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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

0ВШЛ DOMŽALE 
425. 

Na podlagi 237. člena zakona o 
javnih uslužbencih (Ur. list FLRJ 
št. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 
530/60 in 52/61) v zvezi s priporo- 
čilom Zvezne ljudske skupščine za 
izvedbo zakonskih določb o pove- 
čanju plač uslužbencev v državni 
upravi in prosveti (Uradni list FLRJ 
št. 52/61) je Občinski ljudski odbor 
Domžale na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
26. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o prenosu pravice določanja 
položajnih plač uslužbencev 

prosvetnih zavodov na organe teh 
zavodov 

1. člen 
Da se pospeši proces sprejema- 

nja meril o razdeljevanju osebnih 
dohodkov uslužbencev prosvetnih 
zavodov na območju občine Dom- 
žale ter da se v odločanje o raz- 
deljevanju osebnega dohodka vklju- 
čijo šolski kolektivi in organi pro- 
svetnih zavodov, se pravica dolo- 
čanja položaj ne plače uslužbencem 
zavodov prenese nu organe teh za- 
vodov. (34. člen temeljnega zakona 
o financiranju šolstva. Uradni list 
FLRJ št. 53/60). 

2. člen 
Do sprejetja pravilnikov o po- 

ložajnih plačah se bodo položaj ne 
plače uslužbencem prosvetnih zavo- 
dov izplačevale v dosedanji višini. 

Položajne plače po merilih, ki 
jih določijo organi prosvetnih za- 
vodov, se bodo izplačevale z ve- 
ljavnostjo od 1. januarja 1962. 

Pravilnike iz i. in 2. odstavka 
tega člena sprejmejo organi pro- 
sVetnilj zavodov najpozneje do 
15. junija 1962. 

Pravilniki stopijo v veljavo, ko 
da soglasje svet za prosveto in kul- 
tiiro občinskega ljudskegia odbora 
Domžale. 

3. člen 
Potrebna sredstva za osebne do- 

hodke uslužbencev prosvetnih za- 
vodov Se zagotovijo v občinskem 
družbenem skladu za šolstvo. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem veslmku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januaija 1962, 

Št. 113-15/62-2. 
Datum; 26. aprila 1962. 

OBČINA KOČEVJE št. 52-847/59) in 3. točke 27, člena 
statuta občine Kočevje je občinski 

^26. ljudski odbor Kočevje ua seji ob- 
Na podlagi 39. člena zakona o finskega zbora in na seji zbora 

proračunih in o finaneh-anju samo- ptoizvajalcev dne 6. aprila 1962 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Kočevje za leto 1962 

1. člen 
Proračun občinskega ljudskega odbora Kočevje za 1. 1962 obsega: 
I. dohodke v znčsku 493,734.000 dia 

ki se zmanjšajo z^: 
i. 8,70/o od skupnih virov dohodkov za sklad 

skupno financiranje strokovnega šolstvi 
ža območje okraja Ljubljana 

2. l9,20/o od skupnih virov dphodkov za sklad 
za skupno financiranje negospodarskih inve- 
sticij na območju okraja Ljubljana 

3. odvod v 10 Vo posebno proračunsko rezervo 
tako da ostane za financiranje pror&čuria 

II. izdatke v znesku 

25,320.000 din 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: sredstva 

Franc Habjan 1. r. 

44,238.000 din 
?8,208.p00din 

3.95,968.000 din 
395,96Š.000 din 

2. člen proti naknadnemu poročanju občin- 
Nove nastavitve pri občinskih skemu Undskemu odboru, 

organih in zavodih, za katere v nji- 
hovih predračunih niso predvidena 
sredstva, se morejo izvršiti le na 
predlog pristojnega sveta po po- 
trditvi sveta za družbeni plan in 
finance, ki tudi odobrava potrebna 

4. člen 
Predračune občinskih organov in 

zavodov, ki bodo v letu 1962 na 
novo uštanovljenl, potrjuje svet za 
družbeni plan in finance. 

3. člen 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objuve 
»Glasniku«, uradnem vestniku 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 19. sejo Mestnega sveta 

Na osnovi 2. člena odloka o spremembi in dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana 

sklicujem 
19. sejo Mestnega sveta, ki bo v sredo, dne 13. junija 1962 ob 1?. url 
v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Poročilo Mandatno imunitetne komisije. 
2. Predlog odloka o ustanovitvi mestnega sklada za komunalno 

izgradnjo v Ljubljani. 
3. Predlog odloka o občinskem prometnem davku od prometa na 

drobno v občinah na območju mesta Ljubljane. 
4. Predlog'odločbe o ustanovitvi zavoda »športni park ing. Stanka 

Bloudka« v Ljubljani. 
5. Poročilo o delu in problematiki Zavoda za izmero in kataster 

zemljišč Ljubljana za leto 1961. 
6. Predlog odločbe o ustanovitvi Zavoda za izmero in kataster 

zemljišč. 
7. Predlog odločbe o geodetski izmeri novogradenj. 
8. Predlog odločbe o reviziji katastra in izdelavi geodetskih na- 

črtov na območju mesta Ljubljane. 
9. Imenovanja. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO Lj4b' 

Ijana, Kiesija, soba št. 11/1 (telefoni 32-566, int. 207 — SkupščinskA 
pisarna), 

^ '* Predsednik 
Mostnega sveta 

ing. Marijan Tcpina 1. t. 

Svet za družbeni plan in finance okraja Ljubljana, uporablja pa se 
se pooblašča, da razporeja sredstva od 1. januarja 1962. 
proračunske rezerve za premalo gjg 010-17/62-4/1. r 

predvidene izdatke po posameznih „ x . , , ' ., 
postavkah proračuna in da odobra- Kočevje, dne 6. apnla 1962. 
va izplačila za izredne izdatke iz , . , Predsednik 
proračunske rezerve do višine četrt- občinskega ljudskega odborai 
letnega plana proračunske rezerve Drago Benčina 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE 
KOČEVJE ZA LETO 1962 

v dinarjih 

291,041.000 
144,268.000 

9,000.000 
23,500.000 
25,925.000 

A. DOHODKI: 
1. Del — Skupni dohodki 
2. Del — Posebni dohodki 
3. Del — dohodki državnih organov 
4. Del — Ostali dohodki 
6. Del — Prenesena sredstva 

Skupaj 

ODVOD V SKLADE IN IO«/o POSEBNO 
PRORAČUNSKO REZERVO 
DOHODEK ZA PRORAČUN 

B. IZDATKI: 
1. Del — Prosveta 
2. Del — Socialno skrbstvo 
3. Del — Zdravstvo 

Del — Državna uprava 
Del — Komunala 
Del — Negospodarske investicije 
Del — Dotacije 
Del — Obveznnosti in garancij® 

1 

tO. Del — Proračunska rezerva 

Skupaj 

493,734.000 

97,766.000 
395,968.000 

14,225.000 
22,450.000 
2^,160.000 
£7,353.000 

" 13,200.000 
24,800.000 

'162,920.000 
21,778.000 
14,082.000 

595,968.000 
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OBČINA 

LJUBLJANA-BEŽIGRAD 

427. 
Na podlagi 4. člena zakona o hi- 

gieni proizvcklnjc in prometa z mle- 
kom (Uradni list LRS št. 14/61), na 
predlog Sveta za kmetijstvo in go- 
zdarstvo občinskega ljudskega od- 
bora je občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Bežigrad na ločeni seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 11. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi prodaje 

nepasteri/.iranepa mleko na območju 
občine Ljubljann-Bežigrad — 

prečiščeno besedilo- 

/ 1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Be/.igrad, navedenem v 2. členu tega 
odloka, je prepovedano prodajati 
nepastciizirano mleko. 

2. člen 
Območje občine Ljubljana-Beži- 

giad obsega območje te občine, iz- 
vzemši naselja Jarše, Kleče SavHe, 
Tomačevo, Črnuče, Dobrava pri Čr- 
nučah, Brinje, Beričevo, Dol pri 
Ljubljani, Videm, ZaborSt, Ježa, 
Nadgorica, Podgora pri Dolskem, 
Zajelše, Podgorica, St. Jakob ob 
§avi in Kleče pri Dolu. 

3. člen 
Za kontrolo izvajanja tega od- 

| loka so pooblaščeni organi sanitarne 
in tržne inšpekcije občine. 

4. člen 
Kršilci odločbe 1. člena tega od- 

(loka se kaznuje po določbah 6. in 
7. člena zakona o higieni proizvod- 
nje in prometa z mlekom. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasnikuc, uradnem vestniku 
'okraja Ljubljana. 

St. 02-3/62-1. 
Datum: 11. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Komau 1. r. 

razen bekve, kadar ga dajejo v pro- 
met zasebnikit 

2. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za finance. 

3. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61 in 6/62) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopol- 
nitvami, Uredba o prisilni izterjavi 
davkov (Uradni list FLRJ št. 33/53 
in 25/57), Uredba o kazenskih obre- 

stih od nepravočasno vplačanih do- 
hodkov proračunov in skladov (Ur. 
list FLRJ št. 41/59) veljajo smiselno 
tudi glede občinskega prometnega 
davka po tem odloku. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 421-16/62-1. 
Datum: 25. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

429. čine Ljubljana-Moste-Polje izdaja 
Na podlagi 168. člena Zakona o občinski ljudski odbor Ljubljana- 

proračunih in o finansiranju samo- Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ ra in na seji zbora proizvajalcev 
št. 52/59) ter 25. člena statuta ob- dne 25. maja 1962 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine 

Ljubljana-Moste-Polje za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna 

Moste-Polje za leto 1961, ki obsega: 

1. Zaključni račun občinskega proračuna 
z dohodki 
z izdatki 
ter presežkom dohodkov nad izdatki 
in blokiranim delom dohodkov 

2. Zaključni račun proračunskega sklada 
z dohodkom 
z izdatki 
ter presežkom dohodkov nad izdatki 
in blokiranim delom dohodkov 

3. Zaključni račun stalnega rezervnega sklada 
z dohodki 
z izdatki 
ter presežkom dohodkov nad izdatki 
in blokiranim delom dohodkov 

4. Zaključni račun proračunske rezerve 
z dohodki 
z izdatki 
ter presežkom dohodkov nad izdatki 

občine Ljubljana- 

v dinarjih 

364,834.272 
^64,834.272 

15,201.428 

42,844.555 
42,644.555 

31,908.287 

3,539.375 
353.938 

3,185.437 
353.938 

18,842.821 

18,842.821 

OBČIM LJUBLJIM-MOSTE- 
POLJE 

428. 
Na podlagi II. točke dela V ta- 

rife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ St. 19/61, 27/61, 31/61, 45/61 in 
6/62) in 25. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajavcev dne 25. maja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi dopolnilne stopnje 

občinskega prometnega davka na 
žagan les, ki ga dajejo v promet 

zasebniki 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Moste-Polje se plačuje občinski pro- 
metni davek po dopolnilni stopnji 
230/o od davčne osnove, ki se upo- 
rablja za izračun zveznega promet- 
nega davka. Občinski prometni da- 
vek po tem odloku se plačuje od 
žaganega lesa vseh vrst hlodovine 

2. člen 
Zaključni račun o izvršitvi pro- 

računa občine Ljubljana-Moste-Polje 
za leto 1961 z zaključnim računom 
proračunskega sklada, zaključnim 
računom stalnega rezervnega skla- 
da ter zaključnim računom prora- 
čunske rezerve za leto 1961 je se- 
stavni del tega odloka. 

3. člen 
Blokirani del dohodkov občin- 

skega proračuna v znesku 15,201.428 
dinarjev se v celoti prenese na pro- 
računske dohodke občine Ljubljana- 
Moste-Polje za leto 1962. 

4. člen 
Blokirani del dohodkov prora- 

čunskega sklada v znesku 31,908.287 
dinarjev se prenese kot dohodek 
sklada v leto 1962 . 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

stalnega rezervnega sklada v zne- 
sku 3,185.437 dinarjev ter blokira- 
nim delom dohodkov 353.938 dinar- 
jev se v celoti prenese kot dohodek 
sklada v leto 1962. 

6. člen 
Presežek nad izdelki proračun- 

ske rezerve v znesku 18,842.821 di- 
narjev se prenese kot dohodek pro- 
računske rezerve v leto 1962. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 400-21/62-4. 
Datum: 25. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

430. 

Na podlagi 106. in 107. člena Za- 
kona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52/59, 23/61), 6. člena Od- 
loka o izkoreninjenju tuberkuloze 
goved na območju občine Ljubljana- 
Moste-Polje (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 85/61) ter 2. točke 25. člena 
statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
je občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev 
dne 25. maja 1962 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi sklada za plačevanje 
odškodnin za tubcrkuolzne živali 

1. člen 
Uslanovi se sklad za plačevanje 

odškodnin za tuberkulozne živali 
za območje občine Ljubljana-Moste- 
Polje. 

S sredstvi sklada se plačujejo 
odškodnine za živali, ki bodo za- 
klane zaradi izkoreninjenja tuber- 
kuloze. 

Sredstev, ki se v ta namen da- 
jejo iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je samostojna pravno 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje štiri člane, 

katere imenuje Svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo pri občinskem ljud- 
skem odboru Ljubljana-Moste-Polje. 

Upravni odbor izbere predsed- 
nika izmed sebe. 

4. člen 
V sklad so stekajo: 
a) proračunska dotacija občin- 

skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Moste-Polje v višini, ki se dodeli 
na predlog Sveta za kmetijstvo in 
gozaarsivo; 

b) del tarife za tuberkulinizacijo 
preiskanih živali po 5. čl. Odloka 
O izkoreninjenju tuberkuloze goved 
na območju občine Ljubljana-Moste- 
Polje; 

c) 50'U sredstev iz sklada pav- 
šalne osemenjevalnine ki po za- 
ključnem računu za leto 1961 in 
1962 presegajo vse stroške oseme- 
njevanja. 

5. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja za kmetijstvo pristojni 
upravni organ občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana-Moste-Polje. 

6. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo г 

iztekom proračunskega leta, temvefi 
se prenesejo na naslednje leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljafla. 

St. 402-35/62-3. 
Datum: 25. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Ciril Fain 1. r. 

431. 
Na podlagi 106. in 107. člena Za- 

kona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52/59, 23/61) ter 2. točke 
25. člena statuta občine Ljubljaha- 
Moste-Polje je občinski ljudski od; 
bor Liubljana-Moste-Polje na sej« 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 25. maja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za umetno 
osemenjevanje govejih plemenic 

na območju občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

1. člen 
Ustanovi se sklad z imenoni 

Sklad za umetno osemenjevanje go- 
vejih plemenic na območju občine 
Ljubljana-Moste-Polje. 

Sklad ni pravna oseba. 
Sklad upravlja Svet za kmetij- 

stvo in gozdarstvo občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Moste-Polje. 

Sklad ima pravila, ki jih podpiše 
Svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
občinskega ljudskega odbora. 

Administrativne zadeve sklada 
opravlja za kmetijstvo pristojni 
upravni organ občinskega ljudskega 
odbora. 

2. člen 
Sklad za umetno osemenjevanje 

je namenjen za kritje stroškov ose- 
menjevanja živine in za pospeše- 
vanje živinoreje. 
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3. flen 
Viri sklada so: 
1. pavšalna skočnina, 
2. dotacije političnih teritorial- 

nih enot, ustanov in gospodarskih 
organizacij, 

3. razni drugi dohodki. 

4. člen 
Sredstev, ki se dajejo iz sklada, 

pi treba vračati, razen v primerih, 
ko Svet za kmetijstvo in gozdar- 
stvo sklene, da se dajo v obliki 
kredita. 

5. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom sklada. 
Finančni načrt sklada mora biti 

Praviloma sprejet pred začetkom 
jcta, za katero naj velja. Na koncu 
jeta se sestavi zaključni račun o 
izvršitvi finančnega načrta sklada. 

Predlog zaključnega računa se- 
stavi za finance pristojni upravni 

orjran občinskega ljudskega odbora, 
sprejme in potrdi pa ga Svet za 
kmetijstvo in gozdarstvo občinskega 
ljudskega odbora. 

Neporabljena sredstva sklada se 
prenesejo v naslednje leto in se mo- 
rajo v finančnem načrtu posebej 
izkazati. 

6. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

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

St. 402-34/62-3. 
Datum: 23. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

, Ciril Fain 1. r. 

432. 
Na podlagi 5. člena uredbe o po- 

vračilu potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. list FLRJ 

št. 9/61, 15/6«, 24/61, 16/62) ter otoč- 
ke 25. člena statuta občine Ljub- 
liana-Moste-Polje je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Moste-Polje na 
seji občinksega zboia in na seji 
zbora proizvajalcev dne 25. maja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o višini 
dnevnic za nradna potovanja, 
nadomestila za ločeno življenje 
in kilometrini za uslužbence 
uprave občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Moste-Polje 

ter občinskih zavodov in organizacij 

1. člen 
V odloku o višini dnevnic za 

uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrini za 
uslužbence uprave občinskega ljud- 
skega odbora Ljubijana-Moste-Polje 
ter občinskih zavodov in organiza- 

cij (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 83/61) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi: 

»Dnevnica uslužbencev občinskih 
organov znaša: 

1. za uslužbence, razvrščene do 
vštetega XI. plačilnega razreda in 
tehnično osebje — 2000 dinarjev; 

2. za uslužbence, razvrščene od 
X. plačilnega razreda navzgor — 
2300 dinarjev.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa so 
od 16. aprila 1962. 

St. 114-2/62-1. 
Datum: 25. maja 1962 . 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

3?. 
Na podlagi 1. odstavka 6. člena 

temeljnega zakona o javnih cestah 
(Ur. list FLRJ št. 27-459/61), 2. od- 
stavka 15. člena in 64. člena zakona 
P okrajnih ljudskih odborih (Ur. list 
V RS št. 19-89/52) je okrajni ljudski 
odbor Ljubljana na 46. seji okraj- 
nega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 5. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o določitvi 

cest III. reda 

1. člen 
!• člen odloka o določitvi cest 

reda (»Glasnik« OL0 Ljubljana 
st. 89-81/61) se dopolni tako, da se 
Ja javne ceste III. reda določijo še 
te-le ceste: 

Zas. 
št. 

Smer ceste Dolžina 
v km 

■$4? Tanča gora—Brezovica 8000 
■^ОЗО Radeče—Brestanica 2400 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
0kiaja Ljubljana. 

Št. 34-018/62-4/4. 
Datum: 5. junija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

gradnjo v Ljubljani na Mestni svet 
Ljubljana. 

2. 
Zavod za stanovanjsko Izgradnjo 

v Ljubljani je dolžan Svetu za ko- 
munalne in stanovanjske zadeve in 
svetu za družbeni plan in finance 
OLO Ljubljana predložiti dokončni 
obračun o prenosu Sklada za stano- 
vanjsko-komunalno graditev v Ljub- 
ljani na Mestni svet Ljubljaf'e naj- 
kasneje v roku 1 leta od izdaje te 
odločbe. 

3. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 402-062/62. 
Datum: 25. maja 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

38. 
Na temelju 5. točke 64. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19-89/52) v zvezi s 
sklepom OLO Ljubljana štev. 06/1- 
'6795/1.50 z dne 16. maja 1956 iz- 
daja Okrajni ljudski odbor Ljublja- 
na po sklepu seje okrajnega zbora 
ln zbora proizvajalcev z dne 25. 
maja 1962 

ODLOČBO 
o prenosu Sklada za stanovanjsko- 
komunalno graditev v Ljubljani od 
Zavoda za stanovanjsko izgradnjo v 
Ljubljani na Mestni svet Ljubljane. 

1. 
Vsa aktiva in pasiva in vse pra- vice in obveznosti iz Sklada za sta- 

^ovanjsko-komunalno graditev v 
Ljubljani se prenesejo s 1. junijem 
1962 od Zavoda za stanovanjsko iz- 

39. 
Okrajni ljudski odi: ir Ljubljana 

Izdaja v zvezi s sklepom okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana štev. 
05/1-6795/1-56 z dne 16. maja 1958 
in na temelju sklepa okrajnega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev z dne 25. 
maja 1962 

ODLOČBO 
o razrešitvi upravnega odbora Skla- 
da za stanovanjsko-komnnalno gra- 
ditev Ljubljane pri Zavodu za sta- 
novanjsko izgradnjo OLO LJubljana. 

1. 
Z dnem 1. junija 1962 se razreši 

upravni odbor Sklada za stanovanj- 
sko-komunalno graditev v Ljubljani 
pri Zavodu za stanovanjsko izgrad- 
njo v Ljubljani. 

stojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) ter na podlagi sklepa 
upravnega odbora Gostinske zbor- 
nice za okraj Ljubljana z dne 12. 
5. 1982 izdaja Gostinska zbornica za 
okraj Ljubljana 

ODLOČBO 
o prenehanju Doma gostinskih de- 
lavcev v LJubljani, Pokopališka 
ulica 33 kot samostojnega zavoda. 

1. 
Dom gostinskih delavcev v Ljub- 

ljani, Pokop ka 33, ustanovljen z 
Odločbo Gostinske zbornice za okraj 
Ljubljana (Glasnik okraja Ljublja- 
na št. 80/61) preneha s 30. juni- 
jem 1962 s poslovanjem kot samo- 
stojni zavod. 

2. 
Naloge Doma prevzema Gostin- 

ski šolski center v Ljubljani, Pri- 
voz 11. 

3. 
Likvidacija Doma gostinskih de- 

lavcev se Izvrši tako, da se oddaja- 
jo osnovna in obratna sredstva ob- 
jekta v Pokopališki ulici 33 ObLO 
Ljubljana-Moste-Polje, vsa ostala 
osnovna in obratna sredstva ter vse 
pravice in dolžnosti Doma pa pre- 
vzame Gostinski šolski center v 
Ljubljani, Privoz 11. 

4. 
Ta odločba velja od dneva ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 1/2-352/3-62 
Datum: 1. junija 1962 

Predsednik: 
Gostinske zbornice okraja 

Ljubljana 
Ivan Jernejčlč 

Ta odločba se objavi v »Glasni- 
ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 022-43/62. 
Datum: 25. maja 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora; 

Boris Mikoš 1. r. 

40. 
Na podlagi določb IX. poglavja 

Temeljne uredbe o finačno samo- 

RAZRESITVE, IZVOLITVE IN 
IMENOVANJA NA 46. SEJI OBEH 
ZBOROV OLO DNE 5. JUNIJA 1962. 

Stane Vrhovec je bil razrešen kot 
član Sveta za strokovno izobraževa- 
nje. 

Ivan Vidali je bil izvoljen za no- 
vega člana Sveta za strokovno izo- 
braževanje. 

V Svet Mladinskega okrevališča 
Šentvid pri Stični so bili imenovani; 
Jože Bašelj, dr. Pavle Kornhauser, 
Jože Nered, Vera Podkoritnik in 
Drago PuS. 

V svet Centralnega ginekološke- 
ga dispanzerja v Ljubljani so bili 
imenovani naslednji člani; Marija 
Jarec, Marina Lenarčič, dr. Dušan 
Repovž in Vladka Šimenc. 

V svet Centralnega otroškega di- 
spanzerja v LJubljani so bili imeno- 
vani naslednji člani: Marijan Bav- 
čar, Janja Biber, Ciril Brajer in 
Jože Grčar. 

Ing. Franc Ules je bil imenovan 
za člana komisije za geodetska 
vprašanja OLO. 

Alojz Nebeo je bil imenovan za 
zastopnika okrajnega ljudskega od- 
bora v šolski odbor Gradbenega šol- 
skega centra »Ivana Kavčiča« v 
Ljubljani. 

Ivan Strmole je bil imenovan za 
zastopnika okrajnega ljudskega od- 
bora v upravni odbor Akademskega 
kolegija V Ljubljani. 

Ludvik Rapoša je bil Imenovan 
za načelnika oddelka za občo upra- 
vo OLO. 

VSEBINA 
Vabilo na 19. sejo Mestnega sveta. 

425 Odlok o prenosu pravice določanja 
položajnlh plač uslužbencev prosvet- 
nih zavodov na organe teh zavodov 
občine Domžale. 

420 Odlok o proračunu občine Kočevja 
za leto 1962. 

427 Odlok o prenosu prodaje nepasterl« 
ztranega mleka na območjb občine 
LJublJana-Bežlgrad. 

428 Odlok o uvedbi dopolnilne stopnj« 
občinskega prometnega davka na ža- 
gan les, ki ga dajejo v promet zaseb- 
niki občine Ljubljana-Moste-Polje. 

429 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o Izvršitvi proračuna za 1. 1961 obči- 
ne Ljubljana-Moste-Polje. 

430 Odlok o ustanovitvi sklada za plače- 
vanje odškodnine za tuberkulozne ži- 
vali občine Ljubljana-Moste-Polje. 

431 Odlok o ustanovitvi sklada za umet- 
no osemenjevanje govejih plemenio 
občine Ljubljana-Moste-Polje. 

432 Odlok o spremembah odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilo- 
metrini za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora ter občinskih zavo- 
dov ln organizacij občine LJublJana- 
Moste-Polje. 

37 Odlok o dopolnitvah odloka o dolo- 
čitvi cest Ш. reda. 

38 Odločba o prenosu sklada za starto- 
vanjsko komunalno graditev od Za- 
voda za stanovanjsko gradnjo v 
Ljubljani na Mestni svet Ljubljane. 

39 Odločba o razrešitvi upravnega od- 
bora sklada za stanovanjsko komu- 
nalno graditev pri Zavodu za stano- 
vanjsko izgradnjo v Ljubljani. 

40 Odločba o prenehanju Doma gostin- 
skih delavcev v Ljubljani. 
Razrešitve, Izvolitve in imenovanja 
na 46. seji obeh zborov OLO. 
Zaključni računi gospodarskih organi- 
zacij. 



STRAN 184 GLASNIK 

Zaključni račun STROJNO TRAKTORSKEGA OBRATA PZKG Ljubljana 

AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra IMI) PASIVA 

Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

Zjal
P' Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A Osnovna sredstva 
t Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
i Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

S Skupna obratna sredstva 
D izločena sredstva 

a Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

1 Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

t Kupci in druee terjatve 
9 Druea akllvs 

4 b upa) i 

57.570 

9.038 

2.405 

262 
1 

14.441 
13.863 
97.580 

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

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porab« 
S. Sklad skupne porab« 
t Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

J. Sklad obratnih sredstev 
9 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O. Rezervni sklad 

In drugI skladi 
1. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
t. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
t. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

Skupaj) 

29.650 
46.799 

2.414 

1.893 

61S 
3.510 

9.958 
2.741 

97.580 

Računovodja Predsednik UO: Direktor: 
Danica Mejač I Anton Umek Milan Starin 

Zaključni račun trgovskega podjetja »KOČNA«, Kamnik 

aktiva BILANCA na dan SI. decembra 1960 
Z

6
a
t
p Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Za D 5t Naziv postavke znesek 

v ooo din 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
« Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstva 
O. Izločena sredstva 

I Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada m drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

8 Kupci in dniBe terjatv« 
9 Druca aktiva 

< K u p a 11 

18.469 

4.085 

10 

74.665 

2.570 

8.857 
2.210 

103.872 

A. Viri osnovnlb sredstev 
t. Sklad osnovnih sredstev 
t. DrugI vin osnovnih 

sredstev 
8. Vin sredstev skupne 

porabe 
1. Sklad skupne poraba 
I. DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5. Sklad obratnih sredstev 
8. Drugi viti obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugi skladi 
T. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
S Vlrt nerazporejenih 

sredstev 
E Vlrt sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
8. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
19. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

ч K u pa t 

16.299 
6.002 

283 
— 

2.645 
36.728 

2.80a 

7.000 
31.020 
6.083 

108.872 

Računovodja Predsednik UO: Direktor- 
Fani Kramar Ivan Boštlc Jože Gregorčič 

Zaključni račun čevljarstva »MIVKA«, Ljubljana, Mivka 25 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Z

4
a

t
p Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Za p 5t Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nih sredstev 
8 SreclEtva skupne 

porabe 
3 Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

t Skupna obratna sredstva 
O. Izločena sredstva 

I. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
pore}enih sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

8. Kupci in druge terjatve 
t Druga aktiva 

s k u p i j i 

2.251 

3.688 

2.700 
342 

10.657 

964 
1.933 

5.072 
7.101 

34.708 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4 Drugi vin sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
6 DrugI vin obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugI skladi 
1. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
t. Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračuna in druga pasiva 
9. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

8 k u p al i 

5.936 
1 

3.496 

7.774 

964 
6.474 

/ 
1.088 
3.029 
5.045 

34.708 

Računovodja: Predsednik UO; Direktor; 
Milka Zaiaznik Matija 2avbl Ignac Scbenik 

Zaključni račun podjetja »BIROTEIINIK«, Ljubljana, Dalmatinova 11 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 

t 
0 

Naziv postavke Znesek 
V 000 din 

Zap. Naziv postavke Znesek 
v ooo din 

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

lilh sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
t. Sredstva skupne porabe 
i. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

t. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

I. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
Skladov 

t. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
tn druga aktiva 

8 Kupd in druge terjatve 
9 Druga aktiva 

S k u p a 11 

1.935 

575 

93 
154 

2.057 

135 

2.788 
16 

7.753 

A. Vlrt osnovnih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
>. Drugi vlrt 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 
t. Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugi skladi 
I. Rezervni sklad tn drugI 

skladi 
t Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Vlrt sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
D Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji in druge 

obveznosti 
II Druea oaslva 

Skupni- 

2.496 
14 

247 

1.517 

133 
1.800 

1.546 
7.753 

Računovodja Predsednik UO: Direktor 
J. Kompare Janez Mirile Leopold Griinfcld 

Zaključni račun trgovskega podjetja »NAg VRT«, Ljubljana, Vo'nJakova 4 
AKTIVA BILANCA n« dan 31. decembra' 19Mi PASIVA 
Zan Naziv uostavke Zneaek 

v 000 din 
Zap Naziv oostavkt Znesek 

v 000 din 

A Osnovna sredstva 
i. Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

9 Skupna obratna sredstva 
O Izločena sredstva 

9 Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

t Denarna sredstva neraz 
Dorelenih sredstev 

B Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

8 Kupci in druge terlatv« 
9 Druga aktiva 

S k u p a j i 

3.605 

775 

16.376 

379 
60 

2.113 
8 

23.316 

A Vlrt osnnvnln sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
l Drugi vlrt osnovnih 

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
J Sklad skupne porabe 
4 DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

i Sklad obratnih sredstev 
9 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
1. Rezervni sklad tn drugi 

skladi 
9 Vin nerazporeienlh 

sredstev 
E Vlrt sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
J. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga pasiva 

s u u pa 11 

4.549 
916 

534 

402 
289 

1.544 
14.299 

783 
23.316 

Računovodia Predsednik UO: Direktor 
Julija Anžlč Franc Razbornlk Severln Pcruzzl 

Zaključni račun »PLETILSTVA-«, Ljubljana, Gosposka 4 
AKTIVA BILANCA na dan 31, decembra 1960 PASIVA 

St Naziv postavke Znesek 
v ono din 

^.ap ^ Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

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

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
1 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

( Skupna obratna sredstva 
u Izločena sredstva 

0 Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 

E Sredstva o obračunu 
In druga aktiva 

0 Kupol In druge tenatv« 
0 Druea aktiva 

ч k u p a ] > 

4.454 

2.153 

630 
192 

16.107 

2.246 
218 

4.591 
1.254 

31.845 

A. Viri osnovnlb sredstev 
t Sklad osnovnih sredstev 
2 DrugI vlrt osnovnih 

sredstev 
B vlrt sredstev skupne 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
4 DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

] Sklad obratnih sredstev 
9 Drugi vlrt obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugi skladi 
t. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
9 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E Vlrt sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
0 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10. Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druca nnslva 

S k u p a) i 

6.675 

830 
172 

8.774 
7.808 

2.198 
3.092 

2.496 
31.845 

Računovodia Predsednik UO; Direktor! 
Francka Bernik Mla Sellškar Slava Rozman 


