
GLASNIK 

Ljubljana, n. avgusta 1962 

URADNI 

V E S T N I K 

P K R fi J A 
LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 59 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
570. 

Na podlagi 1. in 2. točke »C« 
tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ št. 25/62) ter določil Od- 
loka o maksimalnih stopnjah občin- 
skega prometnega davka v okraju 
Ljubljana (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 46/59, 55/59 in 93/59) je 
Občinski ljudski odbor Cerknica na 
seji občinskega zbora in na seji 
zl>ora proizvajavcev dne 26. julija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 
odloka občinskega prometnega 

davka (»Glasnike okraja Ljubljana 
št. 30/62) ter se glasi: 

1. člen 
— V delu >C< — splošna tarifa 

'e pod točko a) spremeni: 
— od naravnega vina po stopnji 

13»/,. 
2. člen 

Ta odlok začne veljati od dneva 
"hjave v »Glasniku«, uradnem ve»t- 
ttiku okraja Ljubljana, uporablja 
Pa se od 1. avgusta 1962. 

St. 4/1-421-07/62. 
Datum: 26. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

571. 
Na podlagi III. točke 5. dela ta- 

rife prometnega davka (Uradni list 
l^LRJ št. 25/62) in skladno z 2. točko 

člena statuta občine Cerknica, 
Je občinski zbor in zbor proizva- 
javcev Občinskega ljudskega od- 
poia Cerknica na seji dne 26. ju- 
'■ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem 

davku v trgovini na drobno 
'Glasnik okraja Ljubljana št. 30/62) 

1. člen 
V 3. členu se točka »C* spremeni 

'D se glasi: 
. ■— od naravnega vina po stopnji 
"•/o. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

^jave v »Glasniku«, uradnem vest- п'ки okraja Ljubljana, uporablja 
Pa se od 1. avgusta 1962. 

St. 4/1-421-07/62. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Jože Telič 1. r. 

OBČINA KAMNIK 

572. 
Na podlagi 1. člena zakona o 

ustvarjanju in uporabi sredstev re- 
•^oliških in občinskih iczervnlU 

skladov za potrebe gospodarskih 
organizacij (Ur. 1. FLRJ št. 9-85/61), 
i. člena zakona o spremembah za- 
kona o ustvarjanju in uporabi sred- 
stev republiških in občinskih rezerv- 
nih skladov za potrebe gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLRJ 
Št. 22-270/62), 26. člena statuta ob- 
čine Kamnik in XVII. poglavja druž- 
benega plana občine Kamnik za 
leto 1962 je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na 49. seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev 
dne 19. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o višini prispevka v skupna 
rezervna sredstva na območju 

občine Kamnik 

1. člen 
Odlok o višini prispevka v skup- 

na rezervna sredstva na območju 
občine Kamnik, objavljen v »Glas- 
niku« št. 48 z dne 23. junija 1961 
in št. 37 z dne 15. maja 1962 se 
spremeni in dopolni tako, da se 
1. člen odloka glasi: 
V skupne rezerve gospodarskih or- 
ganizacij se steka prispevek, ki 
znaša 5 V« od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke in za znesek, ki ga 
mora gospodarska organizacija od- 
vajati v svoj rezervni sklad, v smi- 
slu 3. odstavka 1. člena citiranega 
zakona. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa so 
od i. januarja 1962. 

St. 020-52/62-1/1. 
Kamnik, dne 19. juli^ 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol I. r. 

573. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunih in financiraniu samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59) je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora 
in na seji zboia proizvajavcev dne 
19. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali 

1. člen 
Ustanovi se sklad za plačevanje 

odškodnin za tuberkulozne živali 
za območje občine Kamnik. 

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 pravna 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

ustanovitelj za dobo 2 let, in sicer 
2 člana imenuje občinski ljudski 
odbor na seji obeh zborov, ostale 
člane pa predlagajo kmetijske go- 
spodarske organizacije. 

Upravni odbor izbere predsed- 
nika izmed sebe. 

4. člen 
V sklad se stekajo: 
a) del tarife za tuberkulinizacijo 

živali po 6. točki Odredbe o obvez- 
nem izkoreninjenju goveje tuber- 
kuloze na območju občine Kamnik; 

b) dotacija Kmetijske zadruge 
do višine 1 din od kg žive teže go- 
veje živine (in telet), ki jih Kme- 
tijske zadruge v občini kupijo in 
prodajo med letom; 

c) dotacija proračuna ObLO 
Kamnik v višini, ki jo predlaga 
Svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
v skladu s potrebami. 

5. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja pristojni upravni organ 
Občinskega ljudskega odbora Kam- 
nik. 

6. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo z 

iztekom proračunskega leta, ampak 
se prenesejo na naslednje leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 020-51/62-1/1. 
Kamnik, dne 19. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol l. r. 

574. 
Na podlagi 27. točke 42. člena 

zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in nji- 
hovih organov (Uradni list FLRJ 
It. 52/57) in na podlagi 5., 6. in 
47. člena Temeljnega zakona o var- 
stvu živine »red živalskimi kužnimi 
boleznimi (Ur. list FLRJ št. 26/54) 
in na podlagi odredbe o množičnih 
veterinarskih ukrepih, ki se oprav- 
ljajo na stroške lastnikov ali imet- 
nikov živine (Ur. list LRS št. 2/59) 
je sprejel Občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora 
iu zbora proizvajavcev dne 19. ju- 
lija 1962 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju 

tuberkuloze govedi na območju 
občine Kamnik 

1. 
Zaradi izkoreninjenja tuberku- 

loze govedi in zaradi varstva ljud- 
skega zdravja se mora na območju 
občine Kamnik preiskati za tuber- 
kulozo vsa goveia živina, stara nad 
en mesec. Preiskavo s pomočjo tu- 
berkulinizaciie mora biti izvršena 
do 31. decembra 1962. 

Vse živali je treba ob tuber- 
kulinizaciji trajno oštevilčiti, koli- 
kor še niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze go- 

ved organizira in vodi veterinarski 
inšpektor občinskega ljudskega od- 
bora. Za tehnično izvedbo pa se 
lahko pooblastijo tudi drugi vete- 
rinarji. 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za oku- 

žene s tuberkulozo, morajo lastniki 
oddati v zakol najkasneje v 30 dneh 
po ugotovitvi okužbe, Rok oddaie 
v zakol in ostale ukrepe določi ob- 
činski ljudski odbor s svojo od- 
ločbo. 

5. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso 

bila ugotovljena tuberkulozna go- 
veda, izdo veterinarski inšpektor 
občinskega ljudskega odbora potr- 
dilo o neokuženosti hleva s tuber- 
kulozo gov«di. 

6. 
Tuberkulinizacija in pregled ži- 

vine se opravlja po hlevih na stro- 
ške lastnikov ali imetnikov živali, 
in sicer po 300 din na glavo. 

Г. 
Pri občinskem ljudskem odboru 

Kamnik se ustanovi sklad za pla- 
čevanje odškodnin za tuberkulozne 
živali. V ta sklad se stekajo sred- 
stva iz 6. točke te odredbe, kolikor 
presegajo stroške tuberkulinizacije 
m z drugih virov po posebnih pred- 
pisih občinskega (juaskega odbora. 

a. 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki 

ali imetniki nabavijo na novo za 
rejo, mora imeti potrdilo pristoj- 
nega občinskega veterinarskega in- 
špektorja, da ni reagirala na tuber- 
kulin in da izvira iz hleva, ki ni 
okužen s tuberkulozo. 

9. 
Kršitev določb te odredbe se ka- 

znuje po določilih 71. in 72. člena 
Temeljnega zakona o varstvu ži- 
vine pred živalskimi kužnimi bolez- 
nimi. 

10. 
Ta odredba velja z dnem objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 020-50/62-1/1. 
Kamnik, dne 19. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 
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575. 
Na podlagi 16.' člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uri!dni list LRŠ št. 22/59) in 
11. točile 26. čli na statuta občine 
Kamnik je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na skupni seji občinskepn 
zbora in Občinskega zbora proizva- 
jalcev dae. 28. junija 1962 sprejel 

ODI.OK 
o notranji organizaciji upravnih 

or»nnov občinskega 
ljudskega odbora Kamnik 

1. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora Kamnik so: 

TEMELJNI UPRAVNI ORGANI: 
I. ODDELEK ZA SPLOSNE ZA- 
, DEVE IN DRUŽBENE SLUŽBE 

II. ODDELEK ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

HI. ODDELEK ZA GOSPODAR. 
STVO IN KOMUNALNE ZA- 
DEVE 

JV. ODDELEK ZA FINANCE 
V. ODDELEK ZA NARODNO 

OBRAMBO 

POSEBNI UPRAVNI ORGANI: 
VI. KRAJEVNI URAD KOMENDA 

VIL KRAJEVNI URAD KREGAR- 
J EVO 

VUL KRAJEVNI URAD LAZE V 
TUHINJU 

IX. KRAJEVNI URAD MOTNIK 

DRUGI ORGANI: 
X. SODNIK ZA PREKRŠKE 

XI. URAD TAJNIKA 

2. člen 
Notranje organizacijske enote 

■upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora so: 

V ODDELKU ZA SPLOSNE ZADE- 
VE IN DRUŽBENE SLUŽBE: 

1. Referat za prosveto, šolstvo, 
kulturo in lelesno vzgojo 

2. Referat za stanovanjske za- 
deve 

3. Referat za' zdravstvo 
4. Referat za zadeve borcev in 

invalidov 
5. Referat za likvidaturo inva- 

lidskih zadev 
6. Referat za skrbništvo mla- 

dino in odraslih 
7. Sanitarna inšpekcija 
8. Glavna pisarna (vložišče in 

arhiv) 
9. Sprejemna pisarna 

10. Pomožne tehnične službe 

* ODDELKU ZA NOTRANJE ZA- 
DEVE: 

1. Referat za javni red in mir 
2. referat za civilno zaščito 
3. Referat za promet 
4. Referat za državljanska sta- 

nja 
5. Referat za prijavno-odjavno 

službo 

V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO 
IN KOMUNALNE ZADEVE: 

1. Referat za splošne gospodar- 
ske zadeve 

2. referat za obrt 
3. Referat za blagovni promet 
4. Referat za delo 
5. Referat za kmetijstvo 
6. Referat za gozdarstvo 
7. Referat za gozdni sklad 
8. Gradbena inšpekcija 
9. Referat za gradbene zadeve 

10. Referat za komunalne zadeve 
II, Referat za urbanizem 
12. Tržna inšpekcija 
13. Veterinarska inšpekcija 
14. Delovna inšpekcija 

i1}. Gozdarska inšpekcija 
16. Kmetijska inšpekcija 
17-. Referat zu plan 
18. Referat za analizo 
19. Referat za statistiko. 

V ODDELKU ZA FINANCE: 
1. Referat za splošne finančne 

zadeve 
2. Referat za imovinsko pravne 

zadeve 
3. Referat za evidenco SLP 
4. Referat za kontrolo dohodkov 

ODSEK ZA DOHODKE: 
1. Referat za izinero dohodkov 

od prebivavstva 
2. Referat za registracijo ra- 

čunov 
3. Referat za takse 
4. Davčno knjigovodstvo 
5. Iztetjevalna služba 

V URADU TAJNIKA: 
1. Referat za skupščinske za- 

deve 
2. Referat za personalno službo 

in šolstvo 
3. Referat za proračun in sklade 
4. Referat za oskrbo premo- 

ženja 
5. Pravna služba 

V oddelku za narodno obrambo, 
krajevnih uradih in sodniku za 
prekrške ni notranjih organizacij- 
skih enot. 

3, člen 
Ta odlok začne veljati 1. julija 

1962. S tem dnem preneha veljati 
odlok o notranji organizaciji uprav- 
nih organov Občinskega ljudskega 
odbora Kamnik z dne 28. decembra 
1961 št. 01/1-01-53/1. (»Glasniki okra- 
ja Ljubljana št. 8 od 30. jaanuarja 
1962.) 

Št. 020-45/62-1/1. 
Kamnik, dne 29. junija 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

Eremozenja 
lagajmk 

srednja 
srednja 

576. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS št. 22/59), 6. od- 
stavka 25. člena zakona o javnih 
uslužbencih (Ur. list FLRJ št. 53/57) 
in 11. točke 26. člena statuta občino 
Kamnik je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora in 
na seji zbora ptoizvajavccv dne 
28. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest 

v upravnih organih Občinskega 
ljudskega odbora Kamnik 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku 

0 notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega od- 
bora Kamnik, se določijo naslednja 
delovna mesta in strokovnost: 

tajnik visoka 
Urad tajnika 
1 referent za skupščine zadeve 

1 strojepisec I.a razreda 

Pravna služba 
2 pravna refcrcnta-svetovavca 

vjsja 

1 strojepisec I.b razreda 
visoka 

Referat za proračun in sklade 
1 vodja referata in referent za pro- 

račun. sklade in investicije 
srednja 

1 referent za izvrševanje proračuna 
srednja 

1 referent za sklade in oskrbnik 

ODDELEK ZA SPLOSNE ZADEVE 
IN DRUŽBENE SLUŽBE 
1 načelnik visoka 
1 vodju pisarne oddelka, strojepisec 

I.b razr. 
1 referent za personalno službo, in 
šolstvo srednja 
1 sanitarni inšpektor višja 
1 referent za zadeve borcev, inva- 

lidov in zdravstvo višja 
1 referent za likvidaturo invalid- 

skih zadev srednja 
1 referent za skrbništvo — socialni 

delavec višja 
1 referent za stanovanjske zadeve 

srednja 
1 vodja glavne pisarne srednja 
1 pisarniški uslužbenec — delovod- 

ničar nižja 
1 vodja sprejemne pisarne višja 
1 strojepisec ll.b 

Pomožno tehnično osebje 

ODDELJEK ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

načelnik visoka 
vodja pisarne — strojepisec I.b r. 
referent za javni red in mir 

srednja 
referent za promet srednja 
referent za civilno zaščito 

srednja 
referent za državljanska stanja 

srednja 
matičar srednja 
referent zn prijavno odjavno 
službo srednja 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
N KOMUNALNE ZADEVE 
načelnik visoka 
vodja pisarne oddelka — stroje- 
pisec I.a razreda 
referent za obrt in blagovni pro- 
met višja 
referent za delo višja 
referent za kmetijstvo in kme- 
tijsko inšpekcijo visoka 
referent za gozdarstvo in gozdar- 
sko inšpekcijo visoka 
referent zn gozdni sklad 

srednja 
tržni inšpektor višja 
gradbeni inšpektor visoka 
veterinarski inšpektor visoka 
delovni inšpektor višja 
referent za analizo visoka 
referent za plau visoka 
referent za statistiko in evidenco 

višja 
referent za gradbene zadeve in 
urbanizem visoka 
referent za komunalne zadeve 

srednja 
pisarnrtki uslužbenec, strojepisec 
I.b razreda 
strojepisec — strojepisec I.b razr. 
pisarniška uslužbenca nižja 

ODDELEK ZA FINANCE 
načelnik visoka 
vodja pisarne oddelka — stroje- 
pisec I.b razreda 
referent za imovinsko pravne za- 
deve visoka 
referent za evidenco SLP 

srednja 

ODSEK ZA DOHODKE 
šef odseka in vodja referata za 
odmero dohodkov višja 
referent za odmero srednja 
referent za registracijo računov 

\ srednja 
referent za takse srednja 
davčne knjigovodkinje sredn ja 
davčna izvršitelja nižja 

)DDFLFK ZA NARODNO 
OBRAMBO 

2 referenta za narodno obrambo 
srednja 

1 pisarniški uslužbenec nižja 

KRAJEVNI URAD KOMENDA 
1 šef krajevnega urada srednje 
KRAJEVNI URAD KREGARJEVO 
1 šef krajevnega urada srednja 

KRAJEVNI URAD LAZE 
V TUHINJU 
1 šef krajevnega urada srednja 

KRAJEVNI URAD MOTNIK 
1 šef krajevnega uradu srednja 

SODNIK ZA PREKRŠKE 
1 sodnik visoka 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. julija 1962. 
L dnem. ko se bo začel uporab- 

ljati ta odlok, neha veljati odlok 
o sistemizaciji delovnih mest v 
upravnih organih Občinskega ljud. 
odbora Kamnik št. 01/1-01-54/1-61 
od 28. decembra 1961 (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 8 od 50. januar- 
ja 1962). 

St. 020-48/62-1/1. 
Kamnik, dne 28. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

03ША UJJEUAKA-CBSra 
577. 

Na podlagi drugega in tretjega 
odstavka 11. člena zakona o pro- 
računskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev (Uradni list FLRJ 
št. 17/61, 44/61 in 52/61) je občinski 
ljudski odbor Ljnbljaua-Center na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 19. julija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi Invalidskih učnih 

delavnic za gluho mladino 
v Ljubljani plačevanja dela 

proračunskega prispevka 
iz osebnega dohodka delavcev, 

ki pripada občini Ljubljana-Cenlcr 

1. člen 
Invalidske učne delavnice za 

gluho mladino v Ljubljani se za 
leto 1962 oprostijo plačevanja tiste- 
ga dela proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev, ki pri- 
pada občini Ljubljana-Center. 

2. člen 
Invalidske učne delavnice za glu- 

ho mladino v Ljubljani vložijo 
oproščeni del proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka dplavccv 
v svoj poslovni sklad. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

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

Znak: T/PV-420/Inv. učne del. 
Ljubljana, dne 19. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Majda Boje I. r. 

načelnik 
referent 

visoka 
visoka 

578. 
Na podlagi 48. in 49. člena te- 

meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Ur. list FLR J št, 51/53) 
je občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora j" 
zbora proizvajalcev dne 19. jnlija 

1962 sprejel tole 
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ODLOČBO 
1. 

Javno kopalisCe v Ljubljani. 
Prečna niica, ki je samostojni zavod 
(v nadaljnjem besedilu: >zavod«), 
preneha. 

2. 
l ikvidacija zavoda sc opravi po 

Predpisih, ki veljajo za likvidacijo 
' Rospodarskih podjetij (9. do 23. čk-n 
Uredbe o prenehanju podjetij in 
obrtov). 

3. 
V likvidaci jsko komisijo, kiopra- 

v' redni likvidacijski postopek za- 
hoda, se imenujejo Miloš Lekše, na- 
čelnik oddelka za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubijana-Center, Sešek Marjaa, 
Uslužbenec Komunalne banke Ljub- 
ljana v Ljubljani, in Simončič Vin- 
ko, direktor podjetja »Tribuna« v 
Ljubljani. 

Premoženje, ki ostane po likvl- 
'•uciji, sc razdeli tuko, da prevzame 
Premoženje, ki se nanaša na kooa- 
lilki obrat zavoda v Prečni ulici, 
Komunalni sklad občine Ljub'.jana- 
Center. premoženje oziroma kopa- 
liški obrat v Njegoševi ulici pa se 
Prenese na stanovanjsko skupnost 
t>tari Vodmat. 

5. 
Ta odločba se objavi v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Zn^: T/PV-552/Javno kopališče. 
Ljubljana, dne 19. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Majda Boje 1. r. 

ШШ MEDVODE 

579. 
Na podlagi 1. in 2. člena zakona 

0 spremembah zakona o ustvarja- 
nju in uporabi sredstev repubii- 
Y4ih in občinskih rezervnih skla- 
dov za potrebe gospodarskih ortia- 
^izacij (Uradni list FLRJ št. 22/&2) 
'.i 25. člena statuta občine Medvode 
Je občinski ljudski odbor Medvode 

seji občinskega zbora in seji 
zbora proizvajalcev dne 2i. julija 
''^62 sprejel 

ODLOK 
o prispevku v skupne rezerve 

gospodarskih organizacij 

1. člen, 
Da se zagotovijo sredstva m 

kritje poslovnih izgub in sanacijo 
Soepodarskih organizacij, odvajajo 
gospodarske organizacije del čiste- 
Sa dohodka v rezervni sklad občine. 

2. čl.cn 
, Piispevek iz 1. člena tega odlo- 
''i znaša na teritoriju občine Med- 
vode 5'/« od doseženega čisteg« 
"ohodka, zmanjšanega za izplačane 
0sebne dohodke in za znesek, ki 

mora gospodarska organizacija 
Uvajati v svoj rezervni sklad. 

3. člen 
Določbe tega odloka se bodo 

"Porabile tudi za prispevke, ki jih 
treba odvesti v skupne rezerve 

gospodarskih organizacij iz čistega 
Pohodka po zaključnih računih za 
'eto 1961, razen za tiste jSosajnczue 
gospodarske organizacije oz. skupi- 
!le gospodarskih organizacij, za ka- 
'ere bo ljudska republika s svojimi 
P.redpisi določila, da vplačajo iz 
c'stega dohodka za leto 1961 v skup- 
"e rezerve tolikšen odstotek pri- 
^Pevko, kot je veljal po dosedanjih 

rednisih. 

"4. člen „ , 
Sreasfva skupnega občinstegft 

sklada za potrebe gospodarskih or- 
ganizacij so uporabljajo v skladu 
z določbami o rezervnem skladu po- 
litične teritorialne enote, ki so v 
VI. poglavju zakona o proračunih 
in financiranju samostojnih zavodov; 
(Uradni list FLRJ št. 52/59). 

5. člen 
Ko stopi v veljavo ta odlok, 

preneha veljati odlok o zvišanji: od- 
stotka prispevka v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij, ki se od- 
vaja t rezervni sklad ljudske repu- 
blike in občine, na 3V0, ki je bil 
objavljen v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana št. 30/62. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Številka: 010-30/62-03. 
Datum: 2L julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramle, 1. r. 

ошггд RiemcA 
580. 

Na podlagi 106. in 107. člena za- 
kona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52/59, 23/61) ter staluid 
občine Ribnica je občinski ljudski 
odbor Ribnica na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
26. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za umetno 
osemcn jevaiie govejih plentcnic 

na območju občine Ribnica 

1. člen 
Ustanovi se sklad za mnetho'ose- 

menjevanje govejih plemenic na 
območiu občine Ribnica (pri Vete- 
linarski postaji Ribnica). 

2. člen 
Sredstva sklada so namenjeno za: 
— organizacijo in'izvedbo umet. 

nega osemenjevanja govedi in vzdr- 
ževalniH) cskrbovaveem priznanih 
plemen J. kov; 

— nebavo pLmenjakov in ure- 
ditev pripustnih postaj; 

— stroške stalnih organiziranih 
akcij za pospeševanje živinoreje. 

Sredstev, ki se dajejo iz sklada, 
ni treba vračati, razen v primerih, 
ako svet za kmetijstvo in gozdar- 
stvo pri občinskem ljudskem od- 
boru v Ribnici sklene, da se dajo 
v obliki kredita . 

»kočnine in rzdrJevalnine za ple- 
menske bike z dne 6. febr. 1959. 

2. Obresti od naloženih sred- 
stev sklada in 

5. razni drugi dohodki. 

6. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom sklada. 
Ta mora biti sprejet pred fdčetkom 
leta, za katero naj velja. Na koncu 
leta se sestavi zaključni »ačun o iz- 
vršitvi finančnega načrta sklada. 

Finančni načrt in zaključni račun 
sprejme upravni odbor sklada. 

7. člen 
Sredstva sklada, ki niso potro- 

šena v proračunskem letu, se laliko 
prenesejo v naslednje proračunsko 
leto in se morajo v bilančnem ra- 
čunu posebej izkazati. 

8. člen 
Dosedanja sredstva, ki so zbrana 

na računu za osemenjevalno služ- 
bo, preidejo v celoti na sklad. 

9. člen 
Tn odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 402-14/1962-01. 
Ribnica, dne 25. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic, 1. r. 

3. člen 
Sklad je samostojna pravna 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ga imenuje občinski ljudski odbor 
Ribnica in šteje 5 članov. 

Sklad ima pravilnik, ki ga pred- 
loži upravni odbor sklada. 

4. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja Veterinarska postaja Rib- 
nica, 

5. člen 
Viri sredstev: 
1. Pavšalna skočnina, ki jo pla- 

čujejo rejci plemenic po odloku 
občinskega ljudskega odbora Ribni- 
ca O uvedbi plačevanja pavSalrie 

na predlog sveta za kmetijstvo in 
gozdarstvo imenuje Občinski ljud- 
ski odbor Ribnica. 

5. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo г 

iztekom proračunskega leta. 

6. člen 
Sredstva tega sklada se lahko 

uporabljajo samo za plačevanje od- 
škodnine po 2. točki tega pravil- 
nika. 

Ribnica, dne 26. junija 1962. 
Številka 332-21/62-03. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France lic, 1. r. 

581. 
Na podlagi 7. točke odredbe o 

obveznem izkoreninjenju tuberku- 
loznih govedi na območju občine 
Ribnica, ki jo jc sprejel 1-1. aprila 
1%2 svet za kmetijstvo in gozdar- 
stvo občinskega ljudskega odbora 
Ribnica, nredpisuje občinski ljudski 
odbor Ribnica po sklepu seje obeh 
zborov z dno 26. "junija 1962 

PRAVILNIK 
skleda za plačevanje odškodnin 

za tnbeAulozrtfe živali 

1. člen 
Pri občinskem ljudskem odboru 

n:hnica — Veterinarski postaji Rib- 
nica — se ustanovi sklad za pla- 
čevanje odškodnin za tuberkulozne 
živali, kot samostojna pravna oseba 
s samostojnim bančnim računom. 

2. člen 
Namen sklada je zbirati sred- 

stva za plačevanje odškodnin za 
živali, ki bodo zpk'ane zaradi izko- 
reninjenia tuberkuloze in plačevati 
odškodrnno v skladu z uredbo o 
odstranitvi za pobito, zaklano ali 
poginulo živino (Uradni list FLRJ 
št. 49/54). 

3. člen 
V sklad se stekajo sledeča sred- 

stva: 
a) Določeni del tarife za tuber- 

kulinizaeijo po 6. točki odredbo 
ObLO Ribnica o izkoreninjenju go- 
veje tuberkuloze; 

b) proračunska sredstva občin- 
skega ljudskega odboru Ribnica 
(500.000 din). 

4. Člen 
Sklad se upravlja po načelih 

družbenega upravljanja in gospo- 
darskega poslovanja. 

Sklad je pravna oseba. S skla- 
dom upravlja upravni odbor, ki ga 

СЗША ZAGORJE 03 SAVI 
582. 

Na podlagi 31. člena zakona o 
cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27-460/61) in 26. člena statutu 
občine Zagorje ob Savi je občinski 
ljudski odbor Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 18. julija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi 

občinskega cestnega sklada 

1. 
15. Člen odloka se glasi: 
»Dosedanji odlok o cestnem skla- 

du občinskega ljudskega odbora 
Zagorje ob Savi preneha veljati, 
sredstva dosedanjega cestnega skla- 
da sc prenesejo na novo ustanov- 
ljeni cestni sklad.« 

Številka: 402-11/62-1. 
Datum: 18. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

VSEBINA 
570. Odlok o spremembah in d&polnitvuli 

odloka obfiijsk<»ga piomctncpa davka 
občine Cerknica. 

57t. Odlok o spremembah in dopolnitvuh 
odloka o obtinskera prometnem davku 
v trgovini n* drol no občine Cerknica 

572. Odlok o spremembi ia dopolnitvi od« 
Joka o tI?)M prispevka \ sknpaa rc 
zervna sredstva občine Kamnik. 

5ГЗ. Odlok « ustanovitvi skladi r.a plačeva- 
nje odškodnin za tuberkulozne živeli 
оКЧпе Kura ii i k. 

574. Odredba o obveznem Izkoreninjenja tu- 
berkuloze povodi občine Kumnik. 

5?5. Odlok o notranji organizaciji uprav- 
nifi orpanov obfine Kamnik. 

9?6. Odlok o sistemizacij! delovnih mest v 
upravnih organih občine Kamnik. 

577. Odlok o oprostitvi invalidskih nčnih 
dalavnic za pluho mladino v Ljubljani 
plačevanja dela proračunskega pri- 
spevka iz osebncfA dohodka delavcev, 
ki pripada občini Ljubljana-Cenler. 

578. Odločba o prenehanju samostojnega za- 
*"■" voda Javno kopaliSČe v Ljubljani. 
579. Odlek o piispevku v skupne rezerve 

gospodarskih organizacij občino Med- 
vode. 

560. Odlok o ustanovitvi sklada za mnetuo 
osemenjevanje govejih plemenic občine 
Ribnica. 

561. Pravilnik sklada za plalevanje odškod- 
nin /.a tuberkulozne živali občiae Rib- 
nica. 

582. Odlok o dopolnitvi odloka o nsUno- 
vitvi občinskega cestnega sklada občiue 
Zagorje oh Savi. 

Zaključni rnčunl gospodarskih organizacij. 
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Zaključni račun »PLESKARSTVO«, LJubljana, Kebetova 8 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap gt Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din 

1.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
11. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
4 Kupci in druge terjatve 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

641 

4.513 
3.358 
1.540 

10.052 

I. Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skaid in drugI 

skladi 
II. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

4.854- 

300 

4.898 

10.032 

Vodja računovodstva; predsednik UO Direktor: 
Orago Clb Vinko Babnlk Lovro Mandeljc 

Zaključni račun KINA, Litija 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Eaf; 
st 1'ostavka Znesek 

v 000 din 
Zap Postavka Znesek 

v 000 din 

l Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П Druge oblike sredstev 

S. Banka in blagajna 
4. Kupci In druge terjatve 
t. Zaloge 
(. Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.458 

289 
1.047 
m 

2.963 

L Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald in drugI 

skladi 
II. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
3. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

1.488 

isa 

366 

tu 

2.969 

Vodja računovodstva Predsednik UO Direktor; 
Metka Nantrnn Bogdan Bučar Ivan Nastran 

Zaključni račun strojnega pietiijstva PLETILJA, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
ZdP g, 'Mtavk' Znesek 

v 000 din 
/^a p 5, Postavka Znesek 

v 000 din 

1.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
L Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
D. Druge oblike sredstev 

1. Banka in blagajna 
4 Kupci In druge terjatve 
t. Zaloge 
1. Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.333 

628 
4.798 
1.940 

402 

9 101 

I. Viri stalnih sredstev 
t. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni gkald in drugI 

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
9. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

1.246 

11« 

2.077 

9.471 
191 

9.161 

Vodja računovodstva; Predsednik UO Direktor: 
Marta Kastelic Mila Strus Fant Jereb 

Zaključni račun obrtnega podjetja »EMBALIRKA«, Ljubljana, 
CelovSka cesta 50 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA/ 
Zup 5t Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
U. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajn 
4 Kupci in druge terjatve 
9. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

14.041 

6.583 
13.043 
24.004 
2.978 

60.649 

I. Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni slcald in drugi 

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
9. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

23.579 
349 

60 

8.841 

27.729 
99 

60.649 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Evgen Gregorčič Pavla Zidani« Julija Karis 

Zaključni račun gostinskega podjetja »JELKA«, Hrastnik 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
4. Kupci in druge terjatve 
9. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

14.296 

69 

7.934 
963 

10.944 
189 

33.993 

1. Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald In drugi 

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

14.933 
131 

3.598 

6.364 

7.809 
1.158 

33.993 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Edvard Selan Sonja Filipovlč Stane Straus 

Zaključni račun podjetja »VINO«, Cerknica 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

^s't
11 Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap. Postavka Znesek 

v ooo din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

t. Banka in blagajna 
4. Kupol in druge terjatve 
(. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

6.786 

" i 

1.208 
2.461 

10.871 
9.520 

26.409 

L Viri stalnih sredstev 
t. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald in drugi 

skladi 
П, Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
9. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

9.480 
101 

1.590 

9.038 
e» 
9.729 

506 
26.403 

Vodja računovodstva; Predsednik UO Direktor; 
Ivanka SvigelJ Anton Vatovec Ivo Zumer 

Zaključni račun ČEVLJARSKE DELAVNICE, Ljubljana-Moste, 
Društvena ulica 34 

AKTIVA BILANCA пв dat, (i Иегешћгн efte« PASIVA 
Zap 
St Postavka Znesek 

v 000 din 
Z

3
atP PoStavka 

Znuseu 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
t. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

t Banka in blagajna 
4. Kupci in druge terjatve 
t. Zaloge 
t. Druga aktiva 

SKUPAJ 

72 

421 
532 
464 

36 

1 349 

L Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skaid in drugi 

skladi 
11. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
9. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

419 
1 

U 

268 

563 
289 

1.345 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Mirko Berčlč 

Zaključni račun SPLOŠNEGA PROJEKTIVNEGA BIROJA, Ljubljana, 
Kidričeva ulica l/III 

AKTIVA BILANCA na rlan 31. decembra 1961 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din 

Zap Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
l. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
4 Kupci In druge terjatve 
9. Zaloge 
6. Г гз aktiva 

SKUPAJ 

4.114 

5.767 

16.533 
46.256 

871 
2.339 

75.880 

L Viri stalnih sredstev 
l. Poslovni sklad 
2 Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald in drugi 

skladi 
II. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
6 Druga pasiva 

SKUPAJ 

23.869 
2.510 

3.559 

3.886 

39.937 
103 

75 880 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Majda Mundu Koman T.tubo Ravni1- DuSan Bobinec 


