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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK podlagi 14. in 39. člena zakona o 
proračunih in o financiranju samo- 

433. stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
Nn ,ji t o (a ■ en xi St- 52/59) Je sprejel Občinski Ijud- 

гн1гп K?1 i ^l , • j1? , ,1 ski odbor Kamnik na 45. skupni seji 
dr j8 0 0"clns'JI'1 ljudskih odborih občinskega zbora in na seji zbora Uradni list LRS št. 19/52) ter na proizvajalcev dne 13. aprila 1962 

ODLOK 
o proračunu občine Kamnik za leto 1962 

1. člen 
Proračun občinskega ljudskega odbora Kamnik za leto 1962 obsega: 
I. Dohodke v znesku 544,043.000 din 

ki se zmanjšajo za: 
1. 9,3% od skupnih virov dohodkov za sklad 

za skupno financiranje strokovnega šolstva 
za območje okraja Ljubljana 30,926.000 din 

2. 16,3 0/o od skupnih virov dohodkov za sklad 
za skupno financiranje negospodarskih in- 
vesticij na območju okraja Ljubljana 54,119.000 din 

3. 80,860/o od posebnih dohodkov za občinski 
sklad za šolstvo 142,042.000 din 

4. odvod v 10% posebno proračunsko rezervo 31,696.000 din 
tako, da ostane za financiranje proračuna 285,262.000 din 

II. Izdatke v znesku 283,262.000 din 

2. člen 
Za odplačilo najetih posojil v 

Ztiesku 168,709.284 dinarjev se za- 
Sotovi znesek 23,399.656 dinarjev kot 
P'ačilo dospelih anuitet v letu 1962. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

rimskega ljudskega odbora Kam- 
je pooblaščen, da razporeja 

»i'edstva proračunske rezerve za 
Predvidene izdatke po posameznih 
postavkah proračuna in dovoljuje 
vplačila za izredne izdatke iz pro- 
tučunske rezerve do višine četrtine 

letnega plana proračunske rezerve 
proti naknadnemu poročanju občin- 
skemu ljudskemu odboru. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 020-24/62-1/1. 
Kamnik, dne 13. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Kamnik 

za leto 1962 po delih 

A. DOHODKI: 
1. del — Skupni dohodki 
2. del — Posebni dohodki 
5. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

Skupaj vsi dohodki 
Odvod v sklade in 10% posebno pro- 
računsko rezervo 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 

B. IZDATKI: 
1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Državna uprava in sodstvo 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del — Dotacije: 

— samostojnim zavodom 14,746.000 din 
— družb, organizacijam fl,500.000 din 
— skladom 12,473.000 din 
— ostale dotacije 5,825.000 din 

9. del — Obveznosti in garancije 
10. del — Proračunska rezerva- 

Skupaj izdatki 

332,461.000 din 
183,261.000 din 

230.000 din 
6,729.000 din 

21,364.000 diu 

544,045.000 din 

258,783.000 din 
285,262.000 diu 

7,850.000 din 
23,330.000 din 
20,633.000 din 

112,729.000 din 
17,200.000 din 

44,544.000 din 
44,904.000 din 
14,072.000 din 

235,262.000 diu 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

434. 
Na podlagi 3. točke 24. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Center in 
3. odstavka 168. člena zakona o pro- 
računih in o financiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59, 
23/61 in 52/61) je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center na seji ob- 
činskega гЂога in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 17. maja 1962 sprejel 

1. Dohodki 
manj 10% posebna 
proračunska rezerva 
razpoložljiva sredstva 

2. Izdatki 
3. Presežek dohodkov nad 

izdatki 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

proračuna občine Ljubljana-Center 
za leto 1961 v znesku 6,787.434 di- 
narjev se prenese kot dohodek v 
proračun občine Ljubljana-Center 
za leto 1962. 

4. člen 
Sredstva 10% posebne proračun- 

ske rezerve za leto 1961 v znesku 
86,222.007 dinarjev se prenese kot 
dohodek v proračun občine Ljub- 
ljana-Center za leto 1962. 

5. člen 
Saldo cestnega sklada v znesku 

14,564.189 diriarjev in saldo sklada 
za štipendije v znesku 741.261 di- 
narjev kot proračunskih skladov se 
preneseta kot njun dohodek v na- 
slednje leto. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljurm. 

Znak: T/PV-400/ZR. 
Ljubljana, dne 17. maja 1962. 

* Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o 

izvršitvi proračuna občine 
Ljubljana-Center za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o iz- 

vršitvi proračuna in proračunskih 
skladov občine Ljubljana-Center za 
leto 1961. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki po občinskem zaključnem ra- 
čunu v letu 1961 so znašali: 

Predvideno Doseženo 
1.045,989.000 din 1.049,371.080 din 

1.045,989.000 din 
1.045,989.000 din 

435. 
Na podlagi 5. in 47. člena uredbe 

o povračilih polnih in drugih stro- 
škov javnih uslužbencev (Ur. list 
FLRJ št. 9/60, 15/61, 24/61 in 16/62) 
je občinski ljudski otlbor Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
17. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah in nadomestilu 

za ločeno življenje uslužbencev 
občinskih zavodov in organizacij 

1. člen 
Dnevnica za uslužbence občin- 

skih zavodov in organizacij, za ka- 
tere velja zakon o javnih usluž- 
bencih, v nadaljnjem besedilu: 
»uslužbenci« znašat 

86,222.007 din 
963,149.073 din 
956,36^.639 din 

6,787.434 din 

1. za uslužbence, razvrščene do 
XI. plačilnega razreda, in za tehnič- 
no osebje — 2000 dinarjev; 

2. za uslužbence, razvrščene od 
vštetega X. plačilnega razreda na- 
vzgor in za tehnično osebje z izo- 
brazbo visokokvalifici^anega delav- 
ca — 2500 dinarjev^ 

Honorarnim uslužbencem se do- 
loča dnevnica po honorarju v skla- 
du z določbami, ki veljajo za redno 
uslužbence. Honorarnim uslužben- 
cem, ki jim hbnorarna služba ni 
edini poklic, se določa dnevnica po 
glavnem poklicu, če je to zanje 
ugodnejše. 

2. člen 
Nadomestilo za ločeno-življenje 

znaša za uslužbence od 5000 do 
10.000 dinarjev mesečno. 

Izjemoma se sme priznati usluž- 
bencem I. in II. vrste ter tehnič- 
nemu osebju s kvalifikacijo visoko- 
kvalificiranega delavca tudi večje 
nadomestilo, ki pa ne sme .presegati 
15.000 dinarjev. 

' Ce se prizna uslužbencu nado- 
mestilo za ločeno življenje nad 
10.000 dinarjev na mesec, mora iz- 
dati o tem predstojnik organa po- 
sebno obrazloženo odločbo. 

3. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta 

odlok, neha veljati odlok o dnev- 
nicah, nadomestilu za ločeno živ- 
ljenje in stroških za prevoz z jav- 
nimi prometnimi sredstvi na delo 
in z dela uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Center 
ter občinskih zavodov in organiza- 
cij (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 75/61). 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, 

Znak: T/PV-114/dnevnice. 
Ljubljana, dne 17. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 
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476. 
Na podlagi 2. in 11. člena temelj- 

ne uredbe o finančno samostojnih 
zuvodili (Ur. list FLRJ št. 'И/ЗЗ) je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
29. marca 1%2 sprejel 

ODLOČBO 
o spremembi in dopolnitvi odločbo 
o ustanovitvi Zavoda za ureditev 

Stare Ljubljane 

1. 
Za '5. točko odločbe o ustanovitvi 

Zavoda za ureditev Stare Ljubljane 
(Glasnik okraja Ljubljana Št. 66/57) 
se vstavi nova 5. a točka, ki se 
glasi: 

»Pri zavodu je strokovni svet 
kot posvetovalni organ direktorja 
zavona. Strokovni svet ima pet čla- 
nov. Člane strokovnega sveta ime- 
nuje upravni odbor zavoda izmed 
strokovnjakov in znanstvenih delav 
cev s področja arhitekture, umet- 
nostne zgodovine in kulture.« 

6. točka odločbe se spremeni in 
se glasi: 

»Za zadeve in naloge zavoda je 
pristojen Svet za komunalne zadevo 
občinskega ljudskega odbora.< 

Znak: T-c, 2/62. 
Ljubljana, dne 29. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

437. 
Na podlagi 48. in 49. člena te- 

meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Ur. list FLRJ št. 51/53) 
je občinski ljudski odboi Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
17. maja 1962 sprejfel tole 

ODLOČBO 
1. 

Dom Ekonomske srednje šole v 
Ljubljani. Veselova ulica št. 2, ki je 
samostojen zavod (v nadaljnjem be- 
sedilu: »dom«), preneha s t. sep- 
tembrom 1962. 

6. 
Ta odločba se objavi v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Znak; T/V-022/Doin ESS. 
Ljubljana, dne 17. maja 1962. 

Predsednik 
* občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
438. 

Na podlagi 4. člena Zakona o iz- 
koriščanju kmetijskih zemljišč (Ur. 1. 
FLRJ št. 43-707/59) Občinski ljudski 
odbor Medvode na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajavcev 
dne 30. maja 1961 sprejel 

ODLOK 
o agrotehničnem ukrepu obveznega 

zatiranja plevelov na kmetijskih 
obdelovalnih površinah 

1. člen 
Da bodo kmetijska zemljišča iz- 

koriščena tako, kot najbolj ustreza 
naravnim lastnostim in danim go- 
spodarskim in tehničnim pogojem, je 
za obdelovalce kmetijskih zemljišč 
obvezno zatiranje plevelov na ob- 
močju občine Medvode. 

2. člen 
Zatiranje se lahko vrši s kemič- 

nimi sredstvi ali s pletvijo plevelov, 

3. člen 
Vse kmetijske organizacije na 

območju občine Medvode morajo, če 
se kmetovalci poslužujejo kemične- 
ga zatiranja plevelov s herbicidi nu- 
diti obdelovalcem kmetijskih zem- 
ljišč sredstva in strokovno pomoč. 

4. člen 
Ce obdelovalec kmetijskega zem- 

ljišča v državljanski lasti ne more 
sam poskrbeti za izvedbo predpisa- 
nega agrotehničnega ukrepa, sklene 
s KZ pogodbo, s katero se zagotovi 
izvedba predpisanega ukrepa. 

5. člen 
Za kmetijstvo pristojen upravni 

organ ObLO / Medvode določi vsako 
leto rok, do katerega mora biti ta 
ukrep izvršen. 

OBČINA RIBNICA 

439. 
Na podlagi 1. in 2. točke odredbe 

o okvirni tarifi za osemenjevanje go- 
ved (Uradni list LRS, št. 11-4D/59), 
2. člena Odloka o plačevanju pav- 
šalne skočnine in vzdrževalnine za 
plemenske bike (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 5/58) je Občinski ljud- 
ski odbor Ribnica, svet za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, sprejel na svoji 
redni seji dne 14. aprila 1962 

ODREDBO 
o določitvi pavšalne skočnine 

za leto 1962. 

I. 
Tarifa z^ prvo osemenitev krav in 

nad eno leto starih telic (umetno ali 
naravno) oziroma za dve nadaljnji, 
če se plemenica na prvi ni obrejila, 
znaša za leto 1962 din 1500 (entisoč 
pet sto). 

111 e Ta odredba velja od dneva obj^, 
v »Glasniku«, uradnem vestni"1 

okraja Ljubljana. 
Številka: 322-18/62-05 
Datum; 15. maja 1962. 

Predsednik 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo 

ing. Nande Nadlcr 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbor 

Franc lic 1. r. 

OBČINA TRBOVLJE 
44°. 

Na podlagi 39. člena Zakona 
pioračunih in financiranju sam0'! 
stojnih zavodov (Uradni list FLpJ 
št. 52-847/59) in 3. točke 26. čle^ 
statuta občine Trbovlje je ObčinsKl 
ljudski odbor na seji obCinskcgf 
zbora in na seji zbora proizvajal00 I 
dne 6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Trbovlje za leto 1962 

1. člen 
Proračun občine Trbovlje za leto 1962 obsega: 

I. dohodke v znesku 
ki se zmanjšajo za; 
1. 9,30/c od skupnih virov dohodkov za sklad 

za skupno financiranje strokovnega šolstva 
za območje okraja Ljubljana 

2 .16,3»/o od skupnih virov dohodkov za sklad 
za skupno financiranje negospodarskih inve- 
sticij na območju okraja Ljubljana 

3. 24,58Vo od vseh proračunskih dohodkov za fi- 
nanciranje družbenega sklada za šolstvo ob- 
čine Tibovlje 

4. 50/o dopolnilni prispevek za sklad za pospe- 
ševanje kulturne in telesno-vzgojae dejavnosti 

5. 5 »/o občinski prometni davek od prodaje vstop- 
nic za sklad za pospeševanje kinematograf- 
ske dejavnosti 

6. odvod v 100/o posebno proračunsko rezervo, 
tako da ostane za financiranje proračuna 

II. izdatke v znesku 

V dinorj' 
528,443. ,3.00^ 

30, 778.0^ 

53,945.0' 

129,901.C 

39,995.0 

2. člen 
Zaradi neenakomernega dotoka 

proračunskih dohodkov sme najeti 
občina posojilo do zneska 20,000.000 
dinarjev zn nemoteno financiranje 
proračunskih izdotkov. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

▼ »Glasniku«, uradnem vestniku 

1,200.' 
25.789.L, 

246,837.0®; 
246,837.' 

okraja Ljubljana, uporablja pa se 

od 1. januarja 1962. 

St. 401-013/62-4. 
Datum: 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbof8' 

Martin Gosak 1. r. 

6. člen 

Dom napravi zaključni račun in 
popis vsčga premoženja po stanju 
31. avgusta 1962. 

3. 
Zgradbo doma in drugo premo- 

ženje ter pravice in obveznosti do- 
ma prevzame Dom za višje medi- 
cinske sestre v Ljubljani, Trg re- 
volucije št. 2. 

4. 
Nepotrošena sredstva s stanjem 

31. avgusta 1962, ki so predvidena 
za osnovno dejavnost doma v fi- 
nančnem načrtu, sklada za šolstvo 
občine Ljubljona-Center za 1. 1962, 
uporabi ta sklad za financiranje 
drugih potreb šolstva v občini v 
skladu s temeljnim zakonom o fi- 
nanciranju šolstva (Ur. list FLRJ 
št. 53/60). 

5. 
Prenehanje doma je treba pri- 

javiti zaradi vpisa v register finanč- 
no samostojnih zavodov, ki ga vodi 
piistojni organ občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana-Center, in si- 
cer v 15 dneh od dneva, ko dom 
preneha. 

Obdelovalcem kmetijskega zemlji- 
šča, ki v določenem roku ne izvrše 
predpisanega ukrepa, ali ga izvrše 
nestrokovno ali pomanjkljivo, odredi 
upravni organ ObLO Medvode, ki je 
pristojen za kmetijstvo, z odločbo, da 
izvrši KZ Medvode ta tikrep na stro- 
ške obdelovalca. 

7. člen 
Izvajanje predpisanih ukrepov 

nadzira upravni organ občinskega 
ljudskega odbora, ki je pristojen za 
kmetijstvo ter vodi o tem potrebno 
evidenco. Iz nje mora biti razvidno, 
koliko in kakšnih kemičnih sredstev 
je v uporabi, kako in v kakšnem 
obsegu naj bo zatiranje ter kje so 
potrebni prisilni ukrepi. 

8. člen . \ 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Številka: 01/1-04-24/1 
Datum; 30. maja 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE 
TRBOVLJE ZA LETO 1962 PO DELIH 

DOHODKI 
1. del — Skupni dohodki 
2. del — Posebni dohodki 
3. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

530,949.00« 
157.976. 

1,469 

'Ste3 

528.445-00" 

гз^бо^.п0" 
246,837.00" 

.00° 

Skupaj vsi dohodki 

Odvod v sklade in lOV« posebno proračunsko re- 
zervo 

Ostane za kritje proračunskih Izdatkov 

IZDATKI 
1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Državna uprava in sodstvo 
6. dol — Komunalna dejavnost 
8. del — Dotacije: 

samostojnim zavodom 15,700.000 
družbenim organizacijam 22,900.000 
ostale dotacije 4,500.000 

9. del — Obveznosti in garancije 
10. del — Proračunska rezerva 

Skupaj izdatki 

lOOO.O^ 
19,011.0^ 

7.489.00^ 
111,31°.^ 
36 264.00° 

43,100.03 
6,000.0®. 
9,363-' 

246.837.' (# 
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441. 
Na podlagi 2. odstavka 158. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Ur. 
list FLRJ št. 55/57, 44/58, 52/59, 27/60, 
53/60 in 52-763/61) in 12. točke 27. čle- 
na statuta občine Trbovlje je Občin- 
ski ljudski odbor Trbovlje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 5. aprila 1962 
sprejel 

ODLOK 
o položajnih plačah in dodatkih 
uslužbencev in tehničnega osebja 

upravnih in drugih organov 
občinskega ljudskega odbora 

Trbovlje 

1. člen 
Položajne plače in drugi dodatki 

Jslužbencev in tehničnega osebja 
upravnih in drugih organov občin- 
skega ljudskega odbora Trbovlje se 
določijo na način, ki ga predpisuje 
ta odlok. 

2. člen 
Položajna plača oziroma dodatek 

na posamezna delovna mesta se do- 
loči tako, da predstavlja razliko 
med temeljno plačo, določeno po 
zakonu o javnih uslužbencih, in zne- 
skom predvidene skupne plače, do- 
ločene ob upoštevanju vrednosti de- 
lovnega mesta, dela in strokovnosti 
uslužbenca, izraženo v določenem 
številu točk. Vrednost točke je od- 
visna od neto mesečnega zneska, 
določenega za plače v proračunu 
občine Irbovlje. Tako izračunana 
položajna plača pa ne sme prese- 
gati zneska 30.000 dinarjev in skup- 
na plača 68.000 dinarjev. 

Za nagrajevanje po uspeliu in 
rezultatih dela se poleg sredstev 
v prejšnjem odstavku porabijo tudi 
prihranki zaradi nezasedbe delov- 
nih mest in zaradi odsotnosti usluž- 
bencev, prihranki pri odbitkih usluž- 
bencev pripravnikov in uslužbencev 
za nepoloženc strokovne izpite in 
pri zneskih, določenih za občasne 
nagrade, honorarje in nadurno delo. 

3. člen 
Posebni .dodatki, ki so jih po- 

samezni uslužbenci prejemali za do- 
ločena delovna mesta, se vračunajo 
po tem odloku o položajnih plačah. 

4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o polo- 
žajnih plačah uslužbencev upravnih 
in drugih organov občinskega ljud- 
skega odbora Trbovlje z dne 12. de- 
cembra 1960. 

5. člen 
Ta odlok velja od objave v 

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

St. 01/1-010-18/62. 
Datum: 5. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak, 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
442. 

Na podlagi 1., 1. a, l.b, 2. in 2. a 
člena temeljnega zakona o občinski 
dokladi in o posebnem krajevnem 
prispevku (Ur. list FLRJ št. 19/55, 
19/57. 55/57, 52/58 in 52/59) ter 26. čle- 
na statuta občine Vrhnika je Občin- 
ski ljudski odbor Vrhnika sprejel 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajavcev dne 29. maja 
1962 

ODLOK 
o spremembah in .dopolnitvah 
odloka o občinski dokladi na 

dohodke od kmetijstva, samostojnih 

poklicev in premoženj za leto 1962 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 27/62), 
tako da se prečiščeno besedilo od- 
loka glasi: 

1. člen 
Na območju občine Vrhnika se 

pobira za leto 1962 občinska do- 
klada na dohodke od kmetijstva, 
samostojnih poklicev in picipoženj. 

2. člen 
Občinska doklada je dohodek ob- 

činskega proračuna, kolikor ni z 
drugimi predpisi drugače določeno. 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kakor ustrezajoča dohod- 
nina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 22/61) z vsemi kasnej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
odloka o stopnjah dohodnine (Ur. 
list FLRJ št. 52/59, 12/60, 53/60 in 
53/61) ter uredbe o prisilni izter- 
javi davkov in drugih proračunskih 
dohodkov (Ur. list FLRJ št. 33/53 
in 25/57) se uporabljajo tudi za od- 
mero in pobiranje občinske do- 
klade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

4za dohodnino, veljajo tudi za občin- 
sko doklado. Svet za družbeni plan 
in finance Občinskega ljudskega od- 
bora Vrhnika pa lahko v upravi- 
čenih primerih oprosti posamezne 
davčne zavezance plačila občinske 
doklade, vendar samo za tisti del, 
ki je v celoti dohodek občinskega 
proračuna. 

6. člen 
Osnova za odmero občinske do- 

klade na dohodke od kmetijstva je 
za leto 1962 ugotovljeni katastrski 
dohodek, doklada pa ве odmeri po 
naslednjih stopnjah: 

Za katastrske občine — Zaplana, 
St. Jošt in del Borovnice, in to na- 
selja Pokojišče, Padež in Zavrh: 

če znaša letna davčna osnova 

nad 
nad 
nad 

od 0 
30.000 
50.000 
80.000 

nad 120.000 
nad 160.000 
nad 200.000 
nad 250.000 
nad 300.000 
nad 400.000 
nad 500.000 
nad 600.000 

do 30. 
do 50, 
do 80 
do 120. 
do 160 
do 200, 
do 250, 
do 300, 
do 400 
do 500, 
do 600, 
din 

000 din 
.000 din 
,000 din 
.000 din 
000 din 
.000 din 
.000 din 
000 din 

i.OOO din 
.000 din 
.000 din 

17% 
18 »/o 
19 »/o 
20 "/o 
21 »/o 
22 »/o 
24% 
26% 
28 % 
30 % 
32% 
34 % 

Za ostale katastrske občine in 
naselja: 

če znaša letna davčna osnova 
od 0 do 30.000 din 19% 

nad 30.000 do 50.000 din 20 % 
nad 50.000 do 80.000 din 21 % 
nad 60.000 do 120.000 din 22% 
nad 120.000 do 160.000 din 24% 
nad 160.000 do 200.000 din 26% 
nad 200.000 do 250.000 din 28% 
nad .250.0OO do 300.000 din 30% 
nad 300.000 -Jo 400.000din 32% 
nad 400.000 do 500.000 din 34% 
nad 500.000 do 600.000 din 36% 
nad 600.000 din 38% 

7. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj, iz- 
.vzemši zavezancem proračunskega 
prispevka, davka na avtorske hono- 
rarje in dohodnine od dohodka 
zgradb, se odmeri občinska dokhjda 
od davčne osnove, ki je podlaga za 
odmero dohodnine od samostojnih 
poklicev in premoženj, po sledečih 
stopnjah: 

a) zavezancem dohodnine od sa- 
mostojnih poklic , katerih delo je 
pretežno serijsko-proizvajalnega zna- 
čaja, in zavezancem od premoženj, 
in sicer: 

če znaša letna davčna osnova 
Od 0 do 100.000 diu 16% 

nad 100.000 do 200.000 din 18% 
nad 200.000 do 300.000 din 20% 
nad 300.000 do 400.000 din ■ 23% 
nad 400.000 do 500.000 din 26% 
nad 500.000 do 600.000 din 29% 
nad 600.000 din 32% 

b) vsem ostalim zavezancem do- 
hodnine od samostojnih poklicev, in 
sicer: 

če znaša letna davčna osnova 
od 0 do 100.000 din 2% 

nad 100.000 do 200.000 din 3% 
nad 200.000 din 4% 

Skupna obremenitev z dohodni- 
no, davkom na tujo delovno silo 
in občinsko doklado ne sme pre- 
segati 80% čistega letnega dohodka 
zavezanca. 

Ta omejitev ne velja, ko zave- 
zancu ostane po odbitku javnih dav- 
ščin, navedenih v prejšnjem od- 
stavku, več kot 80.000 dinarjev či- 
stega dohodka na mesec. 

8. člen 
Zavezancem dohodnine od dot 

hodka zgradb se odmeri občinska 
doklada, in sicer: 

če znaša letna davčna osnova 
od 0 do 30.000 din 5 % 

nad 30.000 do 60.000 din 6% 
nod 60.000 do 100.000din 8% 
nad 100.000 din 10% 

9. člen 
Davčni zavezanci, ki plačujejo 

dohodnino v stalnem znesku pla- 
čujejo tudi občinsko doklado, in 
sicer po stopnji 20% od dohodnine 
v stalnem znesku. 

10. člen 
Izjemoma od prednjih določb 

plačajo davčni zavezanci, ki plaču- 
jejo dohodnino v odstotku oa pro- 
meta, tudi občinsko doklado v vi- 
šini 10% od iste osnove, od katere 
se obračunava dohodnina. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 4/1-010-17/62. 
Dne 29. maja 1962. 

Predsednik 
občiftskega IjTidskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
443. 

Na podlagi 28. člena zakona o 
prispevku iz dohodka gospodarskih 
organizacij (Ur. list FLRJ št. 861 in 
26/61), 26. člena statuta občine Za- 
gorje pb Savi je občinski ljudski 
odbor Zagorje ob Savi na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 
đne 26. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
v določitvi plačevanja prispevka iz 
dohodka komunalnih gospodarskih 
organizacij, gospodarskih organiza- 
cij storitvene obrti in gostinskih 

gospodarskih organizacij 

1. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacije, gospodarske organizacije sto- 
ritvenih obrti in gostinske gospo- 
darske organizacije, ki obračuna- 
vajo in delijo prispevek iz dohodka 
pavšalno, plačujejo prispevek iz do- 

hodka po stopnjah 8% in je to pri- 
spevek občine Zagorje ob Savi. Raz- 
liko do stopnje 15%, ki je določena 
z ddlokoin o stopnjah prispevka iz 
dohodka (Ur. list FLRJ št. 8/61), 
to je 7%, pa n: ujo te gospodarske 
organizacije vlagati v svoje poslov- 
ne sklade. 

2. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacije, ki obračunavajo in delijo 
prispevek iz dohodka redno, pla- 
čujejo prispevek iz dohodka po 
stopnji 15% in je to prispevek ob- 
čine Zagorje ob Savi. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

lahko na predlog pristojnega sveta 
občinskega ljudskega odbora v po- 
sebno utemelienih primerih posa- 
mezne gospodarke organizacije iz 
1. člena tega odloka oprosti plače- 
vanja prispevka iz dohodka, ozi- 
roma lahko zillža del prispevka iz 
dohodka, ki ga vlagajo v svoje po- 
slovne sklade. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 420-8/62-1. 
Zagorje ob Savi, dne 26. V. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

Razpis 
Komisija za razpis delovnih mest 

občinskega ljudskega odbora Med- 
vode razpisuje v upravi občin- 
skega ljudskega odbora delovno 
mesto: 
načelnika oddelka za gospodarstvo 

in komunalne zadeve 
Pogoj: visoka strokovna izobra?- 

ba z ustrezno prakso. 
Glede stanovanja sledi usten do- 

govor. 
Kolkorane prošnje z ustreznimi 

podatki jo predložiti v roku 15 dni 
po objavi razpisa. 

Komisija 
za razpis delovnih mest 

občinskega ljudskega odbora 
Medvode 

VSEBINA 
433, Odlsk o proračunu za leto 1962 ob- 

čine Kamnik. 
434. Odlok o potrditvi zaključnega računa 

o izvršitvi proračuna za 1. 1S61 občina 
LJublJana-Center. 

433, Odlok o dnevnicah in nadomestilu 
za ločeno življenje uslužbencev ob- 
činskih zavodov in organizacij občine 
LJublJana-Center. 

436. Odločba o spremembi In dopolnitvi 
• odločbe o ustanovitvi Zavoda za ure- 

ditev Stare Ljubljane občine Ljub- 
ijana-Center. 

437. Odločba o prenehanju Doma Eko- 
nomske srednje Sole v Ljubljani ob- 
čine Ljubljana-Center. 

433. Odlok o agrotehničnem ukrepu ob- 
veznega zatiranja plevelov na krhe- 
tijskih obdelovalnih. površinah obči- 
ne Medvode. 

439. Odredba o določitvi pavSalne skoC- 
nine za 1. 1962 občine Ribnica. 

440. Odiok o proračunu za 1. 1962 občine 
Trbovlje. 

441. Odlok o položajnih plačah In dodat- 
kih uslužbencev in tehničnega oseb- 
ja upravnih In drugih organov ob- 
čine Trbovlje. 

442. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinski dokladi na dohod- 
ke od kmetijstva, samostojnih pokli- 
cev in premoženj za 1. 1062 občine 
Vrhnika. 

443. Odlok o določitvi plačevanja pri- 
spevka iz dohodka komunalnih go- 
spodarskih organizacij, gospodarskih 
organizacij storitvene obrti In go- 
stinskih gospodarskih organizacij ob- 
čine Zagorje ob Savi. 
Razpis mesta načelnika oddelka za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 
v upravi občine Medvode. 
Zaključni računi gospodarskih orga- 
nizacij. 



STRAN 188 GLASNIK 

AKTIVA 

Zaključni račun KLAVNICE IN MESNIC, Hrastnik 
BILANCA na dan 31. decembra 1960 

Za p 
št Na/iv postavke Znesek 

ooo dir. 

A Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
i Denarna sredstva osnov 

nih sredstev 
B Sredstva skupni* 

porabe 
S. Sredstva skupne poraDe 
I Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstva 
D izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
net|a sklada In druRtb 
skladov 

f. Denarna sredstva nera? 
poreienib sredstev 
B Sredstva v obračunu 

In dmea aktiva 
Kupci in druge tenatve 
Drtiffi* ikiivn 

k ч p a I ; 

1.777 

478 

5.952 

97 
1 

1.469 
342 

10.116 

iap 
^t Naziv pustavke 

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

sredstev џ 
B Viri sredstev «kupnc 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
t DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
9 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
« Viri nerazporejenih 

sredstev 
E Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
0 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji tn druge 

obveznosti 
IV Dmsa pasiva 

S k u p a t 

PASIVA 
Znesek 

v 000 din 

2.920 
715 

1.110 
1.814 

126 
1 

3.413 
17 

10.116 

Računovodja 
Pecel 

Predsednik UO 
Ivan KaSner 

Direktor 
Franc Doberfiek 

AKTIVA 
Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Lukovica 

BILANCA na đan 31. decembra 19G0 PASIVA 

Za p 
št Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
J Denarna sredstva osnov 

nfh sredstev 
B Sredstva skupnr 

porabe 
S Sredstva skupne poraDe 
4 Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

t. Skupna obratne sredstv* 
O IzloCena sredstva 

I. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
poretenlh sredstev 
B Sredstva v obraCuno 

lo druga aktiva 
Kupci In druge tenatve 
Drugo aktiva 

t k a p a)> 

Znesek 
v 000 din 

15.626 

1.117 

12.548 

7.835 

2.626 
< 

18.305 
4.838 

63.202 

Za p 
St. Naziv postavke 

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

sredstev 
e Viri sredstev skupne 

porabe 
J Sklad skupne porabe 
» DrugI vin sredstev 

skupne porabe 
C Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
4 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O. Rezervni sklad 

In drugI skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
4 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

ta obratna sredstva 
l» Dobavitelji In druge 

obveznosti 
ti Druga oaslva 

S k u p a ] i 

Znesek 
v 000 din 

18.032 
2.743 

12.206 
2.370 

2.724 
5.274 

2.521 
500 

4.200 
12.181 

451 
63.202 

Računovodja 
Feliks Peterka 

Predsednik OO 
Andrej Mav 

Direktor: 
Ciril Grad 

AKTIVA 
Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Trojane 

BILANCA na dan 31. decembra 19G0 
Zai> 
Si мчуи o<*stavke 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
I Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
> Sredstva skupne porabe 
4 Denarno sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

t. Skupna obratna sredstva 
O Izločena sredstva 

• Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

J. Denarna sredstva neraz 
poretenlh sredstev 
E Sredstva t obračuno 

in druga aktiva 
8 Kupci m druge tenatve 
• Druas sktlva 

s K u p a 11 

Znesek 
v 1)00 din 

6.757 

1.035 

10.541 

920 

8.348 
1.522 

29.132 

■Cap 
H Naziv postavke 

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

sredstev 
в. Viri sredstev skupne 

porabe 
i Sklad skupne porabe 
4 DrugI vtrl sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
J Sklad obratnih sredstev 
4 DrugI vin obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

in drugi skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
4 vin nerazporejenih 

sredstev 
E Viri sredstev 

« obračunu In druga pasiva 
i Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji 1л druge 

obveznosti И Druga pasiva 
S k u p a) i' 

PAsm 
Znesek 

v 000 din 

5.765 
2.736 

58 

2.111 
1.103 

1.047 

9.032 
5.289 
1.900 

29.132 

Računovodja 
Anica Režun 

Predsednik UO 
Rajka Konšek 

Direktor; 
Alojz Rozina 

AKTIVA 
Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Blagovica 

BILANCA na dan 31. decembra 1960 

Zap 
št Naziv postavke 

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

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
I Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna iredstv« 
D izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
Skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 
B Sredstva v obračuna 

In druga aktiva 
8 Kupci in druge tenatve 
4 Druga aktiva 

S k u p a J i 

Znesek 
v 000 din 

5.337 

2.427 

474 

1.704 

469 
118 

4.193 
718 

15.440 

Zap 
št Naziv postavke 

A Viri osnovnih sredstev 
l Sklad osnovnih sredstev 
I Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
4 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
J Sklad obratnih sredstev 
4 Drugi viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
4 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E, Viri sredstev 

t obračunu in druga paslv* 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
te Dobavitelji In druge 

obveznosti П Dnie» oaslva 
8Kupa)< 

PASIVA 

Znesek 
v 000 din 

Računovodja: 
Marinka Zaje 

Predsednik UO 
Franc Burkeijca 

2.113 

600 

1.814 
50 

469 
80 

843 
435 

15.440 

Direktor 
Jože Florjančič 

AKTIVA 
Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Dob 

BILANCA na dan JI decembra 195* 
Zap 
St Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
l Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva oenov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
I Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstvii 
O Izločena sredstva 

t Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 
B Sredstva v obračune 

in druga aktiva 
8 Kupci in druge tenatve 
S Druga aktiva 

s k u p a } > 

Znesek 
v 000 din 

5.227 

23 

3.392 

850 

4.159 
824 

21.444 

Zap 
št Naziv postavke 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
I Sklad skupne porabe 
4 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Vin obratnih sredstev 
3 Sklad obratnih sredstev 
4 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugI skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
i Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji tn druge 

obveznosti 
II Dni ga pasiva 

s k u p a) i 

PASIVA 
Znesek 

v 000 din 

9.963 
3.483 

102 

2.214 
202 

850 

3.400 
1.230 

21.444 

Računovodja: 
MIha Rlhtor 

Predsednik DS: 
Karol Osoiin 

Direktor: 
Jože Stlftar 

Zaključni račun MESTNE HRANILNICE, Kamnik 
BILANCA nu din 11 decembra IPOI' 

AKTIVA Din 
Osnovna sredstva 662.196 
Posli z gospodarstvom 73,870.612 
Posli z bankami . 20,573.158 
Sumljive terjatve ' 644,925 
Razna aktiva 1,358.065 

PASIVA Din 
•Viri osnovnih sredstev 562.196 
Obveznosti po poslih 

z gospodarstvom 91,781.106 
Bančni skladi 3,167.470 
Razna pasiva 3.852 
Cisti dobiček ' 1,494.532 

97,009.156 

Račun izgube in dobička 
IZDATKI 
Redni Izdatki 
Posebni Izdatki 
Prispevki 
Izredni Izdatki 
Cisti dobiček 

Din 
2,113.327 
3,880.375 

27.933 
43.054 

1,494.532 

DOHODKI 
Redni dohodki 
Posebni dohodki 
Izredni dohodki 

7,559.221- 

97,009.156 

Din 
419.153 

7,026.054 
114.014 

7,559.<!21 

Zaključni račun je bil pregledan po komisiji za pregled zaključnega računa in 
potrjen z odločbo Narodne banke FI.RJ, podružnica noo-U, Ljubljana, Služba druž- 
benega knjigovodstva. Finančna inšpekcija St. F1 11П'20-1174/Г)1 z dne 31. V. 1061. 

KaCunovodia 
Andrej Mcjač 

• Predsednik UO; 
Alojz BeStec 

Direktor 
Marija Grašek 

i 


