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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK 
488. 

Popravek 
odloka o spremembi iu dopolnitvi 
odloka o sejemskem redu ua sejmih 

za plemensko živino v občini 
Kamnik 

V odloku o spremembi iu dopol- 
nitvi odloka o sejemskem redu na 
sejmih za plemensko živino v občini 
Kamnik, objavljenem v >Glasnikuc, 
Uradnem vestniku okraja Ljubljana 
St. 47 z dne 19. junija 1962 je bila 
v 4. točki 1. člena tiskana napaka, 
^a pristojbino za uporabo sejem- 
skega prostora za odrasle koze in 
ovce je bilo tiskano 1000 din name- 
sto 100 din. 

Točka 4 v 1. členu cit. odloka se 
Pravilno glasi: 

za drobnico: 
za odrasle koze 
in ovce 100 din 
za mlade koze 
in ovce 50 din za kos 
St. 020-38/62-1/4. 
Datum: 21. junija 1962. 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

Kamnik 

f) uporaba obdukcijskega prosto- 
ra 3500 din. 

2. člen 
Pristojbine iz 1. člena plača na- 

ročnik ob naročilu usluge. 
3. člen 

Ta odlok velja od 1. junija 1962 
dalje, objavi pa se v »Glasniku-«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 020-40/62-1/1. 
Kamnik, dne 30. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol 1. r. 

489. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19/52) in 2. točke 26. člena 
statuta občine Kamnik v zvezi z od- 
lokom o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obvezni uporabi mrliške 
vežice na pokopališču Zale v Kam- 
niku (Glasnik okraja Ljubljana štev. 
25/62) izdaja občinski ljudski odbor 
Kamnik po sklepu obeh zborov ob- 
činskega ljudskega odbora na 47. 
seji z dne 30. maja 1962 

ODLOK 
o določitvi tarife Komunalnemu 

Podjetju Kamnik za pogrebne usluge 

1. člen 
Cene pogrebnih uslug so nasled- 

nje: 
a) prevoz mrliča z avtofurgonom 

Pavšalno in dejanski stroški šofer- 
ja 1500 din, 

b) izkop, zasip ter odvoz in pla- 
niranje: 

1. navadna jama dim. 90X210X150 
3000 din, 

2. poglobljena jama, dimenzije 
100X210X200 4000 din, 

3. navadna jama za otroke do 8 
Iet starosti 2000 din, 

4. poglobljena jama za otroke do 
8 let 3000 din, 

c) odkrivanje, pokrivanje grobnic 
premikanje krst v grobnici 3000 

dm, 
_ d) uporaba mrliške veže — pav- 
šalno 1500 din, 
. e) najemnina grobov za dobo 10 let, za en grob 100X220 cm od 1. ju- 
nlja 1962 dalje 2000 din, 

490. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19/52), 2. točke 26. člena sta- 
tuta občine Kamnik ter uredbe o 
cenah za komunalne proizvode, ki 
jih uporabljajo gospodarske organi- 
zacije, državni uradi in zavodi (Ur. 
list FLRJ št. 16/58), izdaja občinski 
ljudski odbor Kamnik po sklepu 
obeh zborov na 47. skupni seji z dne 
30. maja 1962 

ODLOK 
o določitvi kanalske pristojbine 
Koniunalnemu podjetju Kamnik 

1. člen 
Komunalnemu podjetju se določi 

naslednja tarifa za zaračunavanje 
kanalske pristojbine: 

Koristniki kanalskih naprav, ki 
črpajo vodo iz javnega vodovodnega 
omrežja, plačajo: 

a) široka potrošnja — gospodinj- 
stvo 4 din od porabljenega m3 vode^ 

b) vsi ostali koristniki 12 din od 
porabljenega m3 vode. 

2. člen 
Koristnikom kanalizacijskih na- 

prav, ki ne črpajo vode iz javnega 
vodovoda, določi Komunalno podjet- 
je kanalsko pristojbino, in to: 

a) za široko potrošnjo — gospo- 
dinjstva: pavšalno, 

b) za industrijo in ostale: po do- 
govoru ali od ugotovljene količine 
uporabljene vode v tehnološkem 
procesu. 

3. člen 
Koristnikom kanalizacijskih na- 

prav iz točke a) 1. člena regresira 
Komunalno podjetje 2 din od mer- 
ske enote iz gornje tarife. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. junija 1962, 

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

St. 020-44/62-1/1. 
Kamnik, dne 30. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-BE2IGRAD 

491. 
Na temelju 7, člena zakona o 

imenih naselij in o označbi trgov, 
ulic in hiš (Ur. list LRS št. 10-46/48) 
in njegovih sprememb (Uradni list 
LRS št. 8-35/49 in št. 20-108/50) ter 
43/1. člena točke 2, drugega odstavka 
zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Uradni 
list LRS št. 49-227/57) in v soglasju 
s stanovanjsko skupnostjo Savsko 
naselje je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Režigrad na seji občin- 
skega zbora dne 11. maja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o imenovanju ulice, katera veže 
Linhartovo cesto s sedežem Cest- 

nega podjetja Ljubljana 

1. člen 
Novo urejeni cesti, katera leži 

nasproti stolpnic ob Linhartovi ulici 
in veže to ulico z upravnim poslop- 

jem Cestnega podjetja Ljubljana, 
se določi ime: 

STOLPNISKA ULICA. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

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

St. 03-002-1/1-61. 
Datum: 20. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koinan 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

492. 
Na podlagi 25. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list LRS št. 22/59) in 64. čle- 
na temeljnega zakona o javnih ce- 
stalr (Ur. list FLRJ št. 27/61) je ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Cen- 
ter na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 28. ju- 
nija spreje^ 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 48. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
0L0 Ljubljana 

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

sklicujem 
48. sejo obeh zborov, ki bo v petek dne 13. julija 1962 ob 9. uri dopoldne 

v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 
Predlagam naslednji dnevni red; 

1. Poročilo o problematiki notranje delitve dohodka gospodarskih or- 
ganizacij, zavodov in ustanov na območju okraja Ljubljana. 

2. Informacija o pripravah občinskih statutov. 
3. Predlog rebalansa kmetijskih investicij za 1. 1962 in predlog za 

najetje premostitvenega kredita iz republiškega investicijskega 
sklada za kritje lastne udeležbe. 

4. Predlog odloka o oprostitvi učnih delavnic za gluho mladino pla- 
čevanja proračunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, 
ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru za 1. 1962. 

5. Predlog za soglasje k odločbi upravnega odbora Gospodarske zbor- 
nice okraja Ljubljana o združitvi sekcij. 

6. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi položajnih plač in 
posebnega dodatka za službo članom Poklicne gasilske brigade 
okraja Ljubljana. 

7. Predlog odločbe o spremembi odločbe o prenehanju Zavoda za 
prosvetno-pedagoško službo v Ljubljani. 

8. Predlog odločbe o spremembi odločbe o ustanovitvi Zavoda za 
urbanizem v Ljubljani. 

9. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Direkcije za 
Ljubljansko barje v Ljubljani. 

10. Predlog za spremembo in dopolnitev pravil Direkcije za Ljubljan- 
sko barje v Ljubljani. 

11. Garancije. 
12. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati spre- 

membo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLG Ljubljana, 

Kresija, soba št 11/1 (telefon: 32-566 int. 207). 
Predsednik 

okrajnega ljudskega odbora 
Boris Mikoš 1. r. 
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ODLOK 
o službi kociunalue inšpekcije 
v upravi ObćiiisKega ljudskega 

odboru Ljubijuuu-Ceiiter 
1. člcu 

Pri upravi.^... ol'ganu občinskega 
ljudskegu odboru Ljubijanu-Cenier, 
ki je pristojen ги komunalne za- 
deve, je siu/.bu komu nalile inšpek- 
cije zu opravljanje inšpekcije v 
cestnih in drugih komunalnih za- 
devah. 

2. člen 
Službo komunalne inšpekcije 

opravljajo komunalni inšpektorji, 
ki jih imenuje občinski ljudski od- 
bor na skupni seji odbornikov obeh 
zborov. 

3. člen 
Komunalni inšpektorji v skladu 

z veljavnimi predpisi: 
a) opravljajo inšpekcijo cest 

IV. reda: 
b) nadzorujejo komunalne na- 

prave in napeljave ter skrbijo za 
to, da se te naprave gradijo po po- 
trjenem investicijskem programu in 
projektu in da se pravilno in v redu 
vzdržujejo; 

c) skibijo za to, da se gradijo 
komunalne naprave in napeljave, 
kjer to veljavni predpisi zahtevajo: 

č) skrbijo za to, da se izvajajo 
predpisi s področja prometa, jav- 
nega reda, miru in čistoče, kolikor 
so ti predpisi komunalnega značaja 
oziroma jim je namen, do se oču- 
vajo komunalne naprave in drugi 
objekti; 

4. skrbijo za to, da se v redu 
izpolnjujejo obveznosti po pogod- 
bah, ki jih sklene občinski ljudski 
odbor za opravljanje komunalnih 
del in uslug; 

e) nadzorujejo uporabo poslov- 
nih prostorov v skladu z njihovo 
namembnostjo; 

f) opravljajo druga inšpekcijska 
opravila na področju komunalnih 
zadev. 

4. člen 
Sistemizacijo delovnih mest ko- 

munalnih inšpektorjev določi in po- 
trebno strokovno izobrazbo za ta 
delovna mesta predepiše s posebnim 
pravilnikom tajnik s svetom delov- 
nega kolektiva občinskega ljudske- 
ga odbora v skladu z 8. členom od- 
loka o preverjanju novih načel de- 
litve dohodka uslužbencev občin- 
skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Center z dne 29. marca 1962, znak 
Т-021/Upravn ObLO. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo takoj. 
Znak: T/PV-352/Komunalna in- 

špekcija. 
Ljubljana, dne 28. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

OBČINA UUBLJANA-SISKA 
493. 

Na podlagi 48. in 49. člena te- 
meljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLR] 
št. 51/53) je Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Siška na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 26. junija 1962 sprejel naslednjo 

ODLOČBO 
1. 

Zavod za prosvetno-pedagoško 
službo za območje občin Ljubljana- 
Siška, Ljubljana-Bežigrad, Ljublja- 
na-Moste in Medvode, s sedežem v 
občini Ljubljana-Siška, ustanovljen 
z odločbo št. 01/1-6-43/61 z dne 6. ju- 
lija 1961 od Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Siška, preneha в 
30. junijem 1962 s poslovanjem kol 
samostojen zavod. 

2. 
Zavod mora napraviti zaključni 

račun in popis vsega premoženja po 
. stanju 30. junija 1962. 

3. 
Vse premoženje, sredstva, pra- 

vice in obveznosti zavoda prevzame 
zavod za prosvetno-pedagoško služ- 
bo Ljubljana. 

4. 
Prenehanje zavoda je treba pri- 

javiti zaradi vpisa v register finanč- 
no samostojnih zavodov, ki ga vodi 
pristojni organ občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana-Siška, in sicer 
v 15 dneh od dneva, ko zavod pre- 
neha poslovati. 

5. 
Ta odločba se objavi v »Glas- 

niku*, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

St. 1/1-6-43/10-61. 
Datum; 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Janez Nedog 1. r. 

OBČINA TRBOVLJE 
494. 

Na podlagi tretjega odstavka 
168. člena zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLR J št. 52-847/59, 23/61 
in 52/61) in 3. točke 27. člena statuta 
občine Trbovlje je občinski ljudski 
odbor Trbovlje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 23. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa 
o izvršitvi proračuna občine 

Trbovlje za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvr- 

šitvi proračunu in proračunskih 
skladov občine Trbovlje za leto 1961. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

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

a) občinski proračun: 
dohodki 189,387.880 din 
izdatki 174,647.890 din 
posebna rezerva 14,739.990 din 

b) proračunski skladi: 
dohodki 28,730.529 din 
izdatki 20,042.967 din 
presežek dohodkov 

nad izdatki 8,687.562 din 
c) stalni rezervni sklad: 

dohodki 2,212.144 din 
izdatki 273.348 din 
presežek dohodkov 

nad izdatki 1,938.796 din 

3. člen 
Proračunska rezerva v znesku 

14,739.990 dinarjev se prenese v pro- 
račun za leto 1962. 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

proračunskih skladov v znesku 
8.687.562 din se prenese v leto 1962 
kot dohodek proračunskih skladov. 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

stalnega rezervnega sklada v zne- 
sku 1,938.796 din se prenese v leto 
1962 kot dohodek rezervnega sklada. 

6. člen 
Ta odlok velja od objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

St. 401-1/62-4. 1 

Datum: 23. junija 1962. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Martin Gosak 1. r. 

PREGLED 
realizacije proračunskih dohodkov in i/.dalkov za leto 1961 

I. del — Skupni dohodki 
Duhudki 
Dohodki 

1. Proračunski prispevek iz osebnega 
dohodka 

2. Davek na dohodek 
3. Občinska doklada od kmetijstva 
4. Občinski prometni davek 
5. Prometni davek od zasebnikov 
6. Upravne takse 
7. Davek na promet piva, žganja in 

močnih alkoholnih pijač 

Plan 
Plan 

190,593.000 
3,928.000 
1,437.000 

24,488.000 
615.000 
722.000 

3,461.000 

Doseženo 
Doseženo 

215,988.019 
5,047.616 
1,437.536 

24,950.718 
4,012.807 
2,143.516 

•/. Izvršitve 
4, izvršitve 

113.3 
128.5, 
100 
101.9 
652.4 
296.9 

4,007.377 115.8 

Skupaj I. del 

II. del — Posebni dohodki 
1. Davek od osebnega dohodka 

državljanov 
2. Občinska doklada 
3. Občinski prometni davek 
4. Občinska taksa 
5. Davek na tujo delovno silo 

Skupaj II. del 

225,244.000 257,587.589 114.4 

1,262.000 
5,463.000 

15,413.000 
1,400.000 

824.000 

1,260.530 
6,049.691 

17,205.909 
1,648,825 

459.904 

99.9 
110.7 
111.6 
117.8 
55.8 

24,364.000 26,622.859 109.3 

III. del — Dohodki državnih organov 
1. Dohodki državnih organov 100.000 

VI. del — Ostali dohodki 
t. Davek na dediščine in darila — 

ostalo — nepremičnine in pravice 1,038.000 
2. Prispevek iz gozdnega sklada 1,649.000 
3. Prispevek občin za katastrski urad 3,076.000 
4. Razni nepredvideni dohodki 18,466.000 

Skupaj IV. del 

VI. del — Prenesena sredstva 
1. Presežek dohotikov iz preteklega 

leta 
SKUPAJ VSI DOHODKI 
Manj 39.06 0/o odvedeno v šolski 
sklad 
Manj 10 Vo obvezna rezerva 

Ostane za kritje proračunskih 
izdatkov 

79.073 79 

196.399 18.9 
700.161 42.5 

2,263.000 73.6 
3,499.396 18.9 

24,229.000 6,658.956 27.5 

19,800.000 
293,737.000 

19,829.140 
310,777.617 

121,389.737 
14,739.990 

100.1 
105.8 

174,647.890 

Izdatki 

Prosveta in kultura 

Socialno varstvo 
Zdravstvena zaščita 
Državna uprava 

Komunalna dejavnost 
Dotacije 
Obveznosti in garancije 
Proračunska rezerva 

Vrsta 
Izdatkov 

osebni 
materialni 
materialni 
materialni 
osebni 
materialni 
materialni 
materialni 
materialni 
materialni 

Odobreno 
po proračunu 

860.000 
380.000 

15,825.000 
3,833.000 

48,105.000 
30,378.000 
17,840.000 
48,968.000 
14,611.000 
3,400.000 

Izvi Seno 

788.868 
324.265 

15,742.495 
5,329.071 

54,187.338 
30,003.686 
15,817.600 
40,347.476 
12,110.777 

•/• IzvrSltve 
po proračun" 

91.7 
85.3 
99.5 

139 
112.6 
98.8 
88.7 
82.4 
82.9 

SKUPAJ IZDATKI 

495. 

180,200.000 174,647.890 96,9 

Na podlagi 3. točke 5. člena ured- 
be o spremembah in dopolnitvah ta- 
rife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 6-51/62, 19/61, 27/61, 31/61 
in 45/61) in 2. točke 27. člena sta- 
tuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev 23. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku od 

prometa na drobno 

1. člen 
4. člen odloka o občinskem pro- 

metnem davku od prometa na drob- 
no (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 60/59, 251/60, 4/62 in 19/62) se 
spremeni in se glasi: 

Občinski prometni davek po tem 
odloku se plačuje: 

a) od prometa v trgovini na 
drobno od motornih koles, skuterjev 
in mopedov po stopnji 3%; 

b) od prometa v trgovini na 
drobno, razen od motornih koles. 

skuterjev in mopedov in od alkO" 
holnih pijač po stopnji 5°/«; 

c) od prometa z alkoholnimi P1' 
jačami (naravno vino, pivo in ostal® 
alkoholne pijače) po stopnji 200/t^• 

č) ta davek plačujejo poleg trS®' 
vino na drobno tudi obrtna i 
ja in delavnice, in sicer za tisti op 
prometa s proizvodi, ki ga imaj0 

neposredno s potrošniki. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave * 

»Glasniku«, uradnem vestniku okr»' 
ja Ljubljana, uporablja pa se o0 

1. julija 1962 dalje. 
Št. 010-3/62-02. 
Datum: 23. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odborfl' 

Martin Gosak 1. r. 

496. 
Na podlagi 116. člena splošne?® 

zakona o organizaciji zdravstve'1^ 
službe (Ur, list FLRJ št. 43-585/60' 
in 12. točke 27. člena statuta 
Trbovlje je občinski ljudski odb" 
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Trbovlje na seji občinskega zbora 
iu na seji zbora proizvajalcev dne 
23. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega 

zdravstvenega investicijskega 
sklada 

1. člen 
Ustanovi se občinski zdravstveni 

investicijski sklad za potrebe zdrav- 
stvenega varstva na območju občine 
Trbovlje (v nadaljnjem besedilu; 
sklad). 

2. člen 
S sredstvi sklada se financirajo 

investicije na področju zdravstvene- 
ga varstva v občini Trbovlje. 

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

novitelj. 
4. člen 

Sklad upravlja upravni odbor, 
ki šteje pet članov. 

Člane upravnega odbora ime- 
nuje občinski ljudski odbor na 
skupni seji obeh zborov, in sicer: 
vsaj enega izmed odbornikov ob- 
činskega -ljudskega odbora, ostale 
Pa izmed zdravstvenih in drugih 
javnih delavcev. 

Predsednika izbere upravni od- 
bor izmed sebe. 

Mandatna doba članov upravnega 
odbora traja dve leti. 

5. člen 
V sklad se stekajo: 
1. prispevki iz dohodka zdrav- 

stvenih zavodov (drugi odstavek 
98. člena in 109. člen splošnega za- 
kona o organizaciji zdravstvene 
službe); 

2. prispevki iz skladov zdrav- 
stvenih zavodov; 

3. prispevki iz dohodka, ki ga 
izločijo lekarne po najugodnejši 
stopnji tega prispevka; 

4. prispevki iz skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja; 

5. prispevki iz proračunov in 
skladov politično teritorialnih enot; 

6. dotacije, ki jih dajejo v ta 
namen gospodarske .in druge orga- 
nizacije in zavodi, in sredstva, 
ki jih dajo za to posamezniki. 

Občinski ljudski odbor lahko od- 
loči, da se vlaga v ta sklad do 50»/o 
amortizacije vsakega zdravstvenega 
zavoda v občini. 

Amortizacijska sredstva se šte- 
jejo kot posojila, ki jih mora sklad 

vrniti zdravstvenim zavodom ob po- 
gojih in nu način, kakor je to pred- 
pisano v odloku, po katerein so bila 
sredstva vanj vložena, če ui v po- 
godbi med zavodom in skladom dru- 
gače določeno, 

6. člen 
Administrativne zadeve in poso- 

jilno službo opravlja za sklad 
upravni organ občinskega ljudskega 
odbora Trbovlje, ki je pristojen za 
finance. 

7. člen 
Sklad ima pravila. 
S pravili sklada se natančneje 

določi razmerje ustanovitelja do 
sklada. 

Pravila sprejme, upravni odbor 
sklada, potrdi pa jih občinski ljud- 
ski odbor. 

8. člen 
Upravni odbor sestavi finančni 

načrt sklada po smernicah sveta 
občinskega ljudskega odbora, ki je 
pristojen za zdravstvo. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 402-53/62-4. 
Datum: 23. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak I. r. 

OBČINA VRHNIKA 
497. 

Na podlagi 9. člena uredbe o ure- 
ditvi in opravljanju dimnikarske 
službe (Ur. 1. LRS št. 21-116/50), G. 
točke 42. člena uredbe o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov (Ur. 1. LRS št. 49/57), 10. čle- 
na uredbe o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških v uredbah in 
drugih predpisih vlade LRS in nje- 
nih organov z določbami temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list LRS 
št. 14/52) ter 3. in 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ št. 2/59) je občinski ljudski 
odbor Vrhnika na seji občinskega 
zbora dne 29. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o najvišji tarifi 
za dimnikarske storitve 

Odlok o najvišji tarifi za dim- 
nikarske storitve (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 21/56) se spremeni in 
dopolni tako, da se prečiščeno bese- 
dilo odloka glasi: 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
Na območju občine Vrhnika se predpisuje tale najvišja tarifa, do ka- 

tere lahko dimnikarji določajo cene za te-le vrste dimnikarskih storitev: 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 130 din 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 180 din 
3. Plezalni dimnik: 

a) od podstrešja navzgor za eno etažo 100 din 
4. Ozki ali valjasti dimniki: 

a) od podstrešja navzgor za eno etažo 50 din 
b) za vsako nadaljnje nadstropje (etaža) 10 din 

5. Dimniki centralne ogrevalne naprave ali pekovske peči; 
a) od podstrešja navzgor za eno etažo 200 din 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 50 din 

6. Etažne peči vseh vrst gostinskih in zavodskih štedilnikov: 
a) od podstrešja navzgor za eno etažo 80 din 
b) za vsako nadaljnjo etažo 30 din 

7. Dimna cev zidana do 2 m 20 din 
Dimna cev za vsak nadaljnji meter 10 din 

8. Štedilniki; 
a) za eno pečico 50 din 
b) z eno pečico s kotličem ali z dvema pečicama 60 din 

9. Z dvema pečicama ali kotličem ali s tremi pečicami 
10. Štedilniki v gostinskih obratih in zavodih: 

a> navadni in mali gostinski obrati 
b) prosto stoječi ali z nastavkom v srednjih gostin- 

skih obratih, javnih kuhinjah ipd. 
c) hišni, veliki, predstoječi ali z nastavki v velikih 

restavracijah, javnih kuhinjah, zavodih in podobno 
11. Ogrevalec vode — bojler 
12. Grelci posode 
13. Pralni kotel s kanalom za odvod dima 
14. Navadna železna peč s cevjo do 2 m 
15. Peč — sistem LUTZ in podobno 

a) brez pečice 
b) z eno pečico 
c) z dvema pečicama 
d) izredno velike 

16. Kanal centralne ogrevalne naprave ali pekovske peči 
a) mali plezalni do 6 m dolžine 
b) za vsak nadaljnji meter 
c) veliki plezalni do 5 m dolžine 
d) za vsak nadaljnji meter 

17. Pekovska ali slaščičarska peč na premog ali drva 
a) z eno etažo 
b) z dvema ali več etažami 

18. Centralna peč za event. ogrevanje 
19. Centralno ogrevalne naprave: 

a) z malini kotlom do 8 m2 ogrevalne površine 
9 členov 

b) srednje z velikim kotlom do 15 m2 ogrevalne po- 
vršine do 14 členov 

c) z velikim kotlom od 15 do 30 m2 ogrevalne površine 
d) parni kotel za centralno ogrevanje nad 30 m2 ogre- 

valne površine 
20. Pregledi in ostruganje dimnikov v novih in adapti- 

ranih zgradbah 
a) v pritlični hiši do 4 dimnikov po komadu 
b) za vsako nadaljnje nadstropje po kom. 
c) za vsako nadaljnje nadstropje ali mednadstropje 

po komadu 
21. Izžiganje dimnikov, po komadu 

80 din 

140 din 

160 din 

220 din 
40 din 
40 din 
40 din 
50 din 

50 din 
70 din 
90 din 

120 din 

100 din 
20 din 

220 din 
30 din 

170 din 
240 din 
360 din 
120 din 

200 din 

300 din 
400 din 

550 din 

110 din 
30 din 

20 din 
270 din 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki so. zdru- 

žena s posebno nevarnostjo ali ki 
se opravljajo po posebnem naročilu 
strank, se sme zaračunati največ do 
30 0/o pribitka na veljavno tarifo. 

Za dimnikarska dela, ki se oprav- 
ljajo ob nedeljah irr državnih praz- 
nikih, kakor tudi za nočna dela, to 
je v času od 22. do 6. ure, in nad- 
urno delo, se sme zaračunati do 50 0/o 
pribitka na veljavno tarifo. 

3. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov 

in peči, ki jih dimnikar ne čisti, se 
plača 50 "/o veljavne tarife iz 1. čle- 
na tega odloka. 

Ce dimnikar ne opravi dela ali 
kontrolnega pregleda, ni upravičen 
zahtevati nobene pristojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso na- 
šteta v 1. členu tega odloka, se do- 
loči odškodnina sporazumno med 
strankami na podlagi zamude časa. 

4. člen 
Za dela, ki jih dimnikar opravi 

v oddaljenosti nad 2 km od sedeža 
svojega obrata, sme zaračunati 200/o 
pribitka na veljavno tarifo; v od- 
daljenosti nad 5 km sme znašati pri- 
bitek 25%, v oddaljenosti nad 10 km 
pa 40 Vo pribitka na veljavno tarifo 

Dimnikar mora na zahteva plač- 
niku dimnikarskih storitev izdati 
potrdilo o plačilu z navedb dimni- 
karskih storitev in tarifnih postavk 

5. člen 
Za kršitve prekoračenja tarife it 

tega odloka se kaznuje dimnikar po 
19. členu uredbe o ureditvi in oprav- 
ljanju dimnikarske službe (Ur. list 
LRS, št. 21—116/50) v zvezi z 10. čle- 
nom uredbe o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških v uredbah in 
drugih predpisih vlade LRS in nje- 
nih organov z določbami temeljnega 
zakona o prekrških (Ur. list LRS, št. 
14/52). 

Z denarno kaznijo do 3000 din 
se zaradi prekrška kaznuje dimni- 
kar, 

a) ki zahteva in sprejme pristoj- 
bine, čeprav ni opravil dela ali ni 
opravil kontrolnega ogleda; 

b) ki na plačnikovo zahtevo ne 
izda potrdila o plačilu z navedbo 
storitev in tarifnih postavk. 

6. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na, in se uporablja od 1. julija 1962. 

St. 1/2—010—30/62. 
Datum: 8. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok, 1. r. 

VSEBINA 
Vabilo na 48. sejo obeh zborov OLO. 

488. Popravek odloka o spremembi in do- 
polnitvi odloka o sejemskem redu na 
sejmih za plemensko živino občine 
Kamnik. 

489. Odlok o določitvi tarife komunalne- 
mu podjetju Kamnik za pogrebne 
usluge občine Kamnik. 

490. Odlok o določitvi kanalske pristoj- 
bine komunalnemu podjetju Kamnik 
občine Kamnik. 

491. Odlok o Imenovanju ulice, katera ve- 
že Linhartovo cesto s sedežem Cest- 
nega podjetja Ljubljana občine Ljub- 
Ijana-Bežlgrad. 

492. Odlok o službi komunalne inSpekcije 
v upravi občinskega ljudskega odbora 
LJubljana-Center. 

493. Odločba o prenehanju Zavoda za pro- 
svetno pedagoSko službo občine Ljub- 
Ijana-SUka. 

494. Odlok o potrditvi sklepnega računa 
o izvršitvi proračuna za leto 1961 — 
občine Trbovlje. 

493. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o občinskem prometnem dpvku 
od prometa na drobno — občine 

^ Trbovlje. 
496. Odlok o ustanovitvi občinskega zdrav- 

stvenega investicijskega sklada ob- 
čine Trbovlje. 

497. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o najvišji tarifi za dimnikar- 
ske storitve občine Vrhnika. 
Zaključni računi gospodarskih orga- 
nizacij. 



STRAN 216 GbASNlB 

Zaključni račun LOVSKE ZADRUGE z. o. J. LOVEC, LJubljana 
AKTIVA SILANCA na (tan JI decembra t9ei) PASIVA 

Naziv ostavke Znesek 
v 000 din 

гаи Naziv oastavKe Znesek 
v 000 din 

A Osnovna sredstva 
l. Osnovna sre<lstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh 4redsU>v 
B Sredstva sKnpu* 

do rab« 
t Sredstvu зкирпе poraDe 
i Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

1. Skupne obratna sredstva 
t> izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva nerai 
poreienlb sredstev 

Sredstva v obraćuno 
in dru^a aktiva 

• Kupci in druge tenatvt 
f Drusa sktlva 

ч k u p a) i 

4.515 

2.121 

45 
311 

36.138 

4.262 

21.717 
1.362 

70.471 

\ Viri osnovnib sredstev 
i Sklad osnovnih sredstev 
I DrugI viri osnovnih 

sredstev 
a Viri sredstev skupne 

porabe 
s Skiad skupne porabe 
t Drugi viri sredstev 

skupne oorabe 
C. viri obratnih sredstev 

S. Sklad obratnih sredstev 
s Drug) viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugI skladi 
l. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
i Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

v obračunu in druga paslvs 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
t* Dobavitelji tn drug« 

obveznosti 
II Druga pasiva 

9 k a paJ i 

6.752 

357 

122 
4.595 

4.376 
33.778 

13.167 
7.324 

70.471 

Računovodja Predsednik UOi Direktor; 
Jožica KolariC Franjo Sok Dr. Mila Dular 

Zaključni račun lesne Industrije »SMREKA«, Loški potok 
AKTIVA BILANCA na dan Ji. decembra 1960 PASIVA 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Z^t

p Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porabe 
t. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna obratna sredstva 
D. Izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada in drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz- 
porejenih sredstev 

B. Sredstva v obračano 
In druga aktiva 

8. Kupci tn druge terjatve 
| Druga aktiva 

S k a paJ i 

59.034 

10.554 

32 
543 

65.202 

5.165 
1 

28.021 
3.707 

172.259 

A. Viri osnovnib sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
1. Drugi vlii osnovnib 

sredstev 
B. Viri sredstev tkupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
• Drugi vin sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

J Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni skiad 

in drugI skladi 
t. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
8. Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

v obračunu in druga pasiva 
t Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
M Dobavitelji In druge 

ebveznostl 
II Druga pasiva 

S k u pa} i 

46.484 
26.862 

775 

34.370 
20.235 

5.515 
12.460 

16.807 
8.751 

172.259 

Računovodja Predsednik UO; DlreKIJjr 
Mirko Anzelc Ivan Lavrlč Jože KoSmrlJ 

Zaključni račun gostinskega podjetja »ClNKOLE«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan JI. decembra l»e(i PASIVA 

Naziv oustavkt Znesek 
v ooo din 

Zap lt Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

A. Osnovna sredstva 
1. Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva asnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
< Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

•. Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

• Denarna sredstva rezerv 
nega sklada in drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neru 
ooreienlb sredstev 

B Sredstva v obračune 
in druga aktiva 

1 Kupci in druge tenatv« 
t Drue» iktlva 

s u u p a 11 

2.938 

1.113 

260 

4.202 

447 

280 
1.085 

10.325 

A Vin osnovnih sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
1. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
t DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

1 Sklad obratnih sredstev 
» Drugi viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugI skladi 
(. Rezerv.H sklad In drugI 

skladi 
4 Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

? obračunu in druga pasiva 
J Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
i» Dobavitelji in druge 

obveznosti 
H Druga pasiva 

S H a pa >• 

4.051 

260 

1.190 

447 
2.841 

1.538 
10.325 

Raćunovođla Predsednik UO Direktor: 
Ermin Skitek Anica Sijak Franc Hočevar 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Loška dolina. Stari trg pri Ložu 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1960 PASIVA 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 
Zap. Nazli postavke Znesek 

v ooo din 

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

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
t. Sredstva skupne porabe 
1. Denarna sredstve 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 

1. Kupci in druge terjatve 
t> Druga aktiva 

S k u p a]i 

78.813 

4.005 

17.009 
371 

37.135 

8.008 
685 

34.362 
1.113 

179.501 

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

sredstev 
B. Viri sredstev skupn« 

porabe 
1 Sklad skupne porabe 
4. DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
1 Drugi viri obratnih 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

in drugi skladi 
l. Rezervni sklad in drugi 

skladi 
s Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

« obračunu In druga pasiva 
1 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
ti Druga pasiva 

S K u pa)i 

55.461 
30.790 

16.250 
1.270 

11.663 

6.078 
« 

26.251 
30.621 

1.113 
179.501 

Računovodja Predsednik UOi Direktor: 
Zinka Skerbec Jakob Mlakar Jože Mlakar 

Zaključni račun obratnega podjetja »ALPREM«, Kamnik 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1960 PASIVA 
Za P 41 Naziv oustavkr Znesek 

v ooo dir 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

t porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
• Denarna sredstva skupne 

oorabe 
C. Obratna sredstva 

в Skupna obratna sredstva 
l> izlofena sredstva 

• Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

t Denarna sredstva nerai 
oorelenJb sredstev 
в. Sredstva v obrabimo 

In druga aktiva 
8 Kupci In druge tenatvt 
0 Druga aktiva 

S K a p a ) < 

35.009 

2.221 

1.282 
2.068 

52.806 

747 

29.648 
2.091 

125.872 

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

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
1 Sklad skupne porabe 
4 Drugi viri sredstev 

skupne oorabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

tn drugi skladi 
l. Rezervni sklad tn drugi 

skladi 
4 Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

t obračunu in druga paslvs 
» Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
i« Dobavitelji tn druge 

obveznosti 
4 Druga oasive 

Skuoa)> 

32.142 
5.088 

3.350 

10.132 
21.240 

1.081 
26.011 

17.929 
8.899 

125.872 

Računovodjai Precusoanlk OOi Direktor 
Ivo Carić Jože RepSe Oskar Grzinčič 

Zaključni račun trg. podjetja »-POTROŠNIK«, Kamnik 

AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1960 PASIVA 
Zap Na/iv postavke Znesek 

v 000 dir 
Zap зд Na^iv postavke Znesek 

u 000 din 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
t- Denarna sredstva osnov 

nih sredstev 
B Sredstva skupn* 

porabe 
3 Sredstva skupne porab« 
( Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

(. Skupna obratna sredstvu 
O Izločena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada tn drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva nerai 
porelenlb sredstev 
B Sredstva v obračunu 

to druga aktiva 
t Kupci m druge tenatv* 
0 Пшви aktivu 

k u p a ) t 

5.633 

2.738 

103 

49.291 

2.571 

16.440 
1.059 

77.835 

A Viri osnovnib sredstev 
l Sklad osnovnih sredatev 
). Drugi viri osnovnib 

sredstev 
8. Viri sredstev skupn* 

porabe 
l Sklad skupne porab« 
1 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

S Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

tn drugi skladi 
i Rezervni sklad tn drugi 

skladi 
1 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

i obračunu in druga pasiva 
» Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
ti Druga naslva 

skopati 

9.038 
1.764 

191 

2.772 
33.228 

2.929 

26.377 
1.536 

77.835 
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