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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
5!»9. 

POPRAVEK 
odloka o spremembah in dopolnit- 
vah odloka občinskega prometnega 
davka v gostinstvu in v trgovini na 

drobno občine Cerknica 
V 1. členu dopolnjenega odloka, 

objavljenega v >Glasniku< okraja 
Ljubljana št.. 59/62 z dne 17. avgu- 
sta 1962 je v »delu C — splošne 
tarife« navedeno: 

— od naravnega vina po stopnji 
15 »/o, 

pravilno je po stopnji tO0/« 
in 

v dopolnjenem odloku občinskega 
Prometnega davka v trgovini na 
drobno, »Glasnik« okraja Ljubljana 
St. 59/62 л dne 17. avgusta 1962 je v 

1. členu navedeno: 
— od naravnega vina po stopnji 

15«/o, 
pravilno je po stopnji 100/o. 
St. 1/2-421-07/62. 
Cerknica, dne 24. avgusta 1962. 

Tajnik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Gornik 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
596. 

Na podlagi 14. in 39. člena Te- 
Heljnega zulcona o proračunih in 
0 finaciranju samostojnih zavodov 
[Ur. list FLRJ št. 52-847/59) in 3. toč- 
ke 26. člena statuta občine Grosup- 
lje je občinski ljudski odbor Gro- 
suplje na 13. seji občinskega zbora 
Ш zbora proizvajalcev dne 18. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Grosuplje 

za leto 1962 

1. člen 
Proračun občinskega ljudskega 

odbora Grosuplje za leto 1962 od- 
scga: 

din 
*• dohodke v znesku 509,386.000 

od tega: 
za medobčinski šolski 
sklad 8,7 0/o od osnove 
325,039.000 din 28.264.000 
za medobčinski sklad 
negospodarskih inve- 
sticij oa osno- 
ve 325,039.000 din 49,461.00« 
za občin, šolski sklad 
31,62 Vo od o3nov6 
509,386.000 din 110,151.000 
za občinski sklad ne- 
gospodarski^ ipfestl- 
Cij 2,18 Vo od osnovi 
509,386.000 (fin 11,111.000 

občinski вкМ za 
PospeSevanje кдеИЈ. 
stva 6,^4 od osnovfe 
509,386.000 din 3,222.000 

za posebno proračun- 
sko rezervo 10V» od 
o?nove 293,355.000 din 29,335.000 
čista razpoložljiva 
sredstva proračuna 
znašajo 278,842.000 

II. Izdatki v znesku 278,842.000 

2. člen 
Vse nove nastavitve pri občin- 

skih organih in zavodih, za katero 
v njihovih predračunih niso pred- 
videni krediti, se morajo izvršiti le 
na predlog pristojnega sveta po pri- 
trditvi Sveta za družbeni plan in 
finance, ki tudi odobrava potrebna 
sredstva. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da razporeja sredstva 
proračunske rezereve za premalo 
predvidene izdatke po posameznih 
postavkah proračuna. Odobrava iz- 
plačila za izredne izdatke iz pro- 
računske rezerve do višine četrt- 
letnega plana proračunske rezervo 
proti naknadnemu poročanju občin- 
skemu ljudskemu odboru. 

4. člen 
V primeru neenakomernega do- 

toka proračunskih sredstev sme ob- 
činski ljudski odbor najeti za red- 
no izvrševanje proračunskih izdat- 
kov po občinskem proračunu poso- 
jilo iz svojih skladov v višini 30 
milijonov dinarjev. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 400-12'62-3/4. 
Datum: 18. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Ahlin 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Grosuplje za leto 1962 

po delih 
A. DOHODKI 

L del — Skupni dohodki 
2. del — Posebni doh(Klki 
3. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

Skupaj vsi dohodki 
Odvod v sklade in lOV« posebno 
proračunsko rezervo 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 278,842.000 din 
B. IZDATKI 

1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Dižavna uprava In sodstvo 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del — Dotocije: 

— samostojnim zavodom 
— družbenim organizacijam 
— skladom 
— ostale dotacije 

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

325,039.000 din 
140,228.000 din 

24.553.000 din 
19,564.000 din 

509,386.000 din 

230,544.000 din 

9,840.000 din 
22,560.000 din 
37,319.000 din 

107,017.000 dih 
11,650.000 din 

Skupaj izdatki 

OBČINA KAMNIK 
597. 

Na podlagi 2. in H. člena Te- 
meljne urodlje o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLR) 
št. 51'53) in 26. člena odloka o spre- 
membi in dopolnitvi statuta občino 
Kamnik je Občinski ljudski odbor 
Kamnik v sporazumu z Občinskim 
ljudskim odborom Domžale na seji 
obeh zborov dne 28. junija 1962 
sprejel 

ODLOČBO 
o uslanOvitvl Zavoda za izmero 

in kataster zemljišč 
1. 

Ustanovi se Zavod za izmero in 
kataster zemljišč (v nadaljnjem be- 

6,070.000 
18.650.000 
15,800.000 
1,483.000 42,003.000 din 

21,709.000 din 
Ž6,744.000 dift 

278,842.000 din 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

V A B IL0 
na 49. ssjo okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 

OLG Ljubljana 

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

sklicujem 
49. sejo obeh zborov, ki bo v petek, dne 7. septembra 1962 ob 9. uri do- 
poldne v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Poročilo komisije za štipendije. 
2. Predlog odloka o določitvi gozdno-gospodarskih območij. 
3. Predlog odloka o omejitvi proračunske potrošnje za leto 1962. 
4. Garancije, . 
5. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik Una pravico pismeno ali ustno predlagati 

Spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odebtnost javite Ooaelku za občo upravo OLO Ljub- 

ljana, Kieeija, soba St. ll/I (telefon: 32-566 interna 207)u 
pMdsednik 

okrajnega ljudskega odborai 
Boris Mikos l. r. 

sedilu »zavod«) kot samostojen za- 
vod za območje občin Kamnik in 
Domžale. 

Ime zavoda je: ZAVOD ZA IZ- 
MERO IN KATASTER ZEMLJIŠČ. 

Sedež savoda je v Kamniku. 
2. 

Zavod opravlja na svojem ob- 
močju zemljiško katastrsko službo 
na podlagi veljavnih predpisov. Po- 
leg tega opravlja zavod še tele 
zadeve: 

1. Sestavlja letni in perspektivni 
načrt geodetsko-katastrskih del, fi- 
nančni načrt za ta dela in opravila, 
ki so navedena v 1. odstavku 3. toč- 
ke te odločbe. Letni in perspek- 
tivni plan dela in finančne načrte 
potrdita občinska ljudska odbora. 

2. Vodi evidenco nad izvajanjem 
vseh geodetskih del. 

3. Daje osnovo k tehničnim po- 
gojem za vsa geodetska dela. 

4. Strokovno sodeluje pri skle- 
panju pogodb za geodetska dela, ki 
i'ih naročata občinska Ijudsk^ od- 
iora, nadzoruje njihovo Izvajanje 

in prevzema izgotovljene načrte, 
karte in operate. 

5. Izkohčuje po naročilu na pod- 
lagi odobrenih projektov gradbene 
in regulacijske črte ter objekte, 
nadzira njihovo pravilno situiranje 
v naravi v horizontalnem in veiil- 
kalnera smislu. 

6. Nadzoruje in obnavlja mr^žo 
stalnih geodetskih točk (triangula- 
cijskih, poligonskih, nivelmanskih). 

7. Registrira џџ poeebnih načrtih 
podzemske naptave na območju 
mest Kamnflc-Domžale in т drugih 
večjih naseljih, kjer so take na- 
prave (p6o«eraski kataster). 

8. Sodeluje 1 vsemi Organi, «»- 
Sodi in oriftnlzacijaml, ki 80 za- 

iteresirane na opravljanju geodeu 
ke in katastrski službe. 
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' 3. 
Finančno sirdstva za potrebe ka- 

tnstrske in sploiSne upravno službe 
zagotovita občinska ljudska odbora, 
in sicer v razmerju s seštevkom 
letne vsote katastrskega dohodka 
(v milijonih), povrSine (v ha), šte- 
vilom parcel in številom posestnih 
listov na svojih območjih. 

Dela, kot n. pr. revizija kata- 
fctru z obnovo katastrske izmere (re- 
nmbulacija ali nova izmera), obnova 
klasiranja zemljišč, novo ugotavlja- 
nje posestnega stanju in kultur, 
>eombulacija katastiskih načrtov, 
stavbne parcelacije, razna izkoliče- 
>anja in podobna dela financirata 
Občinska ljudska odbora sama. Za ta 
dela sklene zavod z občinskim ljud- 
skim odborom poseben dogovor. 

4. 
Usluge in storitve, ki jih oprav- 

lja zavod drugim naročnikom (go- 
spodarske organizacije, zavodi in 
ustanove ter posamezniki) zavod 
zaračunava po posebni tarifi, ki jo 
Sprejme upravm odbor zavoda s so- 
glasjem sveta zavoda. 

5. , 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki je navedeno v 14. točki te od- 
ločbe, in s premoženjem, ki ga pri- 
dobiva s svojim poslovanjem. 

Zavod posluje kot zavod s samo- 
stojnim financiranjem po načelih 
družbenega samoupravljanja. 

6. 
Zavod vodijo: svet, upravni od- 

bor in direktor. 
7. 

Svet ima pet članov. Štiri Člane 
imenujeta občinska ljudska odbora, 
za katera je zavod ustanovljen, in 
sicer vsak po dva Člana. Direktor 
zavoda je po svojem položaju član 
sveta. 

Svet zavoda izvoli izmed sebe 
predsednika. 

Direktor zavoda ne more biti iz- 
,voljen za predsednika sveta. Man- 
datna doba traja dve leti. 

Svet zavodu skrbi, da zavod v 
redu izpolnjuje naloge in mu daje 
smernice za njegovo poslovanje. 

— sprejise pravilnik o osebnih 
dohodkih uslužbencev zavoda, siste- 
mizacijo delovnih mest in notranjo 
organzaeijo ehvoda in druge pra- 
vilnike ter jih daje svetu v so- 
glasje, 

— sprejme tarifo za storitve in 
usluge zavoda in jo da svetu v so- 
glasje. 

— odloča o važnejših vprašanjih 
finančnega poslovanja, ki so mu 
dane s pravili zavoda, 

— odloča o sprejemu in razre- 
Sitri uslužbencev zavoda 

— opravlja druge zadere, ki so 
mu dane z drugimi predpisi in pra- 
vili zavoda. 

11. 
Direktorja zavoda imenuje In 

razrešuje občinski ljudski odbor 
Kamnik v soglasju z Občinskim 
ljudskim odborom Domžale. 

12. 
Zavod ima tel« sklade: 
1. poslovni sklad, 
2. rezervni sklad, 
3. sklad skupne potrošnje. 

8. 
Svet zavoda: 
— spreime pravila zavoda, letni 

in perspektivni delovni načrt za* 
voda in daje soglasje k sklepnemu 
računu zavoda; 

— daje soglasje k tarifi za sto- 
fitve in usluge zavoda; 

— daje soglasje k pravilniku o 
osebnih dohodkih uslužbencev za- 
voda, sistemizaciji delovnih mest in 
notranji organizaciji zavoda ter k 
drugim pravilnikom zavoda; 

— Odloča o sprejemu in raz- 
rešitvi vodilnih uslužbencev, za ka- 
tere pravila zavoda tako določajo; 

— opravlja druge zadeve, ki so 
mu dane z clrugimi predpisi in pra- 
Tili zavoda. 

9. 
Upravni odbor ima 5 članov; se- 

stavljajo ga 4 člani, ki jih voli de- 
lovni kolektiv zavoda izmed sebe 
jn direktor zavoda. 

Upravni odbor izvoli izmed sebe 
predsednika. 

Direktor zavoda ne more biti 
predsednik upravnega odbora. 

Mandatna doba upravnega od- 
bora traja dve leti. 

10. 
Upravni odbor zavoda: 
— obravnava in daje svetu pred- 

loge provil zavoda, finančnega na- 
črta, letnega delovnega načrta in 
drugih aktov, o katerih sklepa svet, 

13. 
Osebni dohodki uslužbencev za- 

voda se določilo $ posebnim pravil- 
nikom po vreanoeti delovnega me- 
sta in po uspehu aela. 

14 
Zavod prevzame vsa sredstva in 

nadaljnje delo dosedanjega Zuvoa§i 
za izmero in kataster zemljiSč v 
Kamniku, kot skupnega posebnega 
upravnega organa pri občinskem 
ljudskem ohdboru Kamnik za ob- 
čini Kamnik in Domžale. Zavod tudi 
prevzame vse delavce in uslužbencO 
dosedanjega zavoda za izmero in 
kataster zemljišč. 

15. 
Za zadeve in naloge zavoda j? 

pristojen svet za družbeni plan in 
finance Občinskega ljudskega od- 
bora Kamnik. 

Zavod poroča o svojem delu ob- 
činskima ljudskima odboroma. 

16. 
Ta odločba se objavi v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ju- 
lija 1962 dalje. 

St. 022-25/62-1/1. 
Kamnik, dne 28 junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
598. 

Na podlagi 14. in 39. člena te- 
meljnega zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52-847/59) in 
1. točke 10. člena ter 3. točke 27. čle- 
na statuta občine Logatec je Ob- 
činski ljudski odbor Logatec na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev 26. aprila sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Logatec 

za lelo 1962 

1. člen 
Proračun Občinskega ljudskega 

odbora Logatec za leto 1962 obsega: 
din 

I. Dohodke v znesku 262,009.000 
ki se zmanjšajo za 
1. 7,4,/» od skupnih' 

virov dohodkov za 
sklad za skupno 
financiranje stro- 
kovnega šolstva za 
območje okraja 
Ljubljana 13,265.000 

2. 13,00/« od skupnih 
virov dohodkov za 
sklad za skupno fi- 
nanciranje nego- 

spodarskih investi- 
cij na območju 
okraja Ljubljana 23,215.000 

5. odvod v 10'/« po- 
sebna proračunsko 
rezervo 14,729.000 

tako, da ostane za fi- 
nanciranje proračuna 210,800.000 

II. izdatke v znesku 210,800.000 

2. člen 
Vse nove nastavitve pri občin- 

skem ljudskem odboru in v zavo- 
dih, za katere v predračunih niso 
predvideni krediti, se morejo iz- 
vršiti le na predlog pristojnega sve- 
ta po potrditvi Sveta za družbeni 
plan in finance, ki tudi odobrava 
potrebna sredstva. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da razporeja sredstva 
proračunske rezerve za premalo 
predvidene izdatke po posameznih 
postavkah proinčuna. Odobrava iz- 
plačila za izredne izdatke iz pro- 

računske rezerve do višine četrt- 
letnega plana proračunske rezerve 
proti naknadnemu poročanju občin- 
skemu ljudskemu odboru. 

4. člen 
Svet za družbeni plan in financ® 

Občinskega ljudskega odbora Lo- 
gatec je pooblaščen, da porazdelju-1 

je na posamezne občinske organe 
in zavode kredite, ki so v občin- 
skem proračunu predvideni. 

3. člen 
V primeru neenakomernega do- 

toka proračunskih dohodkov sni® 
občinslci ljudski odbor najeti za 
redno izvrševanje proračunskih iz- 
datkov bančno posojilo do višine 
10,000.000 din. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku<, uradnem vestnik11 

okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

St. 30-13/62-3/1. 
Datum: 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora5 

Peler Naglič L r. 

•ЛЧ7 
»k 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Logatec za leto 1962 

po delih 
A. DOHODKI 

1. del — Skupni dohodki 179,080.000 din 
Џ. del — Posebni dohodki 68,800.000 din 
3. del — Dohodki državnih organov — 
4. del — Ostali dohodki 2,730.000 din 
6. del — Prenesena sredstva 11,399.000 din 

Skupaj vsi dohodki 262,009.000 din 
Odvod v sklade in 100/o posebno 
proračunsko rezervo 51,209.000 din 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 210,800.000 din 

9. 
10. 

B. IZDATKI 
del — Prosveta in kultura 
del — Socialno varstvo 
del — Zdravstvena zaščita 
del — Državna uprava in sodstvo 
del — Komunalna dejavnost 
del — Negospodarske investicije 
del — Dotacije: 

— samostojnim zavodom 
— družbenim organizacijam 
— skladom 
— ostalo dotacije 

del — Obveznosti in garancije 
del — Proračunska rezerva 

Skupaj izdatki 

1,416.000 din 
11,769.000 din 
9.202.000 din 

57,605.000 din 
19,098.000 din 

2,923.000 
13,244.000 
68,148.000 
10,863.000 95,178.000 din 

12,837.000 din 
3,695.000 din 

210,800.000 din 

OBČINA RIBNICA 
599. 

Na podlagi člena 79. in 158. za- 
kona o javnih uslužbencih (Uradni 
list FLRJ št. 53/57 in 52/61) ter 12. 
t(jčke 26. člena statuta občine Rib- 
nica je občinski ljudski odbor Rib- 
nica na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 21. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač 

uslužbencev upravnih organov 
občinskega ljudskega odbora 

Ribnica 

1. člen 
Položajne plače uslužbencev 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Ribnica se določajo 
po položaju oziroma po delovnem 
mestu, po uspehu pri delu in po 
pogojih, ki jin izpolnjuje uslužbe- 
nec za posamezno delovno mesto. 

Tako določena položajna plača 
ne sme presegati zneska 30.000 din 
in ne sme biti nižja, kot jo je pre- 
jemal do uveljavitve tegu odloka. 

2. člen 
Položajna plača uslužbencev s.c 

določa v višini razlike med redni- 
mi temeljnimi prejemki in vred- 
nostjo delovnega mesta po pravil- 
niku o ugotavljanju vrednosti d®' 
lovnega mesta in posebnih pogoji"' 
ki jih določa ta pravilnik. 

Uslužbencu, ki pri delu ne P0" 
kaže primernega uspeha, se polo' 
žajna plača zniža do 200/o. Kriterij® 
za gibljivi del položajnih plač iz' 
dela svet delovnega kolektiva; |a 

rešuje tudi pritožbe v zvezi z gi"' 
Ijivim delom položajnih plač. , 

Pravilnik o ugotavljanju vred- 
nosti delovnih mest in posebnih P<v 

gojih sprejme začasni svet delo*' 
nega kolektiva v sporazumu s taj- 
nikom občinskega ljudskega odbor" 
Ribnica, potrdi pa ga občinski lj«('' 
ski odbor Ribnica. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasnikuc, uradnem vestnik" 
okraja Ljubljana, uporablja pa s® 
od i. januarja 1962. Hkrati neh® 
veljati odlok občinskega ljudske?" 
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odbora Ribnica Si. 01-02-68/61 in vsi 
predpisi, ki so v nasprotju s tem 
odlokom. 

Številka: 113-19/62-01. 
Datum: 16. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France lic, 1, r. 

0ВСШД TRBOVLJE 
600. 

Na podlagi 122. člena zakona o 
proračunih in o financiranju samo- 
etojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
žt. 52-847/59) in 6. ter 12. točke 
87. člena statuta občine Trbovlje 
je Občinski ljudski odbor Trbovlje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 18. avgusta 
1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za financiranje 
graditve rampe in nakladalnega 

prostora na železniški postaji 
Trbovlje 

1. člen 
Ustanovi se sklad za financiranje 

graditve rumpe in nakladalnega 
Prostora na železniški postaji Tr- 
bovlje (v nadaljnjem besedilu 
>sklad<). 

2. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo ?a financiranje gradnje investicij- 

skega objekta jRampa in nakla- 
dalni prostor na železniški postaji 
Trbovlje«. 

5. člen 
V sklad se stekajo: 
L prispevki gospodarskih orga- 

nizacij iz sredstev amortizacije in 
iz sredstev skladov skupne porabe; 

2. dotacije iz proračuna občine 
Trbovlie; 

3. obresti sredstev sklada; 
4. razni drugi dohodki. 

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

novitelj. 
5. člen 

Sklad ima pravila. 
S pravili sklada se določita or- 

gonizacija in način poslovanja 
sklada. 

Pravila sklada sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa jih občinski 
ljudski odbor. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, 
šteje predsednika in štiri člane. 
Predsednika in člane upravnega 

odbora imenuje občinski ljudski 
odbor. 

Funkcija članov odbora traja 
«ve leti. 

7. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja poslovna služba sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš v Trbov- 
ljah. 

8. člen 
Sklad ima rezervo. Skupna re- 

zerva mora znašati 10 Vo vsakoletno 
Planiranih sredstev sklada. To vi- 
šino mora rezerva doseSi v petih 
letih. Koliko se vsako leto vloži v 
^ežervo, da doseže določeno višino, 
določi svet za komunalne in stano- 
vaujske aadeve na predlog uprav- 
nega odbora sklada. 

Sredstev, ki so dana iz sklada, 
ni treba vračati. 

9. (len 
Sredstva sklada se razporejajo 

z letnim finančnim načrtom. Finanč- 

ni načrt in sklepni račun sprejme 
upravni odbor, potrdi pa upraVnl 
oigan občinskega ljudskega odbora, 
ki je pristojen za finance. * 

10. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predsednik 
upravnega odbora sklada. 

Sredstev se sme porabiti toliko, 
kolikor jih je т skladu. 

Upravni odbor poroča o svojem 
delu enkrat letno svetu občinskega 
ljudskega odbora za komunalne in 
stanovanjske zadeve. 

11. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi 

v iGlasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 405-NA-7/62-02. 
Datum: 18. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak 1. r. 

601. 
Na podlagi 2. člena zakona o so- 

cialnih zavodih (Uradni list LRS 
št. 26-91/54) v zvezi z 32. členom 
zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Uradni 
list LRS št. 49-227/37), priporočila 
odbora za socialno politiko in zdrav, 
stvo Zveznega zbora in odbora zu 
delo in socialno zavarovanje zbora 
proizvajalcev o ustanovitvi centrov 
za socialno delo kot samostojnih 
strokovnih služb za socialno varstvo 
(Uradni list FLRJ št. 11-165/61) in 
2. totke 27. člena statuta občine 
Trbuvlje je Občinski ljudski odbor 
Trbovlje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
18. avgusta 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Centra za socialno 

delo občine Trbovlje 

1. 
Ustanovi se center za socialno 

delo občine Trbovlje (v nadaljujem 
besedilu »Center«) kot samostojen 
zavod za opravljanje službo social- 
nega varstva. 

Sedež Centra je v Trbovljah. 

2. 
Center ima tele naloge: 
a) Analizira socialna vprašanja 

v občini, odkriva njihove vzioke, 
predlaga pristojnim organom ukre- 
pe zti njihove rešitve in odprave ter 
zakone in druge akte, ki so za to 
potrebni. V zvezi s tem predlaga 
ustanovitev zavodov in služb in se 
loteva konkretnih akcij. Na podlagi 
proučevanja socialne problematike 
sodeluje z ustreznimi činitelji pij 
pripravljanju programov za razvoj 
socialnega varstva in povzdige druž- 
benega standarda. 

b) Opravlja strokovne zadeve S 
področja varstva družine ii} skrb- 
ništva, izvzemši izdajanje upravnih 
odločb. Sodeluje s pristojnimi or- 
gani s področja varstva družine in 
skrbništva pri ugotavljanju delan- 
skega stanja in jim daje predloge 
in mnenja glede upravnih odločb, 
ki naj jih izdaja. 

c) Rešuje druga socialna vpra- 
šanja, skrbi za varstvo posameznih 
kotegorij državljanov in individu- 
alno rešuje zadeve, ki se tičejo po- 
sameznikov (stari, defektni, alko- 
holiki in dr.), katerim je potrebna 
posebna pomoč. 

č) Sodeluje s stanovanjskimi 
skupnostmi, z delavskimi sveti, šo- 
lami, zdravstvenimi zavodi, družbe« 

nimi organizacijami. ■ socialnimi 
delavci v gospodaisklh organizaci- 
jah in eavodih in jim pomaga pri 
razvijanju dejavnosti na socialnem 
področju in pri reševanju njihovih 
konkretnih socialnih primerov. 

3. 
Center gospodari s premoženjem, 

ki mu ga da v upravljanje ustano- 
vitelj. 

4. 
Center vodi upravni odbor in 

upravnik. 
Upravni odbor šteje 7 članov. 

Imenuje ga občinski ljudski odbor 
iz vi st javnih delavcev s področja 
socialnega varstva. Upravnik Cen- 
tra Je član upravnega odbora po 
svojem položaju, ne more pa biti 
njegov predseanik. Predsednika Iz- 
voli upravni odbor izmed sebe. 

Mandotna doba upravnega od- 
bora traja dve leti. 

Upravnika imenuje občinski ljud- 
ski odbor. 

9. 
Upravni odbor skrbi, da Center 

v redu izpolnjuje naloge in m« 
daje smernice za njegovo delo, zla- 
sti pa: 

— sprejine pravila Centra, fi- 
nančni načrt in letni davčni načrt 
ter sklepni račun; 

— sprejme pravilnik o osebnih 
dohodkih in druge pravilnike; 

— obravnava predloge, pripombe 
in opozorila zainteresiranih orga- 
nov, giganizacii, zavodov in držav- 
ljanov glede tlela Centra in raz- 
merij med osebjem in socialnimi 
varovanci; 

— odloča o sprejemu in razre- 
šitvi uslužbencev, za katera pravila 
tako določajo; 

— opravlja druge zadeve, ki so 
mu dane z ustanovitveno odločbo, 
drugimi predpisi in pravili Centra. 

6. 
Upravnik vodi Center, organi- 

zira njegovo delo ter skrbi, na se 
izvajajo predpisi in pravila Centra 
ter sklepi upravnega odbora. 

7. 
Center ima te-le sklade: 
a) sklad za nadomestitev in do- 

polnitev osnovnih sredstev ter za 
velika popravila: 

b) sklad za nagrajevanje delav- 
cev in uslužbencev; 

c) sklad ea strokovno usposablja- 
nje uslužbencev. 

8. 
Za zadeve in naloge Centra J(? 

pristojen svet га socialno varstvo 
ш varstvo družine občinskega ljud- 
skega odbora; ta potrjuje pravda 
Centra, letni finančni načrt in sklep- 
ni račun. 

9. 
Odločba velja od objave ▼ >Glaf- 

niku«, uradnem vestniku okraja 
LJubljana. 

St. 022-17/62-02. 
Datum; 18. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak 1. r. 

RAZPIS 

Komisija za uslužbenske zadeve 
obCinskega ljudskega odbora 
vode razpisuje т upravi občinskega 
ljudskega odbora aelovno meeto 

gradbenega inšpektorja. 
Pogoi: visoka strokovna izobraz- 

ba z ustrezno prakso. 
Glede stanovanja ustni dogovor. 
Nastop službe takoj. 
Kolkovano prošnjo z ustreznimi 

podatki predložite v loku 15 dni po 
objavi razpisa. 

Komisija za uslužbenske 
zadeve OhLO Medvode 

VSEBINA 
Vabilo na 49. sejo obeh rboror OLO. 

595. Popravek odloka o spremembah in do- 
polnitvah odloka občinskeRu promM- 
nega davka v gostinstvu in v trgovini 
na drobno občine Cerknica. 

596. Odlok o proračunu ža leto 1962 obline 
Grosuplje. 

597. Odločba o uitanovitvl Zavoda za izmero 
in kataster /emljiŠČ občine Kamnik. 

598. Odlok o proračunu za leto 1962 občin« 
599. Odlok o določitvi položajnih plač usluž- 

bencev upravnih organov občine Blb- 
nica. 

600. Odlok o ustanovitvi »-klada za financ^ 

601 
ranje graditve гашре in nakladalnega 
prostora na železniJki postaji TrboTij<*. 

. Odločbo o ustanovitvi Centra ea вб- 
cialao delo občine Trbovlje. 
Razpis mesta gradbenega inSpektorja 
v upravi občine Medvode. 
Zaključni računi gospodarskih organi- 
zacij. 

Zaključni račun ONPZ MIZARJEV IN SORODNIH STROK, LJubljana, 
Wolfova 12 

A KTIV A ВП.ДМСЛ na rtan 31. flpoembra 19S0 PASIVA 

Zon 
<il Narlv postavke Znesek 

v 000 rtln 

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

nih sredstev 
a Sredstva skupne 

porabe 
f. Sredstva skupne porabe 
I Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

8. Skupna obratna sredstva 
D. izločena sredstva 

•. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In druglb 
skladov 

I. Denarna sredstva nerat- 
porejenlb sredstev 
B. Sredstva v obrafuno 

In druga aktiva 
I. Kupci In druce terjatve 
t Druea aktiva 

IR n p a) i 

834 

120 

43 

134 
103 

45,600 
19,936 
fiG,170 

Za p 
5t Naziv postavke 

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

sredstev 
8. Viri sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porab« 
I DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 
5 Sklad obratnih sredstev 
S DrugI viri obratnlb 

sredstev 
D. Rezervni sklad 

In drugt skladi 
f Rezervni sklad In drugI 

skladi 
8 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

» obračunu in druga pasiva 
I. Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
II. Dobavltelll In drug« 

obveznosti 
II Dni ca oastva flkn pa) t 

Znesek 
v 000 din 

280 
380 

«3 

255 
2,550 

51,290 
11,386 
66,17« 

Računovodja; 
Bogomir Skerjane 

Predsednik UO: 
Leopold Dobrajc 

Direktor: 
Kajko Sajovlc 



STRAN 252 GLASNIK 

Zaključni račun KOLODVORSKE RESTAVRACIJE. Zidani most 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1961 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
l. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
L Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
U. Druge oblike iredstev 

t. Banka in blagajna 
i. Kupci In druge terjatve 
8. Zaloge 
(. Druga aktiva 

SKUPAJ 

6.371 

2.500 

8.111 
435 

6.258 
1.078 

24.756 

L Vlrt stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni Skald In drugI 

skladi 
П, Druge oblike virov 

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

veznosti 
0. Druga pasiva 

SKUPAJ 

13.030 
2.478 

1.216 

5.958 
2.074 

24.756 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Breda Hočevar Pepca Mlinar Anton Hudoklin 

Zaključni račun AGENCIJE SLOVENIJA, Ljubljana 
AKTIVA BILANC^ na dan 31. decembra 1961 PASFVA 
Zj®p Postavka Znesek 

v 000 din 
ZaD. Postavka Znesek 

v 000 din 

LOsnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1 Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
гт Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

4.001 

10.897 

5.659 
7.017 

331 
219 

27.924 

L Viri stalnih sredstev 
1, Poslovni sklad 
8. Sklad skupne porabe 
S. Rezervni gkald In drugI 

Skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUfAJ 

10.757 
10.830 

462 

•4 

5.307 
559 

27.924 

Vodja računovodstva; Predsednik UO Direktor: 
Stane Zidar DuSan Romih Jože Pleteršek 

Zaključni račun trg. podjetja »KOLESAR«, Ljubljana, Titova 23 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
ZgtJP Postavka Znesek 

v 000 din 
Z

s
a

t
p Postavka Znesek 

v ooo din 

LOsnovna sredstva 
X. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
Kupci in druge terjatve 

3.678 

1.340 

10.539 
8.628 

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

skladi 
tL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 

11.888 
2.765 

2.602 

27.736 
8. Zaloge 
t. Druga aktiva 

SKUPAJ 

38.933 
94 

61.206 

5. Dobavitelji in druge ob- 
veznosti 

8. Druga pasiva 
SKUPAJ 

16.145 
72 

61.206 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Zlnka KoroSec Alojz Rupert Janez Joit 

Zaključni račun puškarskega podjetja »JELEN«, Ljubljana, 
Gosposvetska 12 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap Postavka Znesek 

v 000 din 

1.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

t. Banka In blagajn 
1. Kupci In druge terjatve 
S. Zaloge 
8. Druga aktive 

SKUPAJ 

3.313 

84 

4.086 
5.231 

20.838 
38 

33.568 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

9.159 
114 

495 

6.320 

14.751 
2.729 

33.868 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Ivanka Druf.nlk Franc Kastellc Ivan Turk 

Zaključni račun trg. podjetja »Rožnik«, Ljubljana, Titova 18 

AKTIVA BILANCA na dan 81. decembra 1961 PASIVA 
Zap. jt Postavka Znesek 

v 000 din Postavka Znesek 
v 000 din 

LOsnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
U. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

11.781 

19.1)00 
4.657 

49.248 
3.818 

89.081 

I. 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 
5. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

19.132 
439 

8.130 

29.594 

29.144 
7.592 

89.081 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Vera Lavrač Ivan Gregorc Janez Dolnlčar 

Zaključni račun lovske zadruge »LOVEC«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
ZjjtP' Postavka Znesek 

v 800 din Zap- _ . , Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

3.905 

213 

19.112 
10.938 
33.731 
28.804 

96.703 

L Viri stalnih iredftev 
1. Poslovni sklad 
1. Sklad skupne porabe 
8. Rezervni skald In drugI 

skladi 
IL Druge oblike virov 

Sredstev 
4. Krediti prt banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

40.181 
758 

4.398 

17.701 

22.340 
11.327 
96.703 

Vodja računovodstvai Predsednik UO Direktor: 
Jožica Kolarlč Franjo Sok Dr. MIlan Dular 

Zaključni račun obrtnega podjetja »ZIDAR«, LJubljana, Kotnikova 16 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
ZaP- „ . . gt Postavka Znesek 

v 000 din 
Z^P Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

Skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

3 Banka In blagajna 
4. Kupci In druge terjatve 
8. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

8,623 

1,435 
19,900 

9119 
1,237 

34.314 

1. Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni gkald In drugI 

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti prt banki 
8. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

9,937 
1 

2.817 

13,869 

7,626 
14 

34.314 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Avgust Sotlar Franc Stanovnlk Viktor Beltram 

Zaključni račun industrijskega podjetja »TRIBUNA«, Ljubljana, ( 
KarlovSka 4 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zj|p Postavka Znesek 

v 000 din 
ZtP Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

8. Banka In blagajna 
4. Kupci In druge terjatve 
8. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

15,488 

4,813 

7.224 
16,088 
22,603 
4,292 

70,588 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
8 Druga pasiva 

SKUPAJ 

33,069 
4,985 

1,878 

15,089 

8,119 
10,488 
70.886 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Franc Kolman Albert Feldla Vinko Slmončlfi 


