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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

171 
Na podlagi 5., 23., 25a in 26. čle- 
temeljnega zakona o prometnem 

Savku (Ur. list SFRJ št. 14/65, 29/65, 
?3/65, 57/65, 52/66 in 26/68) ter 90. 
cIena statuta občine Grosuplje je 
skupščina občine Grosuplje na skup- 
ni seji občinskega zbora in zbora 
ielovnih skupnosti dne 17. julija 1968 
'Prejela 

ODLOK 
1 spremembah odloka o občinskem 

prometnem davku 

1. člen 
V odloku o občinskem prometnem 

aavku, občine Grosuplje (Glasnik 
»t. 7/67) se tarifni številki 2 in 3 
'družita v novo tarifno številko 2, 
^ se glasi: 
, Od prometa z alkoholnimi pija- 
-arni, doseženega s prodajo na drob- 

' lo> se plačuje občinski prometni da- 
od litra proizvoda in znaša: 

dinarjev 
a) od piva 0,50 
b) od naravnega vina 0,70 
c) od naravnega žganja 3,00 
d) od umetnega žganja 

— z močjo do 25 vol. % 
alkohola 2,00 

— z močjo nad 25 vol. % 
alkohola 2,50 

e) od specialnih vin (de- 
sertnih, likerskih in 
aromatiziranih) in de- 

sertnih pijač, če zna- 
ša nabavna cena za 
1 liter: 
— do 7,00 dinarjev 2,00 
— nad 7,00 do 10,00 di- 

narjev 2.50 
— nad 10,00 dinarjev 3,00 

ђ od likerjev in močnih 
alkoholnih pijač, če 
znaša nabavna cena za 
1 liter: 
— do 12,00 dinarjev 2,50 
— nad 12,00 do 17,00 

dinarjev 3,50 
nad 17,0Ć dinarjev 8,00 

Opomna: 1. Gostinskemu podjetju 
ga 0<I se Vstopa 50% občinsK",- 
B Prornetnega davka od prometa, ki 
c, ,. 0Seže obrat »Hotel — Dom na 
olzevem«. 

pi .^avek po tej tarifni številki ђфЦЈејо trgovska podjetja na drob- 
. . Prodajalne proizvajalnih podjetij 
en fostinska podjetja ter gostinske 0te negostinskih organizacij, de- 

lovnih in drugih organizacij, ki to- 
čijo oziroma prodajajo alkoholne 
pijače na drobno, pri prodaji alko- 
holnih pijač neposredno potrošnikom. 

Gostišča samostojnih gostincev 
obračunavajo in plačujejo občinski 
prometni davek od prometa alkohol- 
nih pijač glede na nabavljene koli- 
čine. 

2. člen 
Tarifne številke 4, 5, 6, 7 in 8 

postanejo tarifne številke 3, 4, 5, 6 
in 7. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. avgusta 1968. 

Številka: 421-9/68 
Datum: 17. julija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan AhUn, 1. r. 

172 
Na podlagi 12. člena zakona o 

urbanističnem planiranju (Ur. list 
SRS št. 16-119/67) in 92. člena sta- 
tuta občine Grosuplje je skupščina 
občine Grosuplje na seji občinskega 
zbora in zbora i delovnih skupnosti 
dne 17. julija 1968 sprejela 

OSLOK 
O sprejetju zazidalnih načrtov 

1. člen 
S tem odlokom se sprejemata na- 

slednja zazidalna načrta: 
— zazidalni načrt za nov stano- 

vanjski predel v Grosupljem v smeri 
proti Brvacam; 

— zazidalni načrt za gradnjo go- 
stišča. 

2. člen 
Zazidalna načrta sta pri uprav- 

nem organu, pristojnem za urbani- 
zem, slalno na vpogled občanom, or- 
ganom in organizacijam. 

3. člen 
Spremembe in dopolnitve zazi- 

dalnih načrtov, ki sta sprejeta s tem 
odlokom, obravnava občinska skup- 
ščina po istem postopku, ki je pred- 
pisan za sprejem (10, do 13. člen za- 
kona o urbanističnem planiranju). 

Svet za urbanizem, gradbene in 
komunalne zadeve lahko dovoli 
manjše odmike od sprejetih zazidal- 
nih načrtov glede posameznih objek- 
tov in komunalnih naprav (15. člen 
zakona o urbonističnem planiranju). 

4. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem teh 

zazidalnih načrtov opravlja občinska 
urbanistična inšpekcija. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 350-7/68-1/1 
Grosuplje, dne 17. julija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

173 
Na podlagi 5., 9., 22., 25., 25a, 43. 

in 43a člena temeljnega zakona o 
prometnem davku (Uradni list SFRJ 
št. 14, 29, 33, 57/65, 52/66, 31 in 54/67 
ter 26/1968) i:i 152. člena statuta ob- 
čine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 19. ju- 
lija 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembah odloka o občinskem 

prometnem davku na območju 
občine Hrastnik 

1. člen 
V odloku o občinskem prometnem 

davku na območju občine Hrastnik 
(Glasnik št. 59/65 in 6/67) se tarifna 
št. 2 spremeni in se glasi: 

Od prometa z alkoholnimi pija- 
čami, doseženega s prodajo na drob- 
no, se plačuje prometni davek od 
litra in znaša: 

din 
a) od piva 0,50 
b) od naravnega vina (razen 

penečih vin) 0,95 
c) od naravnega žganja 3,90 
d) od umetnega žganja: 

— z močjo do 25 vol. % al- 
kohola 2,80 

— z močjo nad 25 vol. % al- 
kohola 3,90 

e) od specialnih vin (penečih 
naravnih ali napravlje- 
nih, desertnih, likerskih 
in aromatiziranih) in de- 
sertnih pijač, če znaša 
nabavna cena za 1 liter: 

— do 7,00 din 2,00 
— nad 7,00 din do 10,00 din 2,90 
— nad 10,00 din 4,70 

f) od likerjev in močnih alko- 
holnih pijač, če znaša na- 
bavna cena za 1 liter: 
— do 12,00 din 3,90 
— nad 12,00 din do 17,00 din 4,50 
— nad 17,00 din 16,30 

Opombe: 
a) Gostišča samostojnih gostin- 

cev obračunavajo in plačujejo ob- 
činski davek od prometa alkoholnih 
pijač po tej tarifni številki glede na 
nabavljene količine, in sicer do 20. 
v mesecu za pretekli mesec. 

b) Prometnega davka po tej ta- 
rifni številki ne plačujejo Planinska 
društva od prodanih količin alko- 
holnih pijač v lastnih planinskih do- 
movih. 

c) Z dnem, ko se začne uporab- 
ljati ta odlok, nehajo veljati pavšal- 
ne letne osnove in pavšalni letni 
zneski, določeni po 43. členu temelj- 
nega zakona o prometnem davku, 
kolikor se nanašajo na plačevanje 
občinskega prometnega davka od 
prometa blaga na drobno iz 1. od- 
stavka 1. člena tega odloka. Od ome- 
njenega dne se občinski prometni 
davek od prometa alkoholnih pijač 
obračunava in plačuje po določbah 
1. člena tega odloka. 

Občinski davek od prometa alko- 
holnih pijač na drobno, ki ga je 
davčni zavezanec pavšalno plačeval 
od dneva, ko se začne uporabljati 
ta odlok, mu bo za promet od ome- 
njenega dne do konca leta 1968 
vrnjen., 

2. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku, uporabljati pa se 
začne s 1. avgustom 1968. 

Številka: 010-10/62-1 
Datum: 19. julija 1968 

Podpredsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Zdenko Ulaga, 1 .r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
П4 

Na podlagi 64. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 
31/64) in 232. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška, je Skupščina obči- 
ne Ljubijana-Siška na seji obeh zbo- 



rov z ločenim glasovanjem dne 13. 
junija 1968 sprejela 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna 
skupščine občine Ljubljana-Šiška za 

leto 1967 

"1. člen 
Odobri se zaključni račun prora- 

čuna skupščine občine Ljubljana- 
Siška za leto 1967 
z doseženimi dohodki din 31,969.529 
z izvršenimi izdatki din 30,236.954 
in presežkom dohodkov 

nad izdatki din 1,732.575 

2. člen 
Odobri se zaključni račun re- 

zervnega sklada skupščine občine 
Ljubljana-Siška 
z doseženimi dohodki din 1,014.509 
z izvršenimi izdatki din 
in presežkom dohodkov 

nad izdatki din 1,014.509 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po naključnem računu proračuna za 
leto 1967 v znesku din 1,732.575 se 
prenese kot dohodek proračuna za 
leto 1968. 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po zaključnem računu rezervnega 
sklada skupščine občine Ljubljana- 
Siška za leto 1967 v znesku din 
1,014.509 se prenese kot dohodek 
sklada za leto 1968. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 1/1-400-14/68 
Datum: 13. junija 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

ZAKLJUČNI RAČUN O IZVRŠITVI PRORAČUNA OBČINE L JI BI. J A- 
NA-SlSKA ZA LETO 1961 

Vrsta Dohodki Doseženo Glavni 
namen 

Prispevki 
Davki 
Tskse 
Dohodki po pos. 
zveznih predpisih 
Dohodki organov 
Prenesena sred- 
stva 

21,840.455 
8,511.681 

403.789 

116.011 

Skupaj 
1,097.593 

31,969.529 

01 
02 

03 
04 
05 
06 
08 

11 

12 

13 
14 
15 

17 
18 

Razpor. dohodkov Porabljeno 

Dejavnost šol 10,774.485 
Znanst. in kult. 
prosv. dejavnost 106.150 
Socialno skrbstvo 2,795.668 
Zdrav, zaščita 631.983 
Komunalna dejavnost 226.894 
Delo drž. organov 2,467.947 
Financ, skupnih 
mestnih zadev 4,233.404 
Dejavnost krajevnih 
skupnosti 873.488 
Dejavnost družb. pol. 
organizacij 1,186.381 
Negosp. investicije 1,663.887 
Gospodarski posegi 2,516.580 
Izločitve v 
rezervni sklad 337.696 
Gospodarske invest. 2,377.296 
Proračunska rezerva 45.090 
Porabljeno 30,236.954 
Presežek dohodkov 
nad izdatki 1,732.575 
Skupaj 31,969.529 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

175 
Na podlagi 3., 4. in 5. člena za- 

kona o spremembah in dopolnitvah 
temeljnega zakona o prometnem 
davku in 120. čl. statuta občine Za- 
gorje ob Savi je skupščina občine 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora 'n zbora delovnih skupnosti 
dne 18. julija 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah ociloka 

o občinskem prometnem davku 

1. člen 
V 4. čl. odloka o občinskem pro- 

metnem davku (Glasnik št. 10/67) se 
doda nov odstavek, ki se glasi: 

Ne glede na gornje odstavke tega 
člena obračunavajo in plačujejo go- 
stišča samostojnih gostincev občin- 
ski prometni davek od alkoholnih 
pijač od nabavljenih količin. 

2. člen 
V tarifi občinskega prometnega 

davka se tarifna številka 2 spremeni 
in glasi: 

176 
Na podlagi III. točke odloka o 

premijah za kravje mleko (Ur. 1. SRS 
št. 10/68) in 120. čl. statuta občine 
Zagorje ob Savi je skupščina občine 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 18. julija 1968 sprejela 

ODLOK 

o premijah za kravje mleko 
v letu 1968 

1. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

dajajo kravje mleko, se bo izpla- 
čevala premija 0,10 din za vsak liter 
na območju občine prodanega krav- 
jega mleka neposredno porabnikom. 

2. člen 
Premija iz 1. člena se bo izplače- 

vala v breme proračunskih sredstev 
občine od 1. januarja do 31. decem- 
bra 1968. 

3. člen • 
Premija po tem odloku se obra- 

čunava in priznava ob pogojih in 

na način, ki ga določa odlok o рте' 
mijah za kravje mleko v letu 1968 

(Ur. 1. SFRJ št, 54/67). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja Pa 

se od 1. januarja 1968. 

Številka: 426-1/66-1 
Datum: 18. julija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Zagorje 

ob Savi 
Dušan Kol ene, 1. r. 

171 Odlok o spremembah схИока o (rfr 

činskem prometnem davku ol>Mne 

Grosuplje ^ 
172 Odlok o sprejetju zazidalnih na5rwv 

občine Grosuplje 
173 Odlok o spremembah odloka o 

skem prometnem davku na območju 
občine Hrastnik 

174 Odlok o zaključnem računu o 
šitvi proračuna za leto 1967 skupš^ 
občine Ljubljana-Siška и 175 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem d a v' 
ku občine Zagorje ob Savi 

176 Odlok o premijah za kravje mleko v 

letu 1963 občine Zagorje ob Savi 

Od prometa z alkoholnimi pijača- 
mi v trgovini in gostinstvu se pla- 
čuje davek od prometa blaga na 
drobno od litra in znaša: 

din/l 
a) naravno vino 1,00 
b) naravno žganje 3,90 
c) pivo 0,50 
d) umetno žganje 

— do 25 volumenskih od- 
stotkov alkohola 2,80 

— preko 25 volumenskih 
odstotkov alkohola 3,90 

e) specialna vina (desertna, li- 
kerska in aromatizirana) in 
desertne pijače, katerih na- 
bavna cena za liter znaša: 
— do 7,00 din 2,00 
— preko 7,00 do 10,00 din 2,90 
— preko 10,00 din 4,70 

f) likerji in močne alkoholne 
pijače, katerih nabavna cena 
za liter znaša: 
— do 12,00 din 3,90 
— preko 12,00 do 17,00 din 4,50 
— preko 17.000 din 16,30 

3. člen 
Ta odlok velja z dnevom objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 
1. avgusta 1968. 

Številka: 421-5/62 
Datum: 18. julija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Zagorje 

ob Savi 
Duian Kolenc, 1. r. i 

AGROKOMBINAT EMONA 

LJUBLJANA, Miklošičeva 4 

razglaša 
naslednja prosta delovna mesta v 

OBRATU »PRAŠIČEREJA* IHAN: 

1. operativnega selekcionarja 
Posebni pogoji: diplomiran agronom živi- 
norejske smeri s 3-letno prakso in znanjem 
dveh tujih jezikov; 

2. več kmetijskih ali veterinarskih 
tehnikov 
poseben pogoj: srednja šola živinorejske 
smeri; 

3. mesarja 
poseben pogoj: KV mesar z 2-letno prakso; 

4. več delavcev — živinorejcev 
poseben pogoj: odslužen vojaški rok; 

5. več nekvalificiranih delavcev 
poseben pogoj: odslužen vojaški rok; 

V CENTRALNEM OBRATI — DELOVNA 
ENOTA DRUŽBENA PREHRANA 

6. kuharica 
posebni pogoji: K V ali PKV kuharica z 
ustrezno prakso. 

Delavce pod zaporedno številko 5 in 6 se sprejme 
na delo za določen čas. 

Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju po* 
sebnih pogojev sprejema za delovna mesta P0" 
št. 1—5 obrat »Prašičereja« Ihan, p. Domžale, za 
delovno mesto pod št. 6 pa Kadrovska služba 
podjetja. Razpis velja do 15. 8. 1968. 

/ 



GLASNIK M 

LJUBLJANA 

Oddelek za turizem, Titova 38 

Poslovalnice: 
LJUBLJANA, ZAGREB, BREŽICE, KRŠKO, 
TRBOVLJE, IDRIJA in CERKNICA 

Vabimo vas na jesenske iziete 
31. 8.1968 

9 Za zaključek tedna 
\VEEKEND V BUDIMPEŠTI 
Dvodnevni izlet preko Varazdina, Blatnega 
jezera, Balatonloldvara in Siofoka v Bu- 
dimpešto. Večerja v narodnem lokalu ob 
zvokih ciganske glasbe. 
Povratek prek Kesthelyja, Radgone in Ma- 
ribora v Ljubljano. 
3. 9. 1968 
Po reklamni ceni z mercedesom in cara- 
vello 

ф NA DUNAJ IN V PRAGO 
Štiridnevno potovanje z odhodom 3. in 13. 
septembra z letalom, v povratni smeri pa 
z avtobusom v Prago in na Dunaj. 
Ne zamudite enkratne priložnosti — v šti- 
rih dneh boste spoznali kulturne in zgodo- 
vinske znamenitosti dveh evropskih pre- 
stolnic. 
7. 9.1968 
Prijetno se boste počutili 7. septembra 1968 

9 HEILIGENBLUT — CORTINA — GORICA 
Na dvodnevnem izletu si boste ogledali 
Ljubelj — Celovec — Gospo svetu — Spit- 
tal — Heiligenblut — Grossglockner — 

Cortino D'Ampezzo 
in Gorico. 

Longarone — Udine 

7. 9.1968 
Tovariško srečanje nekdanjih interniran- 
cev in svojcev pogrešanih bo 7. in 8. sept. 
NA RABU 
Vabimo vas, da se udeležite dvodnevnega 
obiska pokopališča žrtev fašističnega teror- 
ja. Potovanje organiziramo za člane Zveze 
borcev in njihove svojce po programu 
25-letnice osvoboditve italijanskih taborišč. 

7. 9. 1968 
Za internirance v 
GONAKSU — VISCU in RENICCIJU 
smo pripravili 3-dnevno potovanje dne 7. 
septembra 1968. Udeleženci si bodo, v 
okviru proslav 25-letnice osvoboditve, ogle- 
dali nekdanja taborišča in s svojimi nek- 
danjimi tovariši počastili spomin žrtev teh 
taborišč. 

8. 9. 1986 
Za obrtnike zlatarske stroke smo pripra- 
vili 3-dnevno potovanje v 
VICENZO 
Dne 8. 9. 1968 bomo obiskali eno najsodob- 
nejših zlatarskih podjetij »BIFFI« v Vi- 
cenzi in si ogledali način izdelave zlatar- 
skih izdelkov. Na povratku si bomo ogle- 
dali še Padovo, Benetke in Trst. 

15. 9. 68. 
Veliko 9-dnevno turistično potovanje smo pri- 11 
pravili od 15. do 23. septembra 68. 

O RAVEN NA—RIM—NAPOLI—CAPRI—FIRENZE Na tem potovanju si boste ogledali in spoznali M, 
kulturne in zgodovinske spomenike Italije. 
22. 9. 68. 

e ISTRO U 
boste spoznali na nedeljskem izletu 22. septembra Ш 
68. Potovali bomo preko Divače, Rižane, lira- Ц 
stovelj, Buzeta do Motovuna in se vračali preko Ц 
Buj, Portoroža in Kopra v Ljubljano. 
22. 9. 68. 
Vabimo urarje na 7-dnevno potovanje v 

• ŠVICO in ITALIJO 
Največje tovarne ur in nakita — Schaffhausen, Ц 
Doxa in Biffi vam bodo pokazale tehniko v iz- Ц 
delavi urarskih in zlatarskih izdelkov. 
27. 9. 68. 
V ZRN bomo potovali 27. septembra 68. 

e MUNCHEN M 
Veliko prireditev Oktoberfest in tehnične dosežke Ц 
znanega bavarskega mesta si bomo ogledali v ц 
4 dneh. Na povratku pa bomo videli še Salzburg, Ц 
Grossglockner in Itorosko. 
28. 9. 68. 

• AVSTRIJO—ŠVICO in ITALIJO Ш 
bomo prepotovali 28. septembra na 8-dnevnem Ц 
potovanju: Cortina, Bolzano, Innsbruek, Lieeh- ц 
tenstein, Zurieh, Luzern, Bern, Lausanne, Torino, |j 
Milano, Genova, La Spezia, Tisa, Firenze, Bolog- ц 
na, Padova in Trst. 
Na celotni trasi boste pod vodstvom strokovnega Ц 
vodiča videli kulturne in zgodovinske spomenike ц 
ter tehnične dosežke večjih mest treh držav. 

— ZAHTEVAJTE PROGRAME ZA POSAMEZNA Ш 
POTOVANJA. Ц 

— ZANIMAJTE SE ZA NAClN OBROČNEGA OD- Ш 
PLAČEVANJA. Ш 

— ZNIŽUJEMO CENO NA OSEBO ZA SKUPIN- = 
SKA POTOVANJA. Ш 

— PREPRIČAJTE SE O KVALITETI NASlH PO- Ц 
TOVANJ. 

SAP — Ljubljana, Titova 38, telefon 314-922 Ц 

lillllillSI 

J U G OBAN KA 

Podružnica 
Ljubljana 
Titova 32 

po najugodnejših pogojih; 

• prodaja devizna sredstva 
na potne liste za pri- 
vatna in službena poto- 
vanja 

• odkupuje tuje valute ter 
vnovčuje čeke in kreditna 
pisma 

• odpira in vodi zasebne 
devizne tekoče račune 

• sprejema dinarske hra- 
nilne vloge 

Vsa vplačila in izplačila z de- 
viznega računa opravlja banka 
brezplačno 

Vabimo vas, da nas obiščete 
v naši banki v Ljubljani: Ti- 
tova 32, kjer vam bomo po- 
sredovali podrobnejše infor- 
macije 

Banka posluje za stranke 
vsak dan: od 7,30 do 12. in 

od 14. do 18,30 ure 
ob sobotah: 

od 7,30 do 11. ure 

llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 

ешсагпе 
LJUBLJANA.TITOVA 38 tel. 315-ieV- 

Problem pri izbiri dari- 
la za svoje drage rešite 
najbolj preprosto, če se 
oglasite v naših proda- 
jalnah v Ljubljani 

— SVEŽE IN UMETNO 
CVETJE 

— DROGERIJSKO 
BLAGO 
IN KOZMETIKA 

— RAZNA DARILA 

»Ciklama«, Titova 38 
»Orhideja-«, Cankarjeva 4 

(pasaža Nebotičnika) 
■>TeIeflora«, Wolfova 10 
»Cvetlica-«, Titova 3 
»Roža«, Nazorjeva 3 
»Mirta-«, Čopova 34 
»Zvonček-«, Tromostovje 
»Vijolica-", Rozmanova 6 
»Iris-", na želez, postaji 



100 GLASNIK 

SLOVENIJ 

-МЖЕ ZALOŽBE SLOVENIJE 

knjižne novosti orz mu« 

|ZV»RNa DELA: oveNUE - 
KRAJEVNI LEKSjKO^ sl0VEH|JE 

I. кПЈ19а L* si0vensKi  naslednJ1" 

m~n* ZWODU\ DELSUUv^. 
I. кпј>9 lodnJUi slovensKih ° Kranj, Lo- 

hnie opise nasledili' _ Jesemce, KoP. ckofja Leka, 
prva knjiga vse Bistcica> 1 'dovljica, Sežana, adrobno 
Cerknica, Postoma Bado^ o^ine ^ ^ » 

... ПЕГЕК iN SMRT - slovenskih 

prepri£ljivo i" euB 

Krščena; bro^ON-dm 

7BRA№ DEL0' lV" kn^,9 izšla V Zbirki 
Otnn ŽvlP®^^ v» ne^a dela, -naša pesnikovo 

u ^ 
napisal Wd' ° pl. 56 N-di«1- 
480 strani, cena. I 

, ... P0H0RS1C\ BATALJON nsko pre. 
France Fil,pic-Izaaji prlua.«3e avtoraCeblov^ - ^ „3e.0veg.na- 
V „»vi P^^liclega uJu-iran" 1 

2- ^ ~r:. r•,°- 
issat^— •* 
š-a-ss-H.«— 

pedagogika '■ >" "• ""f,',. 
. sva piol ko,ekti:-o s P^amexniml P^ti/a, „rganl- 

oi>e UnJ«1 5 Л se ukvarjajo s i ua rolaa . vzgoja, »trokovnja^v ^ attSevni razvo j intele^ua^ 
znanosti »^n izobraževanja, "i ^ vzgoja vseBl, ui 

kakorkoli «f uje
t*°ni, II. knnja- .84 

I. knjiga: •■■'- 

"JE u- S»U: »• DV0Rf,E G0SPE 
Murasaki S temve6 tudi 
\. in П. knjig3 iinl .omanjrap»nske;apisan v ele. . samo najslavnejši k werature. К0™ла ' .„^aoJD lirika 
Del0 i«i tekst japonske ze l7raia pisateljicina < nravnega 
gantnem Jeziku dvorni^dam^^ romantienosti J r.vUenje 

ssr »"' -r Г ' 
na cesarskem l50 N-din. 
^fknngi: 5"аП'' P " 

Stendhal: RDEČE IN ' morda naiv®eie|omerninvojsko 

St=c^E:::X 
528 strani, cena: pL w. 

Obe knjigi: i"53 »' 
РМ t m \\. knjiga 

Gunler Grass; 

ПИ.. knjigi: 680 Str. &"£.!№ ~     

„ . SODOBNA ITALIJANSKA 
,оИ; __ C.Zlobec. SOU G.Spagnoteti« 4nike 20. sto- 

UR,KA    

Uterarnozgodov n^obcc je vlil3UČll v knj 
prevajalec Cm 44 N-din. „„„čila sprejema tudi 
236 strani, cena. P knjigarnah- Na - rlo poSljite v 

ovojnici na našlo . 
Mestni trg 26. 

«o—r_ - 
ГмагобИНс« 

!11К'Г,п1!Псепа: pL ^^0- 88s'strani, cena: 

SVETOVNI KftRAMAIOVl 

c M. Dostoje''5^• 
11 1г»>иаЗ -Ј«1гтл«»га rotn 

svojem 

l. "m "• . „redhodnikov »»^a «oveško ^vu^ 

ГООГа' ki e mogoeno odme N.dln. stvom, ki J us. 140 и -1 jc Air ik S Ll • • n a n "Л t I' I * stvom, ki J književnosti. nl> cena: 
obe knjigi*- 9« » 

i 

ln nepreklicno пагобат nasied- 

—  h naročenih knjig bom Znesek vseh naro 
ravnal; 

- takoj mesečnih obrokih po naj- 

manj ■ prosim^ Pr®črtai te 0 
(Neustrezno, P podpis-- 

Kraj in datum- 

M 


