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50. 
Na podlagi I. odstavka i. člena 

„t . 0 Pristojnosti občinskih in "kfajnihi ljudskih odborov in njiho- 
vo organov {Ur. list FLRJ št. 52Л7) 
jn 10. člona statuta občine Ljub- 
Jana-Bcžigrad je občinski ljudski 
,^.or l-jubliana-Bežigrad na seji 0"Cinskega zbora in na seji zbora 

, Pro'2vajalcev dne 24. novembra 1961 BP''ejel 
SPREMEMBO 

•hužbenega plana občine Ljubljana- 
Bežigrad za leto 1961 

I. 
i poglavje družbenega plana 

?q/ ''jubljana-Bcžigrad za leto J^ol se dopolni z naslednjim odstav- 

»Komunalno podjetje Zale se 
oprosti plačevanja obresti od po- 
novnega sklada.c 

П. 
, poglavje družbenega plana 

?OAime '4ubljnna-Bežigrad za leto '^"t se dopolni z naslednjim od- 
stavkom: 

»Komunalno podjetje Zalo obra- 
čunava prispevek iz dohodka po ve- 
'javni stopnji in ga vlaga v svoj 
Poslovni sklad.< 

St. 04/2-301-4/3-61. 
liatuni: 24. novembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Slane Koman 1. r. 

OBČINA LJUBUAHA-CENTER 
51. 

, Na Podlagi 158. člena, drugega 
Ifn ^lena. petega odstavka 
16ч x'e"a drugega odstavk« člena zakona o stanovanjskih 
Razmerjih (Dr. list St. 16/59, 47/59 

27/60), določb odloka o poobla- 
| ЛУ' občinskih ljudskih odborov 

>cin na območju mesta Ljubljana 
a izdajo predpisov s področja sta- 

, ^.""j^kih razmerij in o oddajanju 
n-i ivn''1 Prostorov v najem (Glas- št. 36/60, Ur. list LRS St. 19/60) 
I ; [točke 23. člena statuta občino 
^'l'ljana-Center je občinski Ijud- 

ohV0 i Ljubijana-Center na seji cinskega zbora in na seji zbora 
^j-jaleev dne 12. januarja 1962 

ODLOK 
0 ureditvi podstanovalskih razmerij 

1. člen 

ko 8tanovapjske pravice lah- 
r i "'■"uja podstanovalcem v ujip- oo stanovanjske prostore, opren)- 
Jene s pohištvom ali brez pohištva, 

st« Z ®Ргеш1јеп1 stanovanjski pro- . r (soba) se smatra, kadar j6 v 
;nJem najmanj: 
^. toliko ležišč (postelj), kolikor 

tanovalcer spi v prostoruj 

— ena miza; 
— ena omara; 
— toliko število stolov, kolikor 

podstanovalcev stanuje v prostoru; 
— umivalnik s priborom za umi- 

vanje, razen če imajo podstanovatci 
možnost umivanja v drugem delu 
stanovanja. 

2. člen 
Za uporabo stanovanjskih prosto- 

rov brez pohištva plača podstano- 
valec nosilcu ;stanovanj»ke pravico: 

1. za uporabo stanovanjskega pro- 
stora (sobe) znesek, ki se dobi, če 
se stanarina deli s številom m' po- 
vršino vsega stanovanja in količnik 
pomnoži s številom m' stanovani- 
skega prostora, ki ga uporablja poa- 
stanovalec, povečan za 1000/o: 

2. za uporabo skupnih prostorov 
(predsobe, sanita/nega prostora, bal- 
kona in podobno ter za uporabo ko- 
palnice za normalno osebno higieno 
brez kopanja) znesek, ki se dobi, 
da se število m* teh prostorov deli 
s številom uporabnikov stanovanja, 
upoštevajoč tudi podstanovalca, in 
količnik pomnoži z vrednostjo m' 
stanovanjske površine, povečan za 
100 »/o. 

3. člen 
Ce uporabljata iste stanovanjske 

prostore dva ali več podstanovalcev, 
plača vsak podstanovalec nosilcu 
stanovanjske pravice za uporabo 
stanovanjskega prostora (sobe) zne- 
sek. ki se dobi, če se znesek, ki je 
izračunan po prvi točki prejšnjega 
člena, deli e številom podstanoval- 
cev, in poveča za 400/o, za uporabo 
dr -h stanovanjskih prostorov pa 
po..л znesek, ki je izračunan po 
drugi točki prejšnjega člena. 

4. člen 
Ce uporabljajo isti stanovanjski 

prostor (sobo) nosilec stanovanjske 
pravice, člani njegovega gospodinj- 
stva, ki skupaj z njim stanujejo, 
in osebe, ki so nehale biti člani tega 
gospodinjstva, pa so ostale v istem 
stanovanju, plača podstanovalec no- 
silcu stanovanjske prvice samo del 
zneska, izračunanega po i. točki 
2. člena, ki je sorazmeren » Šieviloni 
uporabnikov stanovanjskega pro- 
stora. Za upprabo ostalih stanovanj- 
skih prostorov plača podstanovalec 
polni znesek, izračunan po 2. točki 
2. člena. 

5. člen 
Razen tega, kar plačuje podsta- 

novalec nosilcu stanovanjske pra- 
vice za stanovanjski prostor po do- 
ločbah prejšnjih členov, mu plačuje, 
če je to v pogodbi določeno, še po- 
sebej za ирогађо električne ener- 
gije in vode, za njegove storitve ter 
za morebitno uporabo pohištva. 

6. člen 
Ce podstanovalec uporablja po- 

hištvo nosilca stanovanjske pravici, 
plača podstanovalec nosllpu stapo- 
vahjske pravice odškodnino ^ zne- 
sku, za katerega dogovorita s pp- 
godbo, toda največ do zneska 1500 

dinarjev, kadar stanovanjski pro- 
stor uporablja en podstanovalec, 
največ do 2000 dinarjev, kadar sta- 
novanjski prostor uporabljata dva 
podstanovalca, največ do 2500 dinar- 
jev, kadar stanovanjski prostor upo- 
rabljajo triic podstanovalci. Za vsa- 
kega nasleanjega podstanovalca se 
znesek poveča za 250 dinarjev. 

Ce uporablja podstanovalec del- 
no lastne pohištvene kose, ki so po- 
trebni za redno uporabo stanovanj- 
skega prostora, plača nosilcu stano- 
vanjske pravice za uporabo pohi- 
štva primerno manjši znesek, ki ga 
sporazumno določita s pogodbo. 

7. člen 
storitve, ki jih nosilec sta- 

novanjske pravice opravlja podsta- 
novalcu, plača podstanovalec zne- 
sek, za katerega se sporazume z no- 
silcem stanovanjske pravice s po- 
godbo. 

Za storitve, ki jih podstanovalec 
opravlja nosilcu stanovanjske pra- 
vice, si podstanovalec zaračuna zne- 
sek, za katerega se sporazume z no- 
silcem stanovanjske pravice s po- 
fodbo. Ta znesek se odšteje od pla- 
ila, ki ga podstanovalec plačuje 

nosilcu stanovanjske pravice za sto- 
novanjski prostor, ki ga uporablja 
kot podstanovalec. 

8. člen 
Oddajanje stanpvanjskih prosto- 

rov podstanovalcem se Šteje za po- 
klic, Če nosilec stanovanjske pravice 
oddaja stanovanjske prostore: 

— več kot trem podstanovalcem; 
— več kot ono sobo; 
— večjo stanovanjsko površino 

od tiste, ki ostane v uporabi no- 
silcu stanovanjske pravice. 

9. člen 
Nosilec stanovanjsko pravice sme 

oddajati podstanovalcem samo sta-^ 
novanjske prostore tako, da vsa- 
kemu podstanovalcu pripada naj- 
manj 6 m1 neto stanovanjske pra- 
vice. 

10. člen 
Nosilec stanovanjske pravice, ki 

se poklicno ukvarja z oddajanjem 
stanovanjskih prostorov podstano- 
valcem, plačuje zvišano stanarino 
v znesku 30°/» od celotne stanarine. 

11. člen 
Odpovedni rok za podstanovanj- 

,ske pogodbe, sklenjene za nedoločen 
čas, je tri mesece, kolikor ni v pod- 
stanovanjski pogodbi dogovorjen 
daljši odpovedni rok. 

Odpovedni rok se šteje od dneva 
naznanitve odpovedi do dneva, ki je 
naveden v odpovedi kot dan pre- 
nehanja pogodbe, pri čemex se sme 
v odpovedi navesti kot dan prene- 
hanja pogodbe samo zadnji dan T 

žinske stanovanjske hiše v držav- 
ljanski lastnini oziroma lastnik sta- 
novanja kot posebnega dela hiše 
oddaja stanovanjske prostore v upo- 
rabo podstanovalcem. 

13. člen 
Nosilec stanovanjske pravice, 

lastnik družinske stanovanjske hiše 
v državljanski lastnini oziroma last- 
nik stanovanja kot posebnega dela 
hiše, ki si izgovori oa podstanovalca 
ali mu zaračuna za stanovanjsko 
prostore, ki mu Jih je dal v uporabo 
ali «a opravljanje storitev višji zne- 
sek, kot je predpisan s tem odlo- 
kom, in kdor se brez dovoljenja sta- 
novanjskega organa poklicno ukvar- 
ja z oddajanjem stanovanjskih pro- 
storov podstanovalcem, so kaznuje 
za prekrške po 178. členu zakona 
o stanovanjskih razmerjih z denar- 
no kaznijo do 50.000 dinarjev. 

14. člen 
Obstoječa podstanovalska raz- 

merja je treba prilagoditi določbam 
tega odloka v roku dveh mesecev 
od dneva njegove uveljavitve. 

15. člen 
Ta odlok velia od dneva objave 

v Glasniku, uraanem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

St. 0-36 — podstanovalci. 
Ljubljana, dne 12. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

mesecu. 
12. člen 

Določbe tega odloka se uporab- 
ljajo tudi tedaj, kadar lastnik dru- 

52. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
St. 52/59) in določb uredbe o za- 
časnem načinu ureditve prisjpevka 
invesiitorjev k Stroškom za pripravo 
in komunalne uredit>e stavbnih Zem- 
ljišč (Ur. list FLRJ Št. 19/59) je ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Cen- 
ter na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 12. ja- 
nuarja 1962 sprejel 

I 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi komunalnega 

sklada 
Odlok o ustanovitvi komunalne- 

ga sklada (Glasnik St. 48/60) se spre- 
meni in dopolni talco, da se pre- 
čiščeno besedilo odloka glasi: 

1. člen 
Ustanovi se komunalni sklad ob- 

čine Ljubljana-Ceenter (v nadalj- 
njem besedilu: sklad), 

2. člen 
Sredstva sklada so: komunalni 

prispevki, ki jih plačujejo investi- 
torji in so določeni s posebnim pred- 
pisom občinskega ljudskega odbora 
v smislu določb uredbe o začasnem 
načinu ureditve prispevka investi- 
torjev k stroškom za pripravo in 
komunalno ureditev stavbnih zem- 
ljišč. tiamenske vloge politično teri- 
torialnih enot, zavodov 1џ вИафзт 
ter gospodarskih, družbenih 1д dru- 
gih organizacij, obresti sredstet 

i 
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sklada, posojila, darila in drugi do- 
hodki. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. za pripravo iu razčiščen je zem- 

ljišč (asanatijska dela, odkupi stavb, 
odškodnine za stavbe in zemljišča, 
podiranje starih stavb, odvoz ma- 
teriala i. p.); 

2. za gradnjo začasnih in stalnih 
objektov za stanovalce in stavb, ki 
jih je treba podreti, in za stroške 
za njihovo preselitev; 

3. za dograditev, razširitev in re- 
konstrukcijo obstoječih komunalnih 
naprav in napeljav, ki so sekundar- 
no omrežje; 

4. za druga komunalna dela. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima svoje uslužbence. 
Sklad ima pravila; s pravili se 

določijo organizacija sklada, siste- 
mizacija delovnih mest uslužbencev 
sklada ter način upravljanja in po- 
slovanja sklada. 

5. člen 
Sklad upravljata upravni odbor 

in direktor. 
Upravni odbor ima 7 članov. 
Predsednika in Člane upravnega 

odbora ter direktorja sklada ime- 
nuje občinski ljudski odbor. 

Mandatna doba članov upravne- 
ga odbora traja dve leti. 

Direktor je po svojem položaju 
član upravnega odbora sklada. 

6. člen 
Sklad ima rezervo; Višino celotne 

rezerve, letna vlaganja v rezervo 
in rok, do katerega mora rezerva 
doseči določeno višino, določi za ko- 
munalne zadeve pristojni svet ob- 
činskega ljudskega odbora na pred- 
log upravnega odbora sklada. 

7. člen 
Sklad posluje po določbah za- 

kona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada za vsa- 
ko leto se določita s finančnim na- 
črtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du s programom sklada upravni od- 
bor sklada. 

V programu sklada se določijo 
sredstva sklada in njihova uporaba 
po smernicah za komunalne zadeve 
pristojnega sveta občinskega ljud- 
skega odbora. 

8. člen 
Naredbodajalec za finančni načrt 

sklada je direktor sklada. Pravico 
odredbodajalca izvršuje v mejah 
odločb in sklepov upravnega odbora 
sklada. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

St, 0-352 — komunalni sklad. 
Ljubljana, dne 12. januarju 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

OBČINA LITIJA 
53. 

Na podlagi 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52/57, 52/58 in 47/59). 2. toč- 
ke 50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS St. 19/52) 
in 6. točke statuta občine Litija 
8. člena, je občinski ljudski odbor 
Litija na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 16. decem- 
bra 1961 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka zn 
leto 1962 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodku delavcev so 
predpiše za vse gospodarske organi- 
zacije, državne organe in družbene 
organizacije na območju občine Li- 
tija. Od plačevanja dopolnilnega 
proračunskega prispevka iz osebne- 
ga dohodka je izvzeta Jugoslovan- 
ska armada za podoficirje, oficirje 
in vojaške uslužbence. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka delavcev za vse v 1. členu na- 
vedene izplačevalce znaša lOVo pro- 
računskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev in uslužbencev, 
ki so v rednem delovnem razmerju 
in se plačujejo po določbah zakona 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

Občinskega ljudskega odbora Litija 
lahko oprosti od plačevanja dopol- 
nilnega proiačunskega prispevka iz 
osebnega dohodka v primerih, ko bi 
bili osebni dohodki delavcev zaradi 
tega ogroženi po pravilniku o na- 
grajevanju. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 01/1-01-100-1-61. 
Datum: 16. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Slane Pungerčar 1. r. 

54. 
Na podlagi 2. točke odredbe o 

okvirni tarifi za osemenjevanje go- 
vedi (Ur. list LRS št. 11-49/59), od- 
loka ObLO Litija o uvedbi pavšal- 
nega plačevanja s tarifo predpisa- 
nega plačila za osemenjevanje (Glas- 
nik št. 57-314/59 in 24-185/60) ter na 
podlagi sklepa seje Sveta za kme- 
tijstvo in gozdarstvo Občinskega 
ljudskega odbora Litija z dne 10. ja- 
nuarja 1962 izdaja Svet za kmetij- 
stvo in gozdarstvo pri občinskem 
ljudskem odboru Litija 

ODREDBO 
o višini tarife zn osemenjevanje 

govedi v letn 1962 

1. 
Tarifa za prvo osemenitev krav 

in nad eno leto starih telic (umetno 
ali naravno) oziroma za dve nadalj- 
nji, če se plemenica pri prvi ni 
obiejila, znaša 1300 din. 

Z, uveljavitvijo te odredbe pre- 
neha veljati dosedanja tarifa za 
osemenjevanje po sklepu seje Sveta 
za kmetijstvo in gozdarstvo pri 
ObLO Litija, ki je bila določena 
v višini 1300 din. 

3. 
Za izvajanje te odredbe je od- 

govoren upravni organ za kmetij- 
stvo pri občinskem ljudskem odboru 
Litija. 

4. 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vest- 

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

St. 010-1/62-3/7. 
Datuni! 12. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungerčar 1. r. 
Predsednik 

sveta za kmetijstvo in 
gozdarstvo: 

Martin Planinšek 1. r. 

OBČINA KAMNIK 
55. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena 
in 2. točke 50. člena zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS st. 19/52), 2. člena uredbe 
o prometnem davku in V. dela I. po- 
glavja tarife prometnega davka (Ur. 
list FLRJ št, 19/61) je Občinski ljud- 
ski odbor Kamnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 28. decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in 

telefonske storitve 

1. člen 
Uvaja se občinski prometni da- 

vek na naročnino za telefonske in 
telegrafske naprave. 

2. Člen 
Višina občinskega prometnega 

davka na naročnine za telefonsko 
in telegrafske naprave znaša: 

— za naročnike ročnih central: 
II. skupina 130/o 

111. skupina 80% 
— za naročnike avtomatskih te- 

lefonskih central: 
II. skupina 200/o 

III. skupina 100Vo 

3. člen 
Občinski prometni davek na na- 

ročnine za telefonske in telegrafske 
naprave je dodatek k sedanjim ta- 
rifnim postavkam za naročnino in 
se uporablja za razširitev in izpo- 
polnitev telegrafskih in telefonskih 
naprav. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 

1962 dalje. 
St. 01/1-01-52/1-61. 
Kamnik, 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČIMA KOČEVJE 
56. 

Na podlagi 9. člena uredbe o ure- 
ditvi in upravljanju dimnikarsko 
službe (Uradni list LRS št. 21/50), 
6. točke 42. člena uredbe o pristoj- 
nosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov (Uradni list LRS št. 49/57), 
10. člena uredbe o izravnavi poseb- 
nih predpisov o prekrških v ured- 
bah in drugih predpisih vlade LRS 
in njenih organov z določbami te- 
meljnega zakona o prekrških (Ur. 
list LRS št. 14/52) in 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FLRJ št. 2/59) je Občinski ljud- 
ski odbor Kočevje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalrev dne 27. decembra 1961 
sprejel 

ODI (>K 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o najvišjih tarifah 
za dimnikarske storitve 

Odlok o najvišjih tarifah za dim- 
nikarske storitve (Glasnik št. 28/60) 
se spremeni in dopolni tako, da se 
prečiščeno besedilo odloka glasi: 

ODLOK 
o najvišjih tarifah za dimnikarske 

storitve 
1. člen 

V občini Kočevje se predpisuje 
ta-le najvišja tarifa, do katere lah- 
ko dimnikarji določijo cene za te-le 
vrste dimnikarskih storitev; 

1. Odprto kuhinjsko 
ognjišče 120 din 

2. Kmečka kuhinja z dvema 
stropoma 170 din 

3. Plezalni dimniki vseh kurilnih 
naprav, razen naprav pod toč. 1 
a) od podstrešja navzgor 

(za eno etažo) 90 din 
b) za vsako nadaljnje 

nadstropje 25 din 
4. Ozki in valjasti dimniki 50 din 

a) za vsako nadaljnjo 
etažo 10 din 

5. Dimniki centralne ali 
ogrejevalne naprave ter 
pekovske peči 135 din 
a) za vsako nadstropje 20 din 

6. Dimniki od etažnih peči 
in vseh gostinskih ter 
zavodskin štedilnikov 50 din 
a) za vsako nadstropje 20 din 

T. Dimna cev, zidana, do 
3 metre 25 din 
a) za vsak nadaljnji 

meter 10 din 
8. Štedilniki: 

a) z eno pečjo 50 din 
b) z eno pečjo in kotličem 

ali pečicami 60 din 
c) z dvema pečicama in 

kotličem ali s tremi 
pečicami 90 din 

9. Štedilnike v gostinskih 
obratih ali zavodih: 
a) navaden v malem 

gostinskem obratu 140 din 
b) mizni predstoječi ali 

z nadstavkom v sred- 
njem gostinskem 
obratu, javili kuhinji 
ali podobno 200 din 

- c) veliki predstoječi ali 
z nadstavkom 
v velikih restavracijah, 
javnih kuhinjah, 
zavodih ali podobno 250 din 

10. Grelci posode 50 din 
11. Pralni kotel na odvod 

dima s kanali 45 din 
12. Običajna železna peč 

z 2m cevi 50 din 
13. Peč sistema »Lutz« ali 

podobno: 
a) brez pečice 60 din 
b) z eno pečico 80 din 
c) z dvema ali več 

pečicami 100 din 
d) izredno velika 130 din 

14. Kanal centralne 
ogrejevalne naprave ali 
pekovske peči: 
a) mali neplezalni do 

9 m dolžine 135 din 
b) za vsak nadaljnji 

meter 20 din j 
c) veliki plezalni do 9 m 

dolžine ' 230 din 
d) veliki za vsak 

nadaljnji meter 40 din 
15. Pekovska peč na premog 

ali drva 120 din 
a) z eno etažo 250 din 
b) z dvema dli več 

etažami 300 din 
16. Ftažna peč za centralno 

ogrevanje, vštevši dimne 
odvode 130 din 

17. Centralno ogrevanje, 
riaprava, vštevši dimne 
odvode: 
a) z malim kotlom do 8 m' 

ogrejevalne površine 
do 9 členov 230 din 

b) s srednje velikim 
kotlom do 15 me ogre- 
jevalne površine 

. (do 14 členov) 380 difli 
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c) z velikim kotlom od 
15 do 50 ш2 ogrejevalne 
površine 
(nad 14 členov) i50 din 

d) parni kotel za 
centralno ogrevanje 
nad 30 m" ogiejevalne 
površine 600 din 

18. Izžiganje dimnikov 
z materialom 300 din 
Za dimnikarska dela, ki so zdru- 

žcna s posebno nevarnostjo ali ki 
opravljajo po posebnem naročilu 

Strank, se sme zaračunati največ do 
i° pribitka na veljavno tarifo. 
Za vsa dimnikarska delu, ki se 

0prnvliajD ob nedeljah in državnih 
Praznikih, kakor tudi za nočno delo 
'o je v času od 22. do 6. uie, in nad- 
?ru0 delo pa se sme zaračunati do 50 /o pribitka na veljavno tarifo. 

3. člen 
Za kontrolne preglede kurilnih 

Daprav in dimnih odvodov, ki jih je 
oolzan dimnikar pregledati ne gleoa 

to, ali se uporabljajo ali ne, je 
"•mnikar upravičen zahtevati 50"/o 
plačila tarife iz 1. člena tega od- 

Kurilne naprave in dimni odvodi Se morajo ometati vsak mesec v 
■nestu Kočevju in naseljih: Rudnik, 
jNilka vas. Zeljne, Stara cerkev. Ko- 
2. ,'ji, Breg, Mahovnik, Cvišlerji, 
40lga vas, Livold, Mozelj, Kočev- 

Reka, Fura, Vas, Osilnica, Ba- nJa loka. Nova sela in Predgrod, 
^ vseh ostalih naseljih pa vsaka (lva meseca. 

4. Člen 
» Za dimnikarska dela. ki niso na- 
1 x'a v ^'enu te?a odloka. Se do- ^c' odškodnina sporazumno med 
»trankami na podlagi zamude časa. 

5. člen 
Lastniki oziroma posestniki so 

' olzni dopustiti ometanje svojih ku- 
"uih naprav in dimnih odvodov 

času, ki je določen v 2. odstavku 
' ile.na *eSa odloka. 

. uimnikur je dolžan izstaviti in 
■zročiti potrdilo o plačilu ^za dim- 
. ,'karske storitve z navedbo del, ki 
i) 0Pravil> ^ег tarifno postavko, 1° kateri je zaračunal pristojbino. 

.. '■a neopravljeno dimnikarsko sto- 
. tev dimnikar no sme zaračunati 
n sProjcmati nikuke pristojbine. 

6. člen 
dela, ki jih dimnikar opravi 

de> jef10sti "d 5 do 10 km od se- 
nni'1 n

svoje8a obrata, sme zaraču- ati 200/o pribitka na veljavno ta- 

Зпо/' V- 0('t'aljenosti od 10 do 15 km 
40o/ *ц v oddaljenosti nad 15 km 

7. člen 
3 v.re^rški po 1. členu 2. odstavka • člena in 1. odstavka 5. člena so 
cj?.zi?lvf po 11. členu Uredbe o ure- 
.i vi i" opravljanju dimnikarske 
"'uzbe (Uradni list LRS št. 21-116/50) 
n z*ez' z 10. členom Uredbe o izrav- nvi posebfiih predpisov o prekrških 

Uredbah in drugih predpisih vla- 
bn • 'n "j011'!1 organov z določ- IfJV1., temeljnega zakona o pre- "rskih (Uradni list št. 14 — 58/52). 
. Uimnikar. ki zaračuna in spre- 
l Ina pristojbine, čeprav ni izvršil 

rln storitve, se kaznuje z 
(• n°ri}0 kaznijo do 10.000 din (deset- 
"soc dinarjev). 

T 8. Člen 
Dik 0(l'ok velja od objave v >,Glas- 
Ljubl' llra^nem vestniku okraja 

|t. 010-1/62-1/1. 
Kočevje, dne 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Bencina 1. t. 

57. 
Na podlagi 12. členo zakona o 

občinskih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS št. 19/52), 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FLRJ št. 2/59) je občinski ljud- 
ski odbor Kočevje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 27. decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o zunanjem izgleda naselij občine 

Kočevje 
1. člen 

Z zunanjo ureditvijo dvorišč, 
vrtov, zgradb, izložbenih oken, re- 
klamnih in oglasnih desk v mestu 
Kočevju in v ostalih naseljih občine 
Kočevje se mora zagotoviti prime- 
ren izgled naselij. 

2. člen 
Pred nameravano spremembo pro- 

čelja zgradbe, preureditvijo izlož- 
benih oken, pied namestitvijo re- 
klamnih in oglasnih desk in pred 
postavitvijo vseh vrst lesenih lop 
in novih ograj je potrebno zaprositi 
oddelek za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve za dovoljenje. Prošnji 
se mora priložiti skica ali načrt za 
preureditev oziroma skica reklam- 
nih ali oglasnih desk. 

3. člen 
Na zahtevo oddelka za gospodar- 

stvo in komunalne zadeve občin- 
skega ljudskega odbora morajo last- 
niki oz. upravljavci: 

1. urediti dvorišča in vrtove, če 
kvarijo zunanji izgled naselij; 

2. popraviti in prebeliti zgradbe, 
s katerih odpada omet ali so zane- 
marjene; 

3. popraviti in obnoviti zanemar- 
jene strehe, žlebove, snegobrane in 
odtočne cevi; 

4. popraviti in obnoviti vhodna 
vrata, okna, smetiščne in gnojnične 
jame, če so v slabem stanju; 

5. zaradi estetskega izgleda ali 
dotrajan j a zamenjati izložbe, re- 
klamne in oglasne deske j 

6. odstraniti kioske in stojnice, 
ki kvarijo izgled okolice; 

7. odstraniti obstoječe barake, 
skladišča hlodov, desk in gradbe- 
nega materiala, če kvarijo izgled 
okolice; 

8. odstraniti ograje, napajalna 
korita, smetiščne in gnojnične jnme, 
če kazijo zunanji izgled cest in 
ulic ali motijo promet vozil in peš- 
cev; 

9. opustiti zelenjadne vrtove, če 
po zazidalnem načrtu naselja niso 
predvideni; 

tO. prepovedati sušenje perila na 
oknih, balkonih in ložah ob cestah: 

11. urediti, da se v letnem času 
goji cvetje na balkonih in ložah. 

4. člen 
Pri izdajanju dovoljenj po 2. čle- 

nu oz. zahtev po 3. členu odloka po- 
stopa oddelek za gospodarstvo in 
komunalne zadeve po določbah za- 
kona o splošnem upravnem postop- 
ku s tem, da je pritožbeni organ 
Svet za komunalne in stanovanjske 
zadeve ObLO Kočevje, 

5. člen 
Navodila za okrasitev naselij oz. 

posomeznih zgradb v večjem obsegu 
izda oddelek za gospodarstvo in ko- 
munalne zadeve ObLO Kočevje. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 din 

se kaznuje: 
i. kdor začne urejati stavbe, pp- 

stavljati reklamne in oglasne deske, 
preurejati Izjožbena okna, pa nima 
га to aovoljenjaj 

2. kdor na zahtevo oddelka za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 
ne popravi ali prebeli stavbe, ne 
popravi ali ne obnovi vhodnih vrat 
in oken, ne zamenja izložbe, re- 
klamnih in oglasnih desk, ne od- 
strani kioskov, stojnic, barak in 
ograj io ne opusti zelenjadnih vrtov; 

3. kdor postavi lopo (garažo, dr- 
varnico, kurnik in podobno), ali 
kdor brez dovoljenja postavi ka- 
kršno koli ograjo ali zasadi živo 
mejo; 

4. kdor se ne ravna po navodilih 
za okrasitev naselij in zgradb. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 010-2/62-1/1. 
Kočevje, dne 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina 1. r. 

6. člen 
Tu odlok velja od dneva, ko ga 

sprejmeta oba zbora Občinskega 
ljudskega odbora Kočevje. 

St. 010-3/62-1/1. 
Kočevje, dne 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina K r. 

58. 
Na osnovi 12. Člena in 50. člena 

2. točke zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52) 
in člena 113. zakona o organizaciji 
jugoslovanskih pošt, telegrafov in 
telefonov (Ur. 1. FLRJ št. 50-641/6tf) 
je občinski ljudski odbor Kočevje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 27. decem- 
bra 1961 sprejel 

ODLOK 

ob obvezni notranji telefonski 
napeljavi v novo zgrajenih stavbah 

1. člen 
Vsaka nova enonadstropna in več- 

nadstropna zgradba z najmanj pe- 
timi stanovanji ali poslovnimi pro- 
stori, ki se zgradi v krajih s 5000 
prebivalci, mora imeti telefonsko 
napeljavo. 

2. Člen 
Ce zahtevajo gospodarski inte- 

resi in potrebe kraja, sme upravni 
organ, pristojen za gradbene zade- 
ve, odrediti obvezno zgraditev no- 
tranje telefonske napeljave tudi v 
krajih, ki imajo manj kot 5000 pre- 
bivalcev za zgradbe iz 1. člena tega 
odloka, prav tako pa tudi za zgrad- 
be, ki so manjše od onih iz 1. člena 
v krajih z več kot 10.000 prebivalci. 

Pri izdajanju odločb iz prejš- 
njega odstavka morajo upravni (iz- 
vršilni) organi računati z možnostjo 
nabave materiala, ki je potreben za 
zgraditev notranje telefonske nape- 
ljave in napeljave od najbližjega 
telefonskega razvodišča do telefon- 
skega naročnika. 

3. člen 
Ce v načrtu za zidanje zgradbe 

iz prednjih členov ni predvidena 
zgraditev notranje telefonske nape- 
ljave, ne bo izdal upravni organ, 
ki je pristojen za izdajanje takih 
načrtov, dovoljenje za zidanje, če 
se v načrt za zidanje ne vnese do- 
datno tudi zgraditev telefonske na- 
peljave. 

4. člen 
Notranje telefonske napeljave se 

gradijo po veljavnih predpisih. 
Pri instalaciji napeljave z izoli- 

ranimi cevmi ni treba napeljati v 
cevi žic, dokler niso postavljeni 
telefonski aparati. 

5. člen 
Upravni organ občinskega ljud- 

skega odbora ie pooblaščen, da izda 
natančneiSe določbe za izvajanje 
tega odloka. 

59. 
Na podlagi 16. člena zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Uradni list LRS št. 22/59) je občin- 
ski ljudski odbor" Kočevje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 27. decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občinskega 

ljudskega odbora Kočevje 
1. člen 

Prvi člen odloka o sistematizaciji 
delovnih mest v upravnih orgiuiih 
občinskega ljudskega odbora Ko- 
čevje (»Glasnik« 56/61) se spremeni 
tako, da se v oddelku za splošna 
in notranje zadeve določijo se na- 
slednja delovna mesta: 

1. V odseku za notranje zadevei 
a) 1 referent za javni red in mit 

— srednja strokovna izobrazba in 
5 let upravne prakse; 

b) 1 referent za civilno zaščito 
in požarno varnost — srednja stro- 
kovna izobrazba in 5 let upravne 
prakse; 

c) 1 referent za promet — sred- 
nja strokovna izobrazba in 5 let 
upravne prakse. 

2. V odseku za družbene službei 
a) 1 referent -za invalidske za- 

deve — višja strokovna izobrazba 
in 5 let upravne prakse; 

b) 3 snažilke — pomožni usluž- 
benec. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana 
in velja od 1. januarja 1962. 

St. 01/1-01-48/2-61. 
Kočevje, dne 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina 1. r. 

60. 
Na podlgoi 27. točke 42. člena 

zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih odborov in njihovih or- 
ganov (Uradni list FLRJ št. 52/57) 
na podlagi 5., 6. in 47. člena Temelj- 
nega zakona o varstvu živine pred 
živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. 
list FLRJ št. 26/54) in na podlagi 
odredbe o množičnih veterinarskih 
ukrepih, ki se opravljajo na stroške 
lastnikov ali imetnikov živine (Ur- 
list LRS St. 2/59), je občinski ljud- 
ski odbor Kočevje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 27. decembra 1961 
sprejel 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenj« 

psov proti pasji steklini na območju 
občine Kočevje 

1. 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja pasje stekline in zaradi varstva 
ljudskega zdravja se morajo na ob- 
močju občine Kočevje obvezno ce- 
piti pioti pasji steklini vsi nad 6 
mesecev stari psi. 

2. 
Cepljenje se opravi na določenih 

zbornih ' -stih. Kraj in čas ceplje- 
nja odreci za kmetijstvo pristojni 
npravni organ. 
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Cepljenje psov se opravi na stro- 
ške lastnikov psov, in sicer po 300 
dinarjev na glavo. 

4. 
KrSitev določb i/. 1. točke to od- 

redbe se kaznuje po določilih 72. čle- 
na Temeljnega zakona o varstvu ži- 
vine pred živalskimi kužnimi bolez- 
nimi. Za izvedbo upravno kazen- 
skega postopka in izrek kazni je 
pristojen občinski sodnik za pie- 
кгбке. 

5. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasnikuc, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

5t. 01/1-35-155/1-61. 
Datum: 27. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega lindskega odborai 

Drago Benčina 1. t. 

OBČINA MEDVODE 
61. 

Na podlagi 5. člena uredbe o po- 
vračilu potnih in drugih stroškov 
Javnih uslužbencev (Ur. Ust FLRJ, 
fit. 9/60. 15/61 In 24/61), 26. člena 
statuta občine Medvode Je občin- 
ski ljudski odbor Medvode na seji 
občinskega zbora In zbora proizva- 
jalcev dne 27. 10. 1961 sprejel 

QDLOK 
o dnevnicah, nadomestilih «a ločene 
življenje in kilometrini >» usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 
Medvode, njegovih zavodov In or- 

ganizacij. 

1. člen 
Dnevnice uslužbencev občinskega 

ljudskega odbora Medvode, njegovih 
zavodov In organizacij znaSajo: 

a) za uslužbence razvrščene do 
vfitetega V. plačilnega razreda In 
tehnično osebje 1700 din, 

b) za uslužbence razvrščene od 
IV. plačilnega razreda navzgor 2000 
din, 

c) za uslužbence, ki Jih imenuje 
občinski ljudski odbor In za voljene 
člane občinskega ljudskega odbora 
2200 din. 

honorarnim uslužbencem se do- 
loči dnevnica po honorarju skladno 
z določbami, ki veljajo za redne 
uslužbence. Honorarnim uslužben- 
cem, ki jim honorarna služba nI edi- 
ni poklic, se določa dnevnica po 
glavnem poklicu, če Je to zanje 
ugodneje. 

2. člen 
Nadomestilo za ločeno življenje 

znaša za uslužbence občinskega ljud- 
skega odbora Medvode, njegovih za- 
vodov In organizacij 5000 din do 
10.000 din na mesec. Izjemoma se 
sme v upravičenih primerih usluž- 
bencem I. in II. vrste In visoko 
kvalificiranim delavcem nadomesti- 
lo do 13.000 din mesečno. O tem pa 
mora predstojnik organa izdati po- 
sebno obrazloženo odločbo. 

3..Clen 
Uslužbenci organov občinskega 

ljudskega odbora Medvode, njogo- 
viH zavodov In organizacij imajo po 
14. členu uredbe o povračilih pot- 
nih in drugih stroškov javnih usluž- 
bencev pravico , do. kilbmet.rine, ki 
znaša do 45 din za vsak prevoženi 
kilometer. 

4. člen . . . 
Uslužbencem občinskega ljudske- 

ga odbora Medvode, njegovih zavo- 
dov in organizacij se lahko povrnejo 
stroški za prevoz z javnimi promet- 
nimi sredstvi na delo in z dela, ki 
presegajo 600 din na mesec. O pri- 
znanju navedenih stroškov odloča o 

vsakem posameznem primeru komi- 
sija za uslužbenske zadeve. Odloč- 
bo o tem pa izda starešina, ki je 
pristojen za imenovanje. 

5. člen 
V smislu 4. odstavka 21. člena 

spremenjene uredbe o povračilih 
potnih in drugih stroškov javnim 
uslužbencem, se dnevnica zmanjša 
za 30°/«, če traja službeno potova- 
nje skupaj manj kot 24 ur, toda več 
kot 12 ur, in uslužbenec na tem po- 
tovanju ni prenočeval In nI bil na 
poti več kot štiri ure v času od 
22.—6. ure. 

6. člen 
Občinski ljudski odbor Izda na- 

vodila za Izvajanje tege odloka. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. 11. 1961. S tem dnem pre- 
neha veljati odlok o višini dnevnic 
za uradna potovanja In kilometri- 
ne za uslužbence občinskega ljud- 
skega odbora Medvode, njegovih 
organov In organizacij, objavljen v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana Št. 60 z dne 5. avgu- 
sta 1960. 

Številka: 01/1-04/38/1. 
Datum: 27/10-1931. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte, I. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
62. 

Na podlagi 22. člena In 16. točke 
60. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih ((Uradni Ust FLRJ, št. 
19/52) in 104. člena zakona o zdrav- 
stvenem varstvu In organizaciji 
zdravstvene službe v LR Sloveniji 
(Ur. 1. LRS štev. 9-89/61) ter na pod- 
lagi 26. člena statuta občine Zagor- 
je ob Savi sta Občinski zbor In Zbor 
proizvajalcev Občinskega ljudskega 
odbora Zagorje Ob Savi na seji dne 
27. decembra 1961 sprejela naslednjo 

ODLOČBO 
o določitvi nalog občinskega zdrav- 
stvenega centra v Zagorju ob Savi 

1. 
Naloge Občinskega zdravstvene- 

ga centra na območju občine Za- 
gorje ob Savi opravlja Zdravstveni 
dom v Zagorju ob Savi. 

2. 
♦4 Naloge občinskiega zdravstvenega 

centra so: 
— spremlja In proučuje zdrav- 

stveno stanje prebivalstva, higien- 
ske razmere ter organizacijo In delo 
zdravstvenih ustanov In v ta namen 
zbira in obdeluje predpisane zdrav- 
stvene, statistične In druge podatke 
o strokovnem delu zdravstvenih 
ustanov in poroča o tem občinske- 
mu ljudskemu odboru, 

— predlaga pristojnim in zainte- 
resiranim organom občinskega ljud- 
skega odbora predlog orientacijske-> 
ga programa razvoja mreže zdrav- 
stvenih ustanov, predlog programa 
zdravstvenega varstva, ki je sploš- 
nega poiaena za območje zdravstve- 
nega centra, predlog za napredek 
zdravstvene službe in zdravstvenih 
ustanov ter po potrebi še druge 
predloge in strokovna mnenja za 
reševanje aktualnih problemov s 
področja zdravstva. 

— sodeluje z zdravstvenimi usta- 
novami na območju občine Zagorje 
ob Savi in jim pomaga pri strokov- 
nem dolu, organizira strokovne se- 
stanke in posvetovanja o posamez- 
nih vprašanjih zdravstvenega var- 

stva ter organizira seminarje in te- 
čaje za izpopolnitev zdravstvenih 
delavcev, 

— Vsklajuje strokovno delo 
zdravstvenih ustanov v zadevah, ki 
imajo splošen pomen za zdravstve- 
no službo občine Zagorje ob Savi, 

— organizira oziroma izvaja po 
določbah zakona o zdravstvenem 
varstvu in organizaciji zdravstvene 
službe strokovno nadzorstvo nad de- 
lom zdravstvenih ustanpv, 

— vodi v skladu s posebnimi 
predpisi evidenco zdravstvenih usta- 
nov in zdravstvenega osebja, 

— opravlja druge naloge, ki so 
mu dane z zakonom ali s posebnimi 
predpisi. 

3. 
Stroški občinskega zdravstvene- 

ga centra za opravljanje njegovih 
nalog z Izjemo stroškov za oprav- 
ljanje uslug zdravstvenim ustano- 
vam se krijejo iz proračunskih sred- 
stev Občinskega ljudskega odbora 
Zagorje ob Savi. 

4. 
Občinski zdravstveni center 

upravljajo organi vodstva Zdrav- 
stvenega doma Zagorje ob Savi. 

5. 
Delovna mesta, potrebna za po- 

slovanje Občinskega zdravstvenega 
centra, določi Svet za zdravstvo 
ObLO Zagorje ob Savi. 

6. 
Občinski zdravstveni center ima 

poseben strokovni svet, ki obrav- 
nava strokovna vprašanja In daje 
organom ter prizadetim ustanovam 
In organizacijam mnenja o predlo- 
gih in poročilih. 

Število članov strokovnega sveta 
ter njfegov sestav določijo pravila 
Zdravstvenega doma Zagorje ob Sa- 
vi. Strokovni svet lahko imenuje 
stalne ali občasne komisije za razne 
strokovne dejavnosti. 

7. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana In začne veljati s 1. Jan. 1962. 

Stev.: 52-1/62-1. 
Datum: 27. dec. 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbore 

Dušan Koleno i. r. 

0KRAJ\l LJUDSKI ODBOR 

i. 
Na podlagi 11. točke odredbe o 

cestnem prometu v LR Sloveniji 
(Ur. list LRS št. 31/55) izdaja Taj- 
ništvo za notranje zadeve Okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana po 
odobritvi Državnega sektetariata ia 
notranje zadeve LR Slovenije tole 

ODLOČBO 
o prepovedi uporabe vprežnih vozil 
na Titovi cesti skozi naselje Ježico 
od gostilne »Ruski car« na Titovi 
cesti št. 261 do križišče Titove ceste 

z Nemško cesto 
I. 

Z vprežnimi vozili iz smeri Stožio 
in Tomačevega je dovoljeno preč- 
kati Titov cesto le pri hiši št. 26 
v Stožicah in pri hiši št. 215 na 
Titovi cesti po Ulici podlih borcev. 

II. 
Izjemna dovoljenja za uporabo 

vprežnih vozil na prepovedanem 
delu Titve ceste za kmetovalce v 
naselju Jezica bo izdajal organ za 
notranje zadeve občinskega ljud- 
skega odbora v soglasju s področno 
postajo LM. Dovoljenje se sme iz- 
dati samo tistim kmetovalcem, ki no 
morejo opravljati svoje dejavnosti 
brez vožnje z vpregami po Titovi 
cesti. 

III. 
Kdor krši to odločbo, je upravno- 

kazensko odgovoren po 1. točki 
30. člena Uredbe o prometu na jav- 
nih cestah (Ur. list FLRJ Št. 51/50 
in 56/51). 

IV. 
Ta odločba začne veljati osmi 

dan po objavi v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Si 17-S-l0323/1-61. 
Datum: 27. novembra 1961. 

Načelnik tajništva: 
Boris Ciižmek 1. r. 

LJUDSKA RF.PFIBUKA SLOVENIJA 
DRZ. SEKRETARIAT 

ZA NOTRANJE ZADEVE 
fit. 6240/3. 
Datum: 2. decembra 1961. 
To odločbo je odobril Državni 

sekretaiiat za notranje zadeve LR 
Slovenije. 

Državni sekretar: 
Vladimir Kadunc 1. r. 

Razpis 
Komisija za uslužbenftke zadeve 

občinskega ljudskega odbora Ljub- 
Hana-Bežigrad razpisuje naslednja 
delovna mesta za: 

referenta za gospodarstvo 
z visoko strokovno izobrazbo 

davčnega knjigovodjo 
s srednjo strokovno izobrazbo. 

Pismene In kolkovane ponudbe 
Z življenjepisom in podatki o izo- 
brazbi ter strokovni praksi naj кдп- 
didat vloži pri občinskem l judskem 
odboru Llubljana-Be/.igrad. Rok pri- 
jav^ je ao vključno 5. 11. 1962. 

Komisija 
za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega 

odbora 
Ljubi jana-Bežigred 

VSEBINA 
10. Suremeraba družbcncifti pluua za Ie(o 19M 

občine Ljubljana-Bežigrad. 
51. Odlok o ureditvi podetanovalskih razme- 

rij občine Ljubljana-Center. 
52. Odtok O spremembah in dopolnitvah od- 

loka o ustanovitvi komunalnega sklade 
občine Ljubljana-Certter. 

55. Odlok o dopoInHnem proračunskem pri* 
epovku I/ osebnega dobodka za leto 1963 
obline liitijei. 

54. Odredba (У viSini tarife /a osemenjevanje 
govedi v letu 1062 občine Litija. 

55. Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in tele- ; 
fonske storitve občine Kamnik. 

56. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o nnjviSjih tarifah za dimnikarsko 
storitve občino Kočevje. 

57. Odlok o zunanjem izgledu naselij občine 
Kočevje. 

58. Odlok o obvezni notranji telefonski na* 
peliavi v novo zgrajenih stavbah občine 
Kočevje. 

59. Odlok o spremembi in dopolnitvi odlok* 
o sistemizaciji delovnih mest v upravnib 
organih občine Kočevje. 

60; Odredba o obveznem znSčitnem cepljenje 
psov proti pasji steklini občine Kočevje- 

61. Odlok o dnevnicah, nadomestilu za lO' 
če no življenje in kilometrini za usluz- 
Ц'цео .pbčjpskega Ijindukegn odbor?, nj«' 
govih zavodov in organizacij občine Med- 
vode. 

62. Odločba o določitvi nalog občinskega 
zdravstvenega centra v Zagorju ob Sari« 

1. Odločba o prepovedi uporabe vpreinin 
vozil na Titovi cesti skozi naselje Jefcic« 
od gostilne »Ruski car< no Titovi cesti 
St. 261 do kri^ifiČa Titove ceste z Nemško 
cesto. 

Razpis dolovnih mest ▼ upravi občine Ljub' 
Ijana-Bežigrad. 


