
GILANMIM 

Ljubljana, u. septembra 1962 

URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 63 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA HRASTNIK 
6i6. 

Na podlagi 47. in. 49. člena za- 
kona o upravnih taksah (Uradni 
list FLRJ št. 28/59), in 2. to6ke 26. 
člena statuta občine Hrastnik je 
0bčinski ljudski odbor Hrastnik na 
86ji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 25. avgusta 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o občinskih 

taksah. 

1. člen 
V tarifi občinskih taks (Glasnik 

0l£raja Ljubljana, številka 23/62) se 
spremeni naslednje: 

Tarifna številka 3 — Taksa na 
firmo se spremeni v celoti in se od- 
slej glasi: 

Vsaka fizična ali pravna oseba, 
ki se bavi na območju občine s 
katerokoli gospodarsko dejavnostjo, 
plača letno takso na firmo, in to; 

1. Zasebni obrtniki, ki se baviio 
^ključno z uslužnostnimi opravili, 
Ш sicer: 

a) zasebni obrtniki, ki plačujejo 
družbene obveznosti v pavšalnem 
Znesku 1500 din, 

b) ostali zasebni obrtniki 5000. 
2. Vsi ostali zasebni obrtniki in 

Zavezanci samostojnih poklicev 20 
tisoč din. 

3. Obrtna podjetja in delavnice, 
ki plačujejo družbene obveznosti v 
pavšalnem znesku 10.000 din. 

4. Zasebne gostilne: 
a) v prometiem kraju 10.000 din, 
b) izven prometnega kraja 2500. 
5. Gostinska podjetja; 
a) sedež podjetja 20.000 din, 
b) vsaka poslovalnica 5000 din, 
6. Trgovska podjetja: 
a) sedež podjetja 30.000 din, 
b) vsaka poslovalnica 7000 din. 
7. Poslovalnice tobaka na debelo 

10.000 din. 
8. Trafike in kioski 4000 din. 
9. Kmetijske zadruge: 
a) sedež 25.000 din, 
b) obrat 10.000 din. 
10. Vse ostale gospodarske orga- 

nizacije: 
a) sedež podjetja 30.000 din, 
b) vsaka poslovalnica ali obrat 

'O.OOO din. 
Taksa na firmo dospe v plačilo 

'• januarja za celo koledarsko leto 
naprej in mora biti izplačana do 
'■ marca v letu. Ce se je gospodar- ska dejavnost pričela po 30. juniju, 
86 plača za tisito koledarsko Ičto 
samo polovico letne takse na fir- 
mo. 

Za leto 1962 velja rok za plačilo 
P dni od dneva objave tega od- 
loka. 

Izven prometnega kr^ja se sma- 
{rajo vasi Krnice, Svibno in Pod- 
kraj. 

Delavnice, trafike, kioski in pro- 
dajalne se einatraj0 v SIiHlslu t® ^а* 
^"ne številke za .samosrojne in so 

za vsako izmed njih posebej plača 
letna taksa na firmo. 

Ta odlok velja od dneva obia- 
ve v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljaaa, uporablja pa se 
od 1. 1. 1962. 

Številka: 01/1-010-3/62. 
Hrastnik, dne 2. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Bračko 1.1. 

617. 
Na podlagi 2. odstavka 5. člena 

uredbe o ureditvi in opravljaniu 
dimnikarske službe (Ur. 1. LRS st. 
21/50) in na podlagi 26. člena sta- 
tuta občine Hrastnik je občinski 
ljudski odbor Hrastnik na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajav- 
cev, dne 25. avgusta 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi enotnega dimnikarskega 
okoliša za območje občine HrasTnik 

1. člen 
Vse območje občine Hrastnik in 

občine Sevnica je en dimnikarski 
okoliš. 

2. člen 
Za pravilno opravljanje dimni- 

karske službe in za organizacijo 
dimnikarske službe skrbi svet za 
splošne in notranje zadeve občin- 
skega ljudskega odbora Hrastnik 
in pristojni upravni organ občin- 
skega ljudskega odbora Hrastnik. 

3. člen 
Dimnikarske usluge na območju, 

navedenem v 1. členu tega odloka, 
opravlja dimnikarsko podjetje 
»Dimnikar« Hrastnik, sedež Ra- 
deče. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. septembra 

1962, in s tem preneha veljati od- 
Ipk o določitvi enotnega dimnikar- 
skega okoliša za območje občine 
Hrastnik, objavljen v Glasniku 
okraja Ljubljana, št. 48/60). 

Številka: 01/1-313-47/62. 
Hrastnik, dne 25. avgusta 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

618. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

us,tvar|anju in uporabi sredstev 
republiških in občinskih rezervnih 
skladov za potrebe gospodarskih 
organizacij (Ur. Ijst FLRJ št. 9/61 
i jI 22/62) in določb odloka o od- 
stotku prispevka, ki se plačuje v 
rezervni skjad I.R Slovenije za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list LRS št. 26/62) je občinski Ijud- 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 20. sejo Mestnega sveta 

Na osnovi 2. člena odloka o spremembi in dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana 

sklicujem 
20. sejo Mestnega sveta, ki bo v sredo, dne 19. septembra 1962 ob 16.30 
v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Poročilo o delu koordinacijske komisije za izdelavo generalnega 
urbanističnega načrta Ljubljane. 

2. Poročilo in razprava o izvajaлju plana stanovanjske graditve 
v Ljubljani. 

3. Razprava in sklepanje o pravilih in o potrditvi sistemizacije 
delovnih mest Prireditvene poslovalnice »Festival« v Ljubljani. 

4. Razprava in sklepanje o uporabnini za uporabo spisov In na- 
črtov v Mestnem arhivu ter o prenosu ppobUstila za določanje 
položajnih plač na upravni odbor Mostnega Arnlva. 

9. Razprava in sklepanje o pravilih Mestnega sklada za komunalno 
izgradnjo v Ljubljani. 

6. Razprava in sklepanje o spremembi odloka o občinski dokladi 
na dohodke od kmetijstva v občinah na območju mesta Ljub- 
ljane za leto 1962. 

7. Razprava in sklepanje o pristopu Mestnega sveta k skupnosti 
ustanoviteljev Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva. 

8. Imenovanja. 

Morebitno odsotnost javite oddelku za občo upravo OLO Ljubljana, 
Kresija, soba št. 11/1 (telefon 32-566 int. 207 — skupščinska pisarna). 

Predsednik Mestnega sveta: 
Ing. Marijan Teplna 1. r. 

ski odbor Ljubljana-Center na seji 
občinskega zbora in na se i i zbora 
proizvajalcev dne 6. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi odstotka prispevka, ki 

se plačuje v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih 

organizacij se steka prispevek, ki 
znaša za gospodarske organizacije 
v občini Ljubljana-Center 5 '/o od 
doseženega čistega dohodka, zmanj- 
šanega za izplačane osebne dohod- 
ke, za 40/o stanovanjski prispevek, 
prispevek za socialno zavarovanje 
po dopolnilni stopnji 2"/a ter z,a 
znesek, ki ga mora gospodarska 
organizacija odvajati v svoj rezerv- 
ni sklad. 

2. člen 
Po določbi diugega odstavka 3. 

člena pravilnika o obračunavanju 
in plačevanju sredstev v skupne 
rezerve gospodarskih organizacij 
(Ur. list FLRJ št. 16/61) v zvezi z 
odlokom o odstotku prispevka, ki 
se plačuje v rezervni sklad LR 
Slovenije za potrebe gospodarskih 
organizacij (Ur. list LRS št. 26/62) 

vplačujejo gospodarske organizaci- 
je v občini Lj|ubljana-Cehter pri- 
spevek v rezervni sklad občine 
Ljubljana-Center v višini 24/o od 
doseženega čistega dohodka, zmapj- 
Šanega za zneske, ki So navedeni 
v 1. členu tega odloka. 

3. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati odlok o določitvi od- 
stotka prispevka, ki se plačuje v 
skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana št. 36/62). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 1962 jfi ^ićej: 
tudi za prispevke, ki jln |je treba 
odvesti v skupne rezerve gOSpodaT- 
skih organizacij po zaključnih ra< 
čunih za leto 1961. 

Znak: T/PV-420/C — prisp. v rez 
sklad. 

Ljubljana, dno 6. sept. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje 1. r. 
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619. 
Na podlagi 29. iu 30. Clcnn za- 

kona o organizaciji in finansiranju 
socialnega zavaroTuuja (Uradni list 
FLRJ št. 22/62) in določb sklepa o 
pogojih, ki morajo biti izpolujcui 
za ustanovitev komunalne skupno- 
sti socialnega zavarovanja delav- 
cev (Ur. list LRS št. 26/62), je ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
6. septembra 1962 spiejel 

ODLOK 
o ustanovitvi komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja za območje 

občine Ljubljana-Cenler 

1. člen 
Ustanovi se komunalna skupnost 

Socialnega zavarovanja za območje 
občine Ljubljana-Center. 

2. člen 
Komunalna skupnost socialnega 

zavarovanja ima svojo skupščino. 
Skupščino komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja sestavljajo 
člani, ki jih izvolijo: delavski sveti 
gospodarskih organizacij in ustrezni 
organi delovnih kolektivov v dru- 
gih organizacijah; organi sindikal- 
nih organizacij delavcev, zaposle- 
nih pri zasebnih delodajalcih, po- 
klicnih organizacij zavarovancev 
obitnikov in oseb, ki opravljajo 
druge samostojne dejavnosti ter 
društvo upokojencev in delovnih 
invalidov. 

■J. člen 
Volitve članov skupščine komu- 

nalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja vodi volilna komisija. 

Volilno komisijo sestavljajo pred- 
sednik in štirje člani ter njihovi 
namestniki, ki jih imenuje za za- 
deve socialnega zavarovanja pri- 
stojni svet občinskega ljudskega 
odbora. 

4. Člen 
Prve volitve članov skupščine 

komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja se morajo opraviti naj- 
kasneje do 10. oktobra 1962. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj in se ob- 

javi v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Znak: T/PV-022/kom. skup. soc. 
zav. 

Ljubljana, dne 6. sept. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje 1. r. 

v Ljubljani, Gradišče št. 2, in si- 
cer z dnem 1. oktobra 1962. 

2. 
Pripojena zavoda nehata z dnem 

pripojitve. 
3. 

Pripojena zavoda sestavita za- 
ključni račun po slanju 30. septem- 
bra 1962. 

4. 
Vse premoženje ter vse pravice 

ju obveznosti pripojenih zavodov 
prevzame Centralni zavod za na- 
predek gospodinjstva v Ljubljani. 

5. 
Ta odločba se objavi v >Glas- 

niku<, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana in velja, ko jo potrdi Iz- 
vršni svet Ljudske republike LU 
Slovenije. 

Znak; T/PV-022 Zavod za napre- 
dek gospodinjstva. 

Ljubljana, dne 6. sept. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje 1. r. 

OBČINA UUBUANA SISKA 
621. 

Na podlagi 14. in 39. člena te- 
meljnega zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavo- 
dov (Uradni list FLRJ 52-847/59) in 
25. člena statuta občine Ljubljana- 
Siška je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Siška na seji občinskega 

zbora in zbora proizvajavcev dne 
6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Siška 

za leto 1962. 
1. člen 

Proračun občine Ljubljana-Siška 
za leto 1962 obsega: 

I. dohodke v znesku 1.618,318.000 din 
ki se razporedijo takole: 
1. 9,3 '/o od skupnih virov dohodkov za sklad za 

skupno financiranje strokovnega šolstva za ob- 
močje okraja Ljubljana 92,228.000din 

2. 16,3% od skupnih virov dohodkov za sklad za 
skupno financiranje negospodarskih investicij 
na območju okraja Ljubljana 161,645.000 din 

3. 12,5 % od vseh proračunskih dohodkov občine 
— po odbitku dohodkov iz 1. in 2. točke tega 
člena in prenesenih sredstev iz leta 1961 za 
financiranje skupnega programa mestnih občin 156,877.000 din 

4. odvod v 10'/o posebno proračunsko rezervo 72,904.000 din 
tako, da ostane za financiranje proračuna občine 1.134,664.000 din 

II. izdatke v znesku 1.134,664.000 din 

2. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da razporeja sredstva 
proračunske rezerve za premalo 
predvidene izdatke po posameznih 
postavkah proračuna in dovoljuje 
izplačila za izredne izdatke iz pro- 
računske rezerve do višine četrtine 
letnega plana proračunske rezerve 
proti naknadnemu poročanju občin- 
skemu ljudskemu odboru. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Štev.: 2/13-400-11/62. 
Datum: 6. april 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Janez Nedog 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA ЖКЛ ZA LETO 1962 PO DELIH 

A. DOHODKI; 
1. del — Skupni dohodki 991,687.000 
2. del — Posebni dohodki 503,132.000 
3. del — Dohodki državnih organov 4,200.000 
4. del — Ostali dohodki 49,925.000 
6. del — Prenesena sredstva 69,374.000 

Skupaj vsi dohodki 1.618,318.000 
Odvod v sklade in 10 Ve posebno 

proračunsko rezervo 483,654.000 
Ostane za kritje proračunskih iz- 

datkov 1.134,664.000 

620. 
Na podlagi 7. točke 24. člena 

statuta občine Ljubljana-Center in 
2. člena temeljne uredbe o finanč- 
no samostojnih zavodih (Ur. list 
FLRJ št. 51/53) je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 6. sept. 1962 sprejel 
tole 

ODLOČBO 

1. 
Center za napredek gospodinj- 

stva v Ljubljani, Trubarjeva cesta 
št. 8 in Zavod za pospeševanje go- 
spodinjstva v Ljubljani, Komenske- 
ga ulica št. 7, ki sta samostojna 
zavoda, se pripojita k Centralnemu 
zavodu za napredek gospodinjstva 

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 

3,000.000 
47,000.000 

378,900.000 
28,620.000 

3,500,000 
95,000.000 
52,000.000 

201,995.000 
71,000.000 
47,000.000 

457,520.000 
148,292,000 
58,357,000 

1.134,661.000 

622. 
Na podlagi 1. in 2. člena zakona 

o spremembah zakona o ustvaijanju 
in uporabi sredstev republiških in 
občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list FLRJ št. 22/62), 10. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Siška in 17. 

ODLOK 
o določitvi prispevka, ki se steka 
v skupne rezene gospodarskih or- 
ganizacij na območju občine Ljub- 

ljana-Siška. 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih 

organizacij se steka prispevek, ki 
znaša 5 0/o od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke in za znesek, ki ga 
mora gospodarska organizacija pla- 
čevati v svoj rezervni sklad. 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se 

bodo uporabile tudi za prispevke, 
ki jih je treba odvesti v slcupne 
rezerve gospodarskih organizacij iz 
čistega dohodka po zaključnih la- 
čunih za leto 1961. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

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

Številka: 1/1-420-24/62. 
Datum: 28. avgust 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Janez Nedog 1. r. 

poglavja družbenega plana občine 
Ljubljana-Siška za leto 1962 je ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Siška 
na 19. seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajavcev z ločenim 
glasovanjem dne 28. avgusta 1962 
spreje' 

623, 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. 1. LRS št. 19-88/52) ter 3. in 
8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Ur. 1. FLRJ št. 2-22/59) je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Siška na 19. redni seji obeh zborov 
z ločenim glasovanjem dne 7. sep- 
tembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju prcbl- 
vavstva v občini Ljubljana-Siška. 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja tuberkuloze se izvede obvezno 
fluorografiranje vseh prebivavcev 
v občini Ljubljana-Siška, ki so ro- 
jeni do konca leta 1943 oziroma sta- 
rih nad 19 let. 

2. člen 
Fluorografiranje je brezplačno. 

Stroški fluorografiranja se krijejo 
iz sredstev občine Ljubljana-Siška. 

3. člen 
Fluorografiranje se bo izvršilo 

v času od 25. sepetmbra 1962 do 6. 
oktobra 1962. 

4. Člen 
Po izvršenem fluorografiranja 

se morajo na individualni poziv 
pristojnega upravnega organa za 
zdravstvo ali pooblaščenega zdrav- 
stvenega zavoda odzvati na kontrol- 
ni pregled poklicane osebe. 

5. člen 
Svet za zdravstvo občinskega 

ljudskega odbora Ljubljana-Siška 
je pooblaščen, da izda za izvajanje 
tega odloka natančnejše predpise 
in ukrepe. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10,000 di- 

narjev se kaznuje, kdor se ne ude- 
leži fluorografiranja ali kontrol- 
nega pregleda ali ovira izvršitev 
tega odloka in na podlagi odloka 
izdanih predpisov in ukrepov. 
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7. Člen 
Ta odlok Telja takoj in se objavi 

▼ >Glasniku«> uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 1/1-51-1/62. 
Datum: 7. september 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Janez Nedog 1. r. 

OBCiNA LOGATEC 

624. 
Na podlagi 15. člona zakonu o 

občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
1'RS St. 19/59) v zvezi z 8. členom 
Jemeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FI.RJ št. 2/59) in 2^. člena sta- 
|uta občine Logatec je občinski 
Uudski odbor Logatec na seji občin- 
6Kega zbora in na seji zbora proiz- 
Vajavcev dne 24. julija 1962 sprejel 

ODREDBO 
0 uporabi perišča »Nn studencu« 

v 2irch. 

1. 
Perišče »Na studencu« v Zireh, 

Pare. št. 1277/1, seznam XVI, k. o. 

Zirl, se sme uporabljati samo za 
pranje perila in tkanin za družin- 
sko rabo. 

Kakršnakoli drugačna uporaba, 
zlasti napajanje živine, ni dovo- 
ljena. 

2. 
Kršilci določb iz 1. točke te od- 

redbe se kaznujejo zaradi prekr- 
ška z denarno kaznijo do 10.000 din. 

3. 
Ta odredba velja od dneva ob- 

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

Številka: 010-21/62-2. 
Datum: 24. julij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglic 1. r. 

OBČINA RIBNICA 
625. 

POPRAVEK 
odloka o občinskem prometnem dav- 

ku v občini 
promeme 
Ribnica. 

V tarifi k odloku o občinskem 
pronjetnem davku v občini Ribnica, 

objavljenem v »Glasnikut, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, št 55/62 
z dne 20. julija 1962, je v opombi 2 
pod e) k tar. St. 2 dela C tarife 
prometnega davka nastala pomota 
in se določilo pod e) opombe 2 pra- 
vilno glasi: 

e) od osebnih avtomobilov, avto- 
busov, traktorjev, tovornjakov in 
priklopnikov, kadar nabavljajo bla- 
go družbeno pravne osebe. 

Številka: 421-15/62-04. 
Ribnica, dne 31. avgusta 1962. 

Tajnik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Pelrič 1. r. 

OBČIMA VRHNIKA 
626. 

Na podlagi 11. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 
fLRJ št. 17/61) in 26. člena statuta 
občine Vrhnika je občinski ljudski 
odbor Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajav- 
cev dne 31. avgusta 1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi invalidskih učnih de- 
lavnic za gluho mladino v Ljublja- 

ni plačevanja dela proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki pripada občini Vrhnik« 

za leto 1962. 

1. člen 
Invalidske učne delavnico za 

gluho mladino v Ljubljani se zo 
leto 1962 popolnoma oprostijo pla- 
čevanja tistega dela proračiinske'feo 
prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki pripada občini Vrhnika 

2. člen 
Invalidske učne delavnice za 

gluho mladino v Ljubljani vložijo 
oproščeni del proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev v svoj poslovni sklad. 

3. sklad 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Ste v.: 4/1-010-16/62. 
Datum: 31. avgust 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

52. 
Na podlagi 4. točke 27. člena sta- 

seja obeh zborov dne 7. 9. 1962 
'uta okraja Ljubljana in 39. ter 97. 
^lena zakona o proračunih in o fi- 
''ansiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52-847/59) je 
0Krajni ljudski odbor Ljubljana na 
tej i okrajnega zbora in na seji zbo- 

ra proizvajalcev dne 7. septembru 
1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna 
okraja Ljubljana za letu 1962 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna 

okraja Ljubljana za leto 1962 za 
376,000.000 dinarjev, in sicer: 

din 
1. del — Prosveta in kultura 9,640.000 
2. del — Socialno varstvo 2,000.000 
3. del — Zdravstvena zaščita 5,500.000 
5. del — Državna uprava 90,844.090 
8. del — Dotacije — samostojnim zavodom 28,500.00 

— družbenim organizacijam 23,830.000 
— skladom 36,300.000 

9. del — Obveznosti iz posojil in garancij 40,120.000 
10. del — Proračunska rezerva 119,266.000 
11. del — Sredstva za nove naloge 20,000.000 

2. člen 
Svet za družbeni^plan in finan- 

ce se pooblašča, da izvede v spo- 
razumu s prizadetimi organi ome- 
l'tve potrošnje iz I. člena po posa- 
ftieznlh proračunskih partljali in 
Pozicijah v okviru zneskov po delih 
12 1. člena. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance se pooblašča, da sme v primeru 

Potrebe izvajati prenose (virmane)' 
v okviru proračunskega globala po 
omejitvi. 

4. Člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
n'Ku okraja I Ljubljana. 

Stev.: 401-020/62-4/4. 
Ljubljana, dne 7. sept. 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

53. 
Na podlagi 4. člena Zakona p 

tozdovih (Ur. 1. LRS St, 30-262/61) 

ter po sporazumu z Okrajnim ljud- 
skim odborom Novo mesto in Koper 
je Okrajni ljudski odbor Ljublja- 
na na seji okrajnega zbora in seji 
zbora proizvajalcev dne 7. septem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi gozdno-gosppdarskih 

območij v okraju Ljubljana. 

V okraju Ljubljana se določijo 
ljubljansko, kočevsko-ribniško, po- 
stojnsko, brežiško in novomeško 
gozdno-gospodarsko območje. 

2. člen 
Ljubljansko gozdno-gospodarsko 

območje zajema v celoti upravne 
občine: Dotnžale Kamnik, Ljublja- 
na-Bežigrad, Ljubijana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Siška Medvode, Trbovlje 
in Vrhnika ter občine Cerknica (sa- 
mo del k. o. Rakek, Bezuljak in Kož- 
jick), Grosuplje (razen k. o. Cesta, 
Zdenska vas, Videm-Dobrepolie, Za- 
gorlca, Podgora, Kompolje, Višnje, 
Ambrus, Veliko Globoko, Podlmkov- 
Je, Sušica, Zagradec, Valična vas. Dob, 
Podboršt in Krka), Hrastnik (razen 

k. o. Vrhovo, Hotemež, Radeče, Sv. 
Peter pri Loki ter delu k. o. Svibno 
in Njivice), Litija (razen k. o. Okrog, 
Vodice, Tihaboj, Selo-Mirna, Dole, 
St. Lovrenc ter dela k. o. Velika 
Goba, Konjšica in Polšnik), Ljub- 
1 jano-Vič-Rudnik (razen k. o. Lu- 
žarji. Dvorska vas. Velike Lašče, 
Uluka, Osolnik, Selo ter dela k. o. 
Krvava peč in Turjak), Logatec 
(razen dela k. o. Novi svet in Kačja 
vas), Zagorje (razen dela k. o. Sv. 
Jurij pod Kumom). 

Kočevsko-ribniško gozdrio-gospo- 
darsko območje zajema v celoti 
upravni občini Kočevje in Ribnica 
ter občini Grosuplje (samo k. o. 
Cesta, Zdenska vas, Zagorica, Vi- 
dem-Dobrepolje, Podgora, Kompo- 
lje in del Veliko Globoko) in Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik (samo k. o. Lužar- 
ii, Dvorska vas. Velike Lašče, Ula- 
ka, Osolnik, Selo ter dela k. o. Kr- 
vava peč iu Turjak). 

Postojnsko gozdno-gospodarsko 
območje zajema v okraju Ljubljana 
upravni občini Cerknica (razen del 
k. o. Rakek, Bezuljak in Kožljek* 
ter Logatec (samo del k. o. Novi 
svet m Kačja vas). 

Brežiško gozdno-gospodarsko ob- 
močje zajema v oktajvi Ljubljana 
u])ravne-občine Hrastnik (samo k. o. 
Vrhovo, Hotemež, Radeče, Sv. Pe- 
ter pri Loki ter dela k. o. Svibno 
in Njivice), Litija (samo k. o. Okrog, 
Tihaboj, Selo-Mirna. Vodice, Dole, 
St. Lovrenc ter del k. o. Velika 
Goba, Konjšica in Polšnik), Zagor- 
je (samo del k. o. Sv. Jurij pod 
Kumom). 

Novomeško gozdno-gospodarsko 
območje zajema v okraju Ljublja- 
na del upravne občine Grosuplje 
(samo k. o. Višnje, Ambrus, Podbu- 
kovje, Zajjradec. Valična vas, Suši- 
ca, Dob, Podboršt, Kika in del Ve- 
liko Globoko). 

veljati takoj, ko določi postojnsko 
gozdno-gospodarsko območje r- 
Okrajni ljudski odbor Koper, bre- 
žiško in novomeško območje fia 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

4. člen 
Podroben opis mej gozdno-gospo- 

darskih območij izdela Oddelek ia 
gospodarstvo — Gozdarska inSpek- 
cija Okrajnega ljudskega odtpra 
Ljubljana. 

5. člen 
Tu odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana objavi pa se tudi 
v Uradnem listu LRS. 

Stev.: 021-043/62. 
Ljubljana, dne 7. sept. 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

3. člen 
Določila tretjega, četrtega in 

petega odstavka 2. točko pričnejo 

RAZREŠITVE. IZVOLITVE 
IN IMENOVANJA NA 49. SEJI 

OBEH ZBOROV OLO DNE 
7. SEPTEMBRA 1962 

Slane Fele, odbornik okrajnega 
zbora je bil razrešen dolžnosti pod- 
predsednika Komisije za narodno 
obrambo. 

Tone Koprivnikar, podpredsed- 
nik okrajnega ljudskega odbora je 
bil izvoljen za podpredsednika Ko- 
misije za narodno obrambo. 

Ostoj Tuma, odbornik okrajnega 
zbora je bil imenovan še le na- 
daljnjo mandatno dobo kot zastop- 
nik okrajnega ljudskega odbora v 
upravni odbor Centra za usposab- 
ljanje inštruktorjev v gradbeništvu. 

Marija Močivnikar je bila raz- 
rešena dolžnosti upravnice Doma 
Zobotehnične srednje šole v Ljub- 
ljani 



STRAN 260 GLASNIK 

OBJAVE 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev v 20. 
volilni enoti v občinski zbor občin- 
skega ljudskega odbora Cerknica. 

Občinska volilna komisija v ob- 
čini Cerknica podaja v smislu 92. 
člena zakona o volitvah in odpokli- 
cu odbornikov ljudskih odborov po- 
ročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika v občinski zbor ob- 
činskega ljudskega odbora Cerkni- 
ca, ki so bile 2. septembra 1962. 

V volilni enoti št. 20, v kateri se 
voli odbornik, je bil en kandidat, 
in sicer KAVCIC (Ivan) Franc, Unec 
št, 2, ki je dobil 164 glasov. 

Vseh volivcev je v tej volilni 
enoti 254. 

Oddanih glasov je bilo 183. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 19. 
Za odbornika je bil izvoljen kan- 

didat KAVCIC (Ivan) Franc, Unec 
št. 2. 

Namestnik predsednika 
občinske volilne komisije 

v občini Cerknica: 
Ivo Harmel 1. r. 

VSEBINA 
Vabilo na 20. sejo Mestnega sveta. (>23. 

616. Odlok o spremembah odloka o občin- 
skih taksah občine Hrastnik. 624. 

617. Odlok o določitvi enotnega dimnikar- 
skega okoliša občine Hrastnik. 625. 

618. Odlok o določitvi odstotka prispevka, 
ki se plačuje v skupne rezerve gospo- 626. 
darskih organizacij občine Ljubljana* 
Ceiiter. 

619. Odlok o ustanovitvi komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja občino 
Ljubliana-Contcr. 52. 

620. Odločba o pripojitvi Centra za napre- 
dek gospodinjstva in Zavoda za pospe- 53, 
Sevanje gospodinjstva k Centtalnemu 
zavodu za napredek gospodinjstva v 
Ljubljani občine Ljubljana-Center. 

621. Odlok o pioračunu za 1. 1962 občine 
L jubljana-siSka. 

622. Odlok o določitvi prispevka, ki se ste- 
ka v skupno rezerve gospodarskih or- 
ganizacij občine Ljabljana-Siška. 

Odlok o obveznem fluorografiranju 
prebivavstva občine Lj^ibliana-Siska. 
Odlok o uporabi perišča »Na studencu« 
v Zirch občine Logatec. 
Popravek k odloku o občinskem pro- 
metnem davku občine Ribnica. 
Odlok o oprostitvi invalidskih učnih 
delavnic za gluho mladino v Ljubljani 
plačevanja dela proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka oelavceVi 
ki pripada občini Vrhnika. 
Odlok o omejitvi potrošnje proračuna 
okraia Ljubljana za 1. 1962. 
Odlok o določitvi gozdno-gospodarskih 
območij okraja Ljubljana. 
RazreSitve, imenovanja in izvolitve na 
49. seji obeh zborov OLO. 
Poročilo o izidu nadomestnih volitev t 
20. volilni enoti v občinski zbor ob' 
činskega ljudskega odbora Cerknica. 
Zaključni računi gospodarskih orga- 
nizacij. 

Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Utija 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din 

Zj®P Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov, 

nih sredstev 
t Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

3. Banka In blagajna 
1. Kup« In druge terjatve 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

39.418 

108 

6.132 
9.275 
2.760 
3.222 

60.981 

L Viri stalnih sredstev 
l. Poslovni sklad 

4. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald In drugi 

skladi 
IL Druge oblike vtrov 

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

veznosti 
0. Druga pasiva 

SKUPAJ 

43.064 
172 

8.013 

1.612 

7.929 
Iti 

60.981 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Ivan Smrekar Franc Simončlč Ivan Primožič 

Zaključni račun ateljeja za arhitekturo »AZA«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. jt Postavka Znesek 

v 000 din 
Za o Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

3. Banka In blagajna 
4. Kupol In druge terjatve 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

2.125 

11.184 
16.315 
1.078 

321 

31.023 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

11.148 
309 

4.040 

15.510 
16 

31.023 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Antka Skraba Franc RamovS Ing. Ivra Medved 

Zaključni račun SPLOŠNEGA MIZARSTVA, Vrhnika 
AKTIVA BILANCA na dan 31 decembra 1961 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din 

<Cap Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
(I. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

15.103 

2.979 
19.288 
21.759 
6.679 

09.808 

L 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 

SKUTAJ 

8.649 
45 

2.010 

26.136 

7.275 
21.693 
65.808 

Vod)a računovodstva: Predsedntk UO Direktor: 
Mara Kranjc Anton DobrovoIJc Marko Orom 

Zaključni račun industrijske prodajalne »BALA«, Ljubljana, Titova 3 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Z

6
a

t
p Postavka Znesek 

v 000 din 
Z5^P Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1, Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Drugo oblike sredstev 

S. Banka In blagajna 
«. Kup« In druge terjatve 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.3U 

3.709 
1.009 

43.930 
1.117 

91.176 

L Vtrl stalnih sredstev 
L Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skaid in drugI 

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

1.402 

49.713 
61 

91.176 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Milena Debevec Slavko Osolln Leon IvačlC 

Zaključni račun DRUŽBENE PREHRANE — UNIVERSALE, Domžale 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Z^f Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap 54, Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

8. Banka In blagajn 
4. Kupci In druge terjatve 
5. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

209 
198 
270 

673 

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

skladi 
IL Druge ohllke virov 

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

veznosti 
6 Druga pasiva 

SKUPAJ 

I 

671 

673 

Vodja računovodstva: Predsednik UO Direktor: 
Marija Breskvar Štefan Korltnlk Matija Svoljšak 

Zaključni račun prodajalne »UNIVERSALE«, Domžale 
AKTIVA BILANCA ha dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap Postavka Znesek 

v 000 din 
■Zap. jt Postavka Znesek 

v ooo 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 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

2.241 

4.074 
1.382 

16.596 
710 

24.983 

I. Viri stalnih sredstev 
l. Poslovni sklad 
2 Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skaid In drugI 

skladi 
II. Druge oblike virov 

sredstev 
t. Krediti pii banki 
5. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
6 Druga pasiva 

SKUPAJ 

4.784 
39 

781 

13.957 

9.584 
238 

24.983 

Vodja računovodstva! Predsednik UO Direktor: 
MarlU nropt.ro, Štefan Korltnlk Matija SvoUSak 


