skladi 
I. Rezervni >Alad In drugi 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
0. Kratkoročni kredit! 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji m druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

8 k u p a) < 

1.988 

821 

75 
1.113 

250 
686 

53 
4.7B4 

Računovodja. Predsednik UO Direktor 
Marija PeCar Ljudmila BrltljaClč Ivan Maček 

Zaklujčin račun kavarne — slaščičarne »-TIVOLI«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap Nam postavke Znesek 

v 000 din 

л Osnovna sredstva 
i Osnovna sredstva 
i Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
s Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1 Skupna obratna sredstva 
□ ^Izločena sredstva 

8. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

» Denarna sredstva neraz 
Dorelenlh sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

e Kupci in druge tenatve 
0 Druga aktiva 

Skupaj: 

7.109 

1.846 

161 

1.095 

150 
8 

180 
4.802 

15.329 

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 

8 Sklad obratnih sredstev 
8- Drugi viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
1. Rezervni sklad In drugI 

skladl 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

9 obračunu In druga paslv« 
9 KratkoroCnl krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

Skupaj' 

8.955 

161 

3.041 

130 
1.063 

1.614 
365 

15.32fi 

Računovodja: Predsednik UOi Direktor 
EgldlJ Resman Anica Bele Ivan Travnik 

Zaključni račun SLAŠČIČARNE »MIGNON«, Ljubljana. Stari trg 30 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19C0 PASIVA 
iiaij Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap §t Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

8- Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

t Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz 
porelenlb sredstev 

E Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci in druge terlatve 
5 Druga aktiva 

s u n p a i 

1.095 

' 57 

10 

1.095 

16 

148 

2.385 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4 Drug! viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

J Sklad iPratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
» 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 
4 Druga onstva 

s u u p a 11 

500 
670 

10 

91 

20 
779 

315 
2.385 

Računovodja. Prcdscdnlli UO; Direktor 
Marija Pečar Jožica Lenič Ivan Grli 


