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66. 

Na podlagi 39. člena zakona o 
Proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. list FLRJ št. 
52/59) je Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana na seji okrajnega zbora 
»tt na seji zbora proizvajalcev dne 
'9. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu 

okraja Ljubljana za leto 1962 

1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
5. del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Drž. uprava in sodstvo 
8. del — Dotacije 

— samostojnim zavodom 
— družb, organizacijam 
— skladom 

9. del — Obveznosti iz posojil in 
garancije 

10. del — Proračunska rezerva 

3. člen 
. S tem preneha veljavnost odlo- 

o omejitvi potrošnje proračuna 
^fraja Ljubljana za leto 1962, ki je 
''il objavljen v Glasniku št. 63/62. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo takoj, 

^Porablja pa se od 1. januarja 1962. 
Številka: 400-012/62 
Datum: 19. XII. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

67. 
Na podlagi 8. točke odloka o do- 

delitvi novoletne nagrade uslužben- 
Cem in delavcem zveznih državnih 
Oreanov, samostojnih zavodov in 
PrKanizacij je Okrajni ljudski od- 
^r Ljubljana na seji okrajnega 
'■bora in seji zbora proizvajalcev 
"le 19. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade 

"službencem in delavcem okrajnih 
organov in zavodov. 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki 

JP v stalnem delovnem razmerju z 
okrajnim ljudskim odborom Ljub- 
'jana ter uslužbencem in delavcem 
ttkrajnih organov in samostojnih 
Svodov, za katere veljajo določbe 
гакопа o javnih uslužbencih, se iz- 
plača za leto 1962 novoletna na- 
grada. 

2. člen 
.. Honorarni uslužbenci okrajnega 
'judskega odbora Ljubljana, okraj- 

zavodov in organov imajo pra- 
'lco do novoletne nagrade, če je 
honorarna služba njihov redni in 

1. člen 
V odloku o proračunu okraja 

Ljubljana za loto 1962 se v 1. členu 
predvideni dohodki za financiranje 
okrajnega proračuna znižajo od 
2.505,100.000 dinarjev na 2.245,000.000 
dinarjev. Prav tako pa se zniža- 
jo izdatki predvideni v znesku 
2,505.100.000 dinarjev na 2,245.000.000 
dinarjev. 

2. člen 
Izdatki po spremenjenem prora- 

čunu okraja Ljubljana za leto 1962 
znašajo kot sledi; 

din 
30,902.000 
15,100.000 
37,840.000 

880,796.000 
346,471.000 
221,770.000 
231,700.000 
424,073.000 
56,348.000 

Skupaj 2,245,000.000 

glavni poklic irt če so zaposleni 
poln redni delovni čas. 

3. člen 
Novoletna nagrada se izplača 

uslužbencem in delavcem, ki so bili 
v delovnem razmerju v letu 1962 
več kot 7 mesecev, v višini 100 "/o 
rednih enomesečnih prejemkov. 
Delavcem in uslužbencem, ki so bili 
zapošleni 3 do 7 mesecev, pa se iz- 
plača 50 Vo enomesečnih rednih 
prejemkov. 

4. Člen 
Pod uslužbenci in delavci, nave- 

denimi v 1. členu, so mišljeni usluž- 
benci in delavci, ki prejemajo svo- 
je osebne dohodke po predpisih za- 
kona o javnih uslužbencih, kakor 
tudi tisti uslužbenci okrajnih or- 
ganov, prosvetnih, kulturnih in 
drugih zavodov, katerih ustanovi- 
telj je okrajni ljudski odbor in 
imajo svoje pravilnike o osebnih 
dohodkih, če v skupnem znesku 
sredstev za osebne dohodke ni že 
vračunan znesek za novoletno na- 
grado. 

Pod istimi pogoji lahko pripada 
novoletna nagrada uslužbencem 
Okrajne gospodarske zbornice. 

5. člen 
S plačo po 1. členu so mišljeni 

v smislu tega odloka redni osebni 
dohodki, tj. temeljna plača, polo- 
žajna plača in z zakonitimi pred- 
pisi priznani posebni dodatki. 

6. člen 
Pri izplačilu novoletnih nagrad 

se obračunava le proračunski in 
dopolnilni proračunski prispevek. 

7. člen 
Novoletna nagrada se izplača v 

mesecu decembru v breme prora- 
čunskih sredstev posameznega or- 
gana oziroma zavoda, oziroma iz 
njegovega sklada za nagrajevanje. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Številka: 113-047/62. 
Datum: 19. 12. 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

68. 
ODLOČBA 

Na podlagi III.1 ods-tavka 3. čle- 
na zakona o spremembah zakona 
o območjih okrajev in občin v LRS 
ter na podlagi odloka Izvršnega 
sveta LRS o številu odbornikov za- 
časnih ljudskih odborov novih okra- 
jev Koper, Ljubljana in Maribor 
je Okiajna volilna komisija za 
okraj Ljubljana na svoji seji dne 
17. decembra 1962 

določila 
naslednje število odbornikov posa- 
meznih zborov oziroma proizvajal- 
skih skupin, ki jih izmed sebe iz- 
volita dosedanja okrhjna ljudska 
odbora Kranj in Ljubljana, dziroma 
ki jih izmed sebe izvolijo odborniki 
posameznih zborov, ki so bili izvo- 
ljeni na območju občin Črnomelj, 
Metlika, Novo mesto in Trebnje do- 
sedanjega okrajnega ljudskega od- 
bora Novo mesto: 

I. Okrajni zbor okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana ima 80 od- 
bornikov, od tega izvolijo: 

a) okrajni zbor OLO Kranj 17 
odbornikov: 

b) okrajni zbor Ljubljana 52 od- 
bornikov; 

c) okrajni zbor OLO Novo me- 
sto 11 odbornikov (izmed odborni- 
kov, ki so bili izvoljeni iz območja 
občin Črnomelj, Metlika, Novo me- 
sto in Trebnje). 

II. Okrajni zbor proizvajalcev 
okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana ima 70 odbornikov. 

1. V proizvajalski skupini indu- 
strije, trgovine in obrti ima 63 od- 
bornikov, od tega izvolijo: 

a) okrajni zbor proizvajalcev 
proizvajalske skupine industrije, 
trgovine in obrti OLO Kianj 16 
odbornikov; 

b) okrajni zbor proizvajalcev 
proizvajalske skupine industrije, 
trgovine in obrti OLO Ljubljana 
44 odbornikov; 

c) okrajni zbor proizvajalcev 
proizvajalske skupine industrije, 
trgovine in obiti OLO Novo mesto 
3 odbornike izmed odbornikov, ki 

so bili izvoljeni iz območja občin 
Črnomelj, Metlika, Novo mesto iu 
Trebnje. 

2. V proizvajalski skupini kme- 
tijstva ima 7 odbornikov, od tega 
izvolijo; 

a) okrajni zbor proizvajalcev 
proizvajalske skupine kmetijstva 
OLO Kranj 1 odbornika; 

b) okrajni zbor proizvajalcev 
proizvajalske skupine kmetijstva 
OLO Ljubljana 4 odbornike; 

c) okrajni zbor proizvajalcev 
proizvajalske skupine kmetijstva 
OLO Novo mesto 2 odbornika iz- 
med odbornikov, ki so bili izvoljeni 
iz območja občin Črnomelj, Metli- 
ka, Novo mesto in Trebnje. 

Obrazložitev: Skladno z določili 
3. člena zakona o spremembah ob- 
močij okrajev in občin v LRS se 
število odbornikov, ki jih izmed 
sebe volijo odborniki dosedanjih 
okrajnih ljudskih odborov Kranj, 
Ljubljana in Novo mesto, porazdeli 
Sorazmerno s številom prebivalstva 
oziroma družbenega proizvoda, s 
katerim je udeležen vsak izmed do- 
sedanjih okrajnih ljudskih odborov 
Kranj, Ljubljana in Novo mesto v 
novem okrajnem ljudskem odboru 
Ljubljana. 

Stev.: GVK-7/62. 
Datum: 17. december 1962; 

Predsednik: 
Jože Pernuš 1. r. 

Tajnik: 
Jože Dular 1. r. 

RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 
NA 53. SEJI OLO DNE 19. 12. 1962 

Franc Verlič je bil razrešen kot 
sodnik Okrajnega sodišča v Trbov- 
ljah. 

Jernej Jelenič je bil imenovan 
za direktorja Revizijsko tehničnega 
zavoda v Ljubljani. 

MESTNI SVET 
23. 

POPRAVEK 
odloka o pogojih za gradnjo malo- 
stanovanjskih hiš v vplivnem ob- 

močju mesta Ljubljana. 
Prvi odstavek 15. člena odloka 

o pogojih za gradnjo malostano- 
vanjskih hiš v vplivnem območju 
mesta Ljubljane (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 73-21/62) se pravilno 
glasi: 

»Z denarno kaznijo do 20.000 din 
se kaznuje, kdor ravna v nasprotju 
z določbami 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 
13. člena tega odloka.« 

Stev.: 320/62. 
Datum: 22. december 1962. 

Iz oddelka za občo 
upravo OLO 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
779. 

Na podlagi 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka dela,vcev, 2. člena zako- 

na o spremembah in dopolnitvah' 
zakona o proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev (Ur. 
list FLRJ Št. 52/57, 52/58, 47/59, 17/61 
in 44/61), 12., 15. in 50. člena zakona 
o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
list FLRJ št, 19/52) ter 26. člena sta* 
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tuta občine Grosuplje, je obCinski 
ljudski odbor Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora in seji zbora pro- 
izvajalcev, due 19. decembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku i/ osebnega dohodka 
delavcev za leto 1963 

1. člen 
V občini Grosuplje se za lelo 

1963 vpelje dopolnilni proračunski 
prispevek iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev (v nadalje 
njem besedilu: dopolnilni prora- 
čunski prispevek), ki znaša 15 "/o 
od rednega proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka delavcev 
in uslužbencev. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek plačujejo delavci in uslužben- 
ci, ki so zaposleni pri: 

a) gospodarskih organizacijah, 
ki imajo sedež v občini Grosuplje, 

b) gospodarskih skupnostih, in 
poslovnih združenjih, ki imajo se- 
dež v občini Grosuplje, 

c) obratnih in poslovnih enotah 
gospodarskih organizacij, ki trajno 
opravljajo dejavnost v občini Gro- 
euplje, 

č) državnih organih, zavodih tfij 
družbenih in drugih organizacijah, 

d) zasebnih obrtnih delavnicah 
In drugih izplačevalcih osebnih do- 
hodkov, ki opravljajo dejavnost т 
občini Grosuplje. 

3. člen 
Dopolnilni protačunski prispevek 

je po stopnji 10 Vo dohodek prora- 
čuna občine, po stopnji 5 0/o pa do- 
hodek sklada za financiranje šol- 
stva. 

4. člen 
Tu odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1, januarja 1963. 

Številka: 420-6/2-1/1, 
Grosuplje, dne 19. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln I. r. 

08CINA KAMNIK 

780, 
Na podlagi 3. točke 64. člena Za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19/52) in 49. in 
77. člena Zakona o proračunih in o 
financiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52/59) je Ob- 
činski ljudski odbor Kamnik na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 18. decem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o /ačasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Kamnik za čas 
od 1. januarja do 31. marca 1963. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1963, se bodo pro- 
računske potrebe občine Kamnik 
začasno financirale za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1963 na podlagi 
trimesečnega načrta dohodkov in 
izdatkov po splošnih določbah pro- 
računa občine Kamnik za leto 1963. 

2. člen 
Trimesečni načrt izdatkov ne 

sme preseči četrtine izvršenih iz- 

datkov po občinskem proračunu za 
leto 1962. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega 
odloka, so sestavni del proračun- 
skih dohodkov in izdatkov občin- 
skega proračuna za leto 1963. 

4. člen 
Ta odlok začne veljaii od dne- 

va objave v »Glasnik*!* uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1963, 

St.: 020-73/62-1/1. 
Kamnik, dne 18. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol 1. r, 

OBČINA KOČEVJE 

781. 
Na podlagi 2. odstavka 1. točke 

odloka o povečanju sredstev za 
osebne izdatke javnih uslužbencev 
(Ur. list FLRJ št. 40/62) je Občmski 
ljudski odbor Kočevje na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 27. novembra 1962 sprejel 

SKLEP 
o zagotovitvi sredstev za povečanie 
osebnih izdatkov delavcev in usluž- 

bencev občinskega ljudskega 
odbora Kočevje 

I. 
V V. delu proračuna občinskega 

IjudsJcega odbora Kočevje za teko- 
če lelo se zagotovi povečanje sred- 
stev za osebne dohodke, ki znašajo 
mesečno za vsakega uslužbenca in 
delavca 680 din, pri tem se vzame 
kot podlaga za obračun število de- 
lavcev in uslužbencev. 

II. 
Iz sredstev, zagotovljenih za 

osebne dohodke, se povečajo usluž- 
bencem in delavcem plače za čistih 
400 din na mesec. 

Uslužbencem, ki so razvrščeni v 
plačilne razrede, se poveča polo- 
žaina plača, uslužbencem, ki imajo 
sklenjeno pogodbo o honorarnem 
delu s polnim rednim delovnim ča- 
som, pa se poveča honorar za Či- 
stih 400 din na mesec. 

ITI. 
Ta sklep velja od dneva objave 

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

Številka: 113-26/62-1/1, 
Datum: 27. 11. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina 1. r. 

OBČINA 
UUBLJANA-BE2IGRAD 

782. 
Na podlagi I. odstavka 4. člena 

Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in nji- 
hovih organov (Uradni list FLRJ 
žt. 52/57) in 10. in 27. člena statuta 
občine Ljubljana-Bežigrad, 7. in 28. 
člena Zakona o obrestih od gospo- 
darskih skladov (Uradni list FLRJ, 
št. 8/61) in 1. člena Zakona o spre- 
membah zakona o ustvarjanju in 
uporabi sredstev republiških in ob- 
činskih rezervnih skladov za potre- 
be gospodarskih organizacij (Urad- 

ni list FLRJ, št. 22/62) je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bežigrad 
sprejel na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev due 
7. decembra 1962 

ODLOK 
o spremembah družbenega plana 

občine Ljubljana-Bežigrad 
za lefo 1962 

1. člen 
V XV. poglavju družbenega pla- 

na občine Ljubljana-Bežigrad za 
leto 1962 se v prvem odstavku črt« 
ime ZALE in se to poglavje dopolni 
z novim odstavkom, ki glasi: 

Komunalno podjetje ZALE obra- 
čunava obresti od poslovnega skla- 
da po stopnji 6 »/o in so dohodek 
občinskega investicijskega sklada. 

2. člen 
V XVI. poglavju družbenega 

plana občine Ljubljana-Bežigrad za 
leto 1962 se v prvem odstavku črta 
ime ZALE in se to poglavje do- 
polni z novim odstavkom, ki glasi: 

Komunalno podjetje ZALE obra- 
čunava prispevek iz dohodka po 
stopnii 15 0/o, s tem, da vloži 10 »/o 
dohodka, ki ustreza obračunanemu 
prispevku iz dohodka v svoj po- 
slovni sklad, 5 % pa v občinski in- 
vesticijski sklad. 

3. člen 
V XVII. poglavju družbenega 

f>lona občine Ljubljana-Bežigrad za 
eto 1962 se stopnja 3% nadomesti 

s stopnjo 50/e. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 02-25/62-1. 
Datum: 15. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman I. r. 

OBČINA UUBUANA-CENTER 
783. 

Na podlagi 3. točke 24. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center in 77. 
člena zakona o proračunih in o fi- 
nanciranju samostojnih zavodov 
(Ur. 1. FLRJ št. 52/59, 23/61, 52/61 
in 28/62) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center na seji občinske- 
ga zbora in se na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 20. decembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Ljubljana-Cen- 

ter za čas od 1. januarja 
do 31. marca 1963. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1963, se bodo pro- 
računske potrebe občine Ljubljana 
Center financirale za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1963 na pod- 
lagi tromesečnega načrta dohodkov 
in izdatkov po splošnih določbah 
proračuna občine Ljubljana-Cen- 
ter za leto 1962. 

2. člen 
Tromesečni načrt izdatkov ne 

sme preseči četrtine izvršenih iz- 
datkov po občinskem proračunu za 
leto 1962. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega 
odlolca, so sestavni del dohodkov 
in izdatkov občinskega proračuna 
za leto 1963 

4. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na, uporablja pa se od 1. januarja 
1963. 

Znak: T/PV-401 — odlok — za- 
časno financiranje. 

Ljubljana, dne 20. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje I. r. 

784. 
Na podlagi 12. člena zakona o 

proiačunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev in uslužben- 
cev (Ur. list FLRJ št, 17/61, 44 61 in 
50/62) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev djte 20. decembra 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem nrl- 
spevku iz osebnega dohodka delav* 
^^ilev in uslužbencev za leto 1963 

1. člen 
Predpiše se za leto 1963 plače- 

vanje dopolnilnega proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev vseh gospo- 
darskih organizacij ter poelovnih 
ali obratnih enot in iz osebnega do- 
hodka delavcev in uslužbencev vseh 
državnih organov, zavodov, družbe- 
nih in drugih organizacij, v samo- 
stojnih poklicih in zasebnih obrt- 
nih delavnicah na območju občine 
Ljubljana-Center. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek znaša 15 '/o proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev. 

3. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek se ne plačuje od osebnega do- 
hodka delavcev in uslužbencev. Če 
znašajo njihovi osebni prejemki 
mesečno v skupni višini 20.000 di- 
narjev ali manj. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek iz osebnega dohodka se pla- 
čuje od skupnih mesečnih prejem- 
kov ob izplačilu osebnega dohodka. 

5. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

se ne plačuje iz osebnega dohodku 
podooficirjev, oficirjev in vojaških 
uslužbencev Jugoslovanske ljudske 
armade. 

6. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek, ki pripada občini, je dohodek 
občinskega šolskega sklada do 
sprejema občinskega proračuna za 
leto 1963, ko bo tedaj občinski ljud- 
ski odbor na novo sklepni o troše- 
nju oziroma namembnosti tega 
prispevka. 

7. člen 
Ta odlok stopi v veljavo od dne- 

va objave v Glasniku, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
ljal pa se bo od I. januarja 1963. 

Znak: T/PV-401/dopolnilni prora- 
čunski prispevek. 

Datum: 20. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbore 

Majda Boje I. r. 

785. 
Na podlagi 8. točke odloka 6 do- 

delitvi novoletne nagrade uslužben- 
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cem zveznih državnih organov, sa- 
mostojnih zavodov in organizacij 
(Ur. 1. FLRJ št. 50/62) je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Center na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dno 20. decem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade 

uslužbencem in delavcem občinskih 
samostojnih zavodov in organizacij. 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem v red- 

nem delovnem razmerju pri samo- 
stojnih zavodih in organizacijah v 
pristojnosti občinskega ljudskega 
odbora Ljubliana-Center, za katero 
Veljajo določbe o plačah iz zakona 
o javnih uslužbencih, ter njihovim 
honorarnim uslužbencem s polnim 
delovnim časom se lahko izplača za 
leto 1962 novoletna nagrada v vi- 
šini, kakor to določa odlok o do- 
delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih državnih 
organov, samostojnih zavodov iu 
organizacij (Ur. 1. FLRJ št. 50/62). 

Novoletna nagrada se izplača 
Uslužbencem in delavcem zavodov 
in organizacij, navedenih v prejš- 
njem odstavku, kolikor imajo 
sredstva za osebne dohodke oziro- 
ma kolikor imajo njihovi skladi 
sredstva, namenjena za nagrajeva- 
nje uslužbencev in delavcev. 

2. člen 
Novoletna nagrada ne gre usluž- 

bencem in delavcem, ki jim je v 
letu 1962 prenehala služba po 5. ali 
6. točki prvega odstavka 92. člena 
ali po 4., 5. in 6. točki prvega od- 
stavka 137. člena zakona o javnib 
uslužbencih. 

3. člen 
Novoletna naerada bo izplačana 

v mesecu decembru 1962. 

4. člen 
S plačo so mišljeni po tem od- 

loku vsi redni preiemki, ki se šte- 
jejo po veljavnih predpisih za 
Plačo. 

5. člen 
Od novoletne nagrade po tem 

odloku se ne obračunavajo in ne 
plačujejo prispevek za socialno za- 
yarovanje. stanovanjski prispevek 
in ne nadomestilo prometnim go- 
spodarskim oicanizacijam za ugod- 
nosti v potniškem prometu v letu 
1962. 

6. člen 
Ta odlok velja tukoj. 
Znak: T/PV-l ^/Novoletna na- 

grada. 

Ljubljana, 20. decembra 1962. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odboru 
Majda Boje L r. 

1. člert 
Proizvajalci žganja Iz surovin 

lastnega pridelka smejo porabiti 
doma brez plačila prometnega 
davka 5 (pet) hektolitrskih stopenj 
žganja za vsakega nad 18 let sta- 
rega družinskega člana. 

Ta količina velja za proizvajal- 
no dobo od 1. marca 1963 do 29. fe- 
bruarja 1964. 

2. člen 
Količine prometnega davka pro- 

stega žganja iz 1. člena tega odlo- 
ka se dovoljujejo tudi kmečkim 
delovnim zadrugam za člane včla- 
njenih družin z omejitvijo, da se 
tem ne dovolijo posebne proste ko- 
ličine žganja, ki jih proizvedejo v 
zasebnem gospodarstvu. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Znak: D/10-421-Prom. davek. 

Ljubljana, 20. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje 1. r. 

Številka; 401-17/62. 
Ljubljana, 15. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome l.r. 

786. 
iN a podlagi 1. člena odloka o po- 

oblastitvi občinskih ljudskih odbo- 
»ov, da predpišejo vsako leto koli- 
čine vina in žganja, ki jih smejo 
Proizvajalci porabiti doma brez 
Plačila prometnega davka (Ur. list 
LRS št. 35/62) je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 20. decembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi količin žganja, ki Jih 
smejo proizvajalci porabiti doma v 
Proizvajalni dobi 1962/63 brez pla- 

čila prometnega davko. 

787. 
POPRAVEK 

odločbe o ustanovitvi Zavoda za 
pravno pomoč občine Ljubljana- 

Center, 
Ob primerjavi z izvirnikom od- 

ločbe o ustanovitvi Zavoda za prav- 
no pomoč občine Ljubljana-Center, 
ki je bila objavljena v Glasniku, 
uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na z dne 7. decembra 1962, štev. 74, 
se je ugotovilo, da je v besedilu v 
4. točki te odločbe pomotoma iz- 
padlo besedilo: »in po odvetnikih. 
Ki so v stalnem pogodbenem raz- 
merju z zavodom«. Zato se daje po- 
pravek, tako da se celotno besedilo 
4. točke odločbe o ustanovitvi Za- 
voda za pravno pomoč občine Ljub- 
Ijann-Čenter glasi; 

>Zavod izpolnjuje svoje naloge 
po pravnikih in drugih uslužben- 
cih, ki so v delovnem razmerju z 
zavodom, in po odvetnikih, ki so 
v stalnem pogodbenem razmerju t 
zavodom in so se zavezali, da oprav- 
ljajo svoj odvetniški poklic samo 
v zavodu in na račun zavoda.« 

Znak: T/PV-022/62. 
Datum: 22. december 1962. 

Iz pisarne oddelka za občo 
upravo OLO Ljubljana 

OBČINA LJUBUANA-SISKA 
788. 

Na podlagi 2. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Ur. 1. FLRJ 
št. 52/61) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Siška na seji obeh zbo- 
rov z ločenim glasovanjem dne 25. 
decembra 1962 sprejel 

c) za državne organe, zavode, 
družbene in druge organizacije. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka znaša: 
1. za javno upravo, šole in vrtce 

5V.; . , 
2. za vse ostale izplačevalce 

osebnih dohodkov, navedene т 1. 
členu, pa 15'/o. 

Ce preide zavezanec iz točke 1. 
na plačevanje po pravilniku o na- 
grajevanju, obračunava dopolnilni 
proračunski prispevek po stopnji 
15 Vi. 

Dopolnilni proračunski prispe- 
vek iz osebnega dohodka delav- 
cev je: 

a) obračunan po točki 1. prejš- 
njega odstavka dohodek občinske- 
ga sklada za šolstvo; 

b) obračunan po točki 2. prejš- 
njega odstavka: 

— po stopnji 10»/« dohodek ob- 
činskega proračuna; 

— po stopnji 5,/• dohodek ob- 
činskega sklada za šolstvo. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora lahko vek po tem odloku plačujejo de« 
v nnrnvi^p-nih nrimerih onrost! za- 1ау(;ј јц uslužbenci delovnih it> 

družbenih organizacij (tudi Obra(;. 

790, 
Na podlagi 12.' člena zakona o 

proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 17/61, 44/61 in 52/61) tet 
27. člena statuta občine, je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 15. de- 
cembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 

cev in uslužbencev za leto 1963. 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudnik 

se za leto 1963 vpelje dopolnilni 
proračunski prispevek iz osebnega 
dohodka delavcev in uslužbencijt 
(v nadaljnjem beeedilu: dopolnirnl 
proračunski prispevek). 

Dopolnilni proračunski prispe- 

v upravičenih primerih oprosti za- 
vezance iz 1. člena delno ali v ce- 
loti plačila dopolnilnega proračun- 
skega prispevka, če bi bili s tem 
plačilom ogroženi njihovi osebni 
dohodki. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1963. 

Številka: 1/1-401-22/62. 
Datum: 25. december 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Janez Nedog 1. r. 

OBČINA 
UUBUANA-VIC-RUDNIK 

789. 
Na podlagi 49. in 77. člena za- 

kona o proračunih in finansiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52/59) in 27. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je ob- 
činski ljudski odbor na seji občin- 
skega zoora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 15. decembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občin« Ljubljana-Vič- 
Rudnik v prvem tromesečju 1963. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1963, so bodo pro- 
računske potrebe občinskih organov 
in finančno samostojnih zavodov 
finansiiale na podlagi trimesečne- 
ga plana izdatkov, vendar najdlje 
do 31. marca 1963. 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 
spevku iz 

pri- 
osebnega dohodka za 
leto 1963. 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek iz osebnega dohodka delavcev 
se predpiše za leto 1963: 

a) za vse gospodarske organiza- 
cije ter poslovne in obratne enoto 
vseh panog; 

b) za vso privatno obrt in svo- 
bodne poklice; 

2. člen 
Sredstva za osebne dohodke se 

zagotovijo mesečno v dosedanji vi- 
šini. 

Materialni stroški ne smejo pre- 
segati ene četrtine proračuna za 
leto 1962. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem od- 

loku so sestavni del proračuna za 
loto 1963. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

pa se od 1. januarja 196S 

nih in poslovnih enot), državnih 
organov ter zasebnikov na območju 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka znaša 15 •/• prora- 
čunskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev in uslužbencev. 

Za delavce in uslužbence, ki »o 
zaposleni pri državnih organih, 
družbenih in tistih delovnih orga- 
nizacijah, ki izplačujejo osebne 
dohodke po določbah zakona o jav- 
nih uslužbencih, znaša stopnja iz- 
jemoma lO*/«. 

3. člen 
Delavci in uslužbenci, katerih 

skupni osebni dohodek ne presega 
20,000 dinarjev na mesec, dopolnil- 
nego proročunskega prispevka ne 
plačujejo. 

Zaradi plačila dopolnilnega pro» 
računskega prispevka delavec ozt» 
loma uslužbenec ne more pretep 
nižjega osebnega dohodka Kot 
20.000 dinarjev na mesec. 

4. člen 
Kot osnova za obračun dopolnil« 

nega proračunskega prispevka jo 
vzeti vsatomesečni osebni dohodek 
delavca oziroma uslužbenca. 

5. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek je dohodek proračuna občine, 
razen dopolnilni proračunski pri- 
spevek, ki presega stopnjo 10%, je 
dohodek občinskega družbenega 
sklada za šolstvo. 

6. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora je 
pooblaščen, cfa po potrebi izdaja 
navodila in tolmačenje za izvaja- 
nje tega odloka. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1963. 

Številka: 420-351/62. 
Datum: 15. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbor« 

Ivan Rome l. r. 
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OBČINA MEDVODE 
791. 

Na podlagi 49. in 77. člena za- 
kona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ 
št. 52/59), 12. člena uredbe o izvrše- 
vanju proračunu in računovodstve- 
nem poslovanju Mržavnih organov 
in zavodov (Ur. list FLRJ št. 35/55) 
ter 26. člena statuta občine Medvo- 
de je občinski ljudski odbor Me- 
dvode na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 21. decem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 

skih potreb občine Medvode 
v prvem tromesečjn 1963. 

t. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1963, se bodo pro- 
računske potrebe občinskih orga- 
nov, proračunskih ustanov in fi- 
nančno samostojnih zavodov finan- 
cirale na podlagi tromesečnega 
plana izdatkov, vendar najdalje do 
31. marca 1963. 

2. člen 
Sredstva za osebne izdatke se 

zagotovijo za število uslužbencev 
po stanju v decembru 1962. Mate- 
rialni stroški ne smejo prekoračiti 
četrtine proračuna za leto 1962. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem od- 

loku so sestavni del proračuna za 
leto 1963. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem veet- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 1962. 

Številka: 010-45/62-04. 
Medvode, dne 21. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramle 1. r. 

792. 
Na podlagi 12. člena zakona o 

proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ štev. 17/61) in 10. člena sta- 
tuta občine Medvode je občinski 
ljudski odbor Medvode na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajal- 
cev z dne 21. decembra 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku iz osebnega dohodka delavcev. 

1. člen 
Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku iz osebnega dohod- 
ka delavcev za leto 1960 v občini 
Medvode, ki je bil objavljen v 
»Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana štev. 6/60 in Od- 
lok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki je bil objavljen v »Glas- 
niku« št. 8/62, velja tudi za leto 
1963. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1963. 

Številka: 010-47/62-04. 
Medvode, dne 21. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

OBČINA RIBNICA 

793. 
Na podlagi 49. in 2. odstovka 47. 

člena zakona o proračunih in finan- 
siranju samostojnih zavodov (Urad- 
ni list FLRJ št. 52/59, 53/60, 23/61) 
in 3. točke 26. člena statuta občine 
Ribnica je Občinski ljudski odbor 
Ribnica na seji občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. de- 
cembra 1962. sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občine Ribnica za raz- 
dobje od 1. januarja do 31. marca 

1963. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1963, se bodo pro- 
računske potrebe občine Ribnica 
začasno financirale za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1963 na podla- 
gi trimesečnega načrta dohodkov in 
'izdatkov po splošnih določbah pro- 
računa občine Ribnica za leto 1962. 

2. člen 
Finančni načrt izdatkov ne sme 

preseči 25 Vo izvršenih izdatkov po 
občinskem proračunu za leto 1962. 

3. člen 
Izdatki po tem odloku so sestav- 

ni del proračuna občine Ribnica za 
leto 1963. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1963. 

Številka: 401-17/62-04. 
Datum: 24. 12. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic 1. r. 

794. 
Na podlagi 12. člena zakona o 

proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 17/61, 44/61, 52/61 in 30/62) 
in 2. točke 26. Člena statuta občine 
Ribnica je občinski ljudski odbor 
Ribnica na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
24. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka za leto 

1963. 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek iz osebnega dohodka delavcev 
se predpiše za leto 1963 za vse go- 
spodarske organizacije, državne or- 
fane, samostojne zavode in druž- 

ene organizacije na območju ob- 
čine Ribnica. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega do- 
hodka znaša za vse v 1. členu na- 
vedene izplačevalce 15 0/o od pro- 
računskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev in uslužbencev, 
ki se plačuje po zakonu o prora- 
čunskem prispevku iz osebnega do- 
hodka delavcev. 

3. člen 
Delavci in uslužbenci, katerih 

skupni osebni dohodek ne presega 
18.000 dinarjev na mesec, dopolnil- 
nega proračunskega prispevka ne 
plačujejo. 

Zaradi plačila dopolnilnega pro- 
računskega prispevka delavec oz. 
uslužbenec ne moie prejeti nižjega 
osebnega dohodku kot 18.000 din na 
mesec. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek je: 
a) obračunan po stopnji 10 0/o, 

dohodek občinskega proračuna; 
b) obračunan po stopnji 5 "/o, 

dohodek občinskega sklada za šol- 
stvo. 

5. člen 
Občinski ljudski odbor lahko na 

predlog Sveta za družbeni plan in 
finance v posameznih primerih, če 
bi bili ogroženi osebni dohodki de- 
lavcev ali uslužbencev, zniža oz. 
oprosti gospodarske organizacijo 
ali zavod plačevanja dopolnilnega 
proračunskega prispevka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1963. 

Številka: 420-26/62-04. 
Datum: 24. december 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
795. 

Na podlagi 8. toč. odloka o do- 
delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih državnih 
organov, samostojnih zavodov in 
organizacij (Ur. list FLRJ št. 50/60) 
in 26. člena statuta občine Vrhnika 
je občinski ljudski odbor na seji 
občinskega zliora in zbora proizva- 
jalcev dne 26. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade usluž- 
bencem in delavcem občinskih or- 

ganov, zavodov in ustanov. 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki bo 

v stalnem delovnem razmerju z 
občinskim ljudskim odborom Vrhni- 
ka, ter uslužbencem in delavcem 
občinskih organov, samostojnih za- 
vodov in ustanov, za katere veljajo 
določila zakona o javnih uslužben- 
cih, se izplača za leto 1962 novo- 
letna nagrada. 

2. člen 
Honorarni uslužbenci občinske- 

ga ljudskega odbora Vrhnika, ob- 
činskih zavodov in ustanov in or- 
ganov imajo pravico do novoletne 
nagrade, če je honorarna služba 
njihov redni in glavni poklic in 
če so zaposleni redni delovni čas. 

3. člen 
Novoletna nagrada se izplača 

uslužbencem in delavcem, ki so za- 
posleni v decembru 1962 in so bili 
v delovnem razmerju v letu 1962 
več kot 7 mesecev, v višini 100 0/o 
rednih mesečnih prejemkov. Delav- 
cem in uslužbencem, ki so bili za- 
posleni 3 do 7 mesecev, pa se iz- 
plača 50 "/o enomesečnih rednih pre- 
jemkov. 

•j j v-r" i-/ ;v.?. ' 
4. člen 

Pod uslužbenci in delavci, nave- 
denimi v 1. členu, so mišljeni usluž- 
benci in delavci, ki prejemajo svo- 
je osebne dohodke po predpisih 
zakona o javnih uslužbencih, kakor 

tudi tisti uslužbenci občinskih or- 
ganov, prosvetnih in drugih zavo- 
dov in ustanov, katerih ustanovitelj 
je občinski ljudski odbor in imajo 
svoje pravilnike o osebnih dohod- 
kih, če v skupnem znesku sredstev 
za osebne dohodke ni še vračunan 
znesek za novoletno nagrado. 

5. člen 
S plačo po 1. čl. so mišljeni v 

smislu tega odloka redni osebni do- 
hodki, t. j. temeljna plača, položaj- 
na plača in z zakonitimi predpisi 
priznani posebni dodatki. 

6. člen 
Pri izplačilu novoletnih nagrad 

se obračunava le proračunski in 
dopolnilni proračunski prispevek. 

7. člen 
Novoletna nagrada se izplača v 

mesecu decembru v breme prora- 
čunskih sredstev posameznega or- 
ganu oziroma zavoda oziroma iz 
njeihovega skladu zu nagrajevanje. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Stev.: 1/2-010-41/62. 

Datum: 19. december 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

VSEBINA: 
66. Odlok o spremembi odloka o proračunu 

okraia Ljubljana za leto 1962. 
67. OdloK o dodelitvi novoletne nagrade 

uslužbencem in delavcem okrajnih orga- 
nov in zavodov. 

68. Odločba okrajne volilne komisije o do- 
ločitvi števila odbornikom posameznih 
zborov v novi okrajni ljudski odbor 
Ljubljana. 
Razrešitve in imenovanje na 53. seji 
OLO. 

23. Popravek odloka o pogojih za gradnio 
malostanovanjskih hiš v vplivnem ob' 
močju mesta Ljubljane. 

779. Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega donodka delav- 
cev iz 1. 1963 občine Grosuplje. 

780. Odlok o začasnem financiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. januarja 
do 31. marca 1963 občine Kamnik. 

781. Sklep o zagotovitvi sredstev za pove- 
čanje osebnih izdatkov delavcev in 
uslužbencev občine Kočevje. 

782. Odlok o spremembah družbenega pla- 
na za 1. 1962 občine Ljubljana-Bežigrad. 

783. Odlok o začasnem financiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. januarja 
do 31. marca 1963 občine Ljubljana 
Center. 

784. Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega donodka delav- 
cev in uslužbencev za 1. 1963 občine 
Ljubljana-Center. 

783. Odlok o dodelitvi novoletne nograde 
« uslužbencem in delavcem občinskih sa- 

mostojnih zavodov in organizacij ob- 
čine Ljubljana-Center. 

786 Odlok o določitvi količin žganja ki 
jih smejo proizvajalci porabiti doma v 
proizvajalni dobi 1962/1963 brez plačila 
prometnega davka občine Ljubljana- 
Center. 

787. Popravek odločbe o ustanovitvi Za- 
voaa za pravno pomoč občine Ljub- 
ljana-Center. 

788. Odlok a dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka za leto 
1963 občine Ljubljana-Siška. 

789. Odlok o zočasnem financiranju prora- 
čunskih potreb v i. tromeseČju 1963 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

790. Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega donodka delav- 
cev in uslužbencev za 1. 1963 občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

791. Odlok o začasnem financiranju prora- 
čunskih potreb v I. tromeseČju 1963 
občine Medvode. 

792. Odlok o podaljšanju veljavnosti odlokft, 
o dopolnilnem p'roračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev občine 
Medvode. ; 

793. Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb za razdobje od 1. ja- , 
imatja do 31.' marca 1963 občine Rib 
niča. v, 

794. 794. Odlok o dopolnilnem proračunekem 
prispevku iz osebnega dohodka za leto 
1963 občine Ribnica. 

795. Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
.uslužbencem in delavcem občinskih от* 
ganov, zavodov in, ustanov obline Vrh- 
nika. 
Zaključni računi irosDodarskih orcani- 
eocii. 



glasnik 
STRAN 381 

Zaključni račun podjetja »ODEJA«, Izdelovanje prešitih odej. Ljubi Jana« 
Komenskega 3 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
it. Naziv postavke 

I.Osnovna sredstva 
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 

Znesek 
v 000 din 

3,505 

5,295 
1,685 
8,721 

19,206 

Zap. 
št. Naziv postavke 

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 

7,989 
1,068 

»73 

4,744 

4,432 

19,206 

Vodja računovodstva: 
Draga Fertln 

Predsednik UO: 
Cilka Oven 

Direktor: 
Angelca Zabukovec 

Zaključni račun trgovsko proizvajalnega podjetja »DOMAČI IZDELKI«, 
' Velike Lašče 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
2ap 
St Naziv postavke 

I.Osnovna sredstva 
'■ Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
Sedanja vrednost sredstev 
skupne porabe 

И. Druge oblike sredstev 
s- Banka In blagajna 
• Kupci in druge terjatve 
'• Zaloge 
'■ Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

1,537 

в 

4,033 
14,155 
9,355 

992 

30,078 

Zap 
«t 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 pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

3,628 

562 

19,335 

1,829 
4,718 

30,078 

Vodja računovodstva; 
Ferdo Malnar 

PredseoniK UO 
Vera SkulJ 

Direktor: 
Joie Grebene 

Zaključni račun moškega In ženskega krojaštva »NOBLESSE«, Ljubljana, 
Cankarjeva 12 

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

v ooo din 

L Osnovna sredstva 
I. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
i. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

924 

1,688 

555 
919 

54 

4,140 

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 pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

3,063 

337 

474 

67 
199 

4,140 

Vodja raćunovodstva: 
Ivana Rossi 

Predsednik UO: 
Joie Heric 

Direktor: 
Alojz Zontar 

Zaključni račun podjetja za projektiranje PROJEKT LJUBLJANA, 
Cankarjevo nabrežje 11 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
št BSJABJSOd 

1. 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 
6. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

1,516 

70 

4,291 
4,446 

710 
1,065 

12,098 

Zap 
St. eijAS^sod 

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 banM 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva ■ • 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

1,182 
9 

62 

2,356 

2,257 
6,232 

12,098 

Vodja računovodstva: 
Helena MlklavtiC 

Predsednik UO 
Ing. arh. Vida Smerdu 

Direktor: 
Ing. Stanislav Maček 

Zaključni račun prevozniškega podjetja PREVOZ I, Ljubljana, Resljeva 20 
Aktiva BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
^ap, 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
'• Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
Sedanja vrednost sredstev 
skupne porabe 

1. Druge oblike sredstev 
Banka In blagajna 

' Kupci in druge terjatve 
s- Zaloge 

Druga aktiva 

SKUPAJ 

4,520 

1,705 
2,187 

610 
330 

9,352 

-ap 
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 

6,286 

219 

567 

1,950 
330 

9.352 

Vodja računovodstva: 
Franc Dollnar 

Predsedmu dO 
Anton Polajnar 

Direktor: 
Vladimir Urek 

Zaključni račun TRGOVSKEGA PODJETJA, Dol pri Hrastniku 
^KTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 

Postavka Znesek 
v ooo din 

I.Osnovna sredstva 
'• Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
Sedanja vrednost sredstev 
skupne porabe 

Druge oblike sredstev 
'■ Banka in blagajna 
'■ Kupci in druge terjatve 
'■ Zaloge 
'■ Druga aktiva 

SKUPAJ 

4,944 

6 

1,804 
1,466 

M,307 
1,952 

28,479 

Zap 
«t 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 prt banki 
5. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
C. Druga pasiva 

SKUPAJ 

6,531 
I 

1,54« 

13,976 

4,056 
2,867 

18,47« 

Vodja raCunovodstval 
Kristina Detelak 

Predsednik UO: 
Anton Dolenc 

Direktor: 
4oie Dragu 

Zaključni račun zadružnega podjetja »AGROOBNOVA«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
št Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva , 4. 
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 
6. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

159,539 

45,131 

52,360 
247,216 
23,035 
6,206 

533,487 

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 

232,970 
52,086 

4,665 

60,576 

72,936 
110,254 
533,487 

Vodja računovodstva; 
Ana Ambroi 

Predsednik UO 
Janez Skerl 

Direktor: 
Anton Pregelj 

Zaključni račun »SPLOŠNEGA OBRTNEGA PODJETJA«, Litija 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
St Postavka 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
5. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

*. Banke In blagajna 
«. Kupci in druge terjatve 
•. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

6,726 

6,352 
11,442 

3,320 
4,330 

34,170 

Zap 
St Postavka Znesek 

v ooo 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 
t. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

6,431 
24 

50 

4,408 

3,698 
19,551 
14,170 

Vodja računovodstva: 
Maja Kodeija 

Predsednik UO) 
Vrane КокаЦ 

Direktor: 
Vrnil Koprivnikar 



STRAN 322 GLASNIH 

Zaključni račun kemične čistilnice, pralnice In barvarne »LABOD«, 
Ljubljana, Poljanski nasip 6 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1M1 PASIVA 

Postavka Znesek 
v 000 din 

Zap. Postavka Znesek 
v ooo din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
а. Sedanja vrednost iredstev 

skupne porabe 
U. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

42.900 

1.221 

29.431 
10.632 
1.222 
e.LM 

98.272 

L Viri stalnih 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 

62.311 
1.604 

3.154 

4.078 

25.595 
1.332 

98.272 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Pavla Okorn Marija Meklnc O t mar KumelJ 

Zaključni račnn REMONTNEGA PODJETJA, Domžale 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 1961 PASIVA 

Postavka Znesek 
v ono din '^tP Postavka 

. 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
U. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

1.857 

70 

733 
5.717 
1.851 

800 

11.034 

L Viri stainib sredstev 
t. 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 

4.807 
70 

5.587 
570 

11.034 

Vodja računovodstva: Predsednik CO Direktor: 
Angela Jerman Jakob Rokavec Peter KoSir 

Zaključni račun obrtne zadruge »ELITA«, Ljubljana, Čopova 7 
AKTTVA BILANCA na dan SI. decembra 1550 PASIVA 

Znesvk Postavka v 000 din Postavka v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
l. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1 Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Droge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

8.787 

8.171 
13.122 
26.462 

30 

58.552 

L Viri stalnih sredstev 
i Poslovni sklad 
2. Sklad skupne borabe 
3. Rezervni skald in drugi 

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

18.333 
84 

1.068 

17.857 

11.271 
7.939 

56.552 

Vodja računovodstva: Prisilni upravitelj: 
Stane Zupančič Milan Ster 

Zaključni račun kamnoseškega podjetja »MARMOR«, Ljubljana, 
Resijeva 38 

AKTIVA BILANCA na dan Л decembra 1981 PASIVA 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din '!.(P Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

7.531 

408 

20.903 
8.008 

11.835 
3.333 

50.116 

I. Viri stainib sredstev 
I Poslovni sklad 
2. Sklad skupne borabe 
3. Rezervni skald in drugi 

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
t. Druga pasiva 

SKUPAJ 

39.178 
1.558 

1.332 

4.084 

2.178 
5.866 

50.116 

Vodja računovodstva: Predsednik OO: Direktor: 
»лЛо Svete SUne Svet« Alote Clgll« 

Zaključni račun trgovine z barvami In laki »PLAVICA«, Ljubljana, 
Wolfova 12 

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

v 000 din 
Zap. Postavka Znesek 

v ooo dia 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih siedstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

418 

2,041 
5,897 
9,721 

1» 

18,218 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

1,25» 
83 

»49 

10,193 

9,781 
17 

18,218 

Vodja računovodstva: Predsednik UO: Direktor: 
Elka Kugovnlk Ivan Molan Krlsto PogaCnlk 

Zaključni račun Industrije kovinske opreme »INKOP«, Kočevje 
AKTIV A BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap. St. Postavka Znesek 

v ooo din 

LOsnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

>7,930 

7,033 

10,603 
78.201 

112,911 
34,774 

341,054 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

110,939 
8,520 

8,608 

137.584 

46.880 
28.529 

341,054 

Vodja računovodstva: Predsednik DS: Direktor: 
Radlslav Borovac Ivan Tušar Mirko JužnlS 

Zaključni račun trgovskega podjetja »TRAVNA GORA«, Sodražica 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

Zap. St. Postavka Znesek 
v ooo din Postavka v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
i. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

1. Banka in blagajna 
4. Kupci in druge terjatve 
8. Zaloge . Г •« i 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

983 

3.078 
424 

17,047 
700 

22,232 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

2,885 
41 

481 

12,965 

3,522 
2,337 

22,232 

Vodja računovodstva: Predsednik OO: Direktor: 
Marija Cvar Franc CeSarek Stanko KovaClS 

Zaključni račun projektivnega podjetja »PROGRES«, Ljubljana, 
Vilharjeva 14 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

Zap. Postavka Znesek 
v 000 din Postavka Znesek 

v 000 dlO 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih siedstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

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

SKT^PAJ 

148 

3.094 
187 
113 

S 

3.544 

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

skladi 
IL Drune oblike virov 

siedstev 
4. KredHi pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

680 

2580 
284 

3.544 

''odja računovodstva: Predsednik UOi Direktor: 
Franc Strte Mlleva Rehar Ing. Tone Fatur 
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Zaključni račun podjetja »ELEKTROMONTAZA«, Ljubljana,1 

Rožna dolina, Cesta IX. št. 6 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra ISS1 PASIVa 

Za p 
St Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap. 
5t. Postavka Znesek 

v 000 din 

l.Oenovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
I. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

1. Banka In blagajna 
t. Kupci In druge terjatve 
5. Zaloge 
8, Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.563 

1.322 
17.389 
3.242 

237 

23.753 

L Viri stalnlb 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 

2.917 

276 

416 

12.714 
7.430 

23.753 

Vodja računovodstva: 
Ciril Kode 

Predsednik UO. 
Ivan Punčoh 

Direktor: 
Jože Oreškovlč 

Zaključni račun gostinskega podjetja »SLAVIJA«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 

1 ^ Postavka 
Znesek 

v 000 din 

(.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
Kupci in druge terjatve 

8. Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

36.410 

' 17 

7.010 
1.729 

11.671 

56.837 

Zup 
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 pri banki 
5. dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

25.497 
344 

17.559 

12.431 

56.837 

Vodja računovodstva: 
Cvetka Torl 

Predsednik UO: 
Franc Martinek 

Direktor: 
Marija VertaJnik 

Zaključni račun elektro podjetja ••ELHJX-«, Ljubljana-Moste, 
Partizanska 27 

AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra 19C1 PASIVA 

Zap 
5t Postavka Znesek 

v 000 din 

1.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
l- Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

1.419 

146 

1.277 
11.170 
14.571 

203 

28.806 

Zap 
SI Postavka Znesek 

v 000 din 

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 
e. Druga pasiva 

SKUPAJ 

1.587 
128 

129 

6.052 

20.563 
347 

28.806 

Vodja računovodstva: 
Majda Dragan 

Predsednik UO: 
Franc Jeriha 

Direktor; 
2arko Kobal 

Zaključni račun gradbenega podjetja »GRADBENIK«, Ribnica 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St Postavka 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
>. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
O. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

Zap 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

22.990 

824 

19.430 
34.040 
13.945 
7.904 

99.133 

I. Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
8. Rezervni skaid In drugi 

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

40.070 
1.541 

4.503 

15.204 

28.392 
9.423 

99.133 

Vodja računovodstva; 
Maks Mazej 

Predsednik UOi 
Franc Lesar 

Direktor: 
log. Jote Knol 

Zaključni račun podjetja 7a. projektiranje »AGROBIRO«, Ljubljana 
Ižanska 2a 

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

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

12.586 

911 

7.713 
38.068 

1.795 
3.727 

64.800 

Zap. 
St. Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

25.344 
3.59« 

2.198 

11.433 

4.030 
18.197 
64.800 

Vodja računovodstva: 
Rezka Remiaš 

Predsednik UO: 
Ing. Ciril Sluga 

Direktor: 
Zivko Bernot 

Zaključni račun SPLOŠNEGA KLEPARSKEGA 
VODOVODNOINSTALACIJSKEGA PODJETJA, Ljubljana, Poljanska 20 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zup 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

3.130 

601 
14.381 
2.872 
3.202 

24.186 

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 pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

7.762 
84 

2.011 

1.139 

13.085 
105 

24.186 

Vodja računovodstva: 
Marjan Završnik 

Predsednik UO 
Martin Kolenc 

Direktor; 
Mirko KerSiC 

Zaključni račun »KEMOPROIZVODI«, Ljubljana, Poljanski nasip 40 
/ "PIVA BILANCA na dan 31. decembra 196t PASIVA 
Zup 

St Postavka 

( Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
K. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

352 

1.278 
3.459 
2.811 

t 

7.905 

Znp. 
St Postavka 

(. Viri stalnib sredstev 
(. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald in drugi 

skladi 
(L Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

1.425 
18 

560 

2.577 

3.155 
170 

7.905 

Vodja računovodstva: 
Marjan ZavrSnik 

Predsednik OO: 
Lojzka Stcfanec 

Direktor: 
SaSa Jurkovli 

Zaključni račun »TAPO«, izdelovanje blazinjenega pohištva, Ljubljana, 
Celovška 97 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 

St Postavka Znesek 
v 000 din 

Zap 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

(.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 

8.509 

13.932 
68.012 
52.948 

2.884 

146.285 

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

skladi 
II. Druge oblike virov 

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

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

45.877 
132 

1.834 

23.817 

70.658 
4.167 

146.285 

Vodja računovodstva: 
Kati Tomijanovie 

Piedsednlk UOi 
Angelca Skala 

Direktor: 
Danilo Puo 



STRAN 324 OLASNIE 

Zaključni račun trgovskega podjetja »-PRESKRBA«, LJubljana 
AKTIVA BILANCA tia dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
61. 

Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
I Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
11 Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

14,250 

345 

21,492 
6,394 

71,646 
4,258 

118,385 

iap 
^t 

Znesek 
v 000 din 

t. Viri stalnlb sredstev 
t. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
S. Rezervni skald In drugI 

skladi 
[1. Druge oblike virov 

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

veznosti 
3. Druga pasiva 

SKUPAJ 

15,267 
395 

4,317 

54,607 

22,546 
21,253 

118.385 

Vodja računovodstva: 
Olga Furlan 

Predsednik UO 
Marija Slavkov 

Direktor: 
Janez Dovjak 

AKTIVA 

Zaključni račun trgovskega podjetja »KOLONIALE«, 
Ljubljana, Šentvid 20 

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

v 000 din 

LOinovna sredstva 
i. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
L Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
O. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

35,696 

6,299 

16,945 
6,398 

73,749 
118 

139,305 

Zap 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

L Viri stalnih sredstev 
L Poslovni sklad 
t. Sklad skupne porabe 
9. Rezervni skald In drugi 

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
5. Druga pasiva 

SKUPAJ 

24,207 
1,488 

4,197 

56,824 

52,543 
48 

139,305 

Vodja računovodstva: 
Jože Senožetnlk 

Predsednik UO 
Miro Zalaznlk 

Direktor: 
Mirko Pregl 

Zaključni račun podjetja »ELEKTROOBNOVA«, LJublJana-PoIJe 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zup 

St Postavka Znesek 
v 000 din 

t.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
a. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
U. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

3,322 

30 

2,170 
8,004 
8,123 

767 

22,416 

Zap 
SI Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
6 Druga pasiva 

SKUPAJ 

2,968 
534 

198 

601 
6,814 

9,606 
1,695 

22,416 

Vodja računovodstva: 
Ivanka Meden 

Predsednik UO 
Anton Dobrota 

Direktor: 
Alojz ErpIC 

Zaključni račun obrtne zadruge »SLAMNIK«, Mengeš 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
It. Postavka 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
L Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

8. Banka In blagajr 
4 Kupci 10 druge terjatve 
(. Zaloge 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

4,809 

3,871 
748 

15,883 
3,210 

28,523 

Zap 
(t. Postavka 

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

skladi 
П. Druge oblike virov 

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

veznosti 
t. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

22,730 
369 

2,642 

949 
1,839 

28,523 

Vodja računovodstva: 
Ida Lužar 

Predsednik UO 
Vida Vrhovnlk 

Direktor; 
Andrej Burgar 

Zaključni račun trgovskega podjetja »DELIKATESA«, 
Ljubljana, VVolfova 8 

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

LOsnovna sredstva 
i Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

S. Banka In blagajna 
4 Kupci In druge terjatve 
K Za.ipgp 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

74,333 

9,936 

44,947 
7,183 

45,624 
18,127 

200,150 

Zap 
St Postavka Znesek 

v 000 din 

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

skladi 
(L Druge oblike virov 

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

veznosti 
6 Druga pasiva 

SKUPAJ 

44,961 
11,533 

4,524 

95,143 

36,238 
7,753 

200,150 

Vodja računovodstva: 
TonCka Jurman 

Predsednik UO 
Egon PlanlnSek 

Direktor: 
Franc Ukmar 

Zaključni račun trgovskega podjetja »SUHA ROBA«, Sodražica 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 
St. Postavka 

I.Osnovna sredstva 
l. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

3. Banka In blagajna 
4 Kupol In druge terjatve 
S. Zaloge 
(L Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

1,083 

39 

2,873 
13,674 
17,530 

70 

35,269 

Zap 
St. Postavka 

L Viri stalnih sredstev 
l. Poslovni sklad 
a. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald In drugI 

skladi 
IL Druge oblike virov 

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

veznosti 
8. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v ooo din 

5,392 
39 

1,554 

18,878 

9,406 

35,289 

Vodja računovodstva: 
L. GašperiC 

Predsednik UO 
Ivan Okorn 

Direktor: 
K. Oražen 

Zaključni račun gradbenega obrtnega podjetja »SlSKA«, Ljubljana, 
Pod hribom 55 

AKTIVA BILANCA na dan 31 decembra 1961 
Zap 

St 

I.Osnovna sredstva 
i Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
2. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
IL Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
) Kup« In druge terjatve 
9 Zaloge 
8. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

Zop 
SI •'ostavka 

12,795 

2,878 

8,737 
39,019 
13,388 

149 

78,960 

PASIVA 
Znesek 

v oon din 

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

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Kredi« pri banki 
9. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

22,694 
1,567 

1,798 

12,063 

37,908 
936 

76,966 

Vodja računovodstva: 
Lidija Kavčič 

Predsednik DO-' 
Ivan MoJSkerc 

Direktor; 
Vinko Suhadolc 

Zaključni račun trgovskega podjetja »BONBONIERA«, Ljubljana, 
Titova cesta 14 

AKTIVA BILANCA na dan 31 decembra 1961 PASIVA 

Zap 
St Postavka 

I.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
n. Druge oblike sredstev 

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

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

6,082 

81 

7,388 
2,865 

11,399 
460 

26,055 

Zap 
St Postavka 

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

skladi 
n. Druge oblika virov 

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

veznosti 
8 Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

12,860 
61 

426 

9,175 

9,244 
289 

28,055 

Vodja računovodstva: 
Zlatka Gogala 

Predsednik UO 
Fanl Žagar 

Direktor: 
v. d. Zlatka Gogala 


