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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 41. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
0L0 Ljubljana 

v. Na podlagi 83. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 48. Cna statuta okiaja Ljubljana 

sklicujem: 
^'■.ЈеЈ0 obeh zborov, ki bo v torek, dne 6. februarju 1962 ob 9. uri do- 

Huie v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 

• dol '•rJ'?r9^ilo o delu Sveta za notranje zadeve in občo upravo ter o lu lajništva za notranje zadeve v letu 1961. 

* lic ^ Podlog za soglasje k odločbi o ukinitvi >Konjenice ljudske mi- e< pri Tajništvu za notranje zadeve. 
Predlog za potrditev statuta Okrajne gostinske zbornice. 

2bornicredl(>g Za Potr<^tey sPreraeml,e statuta Okrajne trgovinske 
5- Garancije. 
"■ Predlog za dodelitev gozdov, last SLP, Agrokombinatu Ljubljana. 
'• Predlog za dodelitev pomoči po potresu prizadetim krajem. 
8- Personalne zadeve. 

isnrp i 'j,ll'?ki odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati etnembo ali dopolnitev dnevnega reda. 

linn^0ire,)itno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO Ljub- a, Kresija, soba št. 11/1 (telefon: 32-566 int. 207). 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

OBČINA DOMŽALE 
* 72. 

znt Pologi 3. člena temeljnega 
sebn1"1 o občinski dokladi in o no 
li4f p® krajevnem prispevku (Ur. 
in U/bfM št- 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 
Zal<- ' v zvez' z 2- točko 37. člena 
okrn^i 0 .Pristojnosti občinskih in 

i vili ^ ljudskih odborov in njiho- 
' 26 wreanov (Ur- list št. 52/57), 

jsk'i na statuta občine Domžale ter 
'ldn zborov volivcev v Domžalah 

ll9fii • sePtcmbra 1961, 17. oktobra 
Pnsoi1П Oktobra 1961 o uvedbi 
оКх? ,е.®а krajevnega prispevka je 
8еј пзк. ljudski odbor Domžale na 
ra V'nskeca zbora in na seji zbo- 
lofi 0lZvuialcev dne 25. decembra 401 sprejel 

ODLOK 
o posebnem krajevnem 

I: Л®1порг1»реуки za ureditev 
"Ijanske in drugih cest v kraju 

Domžale 

1. člen 
Do ? območju zborov volivcev v 

i ni mzu'ab se uvede poseben krajev- 
ldiuan?0.PrisPevek v denarju za ure- 

>v ljubljanske in drugih važnej- 
Гћ cest v Domžalah. 

J 2. člen 
je krajevni samoprispevek ovezen za vse delavce, uslužben- 

ce, upokojence, kmete, obrtnike, 
imetnike zasebnih gostišč in za vse 
druge pridobitne osebe iz Domžal, 
ki niso posebej navedene v tem 
členu. 

3. člen 
Posebni krajevni samoprispevek 

ne sme presegati 30/o celotnih za- 
vezančevih letnih dohodkov. 

4. člen 
Posebni krajevni samoprispevek 

plačajo: 
a) kmetijski proizvajalci v višini 

5°/» njihovega katastrskega dohod- 
ka; * 

b) obrtniki, ostali zavezanci svo- 
bodnih poklicev in imetniki zaseb- 
nih gostišč v višini 3% od njihove 
davčne osnove, vendar ne več kol 
20.000 dinarjev: 

c) delavci, uslužbenci, upokojen- 
ci in diuge pridobitne osebe v vi- 
šini l»/o od letnih netto osebnih do- 
hodkov oziroma pokojninskih ali in- 
validskih prejemkov. 

5. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbita 

odsek za dohodke občinskega ljud- 
skega odbora in gradbeni odbor za 
ureditev Ljubljanske in drugih cest 
v kraju Domžale. 

6. člen 
Posebni krajevni samoprispevek 

skega ljudskega odbora Domžale 

določi Stanovanjska skupnost Dom- 
žale in odsek za dohodke Občin- 
vsakemu posameznemu zavezancu 
s sklepom. 

Prispevek ie plačljiv v 15 dneh 
po vročitvi sKlepa ali najkasneje 
v treh mesecih po vročitvi sklepa 
v treh mesečnih obrokih. 

7. člen 
Zoper sklep o določitvi posebnega 

krajevnega samoprispevka ima stran- 
ka pravico ugovora na občinski ljud- 
ski odbor v 8 dneh po dnevu vro- 
čitve sklepa. 

8. člen 
Neplačane prispevke izterja ob- 

činski ljudski odbor po predpisih, 
ki veljajo za administrativno izvr- 
šitev. 

9. člen 
S sredstvi posebnega krajevnega 

samoprispevka razpolaga gradbeni 
odbor za ureditev Ljubljanske in 
drugih cest v kraju Domžale. 

Odbor mora polletno poročati zbo- 
rom volivcev, kako se uporabljajo 
sredstva posebnega krajevnega sa- 
moprispevka. 

10. člen 
Posebni krajevni samoprispevek 

se bo pobiral tri leta, to je v letih 
1962, 1963 in 1964. 

11. člen 
Za družbeni plan in finance pri- 

stojni svet občinskega ljudskega od- 
bora izda po potrebi navodilo za 
izvajanje tega odloka. 

12. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku-;, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana. 
St. 02/1-32/1-61. 
Domžale, dne 25. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 

73. 
Na podlagi 15. člena zakona o 

občinskih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS št. 19/52) in 3. točke odloka 
o uporabi sredstev 60/e proračunske 
rezerve iz proračunskih dohodkov 
Fiolitično teritorialnih enot (Uradni 
ist FLUJ št. 52/59) je Občinski ljud- 

ski odbor Grosuplje na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 26. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o najetju posojila iz sredstev 

60/o proračunske rezerve 

1. člen 
Občinski ljudski odbor Grosup- 

lje prevzame kratkoročno posojilo 
iz sredstev 60/c proračunske rezerve 

v znesku 8,219.000 din za kritje iz- 
datkov občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje po planu začasnega finan- 
siranja za 1. tromesečje 1962. 

2. člen 
Posojilo po tem odloku je brez- 

obrestno, vrnili pa se mora naj- 
kasneje do 30. novembra 1962 iz 
proračunskih dohodkov za leto 1962. 

3. člen 
Za izvajanje tega odloka skrbita 

oddelek za finance občinskega ljud- 
skega odbora in Narodna banka 
Grosuplje. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 01/1-31-173/1-1961. 
Datum: 26. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odborat 

Tone Janežič 1. r. 

74. 
Na podlagi 15. člena zakona o 

občinskih ljudskih odborih (Uradni 
list LllS št. 19/52) in člena 161. za- 
kona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52/59) je občinski ljudski 
odbor Grosuplje na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dno 
26. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o najetju posojila iz posebne 

rezerve občine Grosuplje 

1. člen 
Občinski ljudski odbor Grosup- 

lje najame posojilo iz sredstev po- 
sebne rezerve občine Grosuplje v 
znesku 16,000.000 din za izplačilo iz- 
datkov po planu začasnega finan- 
siranja za 1. tromesečje 1962. 

2. člen 
Posojilo po tem odloku je brez- 

obrestno, vrnili pa se mora naj- 
kasneje do 30. novembra 1962 iz 
proračunskih dohodkov občine za 
leto 1962. 

3. člen 
Za izvajanje tega odloku skrbita 

oddelek za finance tukajšnje občino 
in Narodna banka Grosuplje. 

4. člen 
Ta odlok v§lja takoj. 
St. 01/1-31-175/1-1961. 
Datum: 26. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Tone Janežič 1. r. 

75. 
Na podlagi 5. člena uredbe o po- 

vračilih potnih in drugih stroškov 
uslužbencev (Ur. list FLRJ št. 9/60, 
16/61, 24/61) in 2. točke 26. člena 
statuta občine Grosuplje je Občin- 
ski ljudski odbor Grosuplje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 26. decembra 1961 
sprejel 
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ODLOK 
o višini dnevnic za uradna poio- 
vanjn, nadomestila za ločeno živ- 
ljenje in kilomelrine za uslužbence 
občinskega ljudskega odbora, občin- 

skih zavodov in organizacij 

1. člen 
Uslužbenci po tem odloku so ose- 

be, ki so v delovnem razmerju> z 
občinskim ljudskim odborom, občin- 
skim zavodom ali občinsko organi- 
zacijo .(v nadaljnjem besedilu »ob- 
činski organi«), za kateic velja za- 
kon o javnih uslužbencih. 

2. člen 
Dnevnica uslužbencev v občin- 

skih organih znaša: 
1. za uslužbence, razvrščene do 

vštetega V. plačilnega razredu in 
za iehnično osebje — 1700 din; 

2. za uslužbence, razvrščene od 
IV. plačilnega razreda navzgor — 
2000 din. 

Honorarnim uslužbencem se do- 
loči dnevnica po honorarju v skla- 
du z določbami, ki veljajo za redne 
uslužbence. 

Honorarnim uslužbencem, ki jim 
honoiarna služba ni edini poklic, 
se določi dnevnica po glavnem po- 
klicu, če je to zanje ugodnejše. 

3. člen 
V smislu 4. odstavka 21. člena 

uredbe o povračilih potnih in dru- 
gih stroškov javnih uslužbencev se 
uslužbencu, če traja službeno poto- 
vanje skupaj manj kot 24 ur, toda 
več kot 12 ur in uslužbenec na tem 
potovanju ni prenočeval in ni bil 
na poti več kot 4 ure v času od 
22. do 6. ure, dnevnica zmanjša za 
30 »/o. 

4. člen 
Nadomestilo za ločeno življenje 

znaša za uslužbence občinskih or- 
ganov 5000 do 10.000 din na mesec. 
V posebno upravičenih primerih se 
sme izjemoma priznati uslužbencem 
I. in 11. vrste ter tehničnemu osebju 
s kvalifikacijo visokokvalificiranih 
delavcev tudi večje nadomestilo, 
vendar največ 15.000 din na mesec. 
Ce se prizna uslužbencem nadome- 
stilo nad 10.000 din na mesec, mora 
izdati o tem predstojnik organa po- 
sebno obrazloženo odločbo. 

5. člen 
Uslužbencem, ki potujejo na 

službenem potovanju z lastnim vo- 
zilom, pripada za vsak prevoženi 
kilometer povračilo, in sicer: 

za avtomobil 45 din 
za motorno kolo 20 din 
za moped 15 din 
za kolo 8 din 

6. člen 
Uslužbenci organov imajo po 14.a 

členu uredbe o povračilih potnih 
in drugih stroškov javnih uslužben- 
cev pravico do poviačila stroškov 
za prevoz z javnimi prometnimi 
sredstvi na delo in z.dela, ki pre- 
segajo 600 din na mesec. 

7. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje o višini dnevnic za urad- 
na potovanja, nadomestilo za ločeno 
življenje in kilometrini za usluž- 
bence Občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje, objavljenem v »Glas- 
niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana št. 77/60. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 

ja Ljubljana, uporablja po se od 
21. junija 1961. 

St. 01/1-1-127/1. 
Datum: 26. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odboia: 

Tone Jauežič 1. r. 

OBČINA KAMNIK 
76. 

Na podlagi 16. člena zakona o 
organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LKS št. 22/59) in 
11. točke 26. člena statuta občine 
Kamnik je občinski ljudski odbor 
Kamnik na skupni seji občinskega 
zbora in občinskega zbora proizva- 
jalcev dne 28. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega 

odbora Kamnik 

1. člen 
Upravni organi Občinskega ljud- 

skega odbora Kamnik so: 
Temeljni upravni organi: 
I. Oddelek za splošne zadeve 

in družbene službe. 
II. Oddelek za notranje za- 

deve. 
III. Oddelek za gospodarstvo in 

komunalne zadeve. 
IV. Oddelek za finance. 
V. Oddelek za narodno obram- 

bo. 

Posebni 
upravni organi: 

VI. Zavod za izmere in kataster 
zemljišč. 

VII, Krajevni urad Komenda. 
V1H. Krajevi urad Kregarjevo. 

IX. Krajevni uad Laze 
v Tuhinju. 

X. Krajevni urad Motnik. 

Drugi organi: 
XI. Sodnik za prekrške. 

2. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora so: 

V odddelku za splošne zadeve 
in družbene službe: 

1. Refeiat za prosveto, šolstvo, 
kulturo in telesno vzgojo. 

2. Referat za stanovanjske za- 
deve. 

3. Referat za zdravstvo. 
4. Referat za zadeve borcev in 

invalidov. 
5. Referat za likvidaturo inva- 

lidskih zadev. 
6. Referat za skrbništvo mladine 

in odraslih. 
7. Sanitarna inšpekcija. 
8. Glavna pisarna (vložišče in 

arhiv). 
9. Sprejemna pisarna. 

10. Pomožno tehnične slube. 

V odelku za notranje zadeve: 
1. icferat za javni red in mir; 
2. referat za civilno zaščito; 
3. referat za promet; 
4. referat za državljanska sta- 

nja; 
5. referat za prijavno - odjavno 

službo. 

V oddelku za gospodarstvo 
in komunalne zadeve: 

1. referat za splošne gospodar- 
ske zadeve; 

2. referat za obrt', 
3. referat za blagovni promet; 
4. refeiat za delo; 

5. referat za kmetijstvo; 
6. referat za gozdarstvo; 
7. referat za gozdni sklad; 
8. tržna inšpeKcija; 
9. gradben« inšpekcija; 

10. veterinarska inšpekcija; 
10. delovna inšpekcija; 
12. gozdarska inšpekcija; 
13. kmetijska inšpekcija. 

Odsek za plan in analize: 
1. referat za plan; 
2. referat za analize; 
3. referat za statistiko. 

Odsek za gradbene in 
komunalne zadeve: 

1. referat za gradbene zadeve; 
2. referat za komunalne zadeve; 
3. referat za urbanizem. 

V oddelku za finance: 
1. referat za splošne finančne 

zadeve; 
2. referat za imovinsko pravne 

zadeve. 

Odsek za dohodke; 
1. referat za odmero dohodkov 

od prebivalstva; 
2. referat za registracijo raču- 

nov; 
3. referat za takse; 
4. referat za obračun denarnih 

bonov; 
5. davčno knjigovodstvo; 
6. izterjevalna služba. 

Odsek za proračun 
in sklade: 

1. referat za sklade; 
2. referat za proračun in likvi- 

dacijo proračunskih dohod- 
kov; 

3. referat za oskrbo premoženja. 

Zavod za izmere in katoster 
zemljišč: 

1. referat za splošne zadeve; 
2. referat za tehnično službo. 

Odsek zo knjigovodstvo 
nepremičnin: 

1. referat za katastrsko knjigo- 
vodstvo; 

2. referat za evidenco družbene 
lastnine. 

V oddelku za narodno obrambo, 
krajevnih uradih in pri sodniku za 
prekrške ni notranjih organizacij- 
skih enot. 

3. člen 
Ustanovi se urad tajnika kot po- 

sebna organizacijska enota v upravi 
ljudskega odbora. Poleg zadev iz 
prvega odstavka 44. člena zakona 
o organizaciji uprave ljudskih od- 
borov opravlja urad tajnika po re- 
feratu kot notranji organizacijski 
enoti tudi pravno službo za vse or- 
ganizacijske enote v upravi občin- 
skega ljudskega odbora. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati i. januar- 

ja 1962. 
St. 01/1-01-53/1-61. 
Kamnik, dne 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

GLASNIK 

Kamnik na seji občinskega zbora iD 
na seji zbora proizvajalcev dne 
28. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o sistematizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občinskega 

ljudskega odbora Kamnik 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku 

0 notranii organizaciji upravnih or-i 
ganov Občinskega ljudskega odboru 
Kamnik, se določijo naslednja de-j 
lovna ^nesta in najnižja strokov- 
nost: 

Tajnik visoka 
Urad tajnika: 
1 šef urada tajnika višja 
1 referent za skupščinske 

zadeve višja 
i referent za personalno 

službo srednja 
1 strojepisec — strojepisec 

I. b ali I. a razreda 

Pravna služba: 
1 šef pravne službe visoka 
1 pravnik visoka 
i strojepisec in vodja visarne od- 

delka strojepisec 11. razreda ali 
I. b 

Oddelek za splošne zadeve in druž- 
bene službe: 

načelnik . visoka 
vodju pisarne oddelka — stroje- 
pisec II. ali I. b razreda 
sanitarni inšpektor srednja 
referent za šolstvo in vo- 
denje sklada za šolstvo srednja 
referent za zadeve borcev, 
invalidov in zdravstvo višja 
referent za likvidaturo 
invalidskih zadev srednja 
referent za skrbništvo 
mladine in odraslih višja j 
socialni delavec višja 
referent za stanovanjske 
zadeve srednja , 
vodja glavne pisarne srednja ! 
pisarniški uslužbenec п'?Ја 
vodja sprejemne pisarne ^Ј0 

pisarniški uslužbenec nižja 

'omožno tehnično osebje: 
kurir, šofer, snažilke). 

Oddelek za notranje zadeve: 
načelnik visoka | 
vodja pisarne oddelka — 
strojepisec 11. razreda ali 1. b 
referent za javni red in 

mir srednja 
referent za civilno ! 
zaščito srednja 
referent za promet srednja 
referenta za državljanska 
stanja — matičarja nižja 
referent za prijavno — 
odjavno službo nižja 

Oddelek za gospodarstvo in 
komunalne zadeve: 
1 načelnik visoka 

77. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS St. 22/59), 6. od- 
stavka 25. člena zakona o javnih 
uslužbencih (Ur. list FLRJ št. 53/57) 
in 11. točke 26. člena statuta občine 
Kamnik je občinski ljudski odbor 

1 vodja pisarne oddelka — 
strojepisec 1. b ali I. a razreda 

1 refeient za obrt in bla- 
govni promet srednja 

1 referent za delo srednja 
1 referent za kmetijstvo in 

kmetijsko inšpekcijo visoka 
1 referent za gozdarstvo in 

gozdarsko inšpekcijo visoka 
1 referent za gozdni sklad srednja 
1 tržni inšpektor srednja 
1 gradbeni inšpektor srednja 
1 veterinarski inšpektor visoka 
1 delovni inšpektor srednja 
1 strojepisec — strojepisec 

II. ali I. b razreda 
2 pisarniška uslužbenca nižja 



glasnik STRAN 31 

Odsek za plnn in analize; 
^ šef odseka iu referent za 

analize visoka 
feferent za plan srednja 
referent za statistiko 
•n evidenco srednja 

Odsek za gradbene in 
Komunalne zadeve: 

sef odseka in referent za 
Bradbene zadeve višja 
referent za komunalne 
zadeve ^ srednja 
r^erent za urbanizem visoka 
Pisarniški uslužbenec nižja 

Oddelek za finance: 
naCelnik visoka 
vodja pisarne oddelka — 
strojepisec II. ali I. b razreda 
referent za imovinsko 
Pravne zadeve višja 
Pisarniški uslužbenec nižja 

^Jsek za dohodke: 
šef odseka in vodja refe- 
rata za odmero dohodkov višja 
referent za odmero srednja 
referent za registracijo 
računov srednja 
referent za takse srednja 
referent za obračun 
denarnih bonov nižja 
davčne knjigovodkinje srednja 
davčna izvršitelja nižja 

^dsek za proračun in sklade; 
šef odseka in referent 
7-а sklade srednja 
referent za izvrševanje 
Proračuna srednja 
referent — oskrbnik 

srednja 
nižja 

Oddelek za narodno obrombo: 
načelnik visoka 
referenti za narodno 
obrambo srednja 
Pisarniški uslužbenec nižja 

!|vod za izmere in kataster 
emljišč: 
•'irek/tor visoka 
referent za splošne 
zadeve srednja 
referent za vzdrževanje 
katastrskih izmer srednja 
referent za vzdrževanje 
katastrskih izmer in izda- 
janje katastrskih načrtov srednja 
referent za mestno regu- 
jacijo in podzemeljski 
kataster visoka 
Pomožno tehnično osebje nižja 

0feг"lli^fl!O>0ds,,o 

šef odseka in referent za 
knjigovodstvo nepremičnin 
s katastrsko statistiko srednja 
referenti za knjigovodstvo 
nePrcmičnin srednja 
referent za evidenco 
"ružbene lastnine 

Premoženja 
"lagajnik 

Cr 
srednja 

ajevni'urad Komenda: 
krajevnega urada srednja 

"onorarni kurir 
Г . r®jevni urad Krcgarjevo: 

krajevnega urada srednja Ho- ■ ■ Dorarni kurir Г 
rajevni urad Laze v Tuhinju; 
j^f krajevnega urada srednja 

krajevni nrad Motnik; 
srednja ^'f krajevnega urada 

honorarni kurir 
""'nfk za prekrške; 
sodnik 
Pisarniški uslužbenec 

višja 
nižja 

Služba pravne pomoči 
državljanom: 
1 vodja službe pravne 

pomoči ' visoka 
2. člen 

Poleg delovnih mest, ki so na- 
vedena v prejšnjem členu tega od- 
loka, se sistemizirajo delovna mesta 
še za pripravnike raznih strok, in 
sicer največ 50/o vseh delovnih mest, 
ne vštevši delovna mesta, ki jih za- 
sedajo honorarni uslužbenci z ne- 
polnim delovnim časom. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 

1962. 
Z dnem, ko se bo začel uporab- 

ljati ta odlok, neha veljati otllok 
o sistemizaciji delovnih mest v 
upravnih organih občinskega ljud- 
skega odbora Kamnik (»Clasnik< 
št. 89/60). 

St. 01/1-01-54/1-61. 
Kamnik, 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA 
UUBLJAMA-SEŽIGRAD 

78. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52/61) in na podlagi 10. in 
27. Člena statuta občine Ljubljana- 
Bežigrad je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Bežigrad na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 26. januarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka 
delavcev 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek iz osebnega dohodka delavcev 
se predpiše: 

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

b) za privatno obrt in svobodne 
poklice; 

c) za državne organe, zavode in 
družbene organizacije. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka znaša 150/o proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev in se plačuje po določbah za- 
kona o proračunskem prispevku iz 
osebnega dohodka delavcev. 

Dopolnilni proračunski prispe- 
vek iz osebnega dohodka delavcev 
je: 

a) obračunan po stopnji 100/o do- 
hodek občinskega proračuna; 

b) obračunan po stopnji 5"/o do- 
hodek občinskega sklada za šolstvo. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finan- 

ce občinskega ljudskega odbora lah- 
ko v upravičenih primerih oprosti 
zavezance iz 1. člena tega odloka 
delno ali v celoti plačila dopolnil- 
nega prispevka iz osebnega dohod- 
ka delavcev, če bi bili s plačilom 
dopolnilnega proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev ogroženi njihovi osebni do- 
hodki. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962 dalje. Ko začne 
veljati ta odlok, preneha veljati 

odlok občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad o dopolnilnem 
proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 100/1958) in odlok ob- 
činskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana-Bežigrad o spremembi odloka 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 
cev (j>Glasnikt okraja Ljubljana 
št. 34/1960). 

Datum: 26. januarja 1962. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Staue Koman 1. r. 

0BCIM ШВШМ-МОЗТЕ- 
PGUE 

79. 
Na podlagi 4. člena zakona o 

f)ristojnosti občinskih in okrajnih 
judskih odborov in njihovih or- 

ganov (Uradni list FLRJ št. 52/57) 
in 49. ter 77. člena zakona o pro- 
računih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59) 
je občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev 
dne 19. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občine Ljubljana-Moste- 

Polje za čas od 1. januarja do 
31. marca 1962 

1. Člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe Občine Ljubljana- 
Moste-Polje začasno finansirale za 
dobo od 1. januarja do 31. marca 
1962 na podlagi tromesečnega plana 
dohodkov in izdatkov po splošnih 
določbah proračuna Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Moste- 
Polje za leto 1961. 

2. člen 
Tromesečni plan izdatkov ne sme 

pieseči četrtine izvršenih izdatkov 
po občinskem proračunu za 1. 1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani oz. 

porabljeni na podlagi lega odloka, 
so sestavni del proračunskih do- 
hodkov in izdatkov proračuna za 
leto 1962. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

St. 4/1-400-3/62. 
Datum: 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

za naročnike ročnih central: 
II. skupina 13V0 

III. skupina 80% 
za naročnike avtomatskih tele- 

fonskih central: 
-II. skupina 20'/o 
111. skupina 100°/« 

za telegrafske naročnike 
100 »/o 

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, objavi pa se v »Glasniku*, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

St.: 1/1-010-1/1962. 
Datum: 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

80. 
Na osnovi V. dela L poglavja ta- 

rife prometnega davka (Uiadni list 
FLRJ št. 19/61) in na podlagi 25. čle- 
na statutu občine Ljubijana-Moste- 
Polje je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 19. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in 

telefonske storitve 
1. Člen 

Uvaja se občinski prometni da- 
vek na naročnine za telefonske in 
telegrafske naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka na naročnine za telefonsko 
in telegrafske naprave znaša 

81. 
Na podlagi 2., 4. in 6. člena za- 

kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev (Ur. 
Ust FLRJ št. 52/61) ter 25. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
ie občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev 
dne 19. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka 
delavcev in uslužbencev 

za leto 1962 
1. člen 

Dopolnilni proračunski prispevek 
iz osebnega dotiodka plačujejo: 

1. gospodarske organizacije ter 
njih poslovne in obratne enote; 

2. zasebne obrtne delavnice in 
svobodni poklici: 

3. državni organi, zavodi, druž- 
bene in druge organizacije. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka znaša 15 0/o proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka, ki se 
plačuje po določbah zakona o pro- 
lačunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev. Dopolnilni pro- 
računski prispevek po gornji stop- 
nji se plačuje ob izplačilu osebnega 
dohodka. 

3. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek po stopnji 100/o je dohodek^ ob- 
činskega proračuna, za 50/o povišana 
stopnja prispevka pa je v celoti 
dohodek občinskega družbenega 
sklada za šolstvo. 

4. člen 
Občinski ljudski odbor lahko na 

predlog sveta za družbeni plan in 
finance v posameznih primerih, če 
bi-iili ogroženi osebni dohodki de- 
lavcev ali uslužbencev, zniža oz. 
oprosti gospodarska organizacijo ali 
zavod plačevanja dopolnilnega pro- 
računskega prispevka. 

5. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 

1962 dalje, objavi pa se v »Glas- 
niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

St. 1/1-420-2/1962. 
Datum: 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Ciril Fain 1. r. 
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82. 
Na podlagi 7. člena splošnega 

zakona o ureditvi občin in okrajev 
(Uradni list FLRJ št. гб/^ in 29/57) 
je Občinski ljudski odbor Ljub- 
fjana-Moste-Pofje na seji občinskc- 
?a. zbora in na seji zbora proizva- jalcev dne 19. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi statuta občine 

Ljubljuna-Moste-Polje 

t. člen 
V statutu občine Ljubljana-Moste- 

Polje, ki pa je sprejel občinski ljud- 
ski odbor Ljubljanu-Moste-Polje na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 10. februarja 1961, 
se 90. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

»Občinski ljudski odbor ima sle- 
deče oddelke: 

— oddelek za splošne in notra- 
nje zadeve; 

— oddelek za finance; 
— oddelek za gospodarstvo; 
— oddelek za gradbene, komu- 

nalne in stanovanjske zadeve; 
— oddelek za družbene službe; 
— oddelek za narodno obrambo.« 

2. člen 
98. člen statuta se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Oddelek za družbene službe 

opravlja upravne zadeve s področja 
zdravstva, socialnega varstva, inva- 
lidskega varstva ter s področja pro- 
svete, kulture in telesne vzgoje.« 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku?, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1962. 

St. 1/1-011-1/1962. 
Datum: 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Tain 1. r. 

87. 
Na podlagi 29. člena temeljnega 

zakona o varstvu rastlin pred bolez- 
nimi in škodljivci (Uradni list I''L11J 
št. 26-282/54), v zvezi s 7. točko 
45. člena zakona o pristojnosti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odbo- 
rov (Uradni list FLRj št. 52-644/57) 
in na podlagi 2. točke 25. člena sta- 
tuta je sprejel občinski ljudski od- 
bor Liubljana-Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 19. januarja 1962 

ODLOK 
o skupnem zatiranju rastlinskih 

bolezni in škodljivcev 

1. člen 
Zaradi bolj intenzivnega In uspeš- 

nega zatiranja koloradskega hrošča, 
ameriškega kaparja, rdečega pajka, 
češpljevega kaparja, jabolčnega za- 
vijača, škrlupa, krompirjeve plesni 
in ribezove rje na območju občine 
Ljubljana-Moste-Polje se odreja 
skupno zatiranje teh rastlinskih bo- 
lezni in škodljivcev. 

2. člen 
Skupno zatiranje rastlinskih bo- 

lezni in škodljivcev iz I. člena od- 
loka organizirajo in izvedejo nu 
svojih območjih kmetijske zadruge 
ob sodelovanju lastnikov, posestni- 
kov oz. uporabnikov (v nadaljnjem 
besedilu lastnikov) kmetijskih zem- 
ljišč na račun lastnikov. 

V •kribovitih predelih, ki so za 
motorno tehnično opremo kmetij- 
skih zadrug težko dostopni, izve- 
dejo zatiranje rastlinskih bolezni in 
škodljivcev lastniki sami. Kmetijske 

zadruge pa so dolžne pripraviti or- 
ganizacijo zatiranja, priskrbeti last- 
nikom kmetijskih zemljišč pomoč v 
ročnih tehničnih sredstvih in kemič- 
nih sredstvih za zatiranje rastlin- 
skih bolezni in škodljivcev ter nad- 
zorovati izvedbo akcij za zatiranje. 

3. člen 
Kakšne varstvene ukrepe za za- 

tiranje posameznih rastlinskih bo- 
lezni in Škodljivcev so dolžne iz- 
vršiti kmetijske zadruge oziroma 
lastniki kmetijskih zemljišč ter 
kdaj, kje in kako naj se ti ukrepi 
izvršijo, določi za kmetijstvo pri- 
stojni organ občinskega odbora. 

4. člen 
Za storitve, opravljene po 2. čle- 

nu tega odloka, zaračunava kmetij- 
ska zadruga posameznim lastnikom 
kmetijskih zemljišč nabavno vred- 
nost kemičnih sredstev in dejanske 
stroške storitve s stroji (delovna 
sila, gorivo, amortizacija, režijski 
stroški). 

5. člen 
Ce lastniki, katerim je naročil 

upravni organ občinskega ljudske- 
ga odbora izvršitev varnostnih ukre- 
pov, teh ne izvrše ali ne izvrše o 
pravem času, ali pa jih izvrše na 
nepravilen način, je dolžna izvršiti 
te varstvene ukrepe kmetijska za- 
druga na njihov račun. V takem 
primeru lahko zaračuna kmetijska 
zadruga tem lastnikom tržno ceno. 

6. člen 
Izvrševanje varstvenih ukrepov 

po tem odloku nadzoruje za kme- 
tijstvo pristojen upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora. Ta or- 
gan vodi o izvrševanju teh ukre- 
pov tudi posebno evidenco. 

7. člen 
Za kršitve predpisov 1., 2. in 

3. člena lega odloka se uporabljajo 
določbe 3. točke 58. člena, 6. in 
7. točke 59. člena ter 60. člena te- 
meljnega zakona o varstvu rastlin 
prea boleznimi in škodljivci. 

8. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
19. januarja 1962. 

S tem dnem neha veljati odred- 
ba o skupnem zatiranju rastlinskih 
bolezni in škodljivcev, ki jo je spre- 
jel občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Polje dne 27. junija 1958. 

St. 3/14-320-2/1962. 
Datum; 19. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

84. 
Na podlagi 6. in 87. člena Zako- 

na o zdravstvenem varstvu in o or- 
ganizaciji zdravstvene službe v LR 
Sloveniji (Uradni list LRS št. 9/61) 
in v sporazumu z Zdravstvenim do- 
mom Moste je Občinski ljudski od- 
bor Ljubljana-Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 19, januarja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o določitvi občinskega zdravstvene- 

ga centra 

1, 
Zdravstveni dom Moste opravlja 

nđloge zdravstvenega centra za ob- 
čino Ljubljana-Moste-Polje. 

2. 
Naloge Zdravstvenega doma Mo- 

ste kot zdravstvenega centra občine 
Ljubljana-Moste-Polje so: 

— spremlja in proučuje zdrav- 
stveno stanje prebivalstva, higien- 
ske razmere ter organizacijo in delo 
zdravstvenih zavodov in v ta namen 
zbira in obdeluje predpisane zdrav- 
stvene statistične in druge podatke 
o strokovnem delu zdravstvenih za- 
vodov in poroča o tem občinskemu 
ljudskemu odboru; 

— predlaga pristojnim in zainte- 
resiranim organom občinskega ljud- 
skega odbora predlog orientacijske- 
ga programa razvoja zdravstvene 
mreže; predlog programa zdravstve- 
nega varstva, ki je splošnega pome- 
na za območje zdravstvenega centra; 
predlog za napredek zdravstvene 
službe in zdravstvenih zavodov ter 
po potrebi še druge predloge In stro- 
kovna mnenja za reševanje aktual- 
nih problemov s področja zdravstva; 

— sodeluje z zdravstvenimi za- 
vodi na območju občine in jim po- 
maga pri strokovnem delu; organi- 
zira strokovne sestanke in posveto- 
vanja o posameznih vprašanjih 
zdravstvenega varstva ter organizi- 
ra seminarje in tečaje za izpopolni- 
tev zdravstvenih delavcev; 

— vsklajuje strokovno delo zdrav- 
stvenih zavodov v zadevah, ki imajo 
splošen pomen za zdravstveno službo; 

— organizira, oziroma izvaja po 
določbah zakona strokovno nadzor- 
stvo nad delom zdravstvenih zavo- 
dov; 

— vodi v skladu s posebnimi 
predpisi evidenco zdravstvenih za- 
vodov In zdravstvenega osebja; 

— opravlja druge naloge, ki so 
mu dane z zakonom o zdravstvenem 
varstvu In o organizaciji zdravstve- 
ne službe v LR Sloveniji ali s po- 
sebnimi predpisi ali po zadolžitvi za 
zdravstvo pristojnega sveta občin- 
skega ljudskega odbora. 

3. 
Stroški za opravljanje nalog iz 

prejšnje točke te odločbe, razen 
stroškov Iz tretjega odstavka, se kri- 
jejo iz proračunskih sredstev občine 
Ljubljana-Moste-Polje. Zdravstveni 
dom Moste sklene o tej dejavnosti 
posebno pogodbo z občino Ljublja- 
na-Moste-Polje. 

4. 
Zdravstveni dom Moste ima kot 

zdravstveni center občine poseben 
strokovni svet, Strokovni svet obrav- 
nava važnejša strokovna vprašanja 
in daje mnenja o poročilih in pred- 
logih, ki jih daje Zdravstveni dom 
oziroma Center pristojnim organom 
in zainteresiranim zavodom ter or- 
ganizacijam. 

Število članov strokovnega sveta 
in način njegovega sestava se določi 
s pravili zavoda, ki opravlja naloge 
zdravstvenega centra. S pravili za- 
voda je treba določiti, da imenuje 
dva člana v strokovni svet Centra 
pristojni Svet za zdravstvo občin- 
skega ljudskega odbora izmed stro- 
kovnjakov iz delovnega področja 
zdravstvenega centra. 

5. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 1/1-022-2/1962. 
Datum: 19. jan. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ciril Fain 1. r. 

OSCiNA MEDVODE 
83. 

Na podlagi 15. in 50. člena zako- 
na o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
list LRS št. 19/52) in 10. ter 28. čle- 
na statuta občine Medvode ter пн 
osnovi pooblastil 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz osebne- 

ga dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ St. 52/57, 52/58, 47/59 in 17/61) 
je Občinski ljudski odbor Medvode 
na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev z dne 26. januarja 1963 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 

cev 
1. člen 

Odlok o dopolnilnem proračun- 
skem prispevku iz osebnega dohod- 
ka za leto 1960 v občini Medvode 
(Glasnik št. 6/60) velja tudi za leto 
1962. 

2. člen 
Prvi člen temeljnega odloka o 

dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku v občini Medvode se spremeni in 
dopolni tako, da glasi: 

Dopolnilni proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka delavcev se 
predpiše v letu 1962 za vse izplače- 
valce osebnih dohodkov družbenega 
in privatnega sektorja na območju 
občine Medvode. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Štev.: 01e-l/62-el/l. 
Datum: Medvode, 26. jan. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

Službeno obvestilo 
Prebivalce z območja mesta Ljub- 

ljane obveščamo, da od februarja 
1962 dalje tudi v Ljubljani vlagajo 
prošnje za izdajo izpiskov iz evi- 
dence kaznovanih pri občinskih 
ljudskih odborih in ne več pri Taj- 
ništvu za notranje zadeve kot do- 
slet. Na občinah bodo prejemali 
tudi izdane izpiske. 

V zelo nujnih primerih izdaja 
izpiske Tajništvo za notranje za- 
deve na Piešernovi cesti 18 in ne 
v Kotnikovi ulici 6. 

Iz pisarne 
Tajništva za notranje zadeve 

OLO Ljubljana 

VSEBINA 
Vabilo na 41. sejo obeh zborov OLO. 

72. Odlok o posebnem krajevnem samopri- 
spevku za ureditev Ljubljanske in aru 
gib cest v kraju Domžale. 

73. Odlok o najetju posojila iz sredstev 
6e/e proračunske rezerve občine Gro- 
suplje. 

74. Odlok o najetju posojila iz posebne re- 
zerve občine Grosuplje. 

75. Odlok o viSini dnevnic za uradna po- 
tovanja, nadomestila za ločeno življenje 
in kilometrine za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, občinskih zavodov lil 
organizacij občine Grosuplje. 

76. Odlok o notranji organizaciji upravnih 
organov občine Kamnik. 

77. Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
upravnih organov občine Kamnik. 

78. Odlok o dopolnilnem proračunskem prl- 
snovku iz osebnega dohodka delavcev 
občine Ljubi jana-Bežigrad 

79 Odlok o začasnem finansiranju prora- 
čunskih potreb za Čas od i. januarja 
do 31. marca 1%2 občine Ljubljana- 
Moste-Polje. 

80. Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in tele 
fonske storitve občine Ljubljana-Mos|e 
Pol |e. 

81 Odlok o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavcev 
in uslužbencev za leto 1062 občine Ljub- 
I jana-Moste-Polje. 

82. Odlok o spremembi statuta občine Ljub- 
I iana-Moste-Pol je. 

81. Odlok o skupnem zatiranju rastlinskih 
bolezni in Škodljivcev občine Ljubljana- 
Moste-Polje. 

84. Odločba o določitvi občinskega zdrav- 
stvenega centra občine Ljubljana-Moste- 
Polje. 

85 Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavcev 

občine Medvode. 
Službeno obvestilo. 


