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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA LITIJA 
130. 

»■a Р0(Ј1ие1 3- člena temeljnega 
sel 0 0')^ns'£' dokladi in o po- 
/tt n<;ra krajevnem samopnspevku 
52/ч'а\ S' 1''LRJ št- 19/55. 19/37. 55/57, 
0 ^,4', toCke 50. člena zakona 
1 pel118 1 'judskih odborih (Ur. 1. 
:r° št. 19/52), 3. točke 31. člena 
U ДЦ občine Litija je občinski 
oh^'i 0C"50r Litija na skupni seji 
\a1 108 ,сКч zbora in zbora proizva- cev dne 16. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
0 spi,enieiiibi odloka o uvedbi 

sni. Posebnega krajevnega 
opnspcvka ze gradnjo osnovne sole v Šinai-tnera pri Litiji 

1. člen, 
Si^jct na seji občinskega zbora in 
si 

ra proizvajalcev občinskega Ijud- 
1961 ori} Litija dne 27. junija 
Po 'i sc sI>rejnie v odloku o uvedbi 
kn c e8'a krajevnega samoprispev- ,) • zT

a Sradnjo osnovne šol« Šmartno 

Slusi ■ Se sPremcni in se 

iin ?radnjo osnovne šole v Smart- 
*Pri Litiji se uvede 3-odstotni 

Dno0!1?! krajevni samoprispevek v 
iu to- ož''c&a šolskega okoliša, 

п:^^т?тГ^0 Pr' Litiji, Mala Kostrev- 
v-a,' Ustje, Zavrstnik, Črni potok, 
n frevec, Podroje, Riharjevec, 
Tnki - Laze, Gradišče, Spodnja p lanica. Zgornja Jablanica, Selšok, 
nl^L.0VTCa' Jai)laniški potok in Jabla- 

S,0 '^oze. 
v 

a krajevni samoprispevek so za- , ane plačati vse pridobitne osebe, 
ri«o VMUjei0 v tcm členu citiranih našel j ,1,. 
]:* naseljih širšega šolskega oko- 
lCr

a. Pa se uvede l.SVo-ni posebni 
Vor'eV1Vr samoprispevek, in to: Jn- Je, Vrata, Leskovec, Bukovica.t 

2. člen 
se ^os9c'anji 2. člen sc spremeni in 

j_ * plačevanju posebnega kra- 
8|„^еЛа sajnoprispevka so zavezani 
i,-, oržtivljani, ki imajo stalno , ahšce v krajih, navedenih v 

• členu tega odloka: 
~~ kmetijski proizvajalci, 

1) Г~ obrtniki, ostali zavezanci svo- 
:i poklicev in imetniki zaseb- П|П gostišč, 

"T delavci in uslužbenci. 
. Usnovo za izračun posebnega kra- 
; Vllega samoprispevka predstavlja- 
jo. .vsi redni dohodki zavezancev, 
j.1, 'nvajo stalno bivališče v kraju, 
8н>еГ ^ uveden posebni krajevn< moprispevek. Kot osnova za od- 

cro posebnega krajevnega samo- 
I ispovka kmetijskih proizvajalcev 
. vzame katastrski dohodek, za ocl- 
Sn

Cr(? posebnega krajevnega pri- 
i evkfj od obrti, samostojnih pokji- 

•v ш imetnikov zasebnih gosti^Ž 
lnp.Vzamc davčna psnoVa, ki jo p6d- Sa za odmero dohodnine, ža od- 

mero posebnega krajevnega samo- 
prispevka delavcev in uslužbencev 
se vzamejo njihovi povprečni oseb- 
ni dohodki. 

3. člen 
Dosedanji 4. člen se spremeni in 

se glasi: 
>Posebej krajevni samoprispevek 

so dolžni plačati zavezanci, ki bi- 
vajo v 1. členu citiranih naselij, do 
konca junija 1962.« 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v >Glasmku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. maja 1961. 

St. 01/1-01-44/2-61. 
Litija, dne 16. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungerčar 1. r. 

131. 
Na podlagi 6., 7. in 13. člena za- 

kona o hidromelioracijskih sistemih 
in o izkoriščanju kmetijskega zem- 
ljišča na območju hidormelioracij- 
skih sistemov (Ur. list LRS št. 17/60) 
je občinski ljudski odbor Litija na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. januar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o zgraditvi hidromelioracijskega 
sistema v območju potoka Mirna 

in Slepček na območju 
KZ Gabrovka-Dole 

1. člen 
Zaradi boljšega izkoriščanja kme- 

tijskih površin znotraj meja, ki so 
navedene v naslednjem členu tega 
odloka, bodo na teh zemljiščih re- 
gulirali potoka Mirno in Slepček in 
osušili zamočvirjena in poplavna 
zemljišča. 

Ime hidromelioracijskega siste- 
ma je: Hidromelioracija >Moravško 
polje«. 

2. člen 
Hidromelioracijski sistem se bo 

izvajal na območju k. o. Moravče, 
k. o. Okrog in k. o. Vodice. 

I. Meja hidromelioracijskega pod- 
ročja v k. o. Moravče poteka: od 
stične točke k. o. Moravče in k. o. 
Vodice s cestama pare. št. 2578 in 
2492 — križišče Litija—Moravče— 
Gab rovka in Trebnje—Gabrovka. 
Od tu vse parcele, ki ležijo znotraj 
moja jugovzhodno od ceste, ki vodi 
v Moravče, od poti pare. št. 2541, 
na pot pare. št. 2580, na pot pare. 
št. 2544 (del), na pot pare. Št. 2545, 
vključno s pare. št. 1052, 1055/1, 
1055/2, 1055/3, 660, 658, 657, 655 na 
pot pare. št. 2569, na pare. št. 197, 
i98, 199, 200, 201, ter vse par(;e|p, 
ki ležijo severno od pare. št. 2398 
pot, na pare. št. 2600 — poi, na parC. 
št. 2602 — pot, na pare. št. 193, 18t), 
181, 187, 188, 189, 191. 

Qd te parccte nazaj proti severu 
po pare. si 2579 — potok Mirna od 

začetka proti pare. št. 2578, ter do 
izhodiščne točke. 

II. K. o. Okrog: vse parcele zno- 
traj meja sledečih pare. št.: 990 — 
gozd — Brezje, pare. št. 997, 988/9, 
1002 — gozd — Rukel, pare. št. 1006, 
južno na križišče proti pare. št. 
1816/2 s potokom Cerkenca, pare. 
St. 1454/2, ob njem proti vznodu 
na pare. št. 1454/'4, do izliva v potok 
Mirna pri mostu in čez njega naprej 
do pare. št. 1419/2 — pot, na pare. 
št. 1419/1 — pot, po njej naprej na 
pare. št. 1140 — pot. Nato nazaj 
proti severu vse parcele znotraj 
meja pare. št. 1138, 1137, 1096/3, 1108, 
1109, 1100, 1111, 1025/1, 1031/1, 1031/2, 
1031/3, 1031/4, 1025/3, 1011, 1013/1, 
nato na okrajno cesto pare. št. 1416/1 
iz Trebnja nazaj proti izhodišču čez 
k. o. Vodice do k. o. Moravče. 

III. K. o. Vodice: vse pare. št. 
znotraj meja z izhodiščno točko 
pare. št. 1814 — pot, na potok Mirna 
pare. št. 1863 v smeri sever—jug, 
do pare. št. 672, od te nazaj pa vse 
parcele proti severu, in sicer: 674, 
675, 676, 677 in 680 ter pare. št. zno- 
traj okrajne ceste Trebnje-Gabrov- 
ka proti severu •*- pare. št. 1816/2, 
do izhodiščne točke i križišče cest 
Litija—Gabrovka in Trebnje—Ga- 
brovka. 

Celotna površina hidromeliora- 
cijskega kompleksa, ki se bo melio- 
rirala znotraj opisanih meja, ob- 
sega 51 ha travnikov iu 10 ha njiv. 

3. člen 
Glavna dela investicijskega pro- 

grama so: 
1. izkop osuševalnih jarkov v dol- 

žini ca. 3 km z odprtim drenažnim 
sistemom; 

2. poglobitev in čiščenje struge 
potoka Slepčka; 

«. regulacija potoka Mirna in 
melioracija zemljišča ob potoku 
Mirna v Gabrovki; 

4. agromelioracija melioriranih 
površin. 

4. člen 
Pravice in dolžnosti investitorja 

pod točko 1 do 4 prevzame Kme- 
tijska zadruga Gabrovka-Dole. 

5. člen 
Vsa regulacijska ter hidro in 

agromelioracijska dela se bodo per- 
spektivno izvedla v obdobju nasled- 
njih treh let. Prva etapa teh del 
se je pričela v letu 1960, ko se je 
pričelo z regulacijo potoka Mirna 
v dolžini ca. 2,5 km, ter en stranski 
osuševalni jarek v dolžini ca. 0,5 km. 
Za izvedbo teh dtl je bilo porab- 
ljeno 6,8 milijona dinarjev. 

Druga etapa je detajlna meliora- 
cija in agromelioracija, za kar se 
predvideva skupno 11,350.000 dinar- 
jev iz investicijskih sredstev, ki bo- 
do odplačana v 15 leiih z letno 
anuiteto 993.575 dinarjev. 

6. člen 
Pq potrebi so individualni ko- 

dSSuki. ?cml|iSč na ob- 
močju hidromelioracijskega sistema 

dolžni na svojih zemljiščih na last- 
ne stroške položiti in urediti cevno 
drenažo, jarke in podobno v rokih 
in po tehničnih navodilih, ki jih za 
vsako leto določi organizacija, ki 
meliorirano področje upravlja. 

7. člen 
Pravice in dolžnosti upravitelja 

melioracijskega območja so zlasti, 
sledeče: 

1. Pravice: 
a) skrbi za tehnično vzdrževanje 

objektov in naprav osuševalnega si- 
stema ter organizira za to delo teh- 
nične in strokovne službe; 

b) pobira plačila za izkoriščanje 
melioriranege področja. 

2. Dolžnosti: 
a) zagotoviti mora obdelovalcem 

kmetijskih površin na melioriranem 
področju takšen vodni režim, ki v 
skladu z načrti za izkoriščanje zem- 
ljišč omogoča najboljše izkoriščanje 
kmetijskega zemljišča; 

b) sprejme osnovni načrt, v za- 
četku vsakega leta pa načrt za iz- 
koriščanje melioriranih površin; 

c) sprejme na podlagi osnovnega 
načrta za izkoriščanje melioriranih 
področij osnovni načrt za izkorišča- 
nje zemljišč in vse meliorirane po- 
vršine. 

Investitor ima tudi pravice in 
dolžnosti, ki so določene z zakonom 
o hidromelioracijskih sistemih in o 
izkoriščanju kmetijskega zemljišča 
na območju melioracijskih in hidro- 
melioracijskih sistemov in s pred- 
pisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

8. člen 
Vsi koristniki kmetijskega zejn- 

Ijišča na melioriranem zemljišču in 
območju imajo pravice in dolžnosti, 
da uporabljajo te pridobitve. 

9. člen 
Obdelovalci kmetijskega zemlji- 

šča plačujejo za izkoriščanje melio- 
riranih področij odškodnino, ki Je 
določena v 11. in 12. členu tega 
odloka. 

Ce obdelovalec kmetijskega zem- 
ljišča ne izkorišča ifega zemljiška 
po osnovnem načrtu za izkoriščanje 
kmetijskih zemljišč, je mogoče v 
skladu z določbami II. razdelka (Ur. 
list FLRJ št. 43/59) dati zemljišče 
v prisilno upravo za 5 do 10 let. 

10. člen 
Odškodnina za izkoriščanje me- 

lioriranih površin se določi na pod- 
lagi skupne vrednosti investicij, ki 
so vložene v melioracijo, stroške in- 
vesticijskega vzdrževanja, amorti- 
zacije in upravnih stroškov. Dobo 
amortizacije se določi na 20 let. 

Odškodnino plačujejo obdeloval- 
ci kmetijskega zemljišča v soraz- 
merju s površino zemljišča, ki ga 
obdelujejo. 

Višina in način plačil za izko- 
iliščanje hidoromelioracijskega si- 
stema se določi v pravilih za izko- 
riščanje tega sistema. 

11. člen 
Obdelovalci melioriranih kmetij- 

skih površin plačujejo odškodnino 
načelno v gotovini. V sporazumu 
z organizacijo, ki meliorirani sistem 
upravlja, lahko plačujejo odškod« 
nino tudi v pridelkih, katere pri^ 
delujejo na teh površinah. 
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Pridelki se obražunavanjo po 
tržnih cenah. Odškodnino za izko- 
riščanje melioriranih površin pla- 
čujejo obdelovalci kmetijskih po- 
vršin v letnih enkratnih zneskih, 
ki zapadejo v plačilo najkasneje 
do 15. oktobra v letn. Ce se od- 
škodnina plača v pridelkih, jse rok 
za plačilo odškodnine določi spo- 
razumno. 

Odškodnina za izkoriščanje me- 
lioriranih površin se določi najkas- 
neje do 15. marca v letu. 

12. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso ure- 

jena s tem odlokom, se uporabljajo 
določbe zakona o izkoriščanju kme- 
tijskega zemljišča in o hidromelio- 
racijskih sistemih ua območju hi- 
dromelioracijskih sistemov s pred- 
pisi, ki so izdani na podlagi teh 
zakonov. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v jGlasnikm, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 010-6/62-1/1. 
Datum: 25. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Stane Pnngerčar 1. r. 

OBČINA UUBUANA-CENTER 
132. 

Na podlagi 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Ur. list FLRJ 
6t. 17/61, 44/61 in 52/61) je občinski 
ljudski odbor Ljubijana-Center na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 15. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka 
delavcev in uslužbencev 

za leto 1962 

1. člen 
Predpiše se plačevanje dopolnil- 

nega proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev in usluž- 
bencev za leto 1962, in sicer: 

a) v višini 15 »/o proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev v tehle go- 
spodarskih, družbenih in drugih or- 
ganizacijah, zavodih in ustanovah 
in njihovih poslovnih in obratnih 

. enotah; 
— gospodar, organizacije s pod- 

ročja vseh gospodarskih panog; _ 
— družbene in druge organiza- 

cijo, zavodi in ustanove, ki delijo 
sredstva za delo po posebnih pra- 
vilnikih; 

— zasebne obrtne delavnice; 
— samostojni poklici; 
b) v višini 7 0/o proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev državnih or- 
ganov, družbenih in drugih organi- 
zacij. zavodov in ustanov, ki pla- 
čil iejo osebne dohodke po določbah 
zakona o javnih uslužbencih. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

se plačuje ob izplačilu osebnega 
dohodka. 

Dopolnilni proračunski prispevek 
je v celnti dohodek sklada za šol- 
stvo občine Ljubljana-Centcr. 

3. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

se ne plačuje iz osebnega dohodka 
podoficirjev, oficirjev in vojaških 
uslužbencev Jugoslovanske ljudske 
eimade. 

4. člen 
Občinski ljudski odbor lahko 

delno ali v celoti oprosti zavezance 
iz 1. člena tega odloka plačevanja 
dopolnilnega proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka, če bi bili 
s plačevanjem tega prispevka ogro- 
ženi njihovi osebni dohodki. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo od dne- 

va objave v »Glasnikiu, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
ljati pa se bo začel s 1. marcem 1962. 

Znak: 0-420/pror. prispevek. 
Ljubljana, dne 15. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

133. 
Na podlagi 2. točke 24. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Center in 
113. člena zakona o organizaciji ju- 
goslovanskih pošt, telegrafov in te- 
lefonov (Ur. list FLRJ št. 50/60) je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
8. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o obvezni ureditvi notranje telefon- 
ske napeljave v novih zgradbah nn 
območju občine Ljubljana-Center 

t. člen 
Vsaka nova enonadstropna ali 

večnadstropna zgradba na območju 
občine Ljubljana-Center mora imeti 
ne glede na namembnost vzgrajene 
instalacijske cevi za notranjo tele- 
fonsko napeljavo. 

2. člfcn 
Ce v načrtu za zidanje novih 

zgradb ni predviden priključek na 
najbližje telefonsko razvodišče in 
ureditev notranje telefonske nape- 
ljave, upravni organ, ki je pristojen 
za potrjevanje takih načrtov, ne sme 
potrditi investicijskega programa in 
glavnega projekta, upravni organ, 
ki je pristojen za izdajanje gradbe- 
nih dovoljenj, pa ne sme izdati tega 
dovoljenja, če se dodatno ne vnese 
v načrt tudi telefonska napeljava. 

3. člen 
Notranja telefonska napeljava se 

gradi po veljavnih predpisih. 

4. člen 
Pri ureditvi telefonske napeljave 

z izolirnimi cevmi ni potrebno na- 
peljati v cevi žice, dokler niso po- 
stavljeni telefonski aparati. 

5. člen 
Določbe tega odloka se uporab- 

ljajo tudi pri izdaji gradbenega do- 
voljenja za večje adaptacije obsto- 
ječih zgradb, v katerih doslej ni 
bila urejena telefonska napeljava. 

6. člen 
Svet za komunalne zadeve občin- 

skega ljudskega odbora je poobla- 
ščen. da v sporazumu s svetom za 
gradbene zadeve in urbanizem ob- 
činskega ljudskega odbora izda po 
potrebi navodila za izvajanje tega 
odloka. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Znak; Т-34/tel. napeljave 
Ljubljana, dne 8. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

OBČINA 
UUBLJANA-VIČ-RUDNIK 

134. 
Na podlagi 3. člena temeljnega 

zakona o občinski dokladi in o po- 
sebnem krajevnem prispevku (Urad- 
ni list FLRJ št. 19/55, 19/57, 55/57, 
52/58 in 52/59), 50. člena zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Uradni 
list FLRJ št. 19/57) in na podlagi 
sklepa zbora volivcev v Horjulu z 
dne 21. decembra 1961 jo občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 3. februarja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi posebnega krajevnega 

prispevka za obnovo vodovoda 
v Horjulu 

1. Člen 
V vasi Horjul se vpelje posebni 

krajevni prispevek v denarju za ob- 
novo vodovoda v Horjulu. 

Posebni krajevni prispevek v de- 
narju so dolžni plačevati zasebni 
kmetijski proizvajalci, obrtniki, sa- 
mostojni in svobodni poklici, delav- 
ci in uslužbenci, ki stalno stanujejo 
v Horjulu (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci). 

2. člen 
Seznam zavezancev iz 1. člena 

tega odloka in višina posebnega 
krajevnega prispevka sta bila ugo- 
tovljena na zboru volivcev v Hor- 
julu dne 21. decembra 1961. Višina 
posebnega krajevnega prispevka je 
bila določena sorazmerno z gospo- 
darsko močjo posameznega zave- 
zanca. 

Seznam iz prejšnjega odstavka je 
sestavni del tega odloka in je vsa- 
komur na vpogled pri krajevnem 
uradu Horjul. 

3. člen 
S sredstvi posebnega krajevnega 

prispevka razpolaga krajevni odbor 
v Horjulu. Uporabljati se sme samo 
za namen, za katerega je bil vpe- 
ljan. 

Krajevni odbor v Horjulu skrbi, 
da se posebni krajevni prispevek 
plača in vodi evidenco o plačilih po 
zavezancih. 

4. člen 
Posebni krajevni prispevek se bo 

pobiral v letu 1962. 
Krajevni odbor v Horjulu določi 

način in rok plačevanja. 

5. člen 
Neplačani posebni krajevni pri- 

spevek izterja odsek za dohodke ob- 
činskega ljudskega odbora po določ- 
bah uredbe o prisilni izterjavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohod- 
kov (Uradni list FLRJ št. 33/53). 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, upoiablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

Številka: 42-7. 
Ljubljana; 3. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Ivan Rome 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
135. 

Na podlagi 49. in 7. člena zakona 
o proračunskih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ 
št. 52-847/59) je občinski ljudski od- 
bor Logatec na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev 
dne 21. decembra 1961 sprejel 

GLASNI^ 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih izdatkov v I. tromesečju 1962. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet proračun 

občine Logatec za leto 1962, se fi' 
nansirajo proračunske potrebe na 
podlagi splošnih določb proračuna 
za leto 1961. 

Začasno finansiranje sme trajati| 
do 31. marca 1У62 in doseči najveii 
25 0/o proračuna za leto 1961. 

2. člen 
Izdatki po tem odloku so sestav- 

ni del proračuna za leto 1962. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja1 

1962 in se objavi v »Glasnikiu, uied- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka; 400-1/62-4. 
Datum; 21. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Peter Naglic 1. r. 

136. 
Na podlagi 3. odstavka 2. člena, 

91. in 104. člena zakona o stanovanj- 
skih razmerjih (Ur. list FLRJ št 
16/59), 108., 108.a, 114., 120. in 122. 
člena zakona o spremembah zakona 
o stanovanjskih razmerjih (Ur. list 
FLRJ št. 47/59), 40. člena splošnega j 
zakona o stanovanjskih skupnostih j 
(Ur. list FLRJ št. 16/59), 27. člena | 
statuta občine Logatec, je občinski | 
ljudski odbor Logatec na seji ol)' 
činskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 21. decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o stanarini in vzdrževanju stano- 

vanjskih hiš v občini Logatec 
1. člen 

Za uporabo stanovanja plača no- 
silec stanovanjske pravice stanari- 
no po tem odloku in določilih za- 
kona o stanovanjskih razmerjih. 

2. člen 
Poleg stanarine plača nosile' 

stanovanjske pravice tudi stroške 
splošne režije in stroške tekočega 
vzdrževanja stanovanja po določ'; 
bah tega odloka, kakor tudi dru^a 
nadomestila, če na poseben načiP 
uporablja stanovanje, vrt, sadov- 
njak in podobno. 

3. člen 
Pii računanju amortizacije sta- 

novanja oz. stanovanjske hiše se 

šteje za amortizacijsko dobo 100 let 
za izračun amortizacijske osnove p9 

se vrednost stanovanja oz. stanO' 
vanjske hiše zmanjša za 100/o. 

4. člen 
Valorizacijska vrednost točke 

določi nn 450 dinarjev. 

5. člen 
Stanarina se sestoji iz dela z" 

amortizacijo stanovanja in dela ^a 
upravljanje in popravila. Del za 
upravljanje in popravila je ena* 
delu za amortizacijo. 

6. člen 
Poleg stanarine plača nosile" 

stanovanjske pravice: 
a) povečano stanarino za kor'' 

ščenje stanovanjskega prostora za 
poslovne namene; 

b) odškodnino za koriščenje vrtai 
sadovnjaka. 

7. člen 
Nosilec stanovanjske pravice.^! 

uporablja posamezne stanovanjsk" 
prostore za poslovno dejavost, pl0' 
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povečano stanarino za celo sta- 
novanje. 

Povečana stanarina iz prejšnjega 
Ostavka je večja od redne stana- 
rine: 

— za 50 "/o, če se za poslovno de- 
javnost uporablja do 50 "/o stano- 
vanjske površine, 

— za 100 Vo, če se za poslovno de- 
javnost uporablja več kot 50% sta- 
novanjske površine. 

8. člen 
Odškodnina za koriščenje vrta 

znaša leto 10 din od 1 m2. Od sad- 
nega drevesa znaša odškodnina let- 
lo 150 din. Odškodnine po tem čle- 
nu plača nosilec stanovanjske pra- 
vice največ v tiikratnem znesku in 
to najpozneje do 31. marca v teko- 
čem letu. 

Od odškodnine pripada 50 % ob- 
činskemu stanovanjskemu skladu, 
50 % pa pripada skladom hiše. 

9. člen 
Pri stanovanjih, katerih vrednost 

ha 1 tn2 znaša le 11.500 din, se amor- 
tizacija ne upošteva, celotna stana- 
rma se pa uporabi za sklade hiše. 

Pri stanovanjih, katerih vrednost 
"a t m2 znaša 11.501 do 20.500 din, 
se del stanarine za amortizacijo 
zmanjša za 20 Vo v korist dela, ki 
Pfipada hišnim skladom. 

10. člen 
Kot dohodek stanovanjski skup- 

nosti se odvaja: 
— 3% od stanarine najemnih 

stanovanj tako, da se izračunani 
znesek odšteje od dela stanaiine 
Pfed razdelitvijo istega na sklade 
niše; 

— 5 % od najemnine za poslov- 
ne prostore, ki se razdeli prav tako 
kot prispevek od stanarine. 

11. člen 
, Enako kot del stanarine, name- 

njen hišnim skladom, se razdeli na 
hišne sklade del najemnine od po- 
slovnih prostorov v stanovanjski 
niši. 

12. člen 
Hišni svet mora pri sestavljanju 

letnega predračuna dohodkov in iz- 
datkov gledati na to, da so zadovo- 
ljene potrebe glede na stanje sta- 
novanjske hiše. 

Pri tem mora stremeti za tem, da 
se v skladu za hišno upravo nabere 
dovolj sredstev za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje, v skladu za po- 
pravila pa dovolj sredstev za sred- 
nja in velika popravila. 

13. člen 
Stroške potrošene vode in raz- 

svetljave skupnih prostorov in na- 
Prav plačajo nosilci stanovanjske 
Pravice po sklepu zbora stanoval- 
cev, oziroma v sporazumu z lastni- 
kom stanovanjske hiše. 

14. člen 
Nosilec stanovanjske pravice je 

ju ? plačevati ustrezen del stro- škov iz 2. člena tega odloka skupaj 
■г redno stanarino in sicer do 5. v 
'nesecu za tekoči mesec. 

15. člen 
Najemnik poslovnega prostora v 

stanovanjski hiši plača stroške sploš- 
ne režije po najemni pogodbi, če ni 
drugače določeno. 

16. člen 
Med stroške hišne uprave spa- 

aaJO splošni režijski stroški tet 
Plača hišnika in hišnega Upravi- 
telja. 
, Splošni režijski stroški so na- 
šteti v 122. členu zakona o stano- 
vanjskih razmerjih. 

17. členi 
Za tekoče vzdrževanje hiš In sta- 

novanj se štejejo pianjša popravila 
in druga dela v zvezi z okvarami, 
povzročena z normalno uporabo in 
se krijejo iz sklada za hišno upravo. 

18. člen 
Dela, ki so potrebna za tekoče 

vzdrževanje stanovanjskih hiš ter 
roki, v katerih je iste potrebno iz- 
vršiti, so: 

— zamenjava posameznih kosov 
strešne opeke, ali drugih strešnih 
elementov — takoj, ko sc pokaže 
okvara; 

— popravilo strešnih žlebov in 
odvodnih cevi — takoj, ko se okva- 
ra opazi; 

— čiščenje strešnih žlebov od 
nanosa — vsako leto; 

— zaščitni premaz strešnih žle- 
bov in odvodnih cevi — vsakih 
10 let; 

— zunanji opleks lesenih vrat, 
oken, rolet, ograj in ostalih lesenih 
elementov — vsakih 10 let; 

— notranji oplesk stavbenega 
pohištvu — vsakih 15 let; 

— beljenje in slikanje'notranjih 
sten, ki služijo stavbi kot celoti — 
vsakih 10 let; 

— manjša popravila podov in 
stopnic — prostorov skupne porabe 
— takoj, ko se pokaže okvara; 

— popravilo vodovodnih in elek- 
tričnih instalacij v skupnih prosto- 
rih — takoj, ko sc pokaže okvara; 

— čiščenje in pregled greznic in 
kanalizacije — vsako leto, oziroma 
po potrebi, glede na velikost in ka- 
paciteto; 

— čiščenje dimnikov — po po- 
sebnih predpisih; 

— popravilo oz. zamenjava okov- 
ja oken iu vrat na zunanjih delih 
stavbe — takoj, ko se pokaže 
okvara. 

Dela, ki so potrebna za tekoče 
vzdrževanje stanovanj ter roki, v 
katerih je isto potrebno izvršiti, so: 

— obnovitev notranjega opleska 
oken, vrat in vgrajenega pohištva 
— vsakih 15 let; 

— prelaganje lončenih peči — 
vsakih 8 let; 

— popravilo in zamenjava kuril- 
nih površin pri pečeh in štedilnikih 
na trdo gorivo — vsaki dve leti; 

— pregled in popravilo okovja 
oken in vrat — vsakih 5 let. 

19 člen 
Nosilca stanovanjske pravice bre- 

menijo tile stroški za tekoče vzdr- 
ževanje stanovanja: 

— stroški za popravilo oziroma 
zamenjavo razbitin okenskih in vrat- 
nih šip, poteznih verižic pri WC, 
zapiračev pri iztokih, gumijastih 
blazinic pri deskah WC, tesnil pri 
vodovodnih pipah in drugje, vrvic 
pri zavesah in zastofih, žarnic; 

— stroški za popravilo in nado- 
mestilo električnih stikal, vtičnic, 
varovalk, ključavnic, ključev, kljuk 
za vrata in okna, ščitnikov, oken- 
skih gonil; 

— stroški beljenja in slikanja 
sten in stropov; 

— dimnikarsko čiščenje štedilni- 
kov in peči. 

20. člen 
Nosilca stanovanjske pravice bre- 

menijo tudi stroški za vsa popra- 
vila in nadomestitve, ki so nastale 
zaradi njegove krivde, kakor tudi 
vsi stroški za popravila in nadome- 
stitve, ki so potrebne v času, kraj- 
šem od časa normalne porabe, če ni 
tem okvaram vzrok slaba izdelava. 

21. člen 
Nadomestitve in popravila mora 

nosilec stanovanjske pravice oskr- 
beti takoj po ugotovitvi okvare X 

bbsegu in kvaliteti, ki ustreza prvot- 
nemu stanju. 

Ce nosilec stanovanjske pravice 
ne oskrbi nadomestitev in popravil 
iz prejšnjega odstavka v roku, ki 
mu ga določi hišni svet oziroma za- 
sebni lastnik staiiovanja, izviši po- 
pravilo, ali nadomestitev na njegove 
stroške hišni svet oziroma lastnik 
stanovanja. 

22. člen 
Stroški upravljanja in popravil 

družinske stanovanjske hiše v dr- 
žavljanski lastnini bremenijo last- 
nika hiše oziroma stanovanja, razen 
stroškov, ki po tem odloku breme- 
nijo nosilcu stanovanjske pravice. 

23. člen 
Lastnik družinske stanovanjske 

hiše mora zaradi zavarovanja pla- 
čila stroškov popravil in vzdrževa- 
nja hiše oziroma stanovanja ter od- 
plačevanja posojila, najetega po 
2. odstavku 103. člena zakona o sta- 
novanjskih razmerjih, plačevati 
30% od prejete stanarine na pose- 
ben račun pri banki. 

24. člen 
V prejšnjem členu določeni od- 

stavek mora lastnik hišo plačevati 
na poseben račun vse dotlej, dokler 
se ne nabere na računu znesek, ki 
ustreza višini dvoletne stanarine. 

Ta znesek vplačuje lastnik hiše 
najpozneje do 15. v mesecu pri ban- 
ki, ki jo določi stanovanjski organ 
občinskega ljudskega odbora. Ta 
organ vodi evidenco o tej lastnikovi 
obveznosti. 

25. člen 
Ce sc sredstva na posebnem ra- 

čunu zmanjšajo zaradi izplačanih 
računov ali za odobreno posojilo, 
mora lastnik hiše ponovno plače- 
vati določeni odstotek vse dotlej, 
dokler se na posebnem računu no 
nabere znesek, ki ustreza višini dvo- 
letne stanarine. 

26. člen 
Pooblašča se Svet občinskega 

ljudskega odbora, pristojen za sta- 
novanjske zadeve, da izdaja potreb- 
na tolmačenja in podrobnejša navo- 
dila k temu odloku. 

27. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

nehajo veljati naslednji odloki Liv- 
ših občin Logatec in Ziri:_ 

Odlok bivše občine Žiri: 
1. Odlok o stanarini in hišnih 

skladih, objavljen v Uradnem vest- 
niku okraja Kranj št. 3/60. 

Odloki bivše občine Logatec: 
1. Odlok o določitvi odstotka sta- 

narine in najemnine, ki pripada sta- 
novanjskim skupnostim v občini Lo- 
gatec, objavljen v Glasniku okraja 
Ljubljana št. 98/59; 

2. Odlok o plačevanju stroškov 
hišne uprave v občini Logatec, ob- 
javljen v Glasniku okraja Ljublja- 
na št. 2/60; 

3. Odlok o določitvi elementov 
za izračunavanje stanarine v občini 
Logatec, objavljen v Glasniku 
okraja Ljubljana št. 6/60; 

4. Odlok o določitvi posebne od- 
škodnine za uživanje vrta po nosil- 
cih stanovanjske pravice v občini 
Logatec, objavljen v Glasniku okra- 
ja Ljubljana št. 6/60; 

5. Odlok o delitvi dela stanarine 
na hišne sklade v občini Logatec, 
objavljen v Glasniku okraja Ljub- 
ljana št. 14/60; 

6. Odlok o določitvi dela najem- 
nine za poslovne prostore \ stano- 
vanjski hiši, ki }e v družbenem 
upravljanju, ki se plačuje v občin- 
ski sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš v občini Logatec, objavljen v 

Glasniku okraja Ljubljana št. 14/60; 
7. Odlok o določitvi stroškov za 

tekoče vzdrževanje stanovanj v ob- 
čini Logatec, objavljen v Glasniku 
okraja Ljubljana št. 101/60. 

28. člen 
Ta odlok velia od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
i. decembra 1961. 

Številko: 04/10-39-66/1-11-61. 
Logatec, dne 31. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglic 1. r. 

137. 
Na podlagi 2, odstavka 2. člena 

zakona o stanovanjskih razmerjih 
(Ur. list FLRJ št. 16/59), 27. člena 
statuta občine Logatec, je občinski 
ljudski odbor Logatec na seji občin-- 
skega zbora in seji zbora proizva- 
jalcev dne 21. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o organizaciji in delu zbora 
stanovalcev in hišnih svetov 

1. člen 
Organizacija in delo zbora sta- 

novalcev in hišnih svetov kot orga- 
nov družbenega upravljanja v sta- 
novanjskih hišah v družbenem 
upravljanju se ureja po določbah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 
in po določilih tega odloka. 

2. člen 
Vsi polnoletni stanovalci stano- 

vanjske hiše v družbenem uprav- 
ljanju (nadalje: stanovalci) imajo 
naslednje pravice in dolžnosti: 

— da sodelujejo v zboru stano- 
valcev in hišnih svetih; 

— da volijo in da so voljeni v 
hišne svete in komisije zbora stano- 
valcev; 

— da dajejo zboru stanovalcev 
svoje pripombe in predloge v zve?i 
z upravljanjem in popravili stano- 
vanjske niše; 

— da zahtevajo na zboru stano- 
valcev poročila o upravljanju sta- 
novanjske hiše in drugih vprašanjih. 

3. člen 
Zbor stanovalcev skliče predsed- 

nik hišnega sveta po potrebi, vendar 
obvezno vsakega pol leta enkrat. 

Zbor stanovalcev mora biti skli- 
can najpozneje v osmih dneh, kadar 
to zahteva najmanj tretjina stano- 
valcev. 

V primeru, da predsednik hišne- 
ga sveta ne skliče zbora stanoval- 
cev na zahtevo tretjine stanovalcev, 
skliče zbor stanovalcev na njihovo 
zahtevo stanovanjski organ občin- 
skega ljudskega odbora. 

4. člen 
Zbor stanovalcev, na katerem se 

voli novi hišni svet, mora biti skli- 
can najpozneje do 31. januarja vsako 
leto. 

5. člen 
V novih stanovanjskih stavbah 

skliče prvi zbor stanovalcev stano- 
vanjski organ občinskega ljudskega 
odbora. 

6. člen 
Zbor stanovalcev se praviloma 

skliče s pismenim vabilom. V va^ 
bilu mora biti označen dan, čas ir 
kraj zbora stanovalcev ter predlog 
dnevnega reda. 

O končnem dnevnem redu sklepe 
zbor stanovalcev. 

7. člen 
Zbor stanovalcev je sklepčen, ka 

dar je prisotna večina stanovalcev 
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Ce na zboru ni prisotna večina sta- 
novalcev, se najkasneje v osmih 
dneh ponovno skliče *bor. 

8. člen 
Zbor stanovalcev vodi predsed- 

nik hišnega sveta do izvolitve de- 
lovnega predsedstva. 

9. člen 
V stanovanjskih hišah, kjer se 

prvikrat voli hišni svet, vodi zbor 
stanovalcev do izvolitve delovnega 
predsedstva oseba, ki jo določi sta- 
novanjski organ občinskega ljud- 
skega odbora. 

10. člen 
Zbor stanovalcev, sklican zaradi 

izvolitve hišnega sveta, sklepa naj- 
prej o številH članđv hišnega sveta. 

Volitve članov hišnega sveta se 
opravijo na podlagi kandidatne li- 
ste, ki jo predloži skupina najmanj 
treh stanovalcev. 

Ce je vloženih več kandidatnih 
list, glasuje zbor stanovalcev o spre- 
jemu kandidatne liste po ^vrstnem 
redu, kakor so bile liste vložene. 

11. člen 
Volitve hišnega sveta so lahko 

tajne ali javne z dviganjem rok. 
Ce je glasovanje tajno, se izbere 

tričlanska komisija, ki vodi glaso- 
vanje in ugotovi rezultate. 

12. člen 
Novoizvoljeni hišni svet se sesta- 

ne najkasneje v osmih dneh po iz- 
volitvi zaradi izvolitve predsednika 
in namestnika predsednika. 

Prvo sejo skliče najstarejši član 
hišnega sveta. 

Hišni svet lahko izvoli izmed se- 
be tudi tajnika, blagajnika in stalne 
ali občasne komisije. 

13. člen 
Najkasneje v osmih dneh po iz- 

volitvi članov hišnega sveta dostavi 
hišni svet podatke o predsedniku 
in njegovem namestniku stano- 
vanjskemu organu občinskega ljud- 
skega odbora in pristojnemu svetu 
stanovanjske skupnosti. 

Mandat članov hišnega sveta tra- 
ja eno leto. 

15. člen 
Najkasneje osem dni po izvolitvi 

članov hišnega sveta prevzame novi 
hišni svet stanovanjsko hišo v 
upravljanje. 

O primopredaji se sestavi zapis- 
nik, ki ga podpišeta prejšnji in no- 
voizvoljeni predsednik hišnega 
eveta. 

Istočasno se pregleda in popiše 
inventar stanovanjsko hiše ter se 
ugotovi stanje stanovanjske hiše in 
vseh skupnih naprav. 

16. člen 
Ce se iz kakršnihkoli razlogov 

ne more izvršiti primopredaja po- 
slov upravljanja od prejšnjega na 
novi hišni svet, je potrebno v osmih 
dneh po preteku roka za primopre- 
dajo obvestiti stanovanjski organ 
občinskega ljudskega odbora, da 
podvzame ustrezne ukrepe. 

17. člen 
Predsednik hišnega sveta organi- 

zira in vodi delo hišnega sveta. 
Predsednik ima zlasti tele pra- 

vice in dolžnosti: 
— predstavlja hišni svet kot 

družbeni organ upravljanja, 
— skrbi za sklicanje iu pripravo 

gradiva za seje hišnega sveta, 
— vodi seje hišnega sveta, 
— skrbi za izvajanje sklepov hiš- 

nega sveta in zbora stanovalcev, 

— skrbi, da hišni svet in stano- 
valci spoštujejo določila ustreznih 
zakonov in drugih predpisov, ki ure- 
jajo delo hišnih svetov iu zbora 
stanovalcev, 

— pravočasno dostavlja zapisni- 
ko_ hišnega sveta in zbora stanovol- 
cev stanovanjskemu organu občin- 
skega ljudskega odbora v svrho iz- 
vajanja zakonitega nadzorstva. 

Kakar je predsednik hišnega sve- 
ta odsoten, opravlja te pravice in 
dolžnosti njegov namestnik. 

18. člen 
Člani hišnega sveta imajo pra- 

vico in dolžnost prisostvovati se- 
jam hišnega sveta, sodelovati v raz- 
pravah, dajati predloge in odločati 
o delu in sklepih hišnega sveta. 

19.'člen 
Ce se član hišnega sveta neredno 

udeležuje sej in zanemarja svoje 
dolžnosti, lahko hišni svet predloži 
zboru stanovalcev njegov odpoklic. 

O ugovorih glede odpoklica čja- 
na hišnega sveta odloča svet občin- 
skega ljudskega odbora, ki je pri- 
stojen za stanovanjske zadeve. 

29. člen 
Hišni svet dela na sejah. Pred- 

sednik hišnega sveta sklicuje seje 
po potrebi, vendar najmanj enkrat 
na svake tri mesece. Vabilo za sejo 
mora vsebovati poleg časa in kraja 
tudi predlog dnevnega reda seje hiš- 
nega sveta. 

Na vsaki seji je potrebno preči- 
tati sklepe prejšnje seje ter poro- 
čati o njihovi izvršitvi. 

21. člen 
Seja hišnega sveta je sklepčna, 

če je na seji prisotna večina članov. 
Sklep je veljaven, če, je zanj gla- 
sovala večina prisotnih članov, vštev- 
ši tudi člane — predstavnike gospo- 
darske organizacije ali ustanove, ki 
s svojimi sredstvi prispeva k vzdr- 
ževanju stanovanjske hiše. 

22. člen 
Ce stanovanjski organ občinske- 

ga ljudskega odbora ugotovi, da 
sklep hišnega sveta ali sklep zbora 
stanovalcev ni v skladu z obstoje- 
čimi predpisi, zadrži lahko njegovo 
izvršitev, ter predlaga hišnemu sve- 
tu oziroma zboru stanovalcev, da ta 
sklep spremeni ali odpravi. 

23. člen 
Letni predračun dohodkov in iz- 

datkov stanovanjske hiše sestavi 
hišni svet in predloži v potrditev 
zboru stanovalcev najkasneje do 
31. januarja vsako leto. 

K predračunu dohodkov in izdat- 
kov stanovanjske hiše mora dati so- 
glasje stanovanjski organ občinske- 
ga ljudskega odbora. 

24.. člen 
O sejah hišnega sveta in zbora 

stanovalcev se vodi zapisnik. 
Zapisnik moia vsebovati: 
— dan in kraj seje, 
— kraj seje, 
— število prisotnih članov ozi- 

roma stanovalcev, 
— sprejeti dnevni red, 
— sprejete sklepe, 
— eventualna ločena mnenja po- 

sameznih članov oz. stanovalcev. 
Zapisnik hišnega sveta podpisu- 

jejo vsi člani hišnega sveta, zapis- 
nik zbora stanovalcev pa delovni 
predsednik, dva overovatelja in za- 
pisnikar. 

25. člen 
Hišni svet uporablja štampiljko, 

v kateri je vtisnjeno besedilo orga- 
na upravljanja, hišna številka iu 

naselje, v katerem se nahaja stano- 
vanjska hiša. 

26. člen 
Finančno poslovanje opravlja hiš- 

ni svet preko ustrezne banke, pri 
tem pa se drži ustreznih predpisov 
in navodil. 

27. člen 
Svet občinskega ljudskega odbo- 

ra, pristojen za stanovanjske zade- 
ve, se pooblašča, da izda podrobna 
navodila in tolmačenja za izvajanje 
tega odloka. 

28. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

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

Številka: 04/10-39-64/1-II-61. 
Logatec, dne 31. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peler Naglič 1. r. 

OBČINA RKiNICA 
138. 

Na osnovi 31. člena zakona o cest- 
nih podjetjih (Uradni list FLRJ št. 
27/61) izdaja občinski ljudski odbor 
Ribnica po sklepu občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 10. fe- 
bruarja 1962 naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada 

v občini Ribnica 

1. člen 
Ustanovi se cestni sklad občin- 

skega ljudskega odbora Ribnica t 
imenom »Občinski cestni sklad Rib- 
nica«. 

2. člen 
Sklad upravlja po načelih druž- 

benega upravljanja upravni odbor, 
ki ga imenuje občinski ljudski od- 
bor Ribnica in šteje 5 članov. 

3. člen 
Sredstva sklada so: 
—- dohodki za finansiranje, vzdr- 

ževanje, rekonstrukcije in gradnje 
cest, ki pripadajo občini Ribnica po 
zakonu o cestnih podjetjih oziroma 
po predpisih, izdanih na osnovi tega 
zakona. 

Dotacije in drugi dohodki. 
Sklad lahko najame tudi poso- 

jila. 
4. člen 

Izdatki sklada se smejo uporab- 
ljati samo za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in gradnjo cest. 

5. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom, katerega 
sprejme upravni odbor za vsako ko- 
ledarsko leto, potrdi pa ga občinski 
ljudski odbor. Prav tako upravni od- 
bor sprejme zaključni račun, ki ga 
potrdi občinski ljudski odbor Rib- 
nico. 

6. člen 
Sklad je pravna oseba, ki ima 

svoja pravila. S pravili se določa 
organizacija in način poslovanja, 
sprejme jih upravni odbor, potrdi 
pa svet za finance in družbeni plan 
pri občinskem ljudskem odboru Rib- 
nica. 

7. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje: 
1. sprejme pravila; 
2. sprejema finančni načrt sklada: 
3. odloča o dajanju sredstev iz 

sklada; 
4. spremlja izvrševanje del, za 

katera so dana sredstva sklada; 
5. sprejema zaključni račun skla- 

da; 

6. opravlja druge naloge, ki so 
ma dane s pravili sklada in drugimi 
predpisi. 

8. člen 
Za opravljanje strokovnih in ad- 

ministrativnih zadev sklada skrbi 
oddelek za finance občinskega ljud- 
skega odbora Ribnica. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višino ce- 

lotne rezerve, letna vlaganja v re- 
zervo in rok, do katerega mora re- 
zerva doseči določeno višino, določi 
ustanovitelj s pravili. 

10. člen 
Sedanji cestni sklad občinskega 

ljudskega odbora Ribnica se odpra- 
vi z 21. januarjem 1962. Neuporab- 
ljena sredstva in obveznosti tega 
sklada, vštevši njegova sredstva, ki 
so blokirana za rezervo, preidejo na 
cestni sklad občine Ribnica, ki je 
ustanovljen s tem odlokom. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 05-402-3/62. 
Ribnica, dne 15. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Goršič 1. r . 

RAZPIS 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbora Kam- 
nik razpisuje delovni mesti: 

šefa odseka za plan in analize, 
pogoj: diplomiran ekonomist z 

najmanj 5-letno prakso, 
referenta za statistiko in evidenco, 
pogoj: diplomiran ekonomist z 

najmanj 2-leino prakso ali z nižjo 
Šolsko izobrazbo in 5-letno upravno 
prakso. 

Razpis velja do zasedbe delov- 
nih mest. 

Pravilno kolkovane prošnje z živ- 
ljenjepisom in podatki o izobrazbi 
in strokovni praksi je treba vložiti 
pri občinskem ljudskem odboru 
Kamnik. 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbora 

Kamnik. 

VSEBINA 
П0. Odlok o spremembi odlokn o uvedbi 

posebnega krajevnega samoprispevka 
za gradnjo osnovne Šole Šmartno p'1 
Litiji. 

HI. Odlok o zgraditvi hidromelioracijskega 
sistema v območju potoka Mirna i'1 

Slonček na območju k. z. Gobrovka- 
Dole občine Litija. 

132. Odlok o dopolnilnem nroračunskem 
prispevku i/, osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev za leto 1%2 občino 
l.jubljana-Center. 

133. Odlok o obvozni ureditvi notranje tele- 
fonsko napeljave v novih zgrodbah ob- 
čine I/jubljana-Center. 

134. Odlok o vpeljavi posebnega krajevne- 
ga prispevka za obnovo vodovoda f 

Horjulu občine Ljuoljana-Vič-Rudnik. 
135. Odlok o začasnem finansirnnjti prora- 

čunskih izdatkov v I. tromesečju 1963 
občine Logatec. 

136. Odlok o stanarini in vzdrževanju sta' 
novanjskih hiš občine Logatec. 

137. Odlok o organizaciji in delu zbora sta- 
novalcev in hiinih svetov občine L"0' 
gatec. 

136. Odlok o ustanovitvi cestnega sklade 
občine Ribnica. 
Razpis delovnih mest v upravi obČi»e 

Kamnik. 


