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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
728. 

Na podlagi 5. člena uredbe o po- 
vračilih potnih in diugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. list FLRJ 
Jt. 9/60, 15/61, 24/61 in 16/62) in 
2. točke 26. člena statuta občine 
Grosuplje, je občinski ljudski odbor 
Grosuplje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 

oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o višini dnevnic za uradna 
Potovanja, nadomestila za ločeno 
življenje in kilometrino za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora, 
občinskih zavodov in organizacij, 
tako da se v prečiščenem besedilu 

glasi: 

ODLOK 
0 višini dnevnic za uradna poto- 
vanja, nadomestila za ločeno živ- 
ljenje in kilometrino za uslužbence 
občinskega ljudskega odbora, občin- 

skih zavodov in organizacij 

1. člen 
Uslužbenci po tem odloku so 

osebe, ki so v delovnem razmerju 
* občinskim ljudskim odborom, ob- 
činskim zavoclom ali občinsko orga- 
nizacijo (v nadaljnjem besedilu »ob- 
činski organi«), za katere velja za- 
kon o javnih uslužbencih. 

2. člen 
Dnevnica uslužbencev v občin- 

skih organih znaša: 
1. za uslužbence, razvrščene do 

'štetega XI. plačilnega razreda in 
tehnično osebje — 1700 din; 

v 2. za uslužbence, razvrščene od 
X- plačilnega razreda navzgor, in za 
{ehnično osebje z izobrazbo visoko- 
kvalificiranega delavca — 2000 din. 
. Tajnik občinskega ljudskega od- 
oora sine v upravičenih primerih 
* potnim nalogom določiti višjo 
dnevnico, in sicer za uslužbence iz 
'■ točke tega člena 2000 din, za 
Uslužbence iz 2. točke tega člena 
Pa 2500 din. 
. Honorarnim uslužbencem se do- 
'oči dnevnica po honorarju v skla- 
du z določbami, ki veljajo za redne 
Uslužbence. 
, Honorarnim uslužbencem, ki jim 
nonorarna služba ni edini poklic, 
se določi dnevnica po glavnem po- 
liču, če je to zanje ugodnejše. 

3. člen 
V smislu 4. odstavka 21. člena 

Uredbe o povračilih potnih in dru- 
S'n stroškov javnih uslužbencev se 
uslužbencu, če traja službeno poto- vanje skupaj manj kot 24 ur, toda 
'eč kot 12 ur in uslužbenec na tem ~ ur |U UOIUAAJUIICV. 41 a ivaui 
letovanju ni prenoCcval in ni bil na noti več kot 4 ure v času od 22. 

ure. dnevnica zmanjša za 30V#. 
na p 
do 6. 

4. člen 
Nadomestilo za ločeno življenje 

maša za uslužbence občinskih or- 
ganov 5000 do 10.000 din na mesec. 
V posebno upravičenih primerih se 
sme izjemoma priznati uslužbencem 
1. in II. vrste ter tehničnemu osebju 
s kvalifikacijo visokokvalificiranih 
delavcev tudi večje nadomestilo, 
vendar največ 15.000 din na mesec. 
Ce se prizna uslužbencem nadome- 
stilo nad 10.000 din na mesec, mora 
izdati o tem predstojnik organa po- 
sebno obrazloženo odločbo. 

5. člen 
Uslužbencem, ki potujejo na služ- 

benem potovanju z lastnim vozilom, 
pripada za vsak prevoženi kilometer 
povračilo, in sicer: 

— za osebni avtomobil in motor- 
no kolo — 25 din, 

— za moped — 15 din. 

6. člen 
Uslužbenci organov imajo po 

I4.a členu uredbe o povračilih pot- 
nih in drugih stroškov javnih usluž- 
benecev pravico do povračila stro- 
škov za prevoz z javnimi promet- 
nimi sredstvi na delo in z dela, ki 
presegajo 600 din na mesec. 

7. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje o višini dnevnic za urad- 
na potovanja, nadomestila za lo- 
čeno življenje in kilometrino zn 
uslužbence občinskega ljudskega 
odbora, občinskih zavodov in orga- 
nizacij, objavljen v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana 
ši 8/62, in odlok o spremembah od- 
loka o višini dnevnic za uradna 
potovanja, nadomestila za ločeno 
življenje in kilometrino za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora, 
občinskih zavodov in organizacij, 
objavljen v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana št. 40/62. 

8. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 8. dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, določilo 
5. člena tega odloka pa se uporablja 
od i. julija 1962. 

St. 114-2/62-1/i. 
Grosuplje, dne 3. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 

729. 
Na podlagi 27. člena zakona o 

prispevku iz dohodka gospodarskih 
organizacij (Ur. list FLRJ St 8/61, 
26/61 in 12/62) ter 8. in 10. čl. sta- 
tuta občine Kočevje je občinski 
ljudski odbor Kočevje na seji ob- 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 52. sejo okrajmega zbora in sejo zbora 
proizvajalcev 0L0 Ljubljana 

Na podlagi 83. člena Zakona o okrajnih ljudskih odborih teB 
48. člena statuta okraja Ljubljana 

sklicujem 
52. sejo okrajnega zbora in sejo zbora proizvajalcev, ki bo v torek, 
dne 20. novembra 1962 ob 9. uri dopoldne v veliki sejni dvorani na 
Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red; 

1. a) Razprava in sklepanje o priporočilu o nalogah in ukrepih 
na področju urbanizma. 

b) Razprava in sklepanje o poročilu o delu okrajne urbanistične 
inšpekcije v L polletju 1962. 

c) Razprava in sklepanje o poročilu o stanju urbanističnih do- 
kumentacij za področja izven ljubljanskih občin. 

2. Poročilo o delu komisije za prošnje in pritožbe okrajnega ljud- 
skega odbora za leto 1962. 

3. Poročilo o prenosu zadev borcev in invalidov na občinske ljud- 
sko odbore. 

4. Predlog odloka o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
okraja Ljubljana za leto 1961. 

5. Predlog sklepa o povečanju sredstev za osebne izdatke javnih 
uslužbencev organov, zavodov in organizacij, za katere so v 
okrajnem proračunu predvidena sredstva za osebne dohodke. 

6. Predlog za soglasje k odločbi državnega sekretajja za notranje 
zadeve LRS o ustanovitvi postajo ljudske milice Ljubljana- 
Center št. 3. 

7. Garancije. ' 
8. Personalne zadeve. 
VsaJc ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagat! 

spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO Ljub- 

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

okrajnega ljudskega odbora: 
Boris Mikoi 1. r. 

činskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 29. oktobra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi družbenega plana 

občine Kočevje za leto 1962 

1. člen 
Prvi odstavek XIX. poglavja 

družbenega plana občine Kočevje 
za leto 1962 se spremeni, tako aa 
se odslei glasi: »Prispevek iz do- 
hodka komunalnih gospodarskih 
organizacij, gospodarskih organiza- 
cij storitvenih obrti in gostinskih 
gospodarskih organizacij je v vi- 
šini бО'/« dohodek občinskega pro- 
računa in v višini 40% dohodek 
sklada za komunalne potrebe občine 
Kočevje.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

X »Glasniku«, uradnem vestniku 

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

St. 30-6/62-4/1. 
Kočevje, dne 29. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-BE2IGRAD 

730. 
Na podlagi 14. in 30. člena Te- 

meljnega zakona o proračunih in 
financiranju samostojnih zavodov 
tUradni list FLRJ št. 52-847/59) in 
3. točke 27. člena statuta občine 
Liubljana-Bežigrad je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega Zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 26. okt9bra 
1962 sprejel 



STRAN 294 GLASNIB 

r ODLOK 
0 omejitvi potrošnje proračuna občine Ljubljana-Bezigrad za leto 1962 

1 v- 1. člen 
Omeji se potrošnja proračunskih izdatkov občine Ljubljana-Bežigrad 

za leto 1962 za 60,856,000 din. in sicer: 
1. del — 1'rosveta in kultura 1,000.000 din 
2. del — Socialno skrbstvo 1,600.000 din 
3. del — Zdravstvena zaščita 7,700.000 din 
5. del — Državna upravo 7,000,000 din 
6. del — Komunalna dejavnost 9,000.000 din 

— oddelek za komunalne zadeve 6,000.000 
— oddelek za splošne in notranje 

zadeve 3,000.000 
7. del — Negospodarske investicije 726.000 din 
8. del — Dotacije 4,330.000 din 

— samostojnim zavodom 2,000.000 
— državnim organom '500.000 
— družbenim organizacijam 

in društvom 1,730.000 
9. del — Obveznosti iz posojil 500.000 din 

10. del — Proračunska rezerva 29,000.000 din 

2. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

Se pooblašča, da izvede v sporazumu 
t prizadetimi o. gani in organizaci- 
jami omejitve izdatkov iz 1. člena 
po posameznih partijah in pozicijah. 

J 3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da v primeru potrebe 
izvaja prenose v okviru proračun- 
skega globala po omejitvi. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

objave v >Glnsniku<, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

St. 401-12/62-1. 
Ljubljana, dne 26. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman 1. r. 

i 

731. 
'Na podlagi 2. odstavka 1. točke 

odloka o povečanju sredstev za 
osebne izdatke javnih uslužbencev 
(Ur. list FLRJ št. 40-549/62) je spre- 
el občinski ljudski odbor Ljub- 

Jana-Bežigrad na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 26. oktobra 1962 

Г SKLEP 
o zagotovitvi sredstev za povečanje 
osebnih dohodkov delavcev in usluž- 
bencev občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad, njegovih zavo- 

dov in organizacij 

1. Višina sredstev т proračunu 
'mbčine Ljubljana-Bežigrad za leto 
1962, določenih za oeerme dohodke 
delavcev in uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Beži- 
grad, njegovih zavodov in organi- 
zacij se poveča tako, da se zagotav- 
lja povečanje osebnih dohodkov 
vsakega delavca in uslužbenca za 
čistih 400 din mesečno. 

2. Uslužbencem, ki so razvrščeni 
▼ plačilne razrede, se poveča polo- 
žajna plača za znesek, naveden v 
1. točki ne glede na določene naj- 
.viŠje zneske položajnih plač. 

3. Delavcem, ki dobivajo pose- 
ben dodatek, oziroma nadomestilo 
za nenormiran delovni čas, se po- 
veča dodatek oziroma pavšalno na- 
domestilo. 

4. Odločbe, izdane na podlagi 
tega sklepa, ni treba predložiti v 
presojo zakonitosti po 79, členu za- 
kona o javnih uslužbencih. 

5. Ta sklep velja od dneva ob- 
javo v »Glasniku«, uradnem vest- 

niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. oktobra 1962. 

St 02-16/2-1, 
Datum: 26. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman L i. 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK 

732. 
Na podlagi 3. člena temeljnega 

zakona o občinski dokladi in o po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 
in 52/59), 27. člena statuta občine 
in na podlagi sklepa zbora volivcev 
na Igu pri Ljubljani z dne 30. ju- 
lija 1961 je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 31. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi posebnega krajevnega 

prispevka za rekonstrukcijo 
vodovoda za vasi Ig pri Ljubljani, 

Staje, Iška vas, Kot in Iška 

1. člen 
V vaseh Ig pri Ljubljani, Staje, 

Iška vas. Kot in Iška se vpelje po- 
sebni krajevni prispevek v naravi 
(storitvah in materialu) za rekon- 
strukcijo vodovoda. 

Posebni krajevni prispevek v na- 
ravi so dol/ni izpolniti zasebni kme- 
tijski proizvajalci, obrtniki, samo- 
stojni in svobodni poklici, delavci 
in uslužbenci, ki stalno stanujejo 
na območju vasi iz prvega odstavka 
tega člena (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci). 

'Posebni krajevni prispevek v na- 
ravi obstoji v izkopavanju jarkov 
za polaganaje vodovoda in dajanje 
lesa iglavcev. 

2. člen 
Seznam zavezancev iz 1. člena 

tega odloka in višina posebnega 
krajevnega prispevka sta bila spre- 
jeta na zboru volivcev dne 30. ju- 
lija 1961. Višina posebnega krajev- 
nega prispevka je bila določena so- 
razmerno z gospodarsko močjo po- 
sameznega zavezanca. 

Seznam iz prejšnjega odstavka 
je sestavni del tega odloka in je 
vsakomur na vpogled pri krajevnem 
uradu na Igu pri Ljubljani. 

3. člen 
Posebni krajevni prispevek se 

praviloma izpolni v naravi tako, 
da zavezanec izkoplje toliko tekočih 
metrov jarka za cevovod ali da to- 
liko kubičnih metrov lesa iglavcev, 

kakor je določeno v seznamu zave- 
zancev. 

Kdor ne bo izpolnil posebnega 
krajevnega prispevka v naravi, se 
ta spremeni v denarno terjatev. Pri 
tem je računati za vsak tekoči me- 
ter izkopa jarka 1000 din (en tisoč), 
za kubični meter lesa iglavcev pa 
8000 (osem tisoč) din. 

4. člen 
S sredstvi posebnega krajevnega 

prispevka razpolaga Vodovodni od- 
bor Ig pri Ljubljani in ga sme upo- 
rabljati samo za namen, za kate- 
rega je vpeljan. 

Vodovodni odbor Ig pri Ljub- 
ljani skrbi, da se posebni krajevni 
prispevek izpolni in vodi evidenco 
o izpolnitvah po zavezancih. 

5. člen - 
Posebni krajevni prispevk je tre- 

ba izpolniti v letu 1962, izjemoma 
v letu 1963. Izjemo določi Vodo- 
vodni odbor Ig pri Ljubljani. 

6. člen 
Neplačani posebni krajevni pri- 

spevek iz drugega odstavka 3. člena 
tega odloka izterja upravni oragn 
občinskega ljudskega odbora, pri- 
stojen za dohodke po določbah ured- 
be o prisilni izterjavi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov (Ur. 
list FLRJ št. 33/53). 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasnikuc, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 420-29/62. 
Ljubljana, 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
733. 

Na podlagi 1., 2. in 2.a člena te- 
meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebneži krajevnem prispev- 
ku (Ur. list FLRJ št. 19/57, 55/57, 
52/59), 37. člena zakona o pristoj- 
nosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov in njihovih organov (Ur. 
list FLRJ št. 52/57) ter skladno s 
26. členom statuta občine Medvode 
je občinski ljudski odbor na seji 
občinskega zbora in na seii zbora 
proizvajalcev z dne 30. oktobra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinski 

dokladi na dohodke od kmetijstva 
v občini Medvode za leto 1962 

1. člen 
Prečiščeno besedilo odloka o ob- 

činskih dokladah v občini Medvode 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 53/62) 
se spremeni tako, da se drugi člen 
odloka glasi: 

Osnova za občinske doklade od 
kmetijstva je ugotovljeni katastrski 
dohodek, doklada pa se odmerja 
po posameznih katastrskih občinah 
ali delih istih posebej za kmetijske 
površine in posebej za gozdne po- 
vršine po naslednjih stopnjah: 

nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 300.000 do 400.000 
nad 400.000 do 500.000 

nad 500.000 

60 42 16 8 
65 44 17 9 
70 46 18 10 
80 48 19 10 
80 50 22 10 

Letna davčna osnova din 

do 30.000 
nad 30.000 do 50.000 
nad 50.000 do 80.000 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 

Stopnja 
občinske 

dok In de v Vi 
l ii. m. iv. 

Po 1. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade v katastrskih obči- 
nah: Hiaše, Medvode, Moše naselje 
Moše, Zg. Pirniče, Sp. Pirnife, Pre- 
ska, Senica, Sora, Smlednik, Zapoge 
in Zbil je. 

Po II. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade v k. o. Moše naselje 
Dragočajna in v k. o. Golo Brdo 
naselje Seničica. 

Po III. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade k. o. Golo Brdo za 
naselje Golo Brdo, Studenčice, To- 
pol in Žlebe. 

Po IV. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade na celotni katastrski 
dohodek od gozdov ne glede od k. o. 
oziroma naselja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v >Glasnikn<, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 1962. 

St. 010-39/62-04. 
Medvode, 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Ludvik Tramte 1. r. 

36 25 
40 28 
44 31 
46 34 
50 37 
55 40 

734. 
Na podlagi 4. člena zakona o Iz- 

koriščanju kmetijskih zemljišč (Ur. 
list FLRJ št. 43-707/59) in 26. člena 
statuta občine Medvode je občinski 
ljudski odbor na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
30. oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi minimalnih agrotehničnih 

ukrepov na območju občine 
Medvode 

1. člen 
Po določilih tega odloka se mo- 

rajo ravnati vsi lastniki in korist' 
niki obdelovalnih zemljišč v ravnin- 
skih območjih občine Medvode, io 
sicer v k. o. Smlednik, Hraše io 
Zapoge. 

2. člen 
Za obdelovalna zemljišča se šte- 

jejo bodisi po katastrskem ali po 
dejanskem stanju njive, vrtovi, sa- 
dovnjaki in tudi pašniki, ki so na- 
stali na obdelovalni zemlji. 

3. Леп 
Za vsa obdelovalna zemljišča sei 

mora uporabljati letno najmanj 
800 kg umetnih gnojil na 1 ha. 

4. člen 
Poleg obveznega gnojenja z umet- 

nimi gnojili so določeni še nasled- 
nji obvezni agrotehnični ukrepi: 

a) uporaba samo očiščenega, raz- 
kuženega in priznanega semena * 
občini rajoniziranih sort pšenice, 
rži, ječmena, ovsa in koruze tel 
uporaba samo priznanega semena 
krompirja; 

b) obvezna zamenjava semena 
hibridne koruze vsako leto, pšenice, 
rži, ječmena, krompirja vsako če- 
trto leto, ovsa vsako peto leto; 

obvezna zamenjava semena se 
praviloma izvaja preko kmetijske 
zadruge; 

c) za setev detelj in deteljin se 
mora uporabljati samo prečiščeno 
in razpredeličeno seme; 

č) zatiranje plevela s herbicidi 
v čistih posevkih pšenice in koruze! 

d) strojna setev žit (rži pšenice. 

i 
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ječmena) na vseli nad 20 arov ve- 
likih površinah na enem kompleksu. 

5. člen 
Vsi koristniki ornih površin v 

nižinskem območju, ki pridelujejo 
pšenico, rž, ječmen, koruzo in krom- 
pir, morajo zemljo preorati vsaj 
20 cm globoko, na intenzivnih sor- 
tah pšenice opraviti v času od de- 
cembra do sredine aprila 2—3-krat 
dognojevanje z dušičnimi gnojili, na 

ovršinah, določenih za koruzo in 
rompir, pa izvršiti tudi krajevno 

običajno gnojenje s hlevskim gno- 
jem. 

6. člen 
Za pridelovanje krme na trav- 

niških površinah se mora izvršiti 
osnovno gnojenje v času od oktobra 
do konca marca, in sicer v nižin- 
skih območjih in na vseh površinah, 
ki so sposobne za strojno obdelavo, 

je le možno, s stroji. 
Prvo dopolnilno gnojenje z du- 

šičnimi gnojili mora biti izvršeno 
v aprilu, drugo pa po pivi košnji. 
Travniške površine morajo biti vsa- 
ko leto očiščene, da bodo sposobne 
praviloma za strojno košnjo. Ob- 
vezna je tudi odstranitev grmovja. 
Očiščeni in urejeni morajo biti tudi 
odvodni jarki. 

Prva košnja travnikov mora biti 
končana najkasneje v dobi cvetenja 
glavnih trav, 

7. člen 
Zatiranje rastlinskih bolezni in 

Škodljivcev, predpisano po temelj- 
nem zakonu o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Uradni list 
FLRJ št. 26-292/54) in dopolnilnimi 
Predpisi, se šteje kot minimalni 
egrotehnicni ukrep po tem odloku. 

8. člen 
Kmetijska zadruga je dolžna za 

®voje območje pravočasno priskr- 
beti potrebne količine priznanega 
očiščenega in razkuženega semena 
Pšenice, rži, ječmena, ovsa in hi- 
bridne koruze rajoniziranih sort ter 
Priznanega semenskega krompirja 
'ajoniziranih sort. 

Prav tako mora zadruga pravo- 
časno priskrbeti tudi potrebne koli- 
čine umetnih gnojil in zaščitnih 
sredstev. Oskrbeti mora tudi za- 
dostne kapacitete strojev za oprav- 
ljanje strojnih storitev. 

Kmetijska zadruga je dolžna vo- 
diti evidenco o prodaji in zamenjavi 
semen ter o prodaji gnojil in za- 
ščitnih sredstev za vsakega proizva- 
jalca. 

9. člen 
Zaradi kontrole izvajanja tega 

^loka so zasebni proizvajalci dolž- 
ni pri kmetijski zadrugi pravočasno 
naročiti potrebne količine semen in 
Umetnih gnojil, in sicer za jesensko 
setev do 1. septembra za spomla- 
dansko setev pa do 1. fobruaria ali 
Pa v ta namen zadrugi pretiložiti 

evidenco račune o nabavi nave- 
denih reprodukcijskih sredstev pri 
drugih gospodarskih organizacijah. 

10. člen 
Za pridelovalce, ki so sklenili 

8 kmetijsko zadrugo ali družbenim 
Posestvom pogodbo o proizvodnem 
Sodelovanju za vse svoje obdelo- 
valne površine, določila tega od- 
loka ne veljajo, če je to sodelo- 
vanje v agrotehničnem pogledu 
najmanj na ravni s tem odlokom 
Predpisanih ukrepov. 

H. člen 
. Ce lastnik oziroma koristnik ne 
"? izvršil po tem odloku predpisa- 
0ln minimalnih agrotehničnih ukre- 

pov, jih Izvrši območne kmelijska' 
zadruga na stroške lastnika oziroma 
koristnika zemljišč, ali pa se zem- 
ljišče, ki ni obdelano po določilih 
tega odloka, da v prisilno upravo 
zn dobo 1—5 let. 

Te ukrepe izda za kmetijstvo 
pristojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora v skladu s pred- 
pisi členov 24 do 35, 92, 93 in 95 
zakona o izkoriščanju kmetijskega 
zemljišča. 

12. člen 
Ta odlok velja od dne objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. Z uveljavitvijo 
tega odloka prenehata veljati odlok 
o minimalnih agrotehničnih ukrepih 
za pridelovanje krme na območju 
občine Medvode (»Glasnike OLO 
Ljubljana št. 53/61) in odlok o mini- 
malnih agrotehničnih ukrepih za 
pridelovanje pšenice na območju 
občine Medvode (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 76/60). 

St. 010-41/62. 
Medvode, dne 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte I. r. 

735. 
Na podlagi 1. in 2. člena ter 2. 

odstavka 4. člena Zakona o ukrepih 
za napredek živinorejske proizvod- 
nje( Ur. liet LRS št. 17-103/60) in 
26. člena Statuta občine Medvode 
in pismenega mnenja strokovnja- 
kov o potrebi možnosti in gospo- 
darnosti ukrepov v živinorejski 
proizvodnji je Občinski ljudski od- 
Dor Medvode na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
30. oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o zamenjavi goveje živine pinc- 

gnvske pasme v občini Medvode. 

1. člen 
Na območju naselij: Sora, Dol, 

Zbilje, Medvode, Svetje, Zg. in Sp. 
Scnica, Ladja, Goričane, RakovnUc 
in preska morajo vsi rejci pinc- 
gavske živine v bodoče rediti za 
pleme le govedo sivorjave pasme. 

2. člen 
Vsi zasebni rejci goveje živine 

pinegavske pasme na območju, na- 
vedenem v 1. členu tega odloka, 
morajo zamenjati teleta ženskega 
spola te pasme, ki so namenjena 
za nadaljnjo rejo, s teleti ženskega 
spola sivorjave pasme. Prav tako 
morajo izločiti iz nadaljnje reje vse 
živali ženskega spola, ki so nastale 
z začasnim uporabnim križanjem z 
različnimi pasmami. 

3. člen 
Dokler ne bodo zamenjane vse 

pinegavske krave, se dopušča za- 
časno uporabo križanja s priznani- 
mi plemenjaki simentalske pasme. 

4. člen 
Družbena kmetijska posestva 

na območju občine lahko rodijo tu- 
di živino drugih visoko produktiv- 
nih mlečnih in mesnatih pasem. 

5. člen 
Kmetijska zadruga Medvode ie 

dolžna priskrbeti potrebno število 
ženskih živali sivorjave pasme za 
zamenjavo, in sicer iz vziejenih 
centrov in iz hlevov, ki niso oku- 
ženi s tuberkulozo, brucelozo in vi- 
briozo govedi. 

6. člen 
Kršitelji tega odloka se kaznu- 

jejo po predpisih 12. in 13, člena 

Zakona o tikrepih za napredek ži- 
vinorejske proizvodnje (Ur. L LRS 
št 17-103/60). 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-42/62. 
Medvode, 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

736. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS št. 22/59) ie ob- 
činski ljudski odbor Medvoae na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 28. septembra 1962 
sprejel. 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega 

odbora Medvode 

1. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora Medvode so: 

Temeljni upravni organi: 
I. Oddelek za družbene službe in 

notranje zadeve. 
II. Oddelek za gospodarstvo in 

komunalne zadeve. 
III. Oddelek za finance. 
IV. Odsek za narodno obrambo. 

Posebni upravni organi: 
V. Krajevni urad v Smledniku. 

Drugi organi: 
VI. Sodnik za prekrške. 

2. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Medvode so: 

V oddelku za družbene službe 
in notranje zadeve: 

1. Referat za zdravstvo in so- 
cialno skrbstvo. 

2. Referat za prosveto, šolstvo, 
kulturo in telesno vzgojo. 

3. Referat za invalidske zadeve. 
4. Referat za notranje zadeve. 
5. Glavna pisarna. 
6. Pomožne in tehnične službe. 
V oddelku za gospodarstvo in 

komunalne zadeve; 
1. Referat za gospodarske zadeve 

in tržni inšpektor. 
2. Referat za družbeni plan in 

analize. 
3. Referat za gradbene, komu- 

nalne in stanovonjske zadeve. 
4. Referat za kmetijstvo in go- 

zdarstvo. 
5. Referat za delo. 
6. Referat za statistiko. 
V oddelku za finance: 
1. Referat za proračun in sklade. 
2. Referat za imovinsko-pravne 

zadeve. 
Odsek za dohodke: 
1. Referat za odmero dohodkov. 
2. Davčno knjigovodstvo. 
3. Izterjevalna služba. 

V odseku za narodno obrambo, 
pri krajevnem uradu in pri sod- 
niku za prekrške ni notranjih or- 
ganizacijskih enot. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Številka: 010-17/62. 
Datum: 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte Le. 
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737. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list FLRJ 22/59), 6. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Ur, 
list FLRJ št. 53/57) in 11. točke 26. 
člena statuta občine Medvode je 
občinski ljudski odbor Medvode na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 28. sep^ 
tembra sprejel 

ODLOK 
0 sistemizaciji delovnih mest 

v upravnih organih občinskega 
ljudskega odbora Medvode. 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku 

0 notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega od- 
bora Medvode, se določijo nasled- 
nja delovna mesta in najnižja stroi 
kovnost. 

1 tajnik — visoka. 
Oddelek za družbene službe in 

notranje zadeve: 
1. načelnik oddelka — visoka, 

1 referent za zdravstvo in socialno 
varstvo — višja, 1 refernt za vpra^ 
šanje invalidov in borcev — sredi 
nja — 1 referent za proeveto, šol* 
stvo, kulturo in telesno vzgojo, vo* 
denje sklada za šolstvo ter pereo« 
nalno službo — višja, 1 referent 
za notr. zadeve, civ. zaščito in pož< 
varnost — srednjo, 1 vodja glavne 
pisarne — srednja, 1 matičar —« 
srednja, 1 pisarni, uslužbenec — 
ekonom — srednja, 1 strojepisec 
II. ali I. B razreda — srednja, 1 
kurir — osnovna, 2 čietilki —• 
osnovna. 

Oddelek za gospodarstvo in ko« 
munalne zadeve: 

I načelnik oddelka — visoka, 
1 referent za družbeni plan in ana- 
lize — višja, 1 referent za gradbe-i 
ne zadeve in gradbeni inšpektor — 
visoka, 1 referent za komunalne in 
stanovanjske zadeve — višja, 1 re- 
ferent za kmetijstvo in kmetijski 
inšpektor — višja, 1 refe'rent za go- 
zdarstvo — srednja, 1 referent za; 
delovne odnose in delovni inšpek- 
tor — višja, 1 referent za gospo- 
darstvo in tržni inšpektor — sred« 
nja, t referent za obračun gozdnega; 
sklada — srednja, 1 statistik —« 
srednja. 

Oddelek za finance: 
1 načelnik oddelka — visoka, 1 

referent za proračun — srednja; 
1 referent za likvidacijo računov — 
srednja, 1 referent za imovinsko 
pravne zadeve — visoka, 1 stroje- 
pisec in pisarniški uslužbenec -h 
srednja. , 

Odsek za dohodke: 
I referent za odmero dohodkot 

— srednja, 1 davčni knjigovodja — 
srednja, 1 pomožni davčni knjigo- 
vodja — srednja, 1 referent za pro- 
metni davek reg. računov in davčni 
izvršitelj — srednja. 

Odsek za narodno obrambo: 
1 šef odseka in referent za voj« 

ne zadeve na področju gospodar- 
stva, državnih organov in družbe- 
nih služb — visoka, 1 referent za 
vojaške zadeve, predvojaško itt 
izvenarmadno vzgojo — srednja, 
1 pisarniški uslužbenec — nižja. 

Krajevni urad — Smlednik, 
1 šef urada in matičar — sred« 

Poleg delovnih mest, ki »o nave- 
dena v prejšnjem členu tega odlo- 
ka, se sistemizirajo še delovna me- 
sta za pripravnike raznih strok, iS 
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iicer največ do 10 % vseh delovnih nic za kulturno umetniške priredi- 
meet, vštevši delovna mesta, ki jih tve, kolikor niso združene s plesno 
zasedajo, honorarni uslužbenci z zabavo in se na njih ne točijo alko- 
nepolnim delovnim časom. holne pijače. 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, neha veljati odlok o sistemi- 
zaciji delovnih mest v upravnih 
organih občinskega ljudskega od- 
bora Medvode, objavljen v »Glas- 
bikuc, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana št. 62/61. 

Številka: 010-16/1962. 
Medvode, dne 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
738. 

Na podlagi V. dela C tarife ured- 
be o prometnem davku (Ur. 1. FLRJ, 
št. 19/61) in uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o prometnem 
davku (Ur. L FLRJ, št. 6/62), določb 
odloka o maksimalnih stopnjah ob- 
činskega prometnega davka v okra- 
ju Ljubljana (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 46/59, 55/59 in 93/59) v zve- 
zi s soglasjem IS LS LRS in 2. točke 
26. čl. statuta občine Zagorje ob 
Savi je občinski ljudski odbor Za- 
gorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
19. oktobra 1962 sprejel 

jt ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku v občini Zajgorje 

ob Savi. 

1. člen 
Spremeni se del C — Splošna 

tarifa, točka 1 in 2 odloka o občin- 
skem prometnem davku v občini 
Zagorje ob Savi (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 25/62) in se glasi: 

Vsi davčni zavezanci zasebnega 
jn družbenega sektorja plačujejo 
občinski prometni davek od nasled- 
njega prometa in od naslednjih 
storitev: 

1. Od prometa alkoholnih pijač 
v gostinstvu od dosežene prodajne 
cene: 

a) od naravnega vina 200/o, 
b) od ostalih alkoholnih pijač 20 

odstotkov. 
Opomba: Davek po tej tarifni 

številki plačujejo vsa gostinska 
podjetja in gostišča, menze, delav- 
ske restavracije, klubi, počitniški 
domovi in prireditelji javnih zabav 
in veselic. 

Družbene organizacije in dru- 
štva so prosta plačila občinskega 
prometnega davka po tej tarifni 
številki od ene prireditve v letu. 

2. Od vstopnic za prireditve 10 
odstotkov. 

Opomba: Prometni davek po tej 
terjfni številki se ne plača od vstop- 

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

uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na, in začne veljati z dnem objave. 

Številka: 421-5/62-1. 
Zagorje ob Savi, 19. oktobra 1962. 

' Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

739, 
Na podlagi 5. čl. uredbe o po- 

vračilu potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. 1. FLRJ, št. 
9/60, 15/61 in 24/61), 1. člena uredbe 
o spremembah uredbe o povračilu 
potnih stroškov javnih uslužbencev 
(Ur. 1. FLRJ, št. 16/62) in 26. čl. sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je ob- 
činski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in 
seii zbora proizvajalcev dne 19. ok- 
tobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o dnevnicah, 
nadomestila za ločeno življenje in 
kilometrini za uslužbence organov 
občinskega ljudskega odbora Za- 

gorje ob Savi. 

1. člen 
1. člen odloka o dnevnicah, na- 

domestilu za ločeno življenje in ki- 
lometrino za uslužbence organov 
občinskega ljudskega odbora Zagor- 
te ob Savi (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 77/61) se spremeni tako, 
da se glasi: 

Dnevnice uslužbencev organov 
občinskega ljudskega odbora Zagor- 
je ob Savi znašajo: 

1. Za uslužbence, razvrščene do 
XL plačilnega razreda, in za usluž- 
bence, ki zasedajo delovno mesto, 
ocenjeno z vrednostjo do 500 točk, 
ter tehnično osebje 2000 din. 

2. Za uslužbence, razvrščene od 
X. plačilnega razreda navzgor, in 
za uslužbence, ki zasedajo delovno 
mesto, ocenjeno z vrednostjo nad 
500 točk, ter za tehnično osebje s 
kvalifikacijo visokokvalificiranega 
delavca 2500 din. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 114-3/62-1. 
Zagorje ob Savi, 19. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

60. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 4. točke 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Ur. list LRS 
št. 19-89/52) in 3. odstavka 34. člen- 
na zakona o nacionalizaciji najem- 
nih zgradb in gradbenih zemljišč 
(Ur. list FLRJ št. 52-890/58) je okraj- 
ni ljudski odbor Ljubljana na pred- 
log občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Siška na seji obeh zborov 
dne 13. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o ožjih gradbenih okoliših v obči- 
nah okraja Ljubljana (Glasnik 

okraja Ljubljana št. 12/59). 

i. člen 
V 1. členu odloka o ožjih grad- 

benih okoliših v občinah okraja 
Ljubljana (Glasnik št. 12/59) se v 
18. točki pod a) spremenita prvi in 
drugi odstavek in se glasita: 

>Pri ožjem gradbenem okolišu 
naselja Šentvid tvori izhodiščno 
točko križišče cest pare. št. 1216 in 
1207. Od tu dalje poteka meja ož- 
jega gradbenega okoliša ob poti 
pare. št. 1216 in poteka ob njeni 
vzhodni strani v dolžini okiog 400 
metrov do poti pare. 1212, ki jo pra- 
vokotno seka ter poteka ob pare. 
št. 744/1, 726/1, nato pa preseka pot 
pare. št. 1213 ter poteka ob zahodni 
strani poti pare. št. 1171 do pare. 
št. 68/2, kjer se zaobrne proti za-, 
hodu ter poteka ob juž^i meji pare. 
št. 68/2 in 66/1, kjer se^ponovno za- 
obrne proti severozahodu ob pare. 
št. 66/2, 70/2, 73/3, 70/5, 73/3, 73/2, 
73/4, 77/1, 1169 — pot in 81. Od tu 
dalje poteka meja po zahodni stra- 
ni pare. št. 83 ter pri severozahod- 
nem vogalu omenjene parcele seka 
pot pare. št. 1167 ter poteka dalje 
ob parcelah štev. 103, 104, 105, 
107/1, 107/2, kjer preide v k. o. Viž- 
marie.« 

V 18. točki 1. člena pod a) od- 
loka o ožiih gradbenih okoliših v 
občinah okraja Ljubljana se zad- 
nji stavek spremeni in se glasi: 

»Tu se meja nadaljuje proti jugu 
ob vzhodnih mejah pare. št. 579/2, 
580/2, 585/2, 585/3, 586/2, 589/2, 590/2, 
592/2, 593/2, 594/2, 597/2, 598/2 do 
poti pare. št. 1191/1, kjer se meja 
zaobrne proti jugozahodu po južni 
strani poti pare. št. 1191/1 do glavne 
ceste (Celovška cesta) pare. št. 1201 
do pare. št. 620, preseka pot pare. 
št. 1204 in zavije proti jugozahodu 
na območje naselja Pržanj ob jugo- 
zahodnih mejah pare. št. 619/4, 
619/3, 633/4, 633/5, 633/9, 633/10, 
633/11 — pot, zajame pare. št. 633/3, 
1414/1, 1413/1 do poti pare. št. 1613, 
ki jo seka in nato zavije po poti 
pare. št. 1393 jugozahodno ob me- 
jah pare. št. 1379, 1381/1, 1376, 1367, 
kjer zavije proti severu do iužne 
meje pare. št. 1365, teče po zahodni 
strani omenjene parcele in doseže 
pot okrajne ceste Senvid—Dobrova 
pare. št. 1606, nato zavije po južni 
strani omenjene poti ter teče okrog 
80 m proti vzhodu, kjer se ponovno 
zaobrne proti severu ob parcelah 
št. 1384, 1385, nato seka pot pare, 
št. 1386, teče po severni strani to 
poti proti severovzhodu ob pare. št. 
1389/1, 1424, 1426/2, 1422, 1425, 755, 
kjer se zaobrne proti jugovzhodu 
ob pare. št. 754, 1419 do poti pare. 
št. 1207, nato se zaobrne ponovno 
proti severovzhodu po severozahod- 
ni strani poti pare. št. 1207 ter so 
konča v izhodiščni točki, vse v k. o. 
Šentvid. S to spremembo mej ož- 
jega gradbenega okoliša v naselju 
Šentvid in Pržanj se ne spreminjajo 
meje ožjega gradbenega okoliša za 
naselje Pržanj, ki so bile določene 
v 18. točki 1. člena pod c) odloka 
o ožjih gradbenih okoliših v obči- 
nah okraja Ljubljana (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 12/59). 

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

uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na, ko ga potrdi Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS. 

Stev. 463-08/62. 
Ljubljana, dne 13. julija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš.l. r. 

61. 
Svet za tržišče okrajnega ljud- 

skega odbora Ljubljana izdaja po 
sklepu 57. redne seje z dne 7. no- 
vembra 1962 in na podlagi 4. od- 
stavka 8. točke odloka o evidenci in 
kontroli cen določenih ptoizvodov 
(Ur. 1. FLRJ št. 27-385/60) 

ODREDBO 
o najvišji maloprodajni ceni 

za mleko. 
1. 

V občinah na območju mesta 
Ljubljane se določi najvišja malo- 
prodajna cena za pasterizirano iD 
vstekleničeno mleko v znesku 60 din 
za 1 liter oziroma 32 din za Vi litra 
fco prodajalna, dostavljeno na dom 
65 din za 1 liter oziroma 36 din za 
'/s litra. 

2. 
Za kršitve predpisov iz 1. točke 

te odredbe se uporabljajo določila 
10. točke odloka o evidenci in kon- 
troli cen določenih proizvodov (Ur- 
1. FLRJ št. 27/60). 

3. 
Ta odredba velja od 15. novem- 

bra 1962. S to odredbo preneha ve- 
ljati odredba o najvišji malopro- 
dajni ceni za mleko (Glasnik OLO 
Ljubljana št. 50/61). 

Stev.: 38-017/62-6/3. 
Datum: 10. november 1962, 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš I. r. 
Predsednik 

sveta za tržišče OLO: 
ing. Drago Lipič 1. t. 

RAZPIS 

Upravni odbor Zavoda za social' 
no delo občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana-Siška razpisuje de' 
lovno mesto 

upravnika Zavoda. 
Pogoj: potrebna šola za socialne 

delavce in najmanj petletna praksa. 
Kolkovane prošnje s kratkim živ^ 

Ijenjepisom, podatki o strokovni 
izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah 
vložite v 15 dneh od razpisa ва 
upravni odbor Zavoda za socialno 
delo občinskega ljudskega odbora 
Ljubliana-Siska. p. Ljubljana-Sent" 
vid, Šentvid 95. 

VSEBINA 
Vabilo na 52. sejo okrajnega zbora № 
seio zbora proizvaralcev OLO 

728. Odlok o spremembah in dopolnitve® 
odloka o višini dnevnie za uradna P?' 
tovanja, nadomestilo za loieno življenj6 

in kilometrino za uslužbence oDČin* 
bkega ljudskega odbora, občinskih za* 
vodov in ortjanizacii občine .GrosupU'3, 

729. Odlok o spremembi družbenega plan® 
za leto 1062 občine Kočevje. 

730. Odlok o omejitvi potroSnje proračun® 
za 1. 1962 občine Ljubljana-Bežigrad. 

731. Sklep o zagotovitvi sredstev za pove- 
čanje osebnih dohodkov delavcev & 
uslužbencev občinskega ljudskega od- 
bora, njegovih zavodov in organizacij 
občine Ljubljana-Bežigrad. 

732. Odlok o vpeljavi poseonega krajevneg® 
prispevka za rekonstrukcijo vodovoo® 
za vasi Ig pri Ljubljani. Staje, 18^® 
vas. Kot in Јбка občine Ljubljana-Vic' 
Rudnik. . 

733. Odlok o spremembi odloka o občinski 
dokladi na dohodke od kmetijstva 
1. !962 občine Medvode. 

734. Odlok o uvedbi minimalnih agrotehnič- 
nih ukrepov na območju občine Med' 
vode. 

735. Odlok o zamenjavi goveje Živine piDc' 
gavske pasme v občini Medvode. .. 

736. Odlok o notranji organizaciji upravni® 
organov občine Medvode. 

737. Odlok o sistemizacin delovnih mest f 

upravnih organih oočine Medvode. 
738. Odlok o spremembi odloka o obči®' 

skem prometnem davku občine Zagorj* 
ob Savi. 

739. Odlok o spremembi odloka o dnevnica®« 
nadomestilu za ločeno življenje in ki*0^ 
metrini za uslužbence organov obči®'' 
skega ljudskega odbora Zagorje ob Savi* 

60. Odlok o spremembi in aopolnitvi o|^ 
loka o ožjih gradbenih okoliših v oP' 
činah okraja Ljubljana. . 

61. Odredba o najvišji maloprodajni cc®1 

za mleko. 
Razpis delovnega mesta v upravi o*>' 
čine Ljubljana-SiSka. 
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Zaključni račun »SPLOŠNEGA OBRTNEGA PODJETJA«, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1961 PASIVA 

Zap. 
št. Postavka 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v ooo din 

17.868 

6.730 
11.374 
2.204 
3.824 

42.000 

Zap. 
St. Postavka 

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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

23.460 
3 

1.322 

6.198 

7.111 
3.906 

42.000 

Zaključni račun sploSnega gradbenega podjetja »GRADIŠČE«, Cerknica 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
fit. 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 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

26.843 

5.628 

10.567 
64.054 
15.404 

1.541 

124.037 

Zap. 
St. Postavka 

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

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Rezka Gernadel Franci Krhlikar Franc KokalJ 

Zaključni račun »SPLOŠNEGA OBRTNEGA PODJETJA«, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap- „ » . Znesek Zj{p' Postavka Znesek Postavka v 000 din v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

ni^ sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
H. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

6.726 

8.352 
11.442 
3.320 
4.330 

34.170 

I. 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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

6.431 
24 

SO 

4.408 

3.698 
19.559 
34.170 

Vodja raiunovodstva: Predsednik UO: £)irektor: 
Maja Kodelja Franc KokalJ Emil Koprivnlkar 

•--»•i . 
Zaključni račun gradbenega podjetja »GRADBENIK«, Litija 

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

v 000 din 
Zap. jt 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 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

23.366 

1.077 

3.713 
42.715 
19.419 
91.925 

182.215 

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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

23.789 
1.411 

1.881 

18.961 

33.261 
102.912 
182.215 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Marica Oven Boris Zrimšek Anton Senlca 

Zaključni račun trgovskega podjetja »GALEB«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v ooo din 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
n. Druge oblike sredstev 

*. Banka In blagajna 
4 Kupci in druge terjatve 
B. Zaloge 
#. Druga aktiva 

SKUPAJ 

8.577 

13.159 
840 

81.881 
3.152 

87.389 

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

skladi 
П. Drage oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

14.273 
70 

1011 

50.118 

»401 
ni 

87.38« 

Vodja računovodstva) Predsednik DOi Direktor: 
H. Štrukelj Vera Strajnar Badivoj StepUnlk 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Janez Sterža] Jože Mekinda Ing. Ollver Mller 

Zaključni račun »SPLOŠNEGA TRGOVSKEGA PODJETJA«, Hrastnik 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din Zap. 5t, 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 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

10.655 

12.291 
13.292 
73.967 

3.060 

113.265 

I. Viri stolnih 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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

12.953 
84 

2.588 

50.838 

18.274 
8.520 

113.265 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Edo Lomšek Stojko Laznik Franc SrSe' 

Zaključni račun gostilne »MAJOLKA«, Šmartno pri Litiji 
.AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din 

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 
5. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.415 

1.167 
1.649 
1.430 

5.661 

L Viri stolnih 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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

2.155 

40 

313 

631 
2.522 
5.661 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Irma IzgorSek Marija Gorišek Olga Kapun 

Zaključni račun »AVTOCOMMERCE — OBRAT SERVIS«, 
Ljubljana, Trdinova 4 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Z

š
iJp' Postavka Znesek 

v ooo din 
Zap. _ ж , 
st Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

3.812 
26.704 
4.998 

M 

39.268 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pil banki 
8. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
C. Druga pasiva 

SKUPAJ 

33.881 
1.376 

36.258 

Vodja računovodstva) Predsednik UOi • Direktor: 
Bod Zale AdoU Jakopin Pavle Logonder 
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AKTIVA 
Zaključni račun podjetja »AVTOSERV1S«, Litija 

BILANCA na dan SI. decembra 1961 PASIVA 

Zap. 
St. Postavka Znesek 

v ooo din 

l.Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

8 Banka In blagajna 
<. Kupci In druge terjatve 
6. Zaloge 
6. Druga aktiva 
Г SKUPAJ 

22.493 

5.906 
12.578 
11.002 
4.415 

56.396 

Zap. 
ti. Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
U. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

11.048 
16 

23.350 

20.614 
403 

56,396 

Vodja računovodstva: Predsednik UO 
Janez Ambrojg 

Direktor; 
Metod Bokal 

' Zaključni račun podjetja »AVTOSERVIS«, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1960 PASIVA 

Zap. 
5t. Postavka Znesek 

v 000 din 

LOsnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

J. Banka In blagajna 
4. Kupol In druge terjatve 
5. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

8.613 

2.545 
8.751 
6.014 

222 

27.145 

Zap. 
St. Postavka Znesek 

v ooo din 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

2.877 
43 

3.044 

11.445 

9.566 
170 

27.145 

Vodja računovodstva; 
Joža Medvešček 

Predsednik UO: 
Jože Kovač 

Direktor: 
Metod Bokal 

f Zaključni račun proj. podj. za aerofotogrametrijo AFOS, LJubljana, 
Streliška 12 a 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 19(1 PASIVA 

Znesek 
v 000 din Postavka v 000 din Postavka 

l.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
3. Sed&nja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge obUke sredstev 

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

SKUPAJ 

1.524 

7.557 
1.435 

469 
195 

11.180 

I. 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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

5.473 
528 

291 

157 
4.731 

11.180 

Vodja računovodstva: 
Igor Toplak 

Predsednik UO: 
Ing. Bogdan Rlhar 

Direktor: 
Ing. Janko ZubalF 

Zaključni račun trg. podjetja »MODA«, Ljubljana, Wolfova 1 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

LOsnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

8.844 

521 

20.853 
820 

85.423 
10.497 

124.960 

Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

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 
3. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

13.128 
3.154 

3.373 

42.287 

62.928 
91 

124.960 

Vodja računovodstva: 
Davorin Kopaj tlč 

Predsednik UO: 
Andrej Vrhovec 

Direktor: 
Marjan MaruceU 

Zaključni račun RIBARSTVO SLOVENIJE, LJubljana, Vožarskl pot 12 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

l.Osnovna sredstva 
1, Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
I. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

S. Banka in blagajna 
4. Kupci In druge terjatve 
B. Zaloge 
8. Dmga aktiva 

SKUPAJ 

14.061 

551 

21.401 
2.996 
3.188 
2.964 

45.161 

Zap. 
St. Postavka 

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

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAT 

Znesek 
v ooo din 

35.693 
1.174 

1.561 

617 

18» 
4.868 

45.161 

Vodja računovodstva; 
Л, Ivan Prek 

Predsednik UO: 
Miha Dcrmota 

Direktor: 
Anton Kovafi 

Zaključni račun trgovine »KERAMIKA«, Ljubljana, Nazorjeva 8 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

^p" Postavka Znesek 
v 000 din 

Zap. gf Postavka Znesek 
v 000 din 

l.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-' 
8. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

600 

12.041 
11.722 
15.321 

81 

39.745 

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

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

15.100 
H 

2.840 

12.859 

3.049 
5.806 

39.745 

Vodja računovodstva: 
Milka Zaje 

Predsednik DS; 
Ivica Remškar 

Direktor: 
Boris Bere ti' 

Zaključni račun »UDARNIK«, Ljubljana. VUharjeva 45 a 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

Zap. 
St. Postavka 

l.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

10.214 

81 

4.972 
23.040 
33.937 
12.402 

84.64« 

Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

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. Dobavitelj' in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

38.811 
82 

2.468 

22.728 

15.414 
5.143 

84.646 

Vodja računovodstva: 
Ivanka Perma 

Predsednik UDi 
Stane SellSkar 

Direktor: 
Vinko Mrzlikar 

Zaključni račun »SPLOŠNEGA MIZARSTVA«, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v ooo din 
Zap. 
St. Postavka 

l.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 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

3.081 

860 
1.415 
4.093 
5.354 

14.605 

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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v ooo din 

5.981 
13 

2.145 

451 
5.927 

14.605 

Vodja računovodstva- 
Jelena Trampuž 

Predsednik UO 
Franc Razpotnik 

Direktor; 
Edi SkuSek 



glasnik STRAN 299 

Zaključni račun trgovskega podjetja »MLINAR«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

4.470 

13.527 
30.092 
38.702 

2.195 

Zap. 
St. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
S. Druga pasiva 

SKUPAJ 

14.056 
90 

2.711 

37.427 

35.371 
231 

Vodja računovodstva; 
Milica Kavčič 

Predsednik UO: 
Stane Sočan 

Direktor: 
Mirko Prešeren 

AKTIVA 

Zaključni račun podjetja »ZELEZOPROMET«, 
Ljubljana, Podmilščakova 18 

BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St Naziv postavka 

I.Osnovna sredstva 
Sedanja vrednost osnov- 
nih sredstev 

'• Sedanja vrednost sredstev 
skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

'• Banka in blagajna 
Kupci in druge terjatve 

в. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

18 

5.375 
12.536 
3.287 

309 

21.525 

Zap. 
St. Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

4.723 

382 

12.810 
3.610 

21.525 » 

Vodja računovodstva: 
Jožica Vidmar 

Predsednik UOi 
Josip Bebek 

Direktor: 
Anton Mlklič 

aktiva 
Zap. 
st; 

Zaključni račun OPEKARNE, Radomlje 
BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
'• Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
O. Druge oblike sredstev 

Banka in blagajna 
1 Kupci In druge terjatve 
'• Zaloge 
'• Druga aktiva 

SKUPAJ 

145.687 

8.034 
5.585 
5.509 

17.692 

182.507 

Zap. 
St. 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 prt banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

63.868 
51 

1.Ш 

95.351 

1.153 
19.869 

182.507 

Vodja računovodstva: 
Marjan Luiar 

Predsednik UOi 
Janez Oražem 

Direktor: 
Jože Jerman 

Zaključni račun TRGOVSKEGA PODJETJA, Gabrovka 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

I. Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
ž. Sedanja vredftost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

316 

2.552 
500 

7.731 
100 

11.199 

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 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

801 
10 

m 

6.174 

3.765 
265 

11.199 

Vodja računovodstva: 
t Lojzka Rappl 

Predsednik UO: 
Franc Komat 

Direktor: 
Ciril Pavli 

Zaključni račun SPLOSNE MIZARSKE DELAVNICE, Gabrovka 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. вчлојвол 

I. Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Dru^c oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

4.116 

Б64 
1.972 
1.663 
1.324 

9.639 

Zap. 
St. 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

2.800 
t 

147 

4.916 

1.283 
490 

9.639 

Vodja računovodstva: 
Lojzka Rappl 

Predsednik UOi 
Anton Smoilč 

Direktor: 
Martin Dušak 

Zaključni račun »KIP« — KERAMIKA IN PEČARSTVO, 
Ljubljana, Opekarska 13 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
11. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

48.230 

50 

11.632 
15.651 
14.096 
8.613 

98.272 

Zap. 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

60.663 
50 

1.011 

17.063 

9.856 
9.029 

98.272 

Vodja računovodstva: 
SaSa Babovec 

Predsednik UO: 
Anton Pirmaa 

Direktor: 
Anton Kocjaniif 

Naključni račun »JAVOR« - PRODAJALNE, Ljubljana, Gosposvetska 13 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstvu 
Sedanja vrednost osnov- 
nih sredstev 
Sedanja vrednost sredstev 
skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

'• Banka in blagajna 
•• Kupci in druge terjatve 
'• Zaloge 
'• Druga aktiva 

SKUPAJ 

175 

9.455 
14.604 
5.153 
1.357 

30.744 

Zap. 
St. Postavka 

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

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

2.009 

880 

3.878 
23.077 
30.744 

Vodja računovodstva: 
Mirko Kobav 

Predsednik UO; 
Jože Butar 

Direktor; 
Andrej Janežlf 

Zaključni račun gostilne »MAJOLKA«, Šmartno pri Litiji 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
3. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

2.718 

1.310 
2.812 
1.145 

Zap. 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

4.243 

129 

144 

310 
3.157 
7.983 

Vodja računovodstva* 
Irma IzgorSek 

Predsednik UOi 
Marija OorUeV 

Direktor: 
Olga Kapun 
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AKTIVA 
Zaključni račun Pekarije In slašCICarne, Sodražlca 

BILANCA na dan 31. decembra 1961 

( Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
SL Sedanja vrednost sredstev 

ekuone oorabe 
П. Druge obllkr sredstev 

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

SKUPAJ 

779 

413 
954 
424 

49 

2.219 

L Viri stalnlti sredstev 
t. Poslovni sklad 
3. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald In drugI 

skladi 
U. Druge oblike virov 

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

veznosti 
t. Druga pasiva 

SKUPAJ 

PASIVA 
Zap Postavka Znesek 

v 000 din 
Zao. 5t Postavka Znesek 

v 000 din 

1.423 

50 

433 

308 

2.219 

Vodja računovodstva: 
L, GaSperlč 

Predsednik UO 
Ivan Gornik 

Direktor: 
Anton Semcnlć 

Zaključni račun MESARIJE IN PREKAJEVALNICE, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap 

St Postavka Znesek 

LOsnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
11 Druge oblike sredstev 

S. Banka In blagajna 
( Kupol In druge terjatve 
I. Zaloge 
в. Druga aktiva 

SKUPAJ 

4.797 

2.455 
9.257 
2.668 

218 

19.395 

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

skladi 
U. Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

3.217 
t 

204 

2.630 

4.852 
8.490 

19.395 

Vodja računovodstva: 
Marija Golob 

Predsednik UO 
Stane Janežlč 

Direktor: 
Alojz Ban 

Zaključni račun »VRVARNE«, Ljubljana, Trubarjeva 29 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Za p 
81 Postavka Znesek 

v 000 din 

(.Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

S. Banka In blagajna 
(. Kupol In druge terjatve 
B. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

3.897 

3.895 

3.732 
29.208 
47.794 
5.078 

93.602 

Zap 
8t Postavke 

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

skladi 
CL Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

16.469 
3.895 

2.545 

35.570 

27.290 
7.833 

93.602 

Vodja računovodstva: 
t. Julijana Valant 

Predsednik UO 
Marjan 2erjal 

Direktor: 
Franjo Skočlr 

Zaključni račun TRGOVSKEGA PODJETJA, LoSkl potok 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
it. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

I. Banka In blagajr 
4. Kupci to druge terjatve 
5. Zaloge 
(. Druga aktiva 

SKUPAJ 

t.487 

5.483 
157 

17.718 
100 

24.943 

Zap 
at. Postavka 

L Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
S. Rezervni skald to drugI 

skladi 
ti. Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v OGfl din 

1.600 
29 

850 

15.137 

7.527 

24.943 

Vodja računovodstva: 
Ivanka Lavrlč 

Predsednik UO 
Albin KoSmrlJ 

Direktor; 
Joie Mobar 

f Zaključni račun KMETIJSKE ZADRUGE, Loški potok 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 

SI Postavka Znesek 
v 000 din 

(.Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S, Sedanja vrednost sredstev ■kupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

S. Banka to blagajna 
4. Kupci to druge terjatve 
t. Zaloge 
C. Druga aktiva 

SKUPAJ 

12.169 

2.849 
65.349 
7.410 

70.239 

148.012 

Zap 
M Postavka Znesek 

v 000 din 

L viri stalnih sredstev 
t. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald in drugI 

skladi 
U. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
8. Dobavitelji to druge ob- 

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

65.331 
1.131 

6.884 

6.36? 

3.105 
85.201 

148.912 

Vodja računovodstva: 
Iva Lavrlč 

Predsednik UO 
Filip Pajnlč 

Direktor: 
Alojz Car 

Zaključni račun ŽELEZNIŠKEGA PROJEKTIVNEGA PODJETJA, 
Ljubljana 

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

v 000 dtn 

I.Osnovna sredstva 
i. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

1. Banka to blagajna 
i Kupci In druge terjatve 
B. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

3.705 

13.121 

14.556 
20.515 

1.123 
1.801 

54.820 

^ap 
4t Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

9.979 
8.061 

13.871 

1.820 

16.319 
4.770 

54.820 

Vodja računovodstva: 
Albin Molk 

•'nMlsednlk dO 
Ing. Jurij Medved 

Direktor; 
Ing. Vrečko 

Zaključni račun komunalnega podjetja »JAVNE GARAŽE«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
6t. Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
l. Sedanja vrednost osnov- 

nlb sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

3. Banka to blagajna 
4 Kupci to druge terjatve 
B. Zaloge 
B. Druga aktiva 

SKUPAJ 

86.857 

1.862 
3.755 
3.522 

384 

96.380 

Zap. 
Rt. Postavka Znesek 

v 000 din 

L Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
1. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni tkald to drugi 

skladi 
(L Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti ptl bank) 
9. Dobavitelji to druge ob- 

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

15.792 

250 

52.895 

27.308 
135 

96.380 

Vodja računovodstva; 
Marija Sajn 

Predsednik UO 
Jože Trdlč 

Direktor: 
Tone Hegler 

Zaključni račun podjetja »JUGOREKLAM«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31, decembra 1961 PASIVA 
Zup. 
St. Postavka 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

S. Banka In blagajna 
4 Kupci to druge terjatve 
B. Zaloge 
t. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

20.897 

11.970 

10.595 
96.759 
32.828 
12.821 

149.870 

Zap Postavka 

L Viri stalnlb sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald to drugi 

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6 Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

43.604 
4.062 

32.657 

98.884 
3.058 

145.670 

Vodja računovodstva; 
Franc Ziberna 

Predsednik UO 
Oto Drelse 

Direktor: 
Lojze Gorile 


