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LJUBLJANA, 6. FEBRUARJA 1962 LETO IX., STEV. 10 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

03ČINA CERKNICA 

95. 
Na osnovi V. dela I. poglavja Ta- 

|J'fe prometnega davka (Ur. 1, FLRJ 
»t. 19/61) je Občinski ljudski odbor 
Cerknica na seji občinskega zbora 
I11 na seji zbora proizvajalcev dne 
23' januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
® uvedbi občinskega prometnega 
uavka na lokalne telegrafske In te- 
lefonske storitve na območju občine 

Cerknica 
1. člen 

Uvaja se občinski prometni da- 
na naročnine za telefonske in 

telegrafske naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega 

uavka na naročnine za telefonske" in 
telegrafske naprave znaša 

za naročnike ročnih central: 
П. skupina 130/o 

111. skupina 80 0/o 
za naročnike avtomatskih telefon- 

Bkih central: 
H. skupina 200/o 

Ul. skupina 100 Vo 
za telegrafske naročnike 100 Vo. 

3. člen 
Občinski prometni davek na na- 

ročnine za telefonske in telegrafske 
n.aprave je dodatek k sedanjim ta- 
fifnim postavkam za naročnino in 
Se uporablja za razširitev in izpo- 
polnitev telegrafskih in telefonskih 
"aprav. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 

dalje in se objavi v »Glasniku«, 
vostniku okraja Ljubljana. 

Številka: 01/1-010-7/62. 
Cerknica, 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Telič 1. r. 

96. 
podlagi 12. člena Zakona o 

Proračunskem prispevku iz osebne- 
83 dohodka delavcev (Ur. list FLJIJ 

17-300/61, 44-650/61) ter 10. in 26. 
fena statuta občine Cerknica je Ob- 
mski ljudski odbor Cerknica na se- 
' občinskega zbora in na seji zbora 

Proizvajalcev dne 23. januarja 1962 BPrejel 

ODLOK 
® dopolnilnem proračunskem prl- 
Devku iz osebnega dohodka deiav- 
ev га leto 1962 na območju občino 

Cerknica 

1. člen 
V občini Cerknica se za leto 1962 

Pelje dopolnilni proračunski prl- 
Pevek iz osebnega dohodka delav- Gv in uslužbencev, ki znaša 8 "/o od 

Proračunskega prispevka iz osebne- 
dohodka delavcev. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

plačujejo delavci in uslužbenci, ki 
so zaposleni pri: 

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

b) v obratih in poslovnih enotah 
gospodarskih organizacij, ki trajno 
opravljajo dejavnost v občini Cer- 
knica. 

c) državnih organih, zavodih ter 
družbenih in drugih organizacijah, 
ki samostojno ustvarjajo in delijo 
doseženi dohodek po načelih gospo- 
darskih organizacij, kakor tudi onih 
državnih organih, zavodih ter druž- 
benih in drugih organizacijah, ki ne 
ustvarjajo dohodka, delijo pa oseb- 
ne dohodke po svojih pravilih ali po 
učinku, 

*c) zasebnih obrtnih delavnicah, 
ki opravljajo poslovno dejavnost v 
občini Cerknica^ 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora lahko 
oprosti izplačevalce iz 2. člena delno 
ali v celoti plačila dopolnilnega pro- 
računskega prispevka iz osebnega 
dohodka v primerih, če se ugotovi, 
da so njihovi osebni dohodki znatno 
izpod povprečne ravni osebnih do- 
hodkov. 

4. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, neha veljati odlok o dopol- 
nilnem proračunskem prispevku iz 
osebnega dohodka delavcev (Glas- 
nik št. 21/60) in dopolnitev odloka 
(Glasnik št. 25/61). 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem1 vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Številka: 01/1-010-4/62. 
Cerknica, 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Telič 1. r. 

97. 
Na podlagi 16. člena Zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list LRS št. 22/59) in 26. člena 
statuta občine Cerknica je Občinski 
ljudski odbor Cerknica na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 23. januarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih or- 
ganov občinskega ljudskega odbora 

Cerknica 

1. člen 
Upravni organi Občinskega ljud- 

skega odbora Cerknica so: 
Temeljni upravni organi: 
1. Oddelek za splošno zadeve 
2. Oddelek za gospodarstvo In ko- 

munalne zadevo 

3. Oddelek za finance 
4. Odsek za narodno obrambo 
5. Odsek za notranje zadeve 
Posebni upravni organi: 
1. Urad za izmero in kataster 

zemljišč 
2. Krajevni urad Rakek 
3. Krajevni urad Begunje 
4. Krajevni urad Nova vas 
5. Krajevni urad Stari trg 
Drugi organi: 
1. Sodnik za prekrške 

2. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov Občinskega ljud- 
skega odbora Cerknica so: 

V oddelku za splošne zadeve; 
1. referat za šolstvo, prosveto In 

kulturo 
2. referat za socialno varstvo In 

varstvo družine 
3. referat za zadeve borcev in in- 

validov 
4. referat za zdravstvo in sani- 

tarno inšpekcijo 
5. glavna pisarna 
6. ekonomat 
7. pomožno tehnična služba 
V oddelku za gospodarstvo in ko- 

munalne zadeve: 
1. referat za gradbene, komunal- 

ne in stanovanjske zadeve 
2. referat za analize, plan in sta- 

tistično službo 
3. referat za industrijo in obrt 
4. referat za blagovni promet, go- 

stinstvo, turizem in tržno in- 
špekcijo 

5. referat za gozdarstvo 
6. referat za kmetijstvo 
7. referat za delo 
V oddelku za finance: 

\ 1. referat za imovinsko pravne 
zadeve 

2. referat za proračun in fonde 
3. Odsek za dohodke 
V uradu za izmero in kataster 

zemljišč: 
1. šef urada 
2. geometer 
3. katastrski referent 
4. geodetski risar 
V odseku za narodno obrambo, v 

odseku za notranje zadeve, pri so- 
dniku za prekrške in krajevnih ura- 
dih ni notranjih organizacijskih enot. 

3. člen 
Ustanovi se Urad tajnika kot po- 

sebna organizacijska enota v upravi 
ljudskega odbora. 

Urad tajnika opravlja zadeve, ki 
bo skupne vsem organizacijskim eno - 
tam uprave občinskega ljudskega 
odbora in administrativno tehnično 
posle za predsednika in tajnika ob- 
činskega ljudskega odbora. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati takoj, ko 

ga sprejme občinski ljudski odbor, 
uporablja pa se od 1. januarja 1962. 

5. člen 
Dne 1. januarja 1962 preneha ve- 

ljati odlok o notranji organizaciji 

upravnih organov Občinskega ljud- 
skega odbora Cerknica (Glasnik št, 
77/60 okraja Ljubljana) in Odlok o 
notranji organizaciji upravnih orga- 
nov Občinskega ljudskega odbora 
Loška dolina (Glasnik okraja LJub- 
ljana št. 80/60). 

Številka: 01/1-010-5/62. 
Cerknica, 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbore 

Jože Telič I. r. 

98. 
Na podlagi 6. točke 25. člena Za- 

kona o javnih uslužbencih (Uradni 
list FLRJ št. 53-664/57), 15. člena 
Zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov (Uradni list LRS štev. 
22-119/59) in 26. člena statuta obči- 
ne Cerknica Je Občinski ljudski od- 
bOr Cerknica na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
23. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
0 sistemizaciji delovnih mest v 
upravnih organih Občinskega ljud- 

skega odbora Cerknica 
1. člen 

Za upravne organe, navedene v 
odloku o notranji organizaciji uprav- 
nih organov Občinskega ljudskega 
odbora Cerknica, so določijo nasled- 
nja delovna mesta in najnižji nazivi 
oziroma strokovnost: 

I. URAD TAJNIKA 
1 tajnik — uslužbenec I. vrste ali 

II. vrste z večletno prakso 
1 pravni referent — uslužbenec I. 

vrste 
1 referenta za kadrovsko službo, per- 

sonalne zadeve ter organizacijO in 
napredek poslovanja v upravi —« 
uslužbenec II. ali 111. vrste 

1 stenodaktilograf — uslužbenec III. 
ali IV. vrste 

1 strojepiska — uslužbenec IV. vrsto 

II. ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE 

1 načelnik oddelka — uslužbenec 1. 
ali II. vrste 

1 referent za šolstvo, prosveto in 
kulturo — uslužbenec III. vrste 

1 referent za socialno varstvo in var- 
stvo družine — uslužbenec III. vr- 
ste 

1 referent za zadeve borcev in in- 
validov — uslužbenec II. ali III. 
vrste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec III. ali IV. vrste 

1 pisarniški uslužbenec oddelka —< 
uslužbenec III. ali IV. vrste 
Referat za zdravstvo in sanitarno 

inšpekcijo: 
1 referent za zdravstvo in sanitarno 

inšpekcijo — uslužbenec I. ali III. 
vrsto 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 
Glavna pisarna: 

1 vodja glavne pisarne — uslužbe- 
nec III. vrste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 
Ekonomat: 

1 oskrbnik premoženja — uslužbe- 
nec IV. vrsta 
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Ponvižno tehnična služba! 
1 kurir 
1 šoler 
2 snažilki 

III. ODDELEK ZA GOSPODAR- 
STVO IN KOMUNALNE ZADEVE 

1 načelnik oddelka — uslužbenec I. 
ali II. vrste 
Referat za gradbene, komunalne in 

stanovanjske zadeve: 
1 vodja referata, referent za gradbe- 

ne zadeve in gradbeni inšpektor — 
uslužbenec II. ali III. vrste 

1 referent za komunalne in stano- 
vanjske zadeve — uslužbenec III. 
vrste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 
Referat za analize, plan in stati- 

stično služba: 
1 referent — vodja referata — usluž- 

benec III. vrste 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 
Referat za industrijo in obrt: 

1 referent — uslužbenec II. ali III. 
vrste 

Referat za blagovni promet, gostin- 
stvo, trgovino in tržno inšpekcijo: 
1 referent — uslužbenec II. ali III. 

vrste 
Referat za gozdarstvo: 

1 vodja referata — uslužbenec I. vr- 
ste 

2 referenta — uslužbenec III. vrste 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 
1 referent za kmetijstvo in kmetij- 

ski inšpektor — uslužbenec I. ali 
III. vrste 
Referat za delo in delovna raz- 

merja ter delovno Inšpekcijo: 
1 referent — uslužbenec III. vrste 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 
1 pisarniški uslužbenec oddelka — 

uslužbenec III. ali IV. vrste 
IV. ODDELEK ZA FINANCE 

1 načelnik oddelka in šef odseka za 
dohodke — uslužbenec I. ali II 
vrste 
Referat za imovinsko pravne za- 

deve: 
1 referent in vodja referata — usluž- 

benec II. ali III. vrste 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 
Referat za proračun in fonde: 

1 vodja referata — uslužbenec III. 
vrste 

1 blagajnik — uslužbenec III. ali IV. 
vrste 

1 pisarniški uslužbenec oddelka — 
uslužbenec III. ali IV. vrste 
Odsek za dohodke: 

2 referenta za odmero dohodnine — 
uslužbenec III. vrste 

1 referent za dohodk^ od gospodar- 
stva — uslužbenec III. vrste 

1 referent za takse in registracijo 
računov — uslužbenec III. vrste 

1 referent za davčno knjigovodstvo 
•— uslužbenec III. vrsto 

2 davčni knjigovodji — uslužbenec 
III. vrste 

1 pomožni računovodja — uslužbe- 
nec IV. vrste 

2 davčna izvršitelja — uslužbenec 
IV. vrste 

V. ODSEK ZA NARODNO 
OBRAMBO 

1 šef odseka — uslužbenec II. ali III. 
vrsto 

2 referenta — uslužbenec III. vrste 
1 pisarniški uslužbenec odseka — 
uslužbenec III. ali IV. vrste 

VI. ODSEK ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

1 šef odseka — uslužbenec II. ali 
III. vrste 

1 referent — uslužbenec III. vrste 
1 matičar matič. okoliša Cerknica 

— uslužbenec III. ali IV. vrste 

1 matičar matič. okoliša Stari trg — 
uslužbenec III. ali IV. vrsto 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 

VII. URAD ZA IZMERO 
IN KATASTER ZEMLJIŠČ 

1 šef urada — uslužbenec I. ali II. 
vrste 

1 geometer — uslužbenec I. ali III. 
vrste 

1 katastrski referent — uslužbenec 
III. vrste 

1 geodetski risar — uslužbence III. 
ali IV. vrste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec III. ali IV. vrste 

VIII. KRAJEVNI URADI 
1. Krajevni urad Rakek: 

1 šef (matičar) — uslužbenec III. vr- 
ste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 
2. Krajevni urad Begunje: 

1 šef (matičar) — uslužbenec III. vr- 
ste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 
3. Krajevni urad Nova vas: 

1 šef (matičar) — uslužbenec III. 
vrste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 
4. Krajevni urad Stari trg: 

1 šef urada — uslužbenec II. ali III. 
vrste 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste 

IX. SODNIK ZA PREKRŠKE 
1 sodnik za prekrške — uslužbenec 

I. ali II. vrste 
^ pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 

2. člen 
V upravnih organih Občinskega 

ljudskega odbora Cerknica se poleg 
delovnih mest, navedenih v prvem 
členu tega odloka, določi 6 pisarni- 
ških mest različnih strok, ki se raz- 
pišejo po potrebi, in delovno mesto 
veterinarskega inšpektorja za nepol- 
ni delovni čas, oziroma 4 ure dnevno. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, ko ga sprej- 

me Občinski ljudski odbor, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1962. 

4. člen 
Dne 1. januarja 1962 preneha ve- 

ljati odlok o sistemizaciji delovnih 
mest upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Cerknica (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 77/60) in Odlok 
o sistemizaciji delovnih mest uprav- 
nih organov občinskega ljudskega 
odbora Loška dolina (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 80/60). 

Številka: 01/1-010-6/62. 
Cerknica, 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tellč 1. r. 

99. 
Na podlagi 27. točke 42. člena 

Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in njiho- 
vih organov (Ur. 1. FLRJ št. 52'57), 
na podlagi 5., 6. in 47. člena Te- 
meljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi 
(Ur. 1. FLRJ št. 26/54) in na podlagi 
odredbe o množičnih veterinarskih 
ukrepih, ki se opravljajo na stroške 
lastnikov ali imetnikov živine (Ur. 
list LRS št. 2/59) je sprejel Občin- 
ski ljudski odbor Cerknica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 23. januarja 1962 

ODREDBO 
0 obveznem izkoreninjenju tuber- 
kuloze govedi na območju občine 

Cerknica 

1. 
Zaradi izkoreninjenja tuberku- 

loze govedi in zaradi varstva ljud- 
skega zdravja se mora na območju 
občine Cerknica preiskati na tuber- 
kulozo vsa goveja živina, stara nad 
1 mesec. Preiskava s pomočjo tu- 
berkulinizacije mora biti izvršena 
najkasneje do 31. decembra 1962. 

2. 
Vse živali je treba ob tuberkuli- 

nizaciji trajno oštevilčiti, kolikor že 
niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze goved 

organizira in vodi veterinarski In- 
špektor občinskega ljudskega odbo- 
ra. Za tehnično izvedbo pa se lahko 
pooblastijo veterinarji veterinarske 
postaje in drugi veterinarji. 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za oku- 

žene s tuberkulozo, morajo lastni- 
ki oddati v zakol najkasneje v 30 
dneh po ugotovitvi okužbe. Rok od- 
daje v zakol in ostale ukrepe določi 
občinski ljudski odbor s svojo od- 
ločbo. 

5. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso 

bila ugotovljena tuberkulozna gove- 
da, izda veterinarski inšpektor ObL6 
potrdila o neokuženosti hlevov s tu- 
berkulozo goved. 

6. 
Tuberkulinizacija in pregled živi- 

ne'se opravljata po hlevih na stroške 
lastnikov ali imetnikov živali, in si- 
cer po 300 din za glavo. 

7. 
Pri Občinskem ljudskem odboru 

Cerknica se ustanovi sklad za pla- 
čevanje odškodnin za tuberkulozne 
živali. V ta sklad se stekajo sredstva 
iz 6. točke te odredbe, kolikor pre- 
segajo stroške tuberkulinizacije in 
iz drugih virov, po posebnih pred- 
pisih občinskega ljudskega odbora. 

8. 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki 

ali imetniki nabavijo na novo rejo, 
mora imeti potrdilo pristojnega ob- 
činskega veterinarskega inšpektorja, 
da ni reagirala na tuberkulin in da 
izvira iz hleva, ki ni okužen s tuber- 
kulozo. 

9. 
Kršitev določb te odredbe se ka- 

znuje po določilih 71. ir) 72. člena te- 
meljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi. 

10. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

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

Številka: 01/1-010-8/62. 
Cerknica, 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Telič 1. r. 

100. 
Na podlagi 35. člena Temeljnega 

zakona o cestnih podjetjih (Ur. list 
FLRJ št. 27/61), 2. in 11. člena Te- 
meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Ur. list FLRJ. št. 51/53) 
in v skladu z določili Zakona o pro- 
računih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov je Občinski ljudski od- 
bor Cerknica na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
23. januarja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za vzdrževa- гг 
nje, rekonstrukcije in gradnje jav- i ki 
nili cest IV. reda na območju občine ni 

Cerknica 

1. 
Ustanovi se Zavod za vzdrževa- ■ bi 

nje, rekonstrukcije in gradnje jav- b( 
nih cest IV. reda na območju občine k; 
Cerknica (v nadaljnjem besedilu: j bi 
zavod) kot samostojni zavod. Iiv 

Ime zavoda je: Zavod za vzdrže- i 
vanje, rekonstrukcije in gradnje jav- [Г( 
nih cest IV. reda občine Cerknica. 

Sedež Zavoda je v Grahovem. L 

Zavod gospodari s premoženjem, | 
ki mu ga da v upravljanje ustano- j?' 
vitelj, in s sredstvi, katera ustvari ■" 
s svojim poslovanjem. {J 

Glede na dejavnost Zavoda ! 
opravlja prvenstveno vsa dela na ^ 
vzdrževanju cest IV. reda ter objek- j ^ 
tov na njih, rekonstruira in gradi 
nove ceste ter objekte na njih, po 
sporazumu opravlja omenjena dela 
tudi za druge gospodarske organiza- 
cije na teritoriju občine Cerknica. 

Zavod ima zlasti te-le naloge: 
a) strokovno vzdržuje, rekon- j 

struira in gradi nove ceste IV. reda I 
ter objekte na teh na teritoriju jj. 
občine Cerknica; r 

b) o javnih cestah IV. reda in L 
objektih na njih vodi določene teh- ] 
nične in drage podatke; 

c) skrbi za varstvene ukrepe pri | . 
izvajanju raznih del na vzdrževanju |c 

ali rekonstrukciji cest; !v 

d) v zvezi z novo gradnjo cest | 
IV. reda skrbi za dovršitev teh, za 
ustrezne prejeme in predajo ceste 
prometu; 

e) po ustreznih predpisih mora 
Zavod skrbeti za pravočasno pribav- 
Ijanje razne dokumentacije, katera 
se nanaša na izvajanje večjih del, 
eventualno zavzetje zemljišč, za raz- 
ne raziskave glede na geologijo tal j 
ter na poedino ostalo dokumentacijo, 
ki bi bila v zvezi za neposredno iz- 
vrševanje del potrebna; 

f) izdaja dovoljenja za izredno ' 
uporabo cest IV. reda na svojem 
območju v soglasju z organom za 
notranje zadeve Občinskega ljud- 
skega odbora Cerknica, kakor tudi 
vsa ostala dovoljenja, glede na izva- ] 
janje poedinih del v omenjenem ob- j 
cestnem zaščitnem pasu, katera bo- 1 

do izvajana od strani posameznih 
investitorjev; 

g) Zavod se lahko ukvarja tudi 
z dragimi gospodarskimi dejavnost- 
mi, ki so v neposredni zvezi z nje- 
govo glavno dejavnostjo ali s po- 
trebami prometa in potnikov, kot 
so: dejavnost ^servisnih in črpalnih 
postaj ter remontnih delavnic, pri- 
dobivanje gradbenega materiala, de- 
javnost motelov in drugih gostin- 
skih objektov na cestah, kmetijsko 
izkoriščanje cestnega zemljišča in 
podobno (postranska dejavnost), če 
izpolnjuje pogoje za to; 

h) Za^od lahko opravlja dela iz 
glavne ali postranske dejavnosti tu- 
di za druge organizacije, če to do- 
puščajo zmogljivosti, s katerimi raz- 
polaga in če to ni v škodo vzdrže- ' 
vanju, rekonstrukciji in gradnji jav- 
nih cest IV. reda, ki so njegova , 
osnovna sredstva; 

i) ustanavlja po splošnih predpi- 
sih obrate, ekonomske in druge 
enote; 

j) za postranske dejavnosti mora 
organizirati Zavod obrat, ki samo- 
stojno obračunava dohodek; 
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k) pri vzdrževanju, rekonstrukd- 
Ji in gradnji javnih cest se mora 
ravnati zavod po tehničnih pogojih, 
R| jih določajo temeljni zakon o jav- nin cestah in drugih predpisih. 

bor 
Organa Zavuda sta upravni od- 
m upravnik zavoda. Upravni od- 
ima predsednika in šest članov, 

J*1 i'h imenuje občinski ljudski od- 
oor. Upravnik Zavoda je član uprav- 

' 10f!a odbora po svojem položaju. 
Upravnika zavoda imenuje in raz- 

■ e!iuje občinski ljudski odbor, 
j Delovna doba upravnega odbora 

j a eno leto. 
6. 

Zavod se ustanavlja za javno 
i .estno, omrežje IV. reda na območ- ; ju občine Cerknica in obsega nasled- 

ke posamezne ceste iz tega omrežja, 
1 so tudi njegova osnovna sredstva, ln sicer: 

(Ceste iz Odloka o kategorizaciji 
est, objavljenega v Glasniku okra- 

'a Ljubljana). 
7. 

Zavod ima tele sklade: 
j>) investicijski sklad; 
b) amortizacijski sklad; 
c) rezervni sklad; 
c) sklad obratnih sredstev; 
d) sklad za nagrade. 

O. 
Za zadeve in naloge Zavoda je 

Pristojen Svet za gradbene in komu- 
aine zadeve občinskega ljudskega 

i dbora Cerknica. 
9. 

j Podrobnejša organizacija in način 
j ® а Zavoda se predpišejo s »Pra- 
! Ul« zavoda, ki jih sprejme uprav- 

ni odbor Zavoda In potrdi ustano- 
vitelj. 

10. 
Prejemki uslužbencev In delavcev 

Zavoda se določijo s posebnim pra- 
vilnikom, katerega sprejme upravni 
odbor zavoda in s katerim mora so- 
glašati ustanovitelj Zavoda. 

11. 
Zavod mora po veljavnih pred- 

pisih vložiti prijavo za registracijo 
pri pristojnem upravnem organu ob- 
činskega ljudskega odbora Cerknica. 

12. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana, velja pa od 1. januarja 1962 
dalje. 

Številka: 01/1-010-9/62. 
Cerknica, 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tclič 1. r. 

OBCtNA GROSUPLJE 
101. 

Na podlagi 97. člena Zakona o 
proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. list FLRJ št. 
52/59) in 10. ter 26. čl. statuta občine 
Grosuplje je Občinski ljudski odbor 
Grosuplje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
26. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremembi plana proračunskih 

izdatkov za leto 1961 

1. člen 
. Plan proračunskih izdatkov za le- 
to 1961 se zniža po posameznih de- 
lih, partijah in pozicijah, kot sledi: 

1. del — part. 1. pozic. 1 se zniža za . 
1. del — part. 1, pozic. 2 se zniža za . 
1. del — part. 1, pozic. 6 se zniža za . 

. . . 4 . . . 280.000 din 
,, t t . . , 250.000 din 
  860.000 din 
Skupaj l. del 1,390.000 din 

2- del — part. 2, pozic. 2 se zniža za  240.000 din 
2. del — part. 2, pozic. 3 se zniža za  200.000 din 

Skupaj 2. del 440.000 din 

3- del — part. 3, pozic. 1 se zniža za ...... . 1.500.000 din 
3- del — part. 3, pozic. 2 se zniža za . 1,000.000 din 

Skupaj 3. del 2,500.000 din 

5. del — part. 9, pozic. 2 se zniža za  100.000 din 
5. del — part. 9, pozic 3 se zniža za . 200.000 din 

Skupaj 5. del 300.000 din 
6- del — part. 10. pozic. 2 se zniža za . » > • « 
6. del — part. 10, pozic. 5 se zniža za  
6. del — part. 10, pozic. 7 se zniža za  

Skupaj 6. del 
Skupaj znižanje 

1,700.000 din 
1,700,000 din 

600.000 din 
4,000.000 din 
8,630.000 din 

2. člen 
Poviša pa se plan proračunskih izdatkov na sledečem dolu: 

10, del — part. 13, pozic. 1 se zviša za  

na o odvetništvu (Uradni list FLRJ 
Št. 15-162/57), 2. člena Pravilnika o 
službi prnvne pomoči pri ljudskih 
odborih (Ur. list FLRJ št. 27-388/60) 
in 2. točke 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19-58/52) je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Bežigrad na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 24. novembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi službe pravne pomoči 
Občinskega ljudskega odbora Ljub- 

ljana-Bežigrad 
1. člen 

V pomoč državljanom-, družbenim 
organizacijam, stanovanjskim skup- 
nostim in hišnim svetom v občini 
Ljubljana-Bežigrad, pri uveljavlja- 
nju njihovih pravic pred sodišči in 
drugimi organi, se ustanovi pri ob- 
činskem ljudskem odboru Ljubljana- 
Bežigrad služba pravne pomoči. 

2. člen 
Služba pravne pomoči daje na- 

slednjo pravno pomoč: dajanje ust- 
nih pravnih nasvetov in sestavlja- 
nje vseh vrst vlog v pravdnem, ne- 
pravdnem izvršilnem in kazenskem 
postopku ter upravnih sporih pred 
sodišči in upravnem postopku pred 
upravnimi organj, zavodi in organi- 
zacijami, ki opravljajo javno službo. 

Poleg navedenih opravil službe 
pravne pomoči sestavlja tudi listine 
(pogodbe, oporoke, izjave in po- 
dobno). 

Na službo pravne pomoči se lah- 
ko obračajo državljani za sklenitev 
poravnave. 

3. člen 
Pravna pomoč se daje praviloma 

„ brezplačno. Pri pisanju vlog plača 
stranka pavšalni znesek 300 din za 
stroške vzdrževanja službe pravne 
pomoči. 

Listine, kakor jih predvideva 
uredba o nagradah in povračilu stro- 
škov za delo odvetnika (Uradni list 
FLRJ št. 20-366/59) v tar. št. 36, se 
sestavljajo proti plačilu, kakor je to 
predvideno za enake posle v tarifi 
za delo odvetnikov. Vsakršnega vpla- 
čila za dajanje pravne. pomoči so 
oproščeni: 

— otroci padlih borcev in žrtev 
fašističnega nasilja, če niso zapo- 
sleni ; 

— osebe, ki imajo po veljavnih 
predpisih pogoje za oprostitev stro- 
škov postopka; 

— hišni sveti, stanovanjske skup- 
nosti in družbene organizacije. 

Pravna pomoč se plačuje za var- 
stvo pravic iz socialnega varstva 
(vloge s področja socialnega zavaro- 
vanja, tožbe in ugotovitev očetov- 
stva in plačevanje preživnine ter de- 
lovni spori in podobno). 

Te oprostitve veljajo le za dr- 
žavljane, ustanove ter organizacije. 

3. člen 
j ^an proračunskih izdatkov se po 
v 

ln 2- členu tega odloka spremeni 
Čp/m 'n tromesečnem planu za rto tromesečje 1961. 

4. člen 
! ^Premenjcm plan proračunskih autov za jet lg61 ■ uravnovešen 
г ^hodki. 

ki stanujejo oziroma ki imajo sedež 
na območju občine Ljubljana-Beži- 
grad. 

Državljani, ustanove in organiza- 
cije, ki so oproščeni plačil za dajanje 
pravne pomoči, morajo dokazati na- 
slov za oprostitev z ustreznim potr- 
dilom oziroma listinami. 

Stroške, ki nastanejo v zvezi s 
taksami, stroške za oglede in drugo 
trpi stranka, ki zahteva pravno po- 
moč. 

4. člen 
V službi pravne pomoči opravlja- 

jo strokovno delo in dajejo pravno 
pomoč stalni in honorarni uslužben- 
ci, ki imajo dokončano pravno fakul- 
teto in vsaj tri leta prakse v pravnih 
zadevah, ter odvetniki na podlagi 
pogodbe z občino Ljubljana-Beži- 
grad. 

Uslužbenci in odvetniki iz I. od- 
stavka tega člena so za redno oprav- 
ljanje zadev pravne pomoči odgo- 
vorni tajniku občinskega ljudskega 
odbora. Administrativno tehniciV) 
delo za službo pravne pomoči oprav- 
lja oddelek za občo upravo in druž- 
bene službe. 

5. člen 
Izdatki, ki so potrebni za službo 

pravne pomoči, se zagotove v občin- 
skem proračunu, dohodki službe 
pravne pomoči pa se stekajo v pro- 
račun občine. 

6. člen 
Svet za splošno upravo in notra- 

nje zadeve lahko izda po potrebi 
navodila za tolmačenje določb tega 
odloka, zlasti tudi določi delovni čas 
za dajanje pravne pomoči. 

7. člen 
Ta pdlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 01-01-108/1-61. 
Datum: 24. novembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman 1. r. 

OBČINA UUBLJANA-SIŠKA 
103. 

Na podlagi 16. člena Zakona O 
organizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list LRS št. 22/59) in 27. člena 
statuta občine Ljubljana-Siška je 
Občinski ljudski odbor Ljubljanž- 
Siška na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 9. ja- 
nuarja 1902 sprejel naslednji 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest v upra- 

vi občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Siška 

1. člen 
V skladu z odlokom o organiza- 

ciji uprave občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Siška se v orga- 
nizacijskih enotah sistemizirajo na- 
slednja delovna mesta: 

Strokovna izobrazba; 
referent I. vrste 

,Qjfa odlok velja od dneva objave v 
asniku«, uradnem vestniku okra- 

5. člen 

8,630.000 din 
Skupaj zvišanje 8,630,000 din 

ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1961. 

Številka: 01/1-31-140/1-1961. 
Grosuplje, dne 30. dec. 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Anton Jancžič 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-BEŽIGRAD 

102. 
Po 47. členu zakona o organizaci- 

ji uprave ljudskih odborov (Uradni 
list LRS St. 22-119/59), 4. člena zako- 

Delovna mesta: 
1 tajnik 

1. Urad tajnika; 
1 referent za OMT službo 
3 pravni referenti 
1 personalni referent 
1 vodja skupščinske pisarne 
1 pisarniški uslužbenec 
1 stenodaktilograf 
1 strojepisec 

2. Oddelek za splošne In družbene zadeve; 
1 načelnik referent I. vrste 
1 pisarniški uslužbenec administrativna šola 

a) Odsek za zdravstvo in socialno varstvo; 
1 šef referent II. vrste 
1 pisarniški uslužbenec 

Referat za zdravstvo) 
1 referent 

referent I. vrste 
pravna fakulteta 
referent III. vrste 
pis. referent III. vrste 
pis. referent III. vrste 
strojepisec II. razreda 
strojepisec II. razreda 

administrativna šola 

referent III. vrst« 
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Referat za socialno varstvo t 
1 referent za skrbništvo 
1 referent za mlad. varstvo 
Referat za Invalidsko varstvo: 

3 referenti 
b) Referat za šolstvo: 
1 referent 
c) Sanitarna inšpekcija 
1 sanitarni inšpektor 
1 sanitarni tehnik 
d) Referat za proračun In sklade: 
1 vodja 
3 pisarniški uslužbenci 
e) Računovodstvo: 
2 raćunovodji 
f) Glavna pisarna: 
1 vodja glavne pisarne 
3 pisarniški uslužbenci 
3 kurirji 
g) Hišna uprava: 

referent III. vrste 
referent III. vrste 

referent III. vrste 

referent III. vrste 

zdravnik 
sanitarni tehnik 

referent II. vrste 
administrativna šola 

računovodja III. vrste 

pis. ref. III. vrste 
administrativna šola 
pomožni uslužbenci 

upravnik (ekonom in vodja ura- 
da za najdene predmete) 
kurjač 
vratarji 
telefonist 
snažilke 
šofer 

3. Oddelek za notranje zadeve i 
1 načelnik 
1 pis. uslužbenec 
2 ref. za javni red in mir 
1 ref. za promet 
1 ref. za civilno zaščito 
1 ref. za požarno varnost 
1 pis. uslužbenec za evidenco 

prebivalstva in volilni imenik 
2 pis. uslužbenca 

ref. II. vrste 
administrativna šola 

referent II. vrste 
referent II. vrste 
referent II. vrste 

pis. referent III. vrste 
kvalificirani delavec 
pomožni uslužbenec 
pomožni uslužbenec 
nekvalificirani delavec 
voznik kat. C 

referent I. vrste 
administrativna šola 
referent III. vrste 
referent III. vrste 
referent III. vrste 
referent III. vrste 

pis. referent III. vrste 
administrativna šola 

4. Oddelek za gospodarske in finančne zadeve: 
1 načelnik referent I. vrste 
1 pis. uslužbenec administrativna šola 
1 strojepisec strojepisec II. razreda 
a) Odsek za gospodarske zadeve: 
1 šef 
1 pis. uslu*žbenec 
Upravni referat: 
1 ref. za industrijo 
1 ref. za blagovni promet 
1 ref. za obrtništvo 
Referat za delo in delovna razmerja; 
1 referent za delovna razmerja 

in osebne dohodke referent II. vrste 
1 referent za ugotavljanje delov- - ■ 

ne dobe referent III. vrste 
a) Referat za analitsko-planske posle: 
1 ref. za družb, plan in analize ekonomist 
1 ref. za družb, plan in analize referent II. vrste 
c) Referat za evidenco in statistiko; 
1 ref. za statistiko statističar 
d) Odsek za finančne zadeve: 
1 šef ' referent II. vrste 
Referat Splošnega ljudskega premoženja: 
2 ref. za evidenco SLP referent III. vrste 
Odmernl referat; 
1 vodja in ref. za odmero dohod- 

nine od prostih poklicev 
1 ref. za odmero dohodnine od 

stavb 
1 ref. za odmero dohodnine 9d 

kmetijstva in davka na osebni 
dohodek 

1 ref. za odmero dohodnine od 
kmetijstva 

1 ref. za odmero taks in promet, 
davka od nepremičnin 

Davčna kontrola: 
1 vodja davčne kontrole 
2 davčna kontrolorja 
Registracija računov; 
2 ref. za registr. računov 
Davčno knjigovodstvo: 
1 vodja davčnega knjigovodstva 
4 davčni knjigovodje 
Izterjava dohodkov: 
1 vodja davčne izterjave 
1 pis. uslužbenec 
2 davna izterjevalca 

davčni uslužbenec III vrste 

davčni uslužbenec III vrste 

davčni uslužbenec III vrste 

davčni uslužbenec III vrste 

davčni ušlužbenec III vrste 

ekonomist 
davčni uslužbenec III vrste 

davčni službenec III. vrste 

davčni službenec III. vrste 
davčni službenec III. vrste 

pis. ref. III. vrste 
administrativna šola 
davni izvršitelj IV. razreda 

e) Inšpekcije; 
1 kmetijski inšpektor 
1 gozdarski inšpektor 
1 vinarski inšpektor 
1 veterinarski inšpektor 
1 inšpektor dela 
1 inšpektor dela 
2 tržna inšpektorja 

agronom 
gozdarski inženir 
agronom 
veterinar 
strojni inženir 
strojni tehnik 
referent II. vrste 

5. Oddelek za gradbene, komunalne In stanovanjske zadeve: 
1 načelnik referent I. vrste 
1 pisarniški uslužbenec administrativna šola 
1 strojepisec strojepisec II. razreda 

Odsek za gradbene in komunalne zadeve; 
1 šef gradbeni Inženir 

Referat za regulacijske in urbanistične zadeve; 
1 referent 
1 geometer 

Referat za komunalne zadeve: 
1 referent 

Referat za investicije; 
1 referent 

b) Odsek za stanovanjske zadeve: 
1 šef 
1 referent za stanovanjske zadeve 
1 referent za upravljanje hiš SLP 

in za stanovanjske skupnosti 
1 referent za nadzor hišnih sve- 

tov 
1 pisarniški uslužbenec 

c) Gradbena inšpekcija; 
1 gradbeni inšpektor 

d) Komunalna inšpekcija; 
1 komunalni inšpektor 

6. Oddelek za narodno obrambo; 
1 načelnik 
1 pisarniški uslužbenec 

a) Odsek za vojaške zadeve; 
1 šef in referent za personalne 

zadeve 
2 referenta za vojaške obvezni- 

ke, motorna vozila in živino 
1 referent za prijavno in odjavno 

službo 

arhitekt 
geometer 

gradbeni tehnik 

gradbeni inženir 

referent II. vrste 
referent III. vrste 

referent III. vrste 

referent III. vrste 
administrativna šola 

gradbeni inženir 

gradbeni tehnik 

referent I. vrste 
administrativna šola 

referent II. vrste 

referent II. vrste 

referent III. vrste 

b) Referat za vojaške zadeve na področju gospodarstva, držav- 
nih organov in družbenih služb; 

1 referent referent III. vrste 

c) Referat za naborne zadeve, predvojaško in izvenarmadno 
vzgojo: 

1 referent referent III. vrste 

7. Sodnik za prekrške: 
1 vodja in sodnik 
1 sodnik 
1 pisarniški uslužbenec 
1 strojepisec 

8. Krajevni uradi: 
a) Krajevni urad Šentvid: 
1 vodja urada in matičar 
1 matičar 

b) Krajevni urad Vodice; 
1 vodja urada in matičar 

2. člen 
Zaradi pridobivanja novega ka- 

dra in njegove strokovne vzgoje se 
lahko namestijo pripravniki, kate- 
rih število ne sme preseči 10 0/o šte- 
vila referentskih delovnih mest. 

3. člen 
Za izredne posle ali na nezasede- 

na delovna mesta se lahko namesti- 
jo honorarni uslužbenci. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka; 1/1-021-2/62. 
Ljubljana, 9. jan. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog I. r. 

pravna fakulteta 
pravna fakulteta 
administrativna šola 
strojepisec II. razreda 

referent III. vrste 
matičar 

referent III. vrste 

VSEBINA 
95 Odlok o uvedbi občinskega promet' 

nega davka na lokalne telegrafski 
in telefonske storitve občine Cerk- 
nica. 

96 Odlok o dopolnilnem proračunske^ 
prispevku Iz osebnega dohodka de* 
iaveev za 1. 1962 občine Cerknica. 

87 Odlok o notranji organizaciji upraV' 
nih organov občine Cerknica. 

98 Odlok o sistematizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občine Cerknica' 

99 Odredba o obveznem izkoreninjen)11 

tuberkuloze govedi občine Cerknica- 
100 Odločba o ustanovitvi Zavoda z« 

vzdrževanje rekonstrukcije in grad' 
nje javnih cest IV. reda občine Cerk' 
nlca. 

101 Odlok o spremembi plana proračun' 
skih izdatkov za 1. 1961 občine Gre 
suplje. 

102 Odlok o ustanovitvi službe pravne po" 
moči občine Ljubljana-Bežlgrad. 

103 Odlok o sistematizaciji delovnih mes' 
v upravi občine Ljubljana-Siška, 


