
GLASNIK. 

URADNI 

V Б S T N I K 

O K B Д I A 
Ljubljana 

Ljubljana, 7. septembra 1962 leto IX., STEV. 62 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 

602. 

Na podlagi 1. odstavka 6. člena 
temeljnega zakona o javnih cestah 
(Ur. list FLRJ št. 27/61), 2. odstavka 
15. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52) 
in 26. člena statuta občine Grosup- 
Ije, je občinski ljudski odbor Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
27. julija 1062 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o določitvi cest 

IV. reda v občini Grosuplje 

1. člen 
Odlok o določitvi cest IV. reda 

v občini Grosuplje (>Glasnik< okra- 
ja Ljubljana št. 19 z dne 9. marca 
•962) se v 1. členu dopolni tako, 
da se za 18. točko doda 19. točka, 
ki se glasi: cesta po naselju Ivančua 
gorica od ceste III. reda pri »Er- 
ženu« mimo železniške postaje do 
Priključka na cesto III. reda pri 
»Fačiniju« v dolžini 0,5 km. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

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

St. 34-3/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Ahlin 1. r. 

603. 

Na podlagi 15. člena in 2. točke 
50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52), 
116. in 119. člena splošnega zakona 
0 organizaciji zdravstvene službe 
(Ur. Ust FLRJ St. 54/60) in 106. člena 
zakona o proračunih in o financi- 
ranju samostojnih zavodov (Ur. list 
FlRJ št. 50/59, 23/61 in 52/61), je 
občinski ljudski odbor Grosuplje na 
seji občinskega zbora in na seji 
zhora proizvajalcev dne 29. avgusta 
t962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega 

zdravstvenega investicijskega 
sklada za območje občine 

Grosuplje 

1. člen 
. Ustanovi se občinski zdravstveni 
'Ovesticijski sklad za potrebe zdrav- 

stvenega varstva občine Grosuplje 
(v naslednjem besedilu: »sklad«), 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznoslti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

V občinski zdravstveni investicij- 
ski sklad se stekajo tale sredstva: 

1. prispevek občine; 
2. amortizacijska sredstva vsake- 

ga zdravstvenega zavoda v občini, 
in sicer v višini 500/oi 

3. prispevki, ki jih posebej do- 
loči zdravstvenim zavodom občinski 
ljudski odbor v smislu 2. odstavka 
98. člena splošnega zakona o organi- 
zaciji zdravstvene službe, in pri- 
spevki, ki jih plačujejo lekarne v 
smislu 109, člena istega zakona; 

4. prispevki ustanov socialnega 
zavarovanja; 

5. prispevki gospodarskih in dru- 
gih organizacij; 

6. obresti od sredstev sklada; 
7. drugi dohodki. 

4. člen 
Amortizacijska sredstva iz 2. toč- 

ke prejšnjega člena se štejejo za 
posojila, ki jih mora sklad vrniti 
zdravstvenim zavodom v 20 letih z 
20/o obrestno mero, če ni v pogodbi 
med zavodom in skladom drugače 
določeno. 

5. člen 
S sredstvi sklada se financirajo 

investicije na področju zdravstva 
v občini Grosuplje. 

Sredstva sklada se lahko dajejo 
kot posojilo ali brez vračila. Sred- 
stva, navedena v 2. tečki 3. člena, 
se dajejo koristnikom le kot po- 
sojilo. 

6. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom, ki te- 
melji na programu dela. 

7. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, 

ki ima sedem članov: sestavljajo ga 
en član, ki ga imenuje občinski 
ljudski odbor izmed svojih odbor- 
nikov, trije člani, ki jih imenuje 
občinski ljudski odbor izmed zdrav- 
stvenih in drugih javnih delavcev, 
ki poznajo problematiko zdravstve- 
nega varstva in aktivno sodelujejo 
pri njenem reševanju v občini, in 
trije člani, ki jih delegirajo v uprav- 
ni odbor zdravstveni zavodi v občini. 

Predsednika upravnega odbora 
Izvolijo člani upravnega odbora iz- 
med sebe, 

tivne zadeve opravlja organ občin- 
skega ljudskega odbora, ki je pri- 
stojen ža finanče. 

9. čltti 
Upravni odbor sklada sestavi 

program dela in finančni načrt 
sklada po smernicah za zdravstvo 
pristojnega sveta občinskega ljud- 
skega odbora. 

Natančnejše razmerje ustanovi- 
telja do sklada določi ustanovitelj 
s pravili. 

10. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

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

St. 402-28/62-1/1, 

Grosuplje, dne 29. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
605. 

Na podlagi 39. člena zakona o 
proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52-847/59) in 3. točke 27. člena 
statuta občine Kočevje je občinski 
ljudski odbor Kočevje na seji ob- 
činskega zbora in na soji zbora 
proizvajalcev dne 20. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
O omejitvi potrošnje proračuna 

občine Kočevje ja leto 1962 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna 

občine KoŽevje za leto 1962 za 
38,360,000 din, in sicer na sledečih 
postavkah: 

8. člen 
Sklad vodi podružnica Narodne 

banke 600-21 Grosuplje. Administra- 

604. 

Na podlagi 71. člena zakona o 
organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list LRS št. 22/59) in 26. čle- 
na statuta občine Grosuplje je ob- 
činski ljudski odbor Grosuplje na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 29. avgusta 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o določitvi 
delovnega časa upravnih organov 

občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje 

1. člen 
Odlok o določitvi delovnega časa 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Grosuplje (»Glasnikj; 
okraja Ljubljana št. 83/60) se v 
2. členu spremeni tako, da se 2. ali- 
nea glasi: 

— ob sredah od 7. do 12. ure in 
od 14. do 18, ure. 

Prav tako se spremeni 2. analiza 
3. člena, da se glasi: 

— ob sredah od 8. do 12. ure in 
od 14. do 18. ure. 

2, člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 14-4/62-1/1. 
- Grosuplje, dne 29. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Ivan Ahlin 1. r. 
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4,500.000 
3,000.000 
2,000.000 

2. člen 
Omejitev dotacij družbenim or- 

ganizacijam in društvom v skupni 
višini 2,000.000 dinarjev na 16. in 
17. partiji proračuna bo izvršil Svet 
za družbeni plan in finance. 

3. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

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

St. 010-17/62-4/1. 
kočevje, dne 20. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega mlbora! 

Drago Benčina I. t. 
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OBČIM LJUBLJMfl-BEŽIGRM ОШШ UUBUfiM-MOSTE-POLIE 

606. 607. 
činski ljudski скЊог Ljubijnna-Be- 
žigrad na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
13. aprila 1962 sprejel 

Na podlagi 27. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad ter 14., 39. 
in 115. člena zakona o proračunih 
in financiranju samostojnih zavo- 
dov (Ur. list FLRJ št. 52/39) je ob- 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Bežigrad za leto 1962 

1. člen 
Proračun občine Ljubljana-Bežigrad za leto 1962 obsega: 

din 
I. dohodek v znesku 1,255.138.000 

• ki se zmanjSajo za: 
1. 40/o prispevek v medobčinski sklad 

za strokovno šolstvo 79,364.000 
2. 7 »/o prispevek v medobčinski sklad 

za negospodarske investicije 138,886.000 
3. 12,5 Vo prispevek (po odbitku zneskov 

ftod i in 2 in prenesenih sredstev iz 
eta 1961) za financiranje programa 

skupnih mestnih potreb 125,136.000 
4. 400/o prispevek v občinski sklad za 

šolstvo 400,437.000 743,823.000 
ostane za proračun 511,315.000 
manj 10% posebna obvezna rezerva 
za leto 1962 47,518.000 
proračunski dohodki 4 463,797.000 

II. izdatke v znesku 463,797.000 

2. člen 
Predračun občinskih upravnih 

organov, ki bi bili ustanovljeni v 
letu 1962, potrjuje Svet za družbeni 
plan in finance. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana-Bežigrad je pooblaščen, da 
Jazporeja sredstva proračunske re- 
žerve za premalo predvidene izdat- 
ke po posameznih postavkah pro- 
računa in dovoljuje izplačila za iz- 
redne izdatke iz proračunske rezer- 
ve do višine četrtletnega plana pro- 
računske rezerve, proti naknadne- 
mu poročanju občinskemu ljudske- 
mu odboru. 4 člen 

V primeru neenakomernega do- 
toka proračunskih dohodkov sme 
občinski ljudski odbor najeti za 
redno izvrševanje proračunskih iz- 
datkov po občinskem proračunu po- 
sojilo do višine 40,000.000 dinarjev. 

5. člen 
Prispevek občine občinskemu 

skladu za financiranje šolstva zna- 
ša 400/o vseh dohodkov, ki pripa- 
dajo občinskemu ljudskemu odboru 
Ljubljana-Bežigrad po odbitku pri- 
spevka za medobčinski sklad za 

strokovno šolstvo, prispevka za 
medobčinski sklad za negospodar- 
ske investicije in prispevka za fi- 
nanciranje programa skupnih mest- 
nih potreb. 6 člcn 

Odbitne postavke so določene z 
odlokom o prispevku občin okraja 
Ljubljana iz deljivih dohodkov skla- 
da za skupno financiranje strokov- 
nega šolstva in odloka o skupnem 
financiranju sklada za negospodar- 
ske inveseticije na območju okraja 
Ljubljana (>Glasnik« OLO Ljub- 
ljana št. 21 — odlok št. 6 in 7). 

7. člen 
Prispevek občine za financiranje 

programa skupnih mestnih potreb 
znaša 12,5 0/o tekočih dohodkov, ki 
pripadajo občini po odbitku pri- 
spevkov, ki pripadajo skladom po 
5. členu tega odloka. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objav 

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

St. 400-6/62-4. 
Datum: 13. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman 1. r. 

Na podlagi 3. točke 25. členu sta- št. 52/59) je Občinski ljudski odbor 
tuta občine Ljubljana-Mosle-Poljo Ljubljana-Moste-Polje na seji ob- 
ter 14., 39. in 115. člena zakona o črnskega zbora in na seji zbora pio* 
proračunih in financiranju samo- izvajalcev z dne 16. aprila 1962 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubijana-Moste-Polje za leto 1962 

1. člen 
Proračun občine Ljubljana-Moste-Polje za leto 1962 obsega: 

din 
I. dohodke v znesku 1.221,784.000 

ki se zmanjšajo za: 
1. 9,3 "/o odvod v medobčinski sklad za 

strokovno šolstvo 82,357.000 
2. 16,3 Vo odvod v medobčinski sklad za 

negospodarske investicije 144,347.000 
3. 12,5% dohodkov proračuna (po od- 

bitku 1+2) za financiranje skup- 
nega programa mestnih občin 122,485.000 

4. 26,3 0/o dohodkov proračuna (po od- 
bitku 1+2 + 3) za občinski sklad 
za šolstvo 252,495.000 

ostane za proračun 647,100.000 
manj 100/o posebna rezerva za leto 1962 63,190.000 
dohodki za proračun 583,910.000 

II. izdatke za proračun 583,910.000 

2. člen 
Medobčinskemu skladu za stro- 

kovno šolstvo pripada v letu 1962 
9,3 Vt, medobčinskemu skladu za ne- 
gospodarske investiciie pa 16,3 Vo 
participarnih skupnih dohodkov 
froračuna občine Ljubljana-Moste- 

olje. 
3. člen 

Za financiranje skupnega mest- 
nega programa se odvaja v letu 1962 
12,5% celokupnih proračunskih do- 
hodkov občine po odbitku dohod- 
kov iz 2. člena, izvzemši debloki- 
rana sredstva proračuna leta 1961. 

4. člen 
Občinskemu skladu za šolstvo 

pripada v letu 1962 26,3% celotnih 
proračunskih dohodkov občine po 
odbitku dohodkov iz 2. in 3. člena 
lega odloka, neupoštevaje debloki- 
ranih sredstev proračuna leta 1961. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

je pooblaščen, da razporeja sred- 

stva proračunske rezerve za pre* 
malo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna in 

odobrava izplačila za izredne iz' 
datke iz proračunske rezerve do 
višine četrtletnega plana proračun- 
ske rezerve proti naknadnemu p0' 
ročanju občinskemu ljudskemu od- 
boru. 

6. člen 
Za odplačilo najetih posojil * 

znesku 828,699.000 din se zagotovi 
v proračunu 99,800.000 din kot pla- 
čilo dospelih anuitet v letu 1962- 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestnik11 

okraja Ljubljana, uporablja pa s® 
od 1. januarja 1962 dalje. 

St. 400-10/62-4/1. 
Datum: 16. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Ciril Fain 1. t. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Ljubljana-Bežigrad 

za leto 1962 po delih 
A. DOHODKI: 

1. del — Skupni dohodki 
2. del 
3. del 
4. del — 
6. del — 

1. del 
2. del 
3. del 
5. del 
6. del 
7. del 
8. del 

9. del 
10. del 

853,157.000 din 
Posebni dohodki 363,184.000 din 
Dohodki državnih organov — 
Ostali dohodki 3,000.000 din 
Prenesena sredstva 35,797.000 din 
Skupaj vsi dohodki 1.255,138.000 din 
Odvod v sklade in 10% posebno 
proračunske rezervo 791,341.000 din 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 463,797.000 din 
B. IZDATKI: 
Prosveta in kultura 4,800.000 din 
Socialno varstvo 33,000.000 din 
Zdravstvena zaščita 32,000.000 din 
Državna uprava in sodstvo 137,760.000 din 
Komunalna dejavnost 99,000.000 din 
Negospodarske investicije 3,100.000 din 
Dotacije: 
— samostojnim zavodom 16,290.000 
— družbenim organizacijan 36,900.000 
— skladom — 
— ostale dotacije 12,838.000 66,028.000 din 
Obveznosti in garancije 40,000.000 din 
Proračunska rezerva 48,109.000 din 
Skupaj izdatki 463,797.000 din 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Ljubljana-Moste-Polje 

za leto 1962 po delih 
A. DOHODKI: 

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

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

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

— samostojnim zavodom 
— družbenim organizacijam 
— skladom 
— ostale dotacije 

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

Skupaj izdatki 

52,295.000 
50,991.000 
15,000.000 

885,564.000 
316,020.000 

5,000.000 
15,200,000 

1.221,784.000 

637,874.000 
383,910.000 

~ 2,900.000 
42,025.000 
21,200.000 

148,200.000 
104,000.000 

118,286.000 
99,800.000 
47,499.000 

583,910.000 
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608. 
Na podlagi 1. člena zakona o 

spremembah zakona o ustvarjanju 
in uporabi sredstev republiških in 
občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list FLRJ št. 22/62) in 2. toč. 25. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Moste- 
Polje je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 31. avgusta 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi občinskega rezervnega 
slUada za potrebe gospodarskih or- 
ganizacij na območju občine Ljub- 

ljana-Moste-Polje 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi občin- 

skega rezervnega sklada za potrebo 
gospodarskih organizacij na območ- 
ju občine Ljubljana-Moste-Polje 
(iGlasnik« okraja Ljubljana št. 86/61 
in 94/61) se spremeni 2. člen tako, 
da se odslej glalsi: 

»V dohodek' sklada se steka pri- 
spevek, ki znaša 50/o doseženega 
čistega dohodka, zmanjšanega za 
osebne dohodke in za znesek, ki ga 
mora gospodarska organizacija od- 
vajati v svoj rezervni sklad.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
Pa se od 1. januarja 1962, in sicer 
ludi za prispevke, ki jih je treba 
odvesti v občinski rezervni sklad 
za potrebe gospodarskih organizacij 
po zaključnih računih za leto 1961. 

St. 402-72/62-1. 
Datum; 31. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

tudi za prispevke, ki jih je treba 
odvesti v občinski rezervni sklad 
za potrebe gospodarskih organizacij 
po zaključnih računih za leto 1961. 

St. 402-72/62-1. 
Datum: 31. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

609. 
Na podlagi 1. člena zakona o 

spremembah zakona o ustvarjanju 
in uporabi sredstev republiških in 
občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list FLRJ št. 22/62) in 2. točke 25. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Moste- 
Polje je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 
Proizvajalcev dne 31. avgusta 1962 
sprejel 

ODLOK 
0 spremembi pravil o razpolaganju 
s skupnimi rezervami gospodarskih 

organizacij v občini 
Ljubljana-Moste-Polje 

1. člen 
V pravilih o razpolaganju s skup- 

nimi rezervami gospodarskih orga- 
nizacij v občini Ljubljana-Moste- 
folje (»Glasnik« okraja Ljubljana 
st. 86/61 in 94/61) se 2. člen spre- 
nioni tako, da se odslej glasi: 

»V skupne rezerve gospodarskih 
organizacij se steka prispevek, ki 
J-naša 50/o doseženega čistega do- 
hodka, zmanjšanega za osebne do- 
hodke in za znesek, ki ga mora 
Bospodarska organizacija odvajati 
v svoj rezervni sklad.« 

j 2. člen 
2. člen pravil se črta. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
liku okraja Ljubljana, uporablja 
?a se od 1. januarja 1962, in sicer 

610. 
Na podlagi 31. člena zakona o 

cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27/61) jo občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 31. avgusta 1962 
sprejel 

ODLOK 
o uslanovilvi cestnega sklada občine 

L j u bij ana-Moste-Pol j e 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad 

(v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. dohodki občinskega ljudskega 

odbora za ceste po zakonu o cest- 
nih podjetjih in na osnovi izdanih 
predpisov: 

2. dotacije iz občinskega prora- 
čuna; 

3. drugi dohodki (dotcije, po- 
moči, darila). 

Sklad lahko najema posojila. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo 

za vzdrževanje, rekonstrukcije in 
gradnjo javnih cest, v okviru pro- 
grama razvoja cestne mreže. 

Program razvoja cestne mreže 
določi upravni odbor sklada v so- 
glasju s Svetom za komunalne in 
stanovanjske zadeve občine. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za vzdr- 

ževanje javnih cest brez povračila. 
Sredstva sklada se dajejo za re- 

konstrukcijo in gradnjo javnih cest 
praviloma brez povračila, lahko pa 
v skladu s pravili tudi proti po- 
vračilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila; s pravili se 

določita organizacija in način poslo- 
vanja sklada. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada sestav- 

ljajo: 
— 2 člana, ki ju imenuje občin- 

ski ljudski odbor izmed prometnih 
in drugih javnih delavcev; 

— načelnik oddelka za urbani- 
zem, gradbene in komunalne za- 
devo Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Moste-Polje; 

— 4 člane, ki jih delegirajo: 
1. Komunala Polje, 
2. Postaja Ljudske milice Mo- 

ste, 
3. Intertrans-Globus, Ljublja- 

na, Smartinska cesta, 
4. SAP-TUR1ST, Ljubljana 

in ki jih imenuje občinski ljudski 
odbor. 

7. člen 
Predsednika upravnega odbora 

sklada in njegovega namestnika Iz- 
volijo člani upravnega odbora iz- 
med sebe. 

8. člen 
Mandatna doba članov uprav- 

nega odbora traja dve leti. 

9. člen 
Sklad posluje po določbah za- 

kona o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki za vsako leto 
se določijo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du s programom razvoja cestne 
mreže upravni odbor sklada. 

10. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celot- 

ne rezerve, letna vlaganja v rezer- 
vo in rok, do katerega mora re- 
zerva doseči višino, določi Svet za 
komunalne in stanovanjske zadeve 
občinskega ljudskega odbora na 
predlog upravnega odbora sklada. 

H. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje zadeve: 
1. sprejme pravila sklada, 
2. predlaga program razvoja 

cestne mreže, 
3. sprejema finančni načrt sklada, 
4. določa o dajanju sredstev iz 

sklada, 
5. sprejema izvrševanje del, za 

katera so dana sredstva sklada, 
6. sprejema zaključni račun 

sklada, 
7. opravlja druge naloge, ki so 

mu dane s pravili sklada in drugimi 
predpisi. 

12. Člen 
Naredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada, po- 
možnega naredbodajalca pa določi 
upravni odbor sklada. 

13. člen 
Upravne in administrativne za- 

deve sklada opravlja pristojni 
upravni organ občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Moste-Polje. 

14. člen 
Sklad prične s poslovanjem 1. ja- 

nuarja 1962. 
15. člen 

Odlok o ustanovitvi občinskega 
cestnega sklada z dne 8. junija 1956 
preneha veljati z dnem 21. decem- 
bra 1961. 

16. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 402-46/62-4/1. 
Datum; 31. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
velja pa takoj. 

Številka: 022-19/62-1. 
Datum: 31. avgust 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

612. 
Na podlagi 111. in 112. cicna 

splošnega zakona o šolstvu, 62. in 
128. člena zakona o osnovni šoli in 
statuta občine Ljubljana-Moste- 
Polje je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste-Polje na predlog 
šolskih odborov osnovne šole Vide 
Pregarčeve, Kettela-Murna, čsn6v- 
ne šole Polje in VI. gimnazije Mo- 
ste na XV. skupni seji obeh zborov 
dne 31. avgusta 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi novih oddelkov v šol- 

skem letu 1962/63. 

I. 
Na osnovni šoli Vide Pregarčeve 

se ustanovita 2 nova oddelka. 

II. 
Na osnovni šoli Polje se usta- 

novi 1 nov oddelek 

III. 
Na osnovni šoli Kettejo-Murna 

se ustanovi 1 nov oddelek. 

IV. 
Na VI. gimnaziji Moste se usta- 

novita 2 nova oddelka. 

V. 
Ustanovitev novih oddelkov jo 

utemeljena s porastom števila šolo- 
obveznih otrok v dosedanjih šolskih 
okoliših in dijakov VI. gimnazije 
prav tako v svojem okolišu. 

VI. 
Odločba velja od 1. septembra 

1962 in se objavi v »Glasniku*, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 6/6-61-9. 
Datum; 31. avgust 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

611. 
Na podlagi 12. člena splošnega 

zakona o stanovanjskih skupno- 
stih (Uradni list FLRJ št. 16/59) in 
12. točke 25. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste-Po- 
lje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajavcev dne 31. 
avgusta 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi območja, nn katerem 
se lahko ustanovi krajevna skup- 

nost 

1. člen 
V občini Ljubljana-Moste-Polje 

se lahko ustanovi krajevna skup- 
nost na območju, ki obsega urbani- 
stično zaključena naselja; 

Mali Lipoglav, Veliki Lipoglav, 
Pance, Sela, Brezje in Repče. 

613. 
Na podlagi 35. in 36. člena za- 

kona o knjižnicah (Uradni list LBS 
št. 26/61) ter 12. točke 25. člena 
statuta občine Ljubljana-Moste-Po- 
lje je občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Moste-Polje na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizva- 
javcev dne 31. avgusta 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o določitvi občinske matične 

knjižnice. 

1. člen 
Naloge matične knjižnice za ob- 

močje občine Ljubljana-Moste-Po- 
lje opravlja Ljudska knjižnica Mo- 
ste, Zaloška cesta. 

2. člen 
Ljudska knjižnica Moste oprav- 

lja poleg svojih rednih nalog kot 
matična knjižnica na svojem ob- 
močju zlasti naslednje naloge: 

— skrbi za organizacijo in po- 
speševanje knjižničarske službe In 
stroke, 



STRAN 25в GLASNIH 

— posreduje izposojo knjižnič- 
nega gradiva, 

— vodi organizacijo knjižnic in 
evidenco njihovega knjižničarskega 
gradiva. 

— pomaga pri strokovnem delu 
knjižničarskega osebja in skrbi za 
njegovo vzgojo in strokovno izpo- 
polnjevanje, 

— opravlja druge naloge, ki so 
ji zaupane z zakonom o knjižnicah 
ali posebnimi predpisi. 

3. člen 
Stroški za opravljanje nalog iz 

prejšnje točke te odločbe se kri- 
jejo iz proračunskih sredstev ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje. 

Ljudska knjižuica Moste sklene 
o tem posebno pogodbo z občino 
Ljubi jana-Moste-Polje. 

4. člen 
Ta odločba velja takoj in se ob- 

javi v >Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Številka: 022-30/62-1. 
Datum: 31. avgust 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

614. 
Na podlagi 155. člena splošnega 

zakona o šolstvu, 128, člena zakona 
o osnovni šoli in statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje na predlog 
Sveta za šolstvo, prosveto in kul- 
turo občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Moste-Polje je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste-Po- 
lje na XV. skupni seji obeh zborov 
dne 31. avgusta 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o imenovanju upravitelja osnovne 

šole Sostro. 

1. 
Za upiavitelja osnovne šole So- 

/Stro se imenuje Albert Sibli, dose- 
danji vršilec dolžnosti upravitelja 
osnovne šole Sostro. 

2. 
Odločba velja od 1. septembra 

1962 in se objavi v >Glasniku'f, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 111-94/62-6. 
Datum: 31. avgust 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lado Cerne 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
615. 

Na podlagi 14. in 39. člena te- 
meljnega zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52-849/57) in 
26. člena statuta občine Vrhnika je 
občinski ljudski odbor Vrhnika na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 21. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Vrhnika 

za lefo 1962 

1. člen 
Proračun občine Vrhnika za leto 

1962 obsega: 

40,502.000 

I. dohodke v znesku 
ki se razporedijo 
takole: 
1. 8,9 0/o od skupnih 

virov dohodkov za 
sklad za skupno fi- 
nanciranje stro- 
kovnega šolstva za 
območje okraja 
Ljubljana 

din 
406,789.000 

23,256.000 

VSEBINA 
602. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi 

cest IV, reda občine Grosuplje. 
60T Odlok o ustanovitvi občinskera zdrav- 

stvenega investicijskega sklada občine 
Grosuplje. 

604. Odlok o spremembah odloka o dolo- 
čitvi delovnega časa upravnih organov 
v upravi občine Grosuplje. 

605. Odlok o oineiitvi potrošnje proračuna 
za leto 1962 občine Kočevje. 

606. Odlok o proračunu za leto 1962 občine 
Ljubljana-Bežigrad, 607. Odlok o proračunu za leto 1962 občine 
Ljubljana Moste Prti je. 608. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
lokn o ustanovitvi občinskega rezerv- 
nega sklada za potrebe gospodarskih 
organizacij občine Ljubi }ana-Moste- РоИе 

609. Odlok o spremembi pravil o razpola- 
ganju ч skupnimi rezervami gospodar- 
skih onranizacij občine Ljubljano- 
Moste-Polje. 610. Odlok o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Ljubljana-Moste-Polje. 611. Odlok o določitvi območja, na katerem 
se lahko ustanovi kraievna skupnost 
občine Ljubijana-Moste-Polje. 

612 Odločba o ustanovitvi novih oddelkov 
v Šolskem letu 1962/6"^ občine Ljubiiana- 
Moste-Polje, б1\ Odločba o določitvi občinske matične 
knjižnice občine Ljubljana-Moste-Polje. 

614 Odločba o imenovanju upravitelja 
osnovne lolc Sostro, 

6П. Odlok o proračunu za leto 1962 občino 
Vrhnika. 
Zaključni računi gospodarskih orga- 
nizacij. 

2. 15,5% od skupnih 
virov dohodkov za 
sklad za skupno fi- 
nanciranje nego- 
spodarskih investi- 
cij na območju 
okraja Ljubljana 

3. v občinski sklad 
za šolstvo: 
a) 31,1 "/o od skup- 

nih dohodkov, 
ki pripadajo 
proračunu 
občine 81,266.000 

b) 25°/« od poseb- 
nih dohodkov, 
razen dopolnil- 
nega proračun- 
skega prispevka 

23,742,000 
c) 200/o dopolnilne- 

ga proračunske- 
ga prispevka, ki 
pripada prora- 
čunu 5,792.000 

4. odvod v 100/o po- 
sebno proračunsko 
lezervo 
tako, da ostane za 
financiranje pro- 
računa 

II. izdatke v znesku 

2. člen 
Nastavitve pri občinskih organih 

ter financiranje drugih izdatkov, za 
katere v izdatkih proračuna in 
skladov niso določena sredstva, se 
lahko izvrši le na podlagi predloga 
pristojnega sveta in ob soglasju 
Sveta za družbeni plan in finance. 

3. člen 
Organi občinskega ljudskega od- 

bora in skladov morajo voditi evi- 
denco o potrošnji sredstev ter po 
vsakem tromesečju poročati oddel- 
ku za finance. 

4. člen 
Svet za družbeni plan in finan- 

ce je pooblaščen, da razpolaga s 
proračunsko rezervo v vsakem če- 

li 0,800.000 

22,001,000 

210,230.000 

210,230.000 

trtletju do ene četrtine \ letnega 
plana proračunske rezerve, o čemer 
mora naknadno poročati občinske- 
mu ljudskemu odboru. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasnikiu, uradnem vestniku 

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

Stev.: 4/1-010-13/62. . 
Datum: 21. apiil 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1, r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Vrhnika za leto 1962 

po delih 
A. DOHODKI 

1. del — Skupni dohodki 261,306.000 din 
2. del — Posebni dohodki 123,926.000 din 
3. del — Dohodki državnih organov — 
4. del — Ostali dohodki 9,336.000 din 
6. del — Prenesena sredstva 12,221.000 din 

Skupaj vsi dohodki 406,789.000 din 
Odvod v sklade in 10 Vo posebno 
proračunsko rezervo 196,559.000 din 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 210,230.000 din 

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

— samostojnim zavodom 
— družbenim organizacijam 
— skladom 
— ostale dotacije 

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

Skupaj izdatki 

3,726,000 din 
14,145.000 din 
8,071.000 din 

73,460.000 din 
14,430.000 din 
37,919.000 din 

6,875.000 
17,227.000 
5,800.000 
3,500.000 33,402.000 din 

4,865.000 din 
20,212.000 din 

210,230.000 din 

Zaključni račun ONPZ MIZARJEV IN SORODNIH STROK, Ljubljana 
Wolfova 12 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra ISCt PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

463 

12,383 
60,191 
12,008 

298 

85,342 

Zap 
št. Postavka Znesek 

v 000 din 

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 
e. Druga pasiva 

SKUPAJ 

807 

14,073 

2,856 
67,606 
85,342 

Vodja računovodstva: 
Bogomir Skerjanc 

Predsednik OD 
Leopold Dobrajc 

Direktor: 
Rajko Sajovlc 

Zaključni račun montažnega instllacijskcga podjetja »MONTER-«, 
Ljubljana, Celovška 180 b 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 
Zap 
st Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
t- Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabo 
t Sredstva skupne porabe 
I Denarno sredstva skupne 

porabe 
C Obratna tredstva 

9. Skupna obratna sredstva 
D Izločena sredstva 

I Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In druglli 
skladov 

I. Denarna sredstva nera» 
porelenlh sredstev 
B Sredstva v obračunu 

In druga aktiva 
9 Kupci In druge tenarve 
9 Druga aktiva 

s K ti p a 11 

Znesek 
" 000 din 

10.257 

3.058 

5.277 

594 
432 

12.296 

31.914 

Zap 
5t 

Znesek Naziv postavke v oon din 

A Viri osnovnih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. DrugI vlii osnovnih 

sredstev 
B. Viri sredstev skupne 

porabe 
9 Sklad skupne porabe 
4 Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C, Viri obratnih sredstev 
5 Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
I Rezervni sklad In drugi 

skladi 
9 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E Viri sredstev 

v obračunu In druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druca pasiva 

skupajt 

4.428 
6.887 

3.777 

624 
3,902 

5.408 
4.363 

525 
31.914 

Računovodja: 
M. Kavčič 

Predsednik UO: 
Tone Komat 

Direktor: 
M. Bukovec 


