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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

POROČILO SVETA ZA NOTRANJE ZADEVE IN SPLOŠNO UPRAVO OLO LJUBLJANA ZA LETO 1961 

Na 41. seji obeh zborov okrajne- 
8a ljudskega odbora dne 9. februar- 

t. 1. Je bilo podano poročilo o 
delu sveta za notranje zadeve in 
sposno upravo in o delu tajništva 
га notranje zadeve v letu 1962. O 
obeh poročilih je Imel na seji uvod- 
no besedo predsednik sveta Marijan 
Jenko. V današnji Številki »Glasni- 
ka« objavljamo poročilo sveta, v pri- 
hodnji številki, pa bo objavljeno 

poročilo o delu tajništva za notra- 
nje zadeve. 

Svet za notranje zadeve in sploš- 
no upravo okrajnega ljudskega od- 
bora Ljubljana je s področja notra- 
njih zadev v letu 1961 na osmih se- 
jah obravnaval delo in ukrepe Taj- 
ništva za notranje zadeve, določal 
smernice za delo, razpravljal o ma- 
terialnih sredstvih za izboljšanje 
službe, obravnaval preventivne in 

VABILO 

na 42. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
OLO Ljubljana 

Na podlagi 81. člena zakona o okrajnili ljudskih odborih ter 48. 
člena statuta okraja Ljubljana 

sejo obeh zborov, ki bo v petek, dne 9. marca 1962 ob 9. uri dopol- 
dne v veliki sejni dvorani na MuKistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Poročilo mandatno imunitetne komisije. 

, 2. Razprava o resoluciji o politiki gospodarskega razvoja v okraju 
Ljubljana za leto 1962. 

3. Poročilo o proračunskih sredstvih na območju okraja Ljubljana 
za leto 1962: 

a) picdjog odlika o določitvi udeležbe občin okraja Ljubljana v 
skupnih virih dohodkov, 

b) predlog odloka o skupnem fiuansiranju občin okraja Ljubljana га ureditev podvozov v Ljubljani, 
c) predlog odloka o finansiranju medobčinskega družbenega skla- 

du okraja Ljubljana za strokovno šolstvo, 
č) predlog odloka o finansiranju medobčinskega družbenega skla- 

da okraja Ljubljana za strokovno šolstvo za finansiranje negospodar- 
skih investicij, 

d) predlog odloka o finansiianju okrajnega sklada za negospodar- 
ne investicije. 

e) predlog odloka o proračunu okraja Ljubljana za leto 1962. 
4. Predlog odloka o usmerjanju razpoložljivih sredstev okrajnega 

investicijskega sklada. 
5. Predlog odloka o določitvi stopnje prispevka za investicijski 

sklad okraja Ljubljana. 
6. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o dohodnini v 

kalnem znesku za občine na območju mesta Ljubljane za leto 1961 tudi 
z'i leto 1962. 

7. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskem 
Prometnem davku od prometa v tigovini na drobno v občinah na ob- 
močju mesta Ljubljane. 

8. Predlog odloka o spremembi odloka o ožjih gradbenih okoliših 
v občinah okraja Ljubljana. 

9. Predlog odloka o dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Okrož- 
^&а gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razšir- 
jenem zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev v okraju 
' jubljana in predlog za potiditev pravil tega sklada. 

11. Garancije. 
12. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati 

8Premorabo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO, Kresija, Sol)a št. li/I (telefon: 32-566 int. 207). 

Ptedsednik okrajnega ljudskega odbora: 
Boris MikoS 1. t. 

ikl i c u j e m 

druge ukrepe za preprečevanje In 
odvračanje kaznivih dejanj In dru- 
gih škodljivih pojavov, za izboljša- 
nje stanja prometne varnosti ter so- 
deloval z družbenimi In drugimi 
organi. 

Prizadevanje sveta za izboljšanje 
prometne varnosti 

Nagel gospodarski razvoj ima za 
posledico tudi hitro naraščanje 
cestnega prometa v ljubljanskem 
okraju, posebno še v Ljubljani. 

Število novo registriranih motor- 
nih vozil zadnja leta stalno narašča. 
Leta 1961 je bilo registriranih 5000 
motornih vozil, kar je za 27 0/» več 
kot prejšnja leta. Tako je bilo 1961 
v ljubljanskem okraju skupno 20.600 
motornih vozil. Vzporedno s tem hi- 
tro narašča tudi število voznikov 
motornih vozil, posebno amaterjev. 

V letu 1961 se je število voznikov 
dvignilo za 7000 In jih je skupno 
31.000. Promet je v Ljubljani nara- 
stel samo v zadnjem letu za 28 "/o, 
na cestah I. reda pa za 21«/o. H 
gostoti prometa občutno prispevajo 
tudi inozemski turisti. Teh potuje 
zadnja leta skozi Ljubljano okoli 
200.000 letno, dalje kolesarji, mope- 
disti, vozniki vprežnih vozil, ročnih 
vozičkov, triciklov in podobni. 

Hiter porast cestnega prometa, 
pomanjkljivo njegovo urejanje in 
slabo vzgojeni cestni koristniki — 
vse to ima za posledico številne pro- 
metne nesreče. Na tisoč registriranih 
motornih vozil je odpadlo 3,3 smrt- 
nih žrtev, kar,kaže, da stanje reda,- 
varnosti in discipline še nI zadostno. 

Temu vprašanju je Svet za no- 
tranje zadeve tako v letu 1961 kot 
v preteklih letih posvečal posebno 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 17. ssjo Mestnega sveta 

Na osnovi 2. člena odloku o spremembi in dopolnitvi statuta okraja 
l,j ubljuna 

sklicujem 
17. sejo Mestnega sveta, ki bo v sredo, dne 7. marca 1962 ob 17. uri v, 
veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Prcdlagapi naslednji dnevni red; 
1. Poročilo mandatno imunitetne komisije. 
2. Razprava o resoluciji o politiki gospodarskega razvoja v okraju 

Ljubljana za lelo 1962. 
3. Poročilo predsednika Mestnega sveta. 
4. Poročilo o Ljubljanskem festivalu. 
5. Poročilo o vzdrževanju cest na območju mesta Ljubljane. 
6. Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi prometa na ob« 

močju mesta Ljubljane. 
7. Predlog odloka o občinskih taksah v občinah na območju mesta 

Lj ubljane. 
8. Predlog za podaljšanje veljavnosti odloka o občinekih dokladah 

na dohodke od samostojnih poklicev in premoženj na območju mesta 
Ljubljane. 

9. Predlog odloka o občinski dokladi od kmetijstva v občinah na 
območju mesta Ljubljane. 

10. Predlog odloka o načinu izplačila odškodnine za nacionalizirana 
gradbena zemljišča, zgradbe in dele zgradb na območju občin mesta 
Ljubljane. 

U. Predlog odloka o razširitvi prepovedi prodaje nepasteriziranega 
mleka na celotno območje mesta Ljubljane. 

12. Predlog odloka o določitvi plačevanja prispevka iz dohodka ko. 
munalnlh gospodarskih organizacij na območju mesta Ljubljane in o 
delitvi dohodka, ki izhaja od prispevka iz dohodka. 

13. Predlog odloka o višini obrestne mere po kateri plačujejo obre« 
sti od poslovnega sklada komunalne gospodarske organizacije na ob« 
močju mesta Ljubljane in o delitvi dohodka, ki Izhaja od obresti 

14. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o stopnji prispevka v d' ž« 
bene investicijske sklade komunalaih gospodarskih organizacij ua 
območju mesta Ljubljane. 

15. Pjedlog za priporočjlo občinskemu ljudskemu odboru Ljub- 
Ijana-Ceater za povišftnje tarife za vodo in kanalsko pristojbino za 
območje mesta Ljubljane. 

Morebitno odsotnost Javite Oddelku za občo upravo OLO, Kresija, 
soba St. IL/I (telefon: 52-566 int. 207). 

Predsednik Mestnega sveta: I 
Ing. Marijan fepina 1. r. 
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pozornost in skušal doseči zboljšanje 
s tem. da je sprejel in posredoval 
pristojnim organom vrsto sklepov, 
predlogov in priporočil, posebej pa 
še organiziral široko vzgojno in pro- 
pagandno dejavnost ter ustanovil za 
te namene posebno komisijo Sveta 
za vzgojo in propagando v cestnem 
prometu. 

Svet se je v celoti strinjal z ukre- 
pi, ki jih je zaradi boljšega urejeva- 
nja, usmerjanja in kontrole prome- 
ta sprejelo tajništvo za notranje za- 
deve. Ti so bili v tem, da je tajni- 
štvo za te namene določilo več mi- 
ličnikov splošnih postaj LM, poseb- 
no v Ljubljani, da je številčno in 
tehnično okrepilo motoriairano in 
prometno LM, da je ostreje ukrepa- 
lo zoper kršilce prometnih predpisov 
(n. pr. preventivni odvzemi neza- 
dostno opremljenih koles ponoči in 
vozniških dovoljenj vinjenim voz- 
nikom, pogostejše kontrole nad teh- 
ničnim stanjem motornih vozil v 
prometu), da je bilo za redne teh- 
nične preglede pooblaščeno podjet- 
je Ljubljana transport, da so se na 
cestah I. reda ob sobotah popoldne 
in nedeljah izločile konjske vprege 
in da se je v tem pogledu polagala 
posebna pažnja na Ljubljano, da bi 
se pričel promet urejati z moderni- 
mi svetlobnimi napravami in bi do- 
bili miličniki-prometniki vpadlji- 
vejši in kulturnejši zunanji izgled in 
naj se s posebnim predpisom določi 
prometni red. 

Svet je bil mnenja, da je potreb- 
no spremljati ukrepe tajništva ne- 
prestano z vzgojno in propagandno 
dejavnostjo, kar naj v celoti prevza- 
mejo okrajna in občinske komisije 
za vzgojo in propagando v cestnem 
prometu, šole ter druge organizacije 
in društva, ter se s tem razbremeni 
tajništvo. 

V akciji za vzgojo kolesarjev, 
voznikov motornih vozil in pešcev 
je bilo razdeljenega nad 350.000 izvo- 
dov različnega vzgojno-propagand- 
nega materiala med posamezne ko- 
ristnike javnih cest, javne lokale, 
javna prevozna sredstva, bencinske 
črpalke, podjetja itd. Organiziranih 
je bilo 18 izložb in 2 razstavi o pro- 
metni varnosti. Prirejenih je bilo v 
kolektivih, stanovanjskih skupno- 
stih in drugod 512 predavanj, ki jih 
je posušalo okoli 200.000 ljudi. Pred- 
vajani so bili prometno-vzgojni 
filmi in ustrezni diapozitivi. Prireje- 
na so bila predavanja za voznike 
motornih vozil v okviru AMD in 
večjih transportnih podjetij. Na šo- 
lah so bili organizirani kolesarski 
krožki, v katere se je vključilo oko- 
li 15.000 učencev, ki so se seznanja- 
li s cestno-prometnimi predpisi in 
polagali ustrezne izpite. Organizira- 
na so bila pionirska kolesarska tek- 
movanja, prometne prireditve, akti- 
vizirali smo pionirsko prometno 
službo, ki deluje na 34 šolah v Ljub- 
ljani in ob cestah I. reda. Ta je so- 
delovala pri opozarjanju kolesarjev 
in razdeljevanju propagandno-vzgoj- 
nega materiala. V 100 šolah našega 
okraja je nad 30.000 učencev pisalo 
šolske naloge o prometni varnosti, 
najboljše med temi so bile nagra- 
jene. Precej so k tej vzgoji prispe- 
vale tudi komisije HTZ in varnost- 
ni tehniki v podjetjih kot tudi Za- 
vod za socialno zavarovanje. 

Na šolah je bilo več kot 4000 ur 
predavanj o prometni varnosti. Pre- 
davatelji so bili nekaj časa promet- 
niki-študenti, pozneje pa smo skup- 
no z Oddelkom za šolstvo OLO iz- 
dali potrebni učni pripomoček za 
učitelje in je že večina šol v na- 
šem okraju sprejela prometno vzgo- 
jo kot obvezni učni predmet. 

Dnevno časopisje je objavilo 145 
sestavkov s področja prometa in 

okoli 2000 notic o prometnih nesre- 
čah z ustreznimi fotografijami. Pro- 
metno-vzgojno gradivo smo posre- 
dovali v 26 radijskih oddajah. 

Poleg subjektivnih činiteljev, ki 
vplivajo na varen promet, je Svet 
obravnaval tudi objektivne in v tej 
smeri posredoval več priporočil pri- 
stojnim forumom. 

Cestno upravnim organom v 
Ljubljani je Svet priporočil, naj v 
sodelovanju z Zavodom za urbani- 
zem OLO določijo parkirne prostore 
za osebne avtomobile v centru mosta 
ter prično z gradnjo parkirnih pro- 
storov za tovorne avtomobile in za- 
ščitnih otokov pri prehodih za peš- 
ce na Titovi, Tržaški, Dolenjski in 
Celovški cesti. 

Svet je priporočil, naj se najbolj 
prometna križišča v Ljubljani opre- 
mijo s svetlobnimi napravami za 
usmerjanje prometa. Za proučitev 
tega vprašanja je imenoval posebno 
komisijo, ki je izdelala ustrezen 
predlog, po katerem naj bh se devet 
križišč (Pošta, Ajdovščina, Mikloši- 
čeva—Trg OF, Resljeva—Masaryko- 
va, Resljeva—Komenskega, Kopi- 
tarjeva—Poljanska, Karlovška—pre- 
dor pod Gradom, Celovška—Tržna, 
Celovška—Na Jami) opremilo s se- 
mafornimi napravami. Križišči pred 
Bavarskim dvorom in Delavskim 
domom bosta urejeni hkrati z ure- 
ditvijo železniškega vozlišča. Za te 
namene sta občini Center In Šiška 
zagotovili potrebna finančna sred- 
stva In so dela že v teku. Komisija 
je pripravila predlog za opremo na- 
daljnjih pet križišč s takimi napra- 
vami in to: Prešernov trg. Trg mla- 
dinskih delovnih brigad, Aškerče- 
va—Gorupova, Titova—Topniška in 
Titova—Linhartova. 

Občinskim ljudskim odborom, 
skozi katerih območje potekajo ce- 
ste I. reda, je Svet priporočil, naj 
končajo pričete gradnje avtobusnih 
postajališč izven cestišča in naj za 
kolesarje ob teh cestah zgradijo po- 
sebne koledarske steze ter čimprej 
izločijo s teh cest vsa vprežna vo- 
zila in za te namene usposobijo že 
obstoječe stranske ceste. 

Cestno upravnim organom je Svet 
priporočil, naj izboljšajo stanje mo- 
stov, da bodo sposobni za sedanji 
promet, in opremijo ceste v zadost- 
nem številu z ustreznimi prometni- 
mi znaki. 

Skupnosti JZ je Svet priporočil, 
naj izboljša varnostne naprave na 
železniških prehodih. 

Zaradi precejšnjega števila pro- 
metnih nezgod s hujšimi posledica- 
mi na cestah I. reda v naseljenih 
krajih je Svet obravnaval tudi vpra- 
šanje omejevanja hitrosti v teh kra- 
jih, vendar o tem vprašanju še ni 
zavzel stališča, pač pa je naročil 
tajništvu, naj ga posebej prouči, 
vendar naj gleda na čimhitrejše in 
varnejše odvijanje prometa Svet je 
soglašal s predlogom tajništva, naj 
se za miličnike-prometnike v Ljub- 
ljani nabavijo posebne dovolj vpad- 
Ijive uniforme. Za te namene je za- 
gotovil tudi potrebna finančna sred- 
stva. in so bile take uniforme v le- 
tu 1061 že v uporabi. 

Svet je obravnaval osnutek od- 
loka o ureditvi prometa v Ljublja- 
ni, ki ga je pripravilo tajništvo in 
ga obdelalo z vsemi prizadetimi ter 
ga predlagal Mestnemu svetu v sorc- 

*jem. Odlok je bil sprejet 27/10-1961. 
Urejuje prometna pravila v Ljublja- 
ni po vseh tistih vprašanjih, ki so 
za mesto specifična, ta so: izločena 
sta konjska vprega in promet s tež- 
kimi tovornjaki v centru mesta; 
omejen je promet s tricikli in roč- 
nimi vozički; oskrba trgovin in dru- 
gih lokalov je v dnevnem času ome- 
jena le na dostavna vozila; prepo- 

vedano je žaganje drv na cestah in 
ulicah; dostavljanje kurjave in pra- 
nje ulic je omejeno na nočni čas; 
prepovedano je prislanjanje koles 
na zidove hiš in ob pločnike; ureje- 
no je vprašanje parkiranja avtobu- 
sov in tovornih avtomobilov; dolo- 
čeni so ukrepi v zvezi z doli na ce- 
stah in omejeno je učenje praktične 
vožnje na določenih ulicah. 

Ukrepi za zagotovitev izboljšanja 
stanja javnega ređa in miru 

ter varnosti ljudi In premoženja 
Stanje javnega reda in miru je 

Svet obravnaval v zvezi s poročilom 
okrajnega sodnika za prekrške ter 
tajništva za notranje zadeve o delu 
ljudske milice, o tatvinah koles in 
motornih vozil in o kriminaliteti v 
gospodarstvu. 

Po teh poročilih je Svet ugotovil, 
da se stanje javnega reda in miru 
pa tudi varnosti izboljšuje predvsem 
zaradi boljšega ukrepanja in prega- 
njanja kršilcev po miličnikih in sod- 
nikih za prekrške, da pa stanje^ še 
ni zadovoljivo. Tajništvo je po tem 
vprašanju izvedlo temeljite spre- 
membe v dosedanjem delu LM in 
Je vse razpoložljive sile angažiralo 
po teh poslih, posebno v Ljubljani, 
kjer je to vprašanje najbolj žgoče. 

Število ukrepov LM zoper pote- 
puhe, brezdelneže, kalilce nočnega 
reda in miru ter pijance je narastlo 
posebno v zadnjih treh tromesečjih 
leta 1961 za okoli 100/o v primerjavi 
z istim razdobjem prejšnjega leta. 
Pri tem je, zanimiva ugotovitev sta- 
tistike, da Je y tem razdobju v Ljub- 
ljani padlo število kaznivih dejanj 
za 200 primerov ali 6 "/o manj kot 
leta 1960. Brez dvoma Je na zmanj- 
šanje kaznivih dejanj v Ljubljani 
vplivala povečana prisotnost milič- 
nikov na terenu in čiščenje terena 
od raznih potepuhov, krošnjarjev in 
brezdelnežev. 

S takim načinom dela ljudske 
milice se je Svet v celoti strinjal in 
priporočil tajništvu, naj z njim na- 
daljuje. Pri tem pa se postavlja več 
vprašanj, o katerih je Svet razprav- 
ljal in sprejel tudi nekatere ukrepe. 

Za uspešno opravljanje službe je 
potrebnih še večje število novih mi- 
ličnikov, posebno v Ljubljani. Za 
pridobitev kadra je tajništvo vložilo 
precej naporov, vendar rezultati ni- 
so zadovoljivi. Tudi splošna izobraz- 
ba novo sprejetih miličnikov je pre- 
cej šibka, posebno za službovanje v 
Ljubljani. Novih miličnikov ni bilo 
mogoče dobiti predvsem zaradi niz- 
kega osebnega dohodka ter neureje- 
nega stanovanjskega vprašanja Brez 
stanovanj ali v neprimernih stano- 
vanjih Je 180 uslužbencev LM. za 
samske miličnike pa je tajništvo do- 
bilo prostore v Gasilskem domu in 
v podjetju »Snaga«, za kar plačuje 
visoko najemnino. 

Svet ima to za eno izmed bistve- 
nih vprašanj. Glede nagrajevanja 
miličnikov je zavzel stališče, naj se 
za te namene zagotove dodatna 
sredstva v okrajnem in občinskih 
proračunih, ker je vprašanje nagra- 
jevanja miličnikov zadeva republi- 
ških organov in tako posebnosti de- 
la ljudske milice v Ljubljani ne mo- 
rejo priti tako do izraza. Svet je 
tudi sklenil podpreti prizadevanja 
tajništva za zagotovitev sredstev za 
ureditev stanovanjskega vprašanja 
kot tudi za izgradnjo samskega do- 
ma za miličnike v sklopu načrta za 
preselitev tajništva v prostore se- 
danjega Okrajnega zapora. 

Glede kaznovalne politike sodni- 
kov za prekrške je bil Svet mnenja, 
da se je ta izboljšala glede višine 
kazni in da je treba tako politiko 
obdržati, potrebno pa je še ostreje 
ukrepati zoper vinjene voznike mo- 

tornih vozil in čimbolj uporabljati 
ukrep odvzema vozniškega dovo- 
ljenja. 

Svet je sklenil, naj se s pravo- 
sodnimi organi posebej obravnava 
vprašanje kaznovalne politike za na- 
pade no miličnike ob intervencijah 
in drugih uradnih nastopih, ker me- 
ni, da Je kaznovanje v takih pri- 
merih premilo, kar samo opogum- i 
IJa take storilce. 

Posebej je Svet obravnaval sta- 
nje kriminalitete v gospodarstvu, ne i 
toliko zaradi materialne škode, ki jo 
povzročajo te vrste kaznivih dejanj, 
temveč predvsem zaradi škode, ki je 
v te«n, da taka kazniva dejanja kva- 
rijo ljudi in slabo vplivajo na Jav- 
nost. To Je še vedno resen pro- 
blem. Pristojni organi družbenega , 
upravljanja so premalo storili za 
preprečevanje škodljivih pojavov te | 
vrste. Borba proti kriminaliteti v 
gospodarstvu ni le stvar organov od- 
krivanja in pregona, temveč pred- 
vsem tudi družbenih organov in or- 
ganov delavskega samoupravljanja 
v podjetjih. Svet Je zato priporočil, 
da organi delavskega samoupravlja- 
nja in kolektivi obravnavajo vsa ta- 
ka vprašanja in ustrezno ukrepajo, 
da se odpravijo. Seznanjali naj bi se 
s poteki obravnav pred sodišči ter 
dosledno izterjevali škodo, ki je bila 
s kaznivim dejanjem povzročena. 

Svet Je ugotovil, da bi morale 
pri odkrivanju kaznivih dejanj v go- 
spodarstvu več storiti inšpekcijske 
službe, ki pa so kadrovsko prešibke 
in premalo učinkovite. Zlasti velja 
to za finančno kontrolo. Zato je Svet 
priporočil ljudskim odborom in dru- 
gim pristojnim organom, naj te 
službe kadrovsko izpopolnijo in 
okrepe. 

Ljudskim odborom je Svet pri- 
poročil, naj gospodarske organizaci- 
je na njihovem območju sprejmejo 
ustrezne ukrepe zaradi čuvanja' 
družbenega premoženja in uvedejo 
temeljitejšo notranjo kontrolo nad 
svojim materialno-finančnim poslo- 
vanjem. Večjo skrb noj posvete tudi 
vprašanju kadra na odgovornejših 
mestih in naj na taka mesta ne po- 
stavljajo uslužbencev, ki so bili že 
kaznovani. Organi upravljanja naj 
tudi zagotove, da se bolje zaščitijo 
osebe, ki ugotovljene nepravilnosti 
v podjetjih odkrivajo in javljajo or- 
ganom upravljanja ali pregona. 

Svet Je priporočil inšpekcijskim 
organom, naj poostre kontrolo nađ 
poslovanjem zasebnih obrtnikov, 
okrajni obrtni zbornici pa, da koi 
iniciator pristopi k organizaciji 
družbenega sektorja obrti, posebno 
v panogah, kjer Je najmočnejše po- 
vpraševanje po predmetih serijske 
proizvodnje. 

Svet je poročilo o staniu krimi- 
nalitete s sprejetimi sklepi in pri- 
poročili poslal občinskim ljudskim 
odborom in občinskim odborom 
SZDTj s predlogom, da organizirajo 
po tem vprašanju posvetovanja z 
organi upravljanja v gospodarskih 
organizacijah svojega območja in 
sprejmejo ustrezne ukrepe zaradi 
zmanišania in preprečevanja kazni- 
vih deianj v gospodarstvu. 

Prenos poslov iz pristojnosti 
tajništva za notranje zadeve 
na občinske ljudske odbore 

Zaradi utrjevanja komunalnega 
sistema Je tudi tajništvo pripravilo 
predlog za prenos nadaljnjih pristoj- 
nosti s področja dela tajništva na 
občinske ljudske odbore. Pri neka- 
terih od teh zadev so občinski ljud- 
ski odbori že do sedaj s sprejema- 
njem vlog opravljali posredovalno 
službo za tajništvo, s Čimer so se 
zmanjšala poslovna pota posamez- 

nikov. Prve pristojnosti s f 
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notranjih zadev so dobili občinski 
ljudski odbori leta 1957, ko so bila 
z zakonom prenesena nanje določe- 
na upravna opravila. Čeprav se 
Predpisi o pristojnosti pozneje niso 
Spremenili, je bil izdelan predlog. 
Po katerem se na občinske ljudske 
odbore prenesejo v celoti naslednje 
zadeve: 

— dovolitev delovanja društev in 
Prepoved delovanja; 

— izdajanje dovoljenj za nabavo 
In nošenje orožja in nabavo razstre- 
liv ter odvzemanja takih dovoljenj; 

— pozivanje na nastop kazni in 
reševanje vlog za odlog nastopa 
uPravnih kazni; 

— sprejemanje vlog za izpite 
voznikov motornih vozil in izdaja- 
nje vozniških dovoljenj; 

— registracija motornih vozil ter 
"daja registrskih znakov; 

— sprejemanje vlog za potova- nje v inozemstvo. 
Svet se je s predlogom v celoti 

strinjal in naročil tajništvu, naj pre- 
nos temeljito pripravi. Po tem vpra- 
Šanju je sklical Svet -tudi posveto- 
vanje s predsedniki Svetov za no- 
tranje zadeve občinskih ljudskih od- 
borov, zadeva pa se je obravnavala 
tudi s predsedniki in tajniki občin. 

Prenos je bil med letom priprav- 
ljen in so bili posli po izvedenem 
seminarju konec decembra prenese- 
ni na občine, ki so med tem pripva- 
vile ustrezne prostore in zagotovile 
odgovarjajoči kader. Delo na obči- 
nali po prenesenih poslih v redu po- 
teka, zaradi nudenja potrebne po- 
jnoči^ in izvajanja nadzora pa ima 
tajništvo posebno grupo uslužbencev. 

Skoro vse upravne zadeve so ta- . 
ko prešle s tajništva na občinske 
ljudske odbore in je ostalo tajni- 
štvo izrazito operativni organ notra- 
njih zadev. 

Stanje civilne zaščite 
In požarnega varstva 

Organizacija civilne zaščite se je 
У Prvih letih razvijala na podlagi 
izkušenj, pridobljenih med zadnjo 
svetovno vojno ter z raznimi orga- 
nizacijskimi oblikami vplivala na 
Prebivalstvo, da ga obvaruje po- 
sledic morebitne vojne. Pri delu pa 
so se pojavljale razne pomanjklji- 
Vosti, predvsem pomanjkanje sodob- 
nih učnih pripomočkov in opreme za 
obrambo pred sredstvi moderne voj- 
j^e tehnike, posebno atomskega, nu- 
klearnega, biološkega in kemičnega 
orožja, ki pomeni v primeru spo- 
Pada totalno vojno. 

Po inštrukcijah pristojnih višjih 
organov je Svet pri obravnavanju 
stanja civilne zaščite ugotovil, da so 
oblike dela iz preteklih let že pre- 
'ivele, da je potrebno zgraditi so- 
doben sistem organizacije in vnesti 
nove znanstvene in modernejše obli- 
ke dela. 

Zato je bila formirana nova 
prajna komisija za civilno zaščito ler strokovni svet kot posvetovalni 
!?,r®an te komisije, kot tudi občin- °ke komisije za civilno zaščito, 
^lednje bodo formirale odrede ci- 
vilne zaščite, s katerimi se bo pri- 
jelo sistematično vzgojno delo o 
asčiti prebivalstva pred posledica- 

l11 vojpe nevarnosti. Za te namene 
oo potrebno zagotoviti tudi večja 
'nančna sredstva, tako za strokov- no vzgojo, kot tudi za potrebno 
rod je in opremo. Prednost ima ti- 
ta oprema, ki se že sedaj lahko ko- 
'stno uporablja pri intervencijah 
o elementarnih nezgodah, požarih 

/J Podobno, ker sedanja sredstva za 
® naloge ne odgovarjajo. S tem v 
^?zi je Svet proučeval tudi polo- 

Poklicne gasilske brigade, ki nai 
u služila kot center reševalne slujj- 

e' Predvsem v okviru novih mir- 

nodobnih nalog civilne zaščite. Po 
pfeselltvi v novozgrajene prostore 
Ima za to vse pogoje, ko se dopolni 
še potrebna oprema. 

V pogledu civilne zaščite bo po- 
trebno predvsem organizacijsko utr- 
diti komisije pri občinskih ljudskih 
odborih in po njih vzpostaviti orga- 
nizacije civilne zaščite v podjetjih, 
ustanovah in drugih objektih, vzpo- 
staviti organizacijo samozaščite pri 
stJinovanjskih skupnostih in krajev- 
nih odborih, kadrovsko utrditi od- 
rede, industrijske enote in univer- 
zalne ekipe samozaščite ter organi- 
zirati primerno strokovno vzgojo za 
člane teh enot in komandni kader. 

Stanje požarnega varstva v okra- 
ju se je izboljšalo. Manj je bilo po- 
žarov pa tudi škoda povzročena s 
požari je bila manjša. Takemu sta- 
nju so gotovo pripomogle okrajna 
komisija kot tudi občinske komisi- 
je za požarno varstvo, ki so Z vzgoj- 
nimi merami in propagando pa tudi 
s pregledi stanja pri podjetjih in 
posameznikih dosegla, da se je sta- 
nje izboljšalo. Se vedno pa ni zado- 
voljivo, saj je še največ požarov za- 
radi malomarnosti in raznih grad- 
benih pomanjkljivosti. 

Zaradi izboljšanja stanja je Svet 
sklenil, da je potrebno nadaljevati 
z vzgojnimi in propagandnimi akci- 
jami komisij za požarno varstvo. 
Zaradi ukrepanja pri požarih in 
drugih elementarnih nezgodah pa 
naj se zadostno opremijo gasilske 
enote v večjih centrih, posebno pa 
poklicna gasilska brigada v Ljub- 
ljani, katero je treba opremiti z no- 
vo magirus lestvo, da bo sposobna 
intervenirati ob požarih večjih 
zgradb, z avtomobilom za gašenje 
s prahom za požare vnetljivih te- 
kočin in s težjim dvigalom za re- 
ševanje karamboliranih avtomo- 
bilov. 

OBČINA KOČEVJE 

168. 
Na podlagi 12. člena zakona b 

proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ, št. 17/61, 44/61 in 52/61) ter 
8. in 10. člena statuta občine Ko- 
čevje je občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 23. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o dopolnilnem 
proračunskem prispevku iz osebnega 

dohodka delavcev za leto 1962 

1. člen 
Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku iz osebnih dohod- 
kov delavcev (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 17/61, 38/61 
in 5/62) se v 2. členu spremeni tako, 
da znaša dopolnilni proračunski pri- 
spevek iz osebnega dohodka 15 "/o 
proračunskega prispevka iz osebne- 
ga dohodka. 

Za prvim odstavkom se doda v 
2. členu 2. odstavek, ki se glasi: 

Dopolnilni proračunski prispe- 
vek je 

a) obračunan po stopnji 10 0/o do- 
hodek občinskega proračuna, 

b) obračunan po stopnjji 5 ?/j do- 
hodek občinskega sklada za Solstm 

Poslovni prostori za tajništvo 
In stanovanja za samske miličnike 

Tajništvo že dalj časa išče 
ustreznejše prostore za svoje služ- 
be, ki so sedaj razmeščene na petjh 
mestih. S tem v zveZi smo leta 1960 
obravnavali predlog za gradnjo no- 
ve upravne zgradbe, ki pa je bil za- 
radi pomanjkanja finančnih sred- 
stev odložen. Medtem je tajništvo 
našlo ustreznejši predlog rešitve in 
ga predložilo v obravnavo Svetu. 
Po tem predlogu naj bi se Okrajni 
zapor, ki je sedaj na Miklošičevi 
cesti in katerega lokacija glede na 
center mesta ni primerna, preselil 
v prazno zgradbo bivše prisilne de- 
lavnice v Povšetovi ulici. V izpraz- 
njene prostore Okrajnega zapora bi 
se po adaptaciji preselile vse služ- 
be tajništva, v podaljšku objekta 
bi se zgradila tudi nova postaja 
LM, za katero so sredstva delno že 
zagotovljena. V teh prostorih je bil 
predviden tudi samski dom za mi- 
ličnike, vendar pa bi se ti prostori 
uporabili za upravne namene, za 
samski dom pa bi zgradili novo 
stavbo v podaljšku Doma LM. 

Sredstva za realizacijo bi prido- 
bili deloma iz oddaje v najem raz- 
nim koristnikom prostorov, ki jih 
sedaj koristi tajništvo, deloma pa bi 
bilo potrebno, da bi bil pri gradnji 
udeležen tudi okrajni ljudski odbor. 

Svet se je s takim predlogom 
strinjal, ker se s tem olajša delo 
tajništva in zmanjša število usluž- 
bencev ter je priporočil okrajnemu 
ljudskemu odboru, da določi sred- 
stva, s katerimi bo udeležen pri iz- 
vedbi predlaganega načrta. 

S področja splošnih zadev je Svet 
obravnaval predvsem reorganizacijo 
uprave okrajnega ljudskega odbora 
in prehod na nov plačnl sistem. 

Svet je ugotovil, da je učinkovl- 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 010-6/62-4/1. 
Kočevje, dne 23. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bencina, 1. r. 

1G9. 
Na podlagi III. točke tarife pro- 

metnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 19/61, 27/61, 31/61, 45/61 in 6/62) 
je občinski ljudski odbor Kočevje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa 
na drobno v občini Kočevje. 

1. člen 
4. člen odloka o občinskem pro- 

metnem davku od prometa na drob- 
no v občini Kočevje (Glasnik, urad- 
ni vestnik okraja Ljubljana št. 21/60) 
se spremeni in se odslej glasi: 

»Občinski prometni davek od 
prometa na drobno po tem odloku 
se plačuje: 

1. od prometa v trgovini, izvzem- 
gi 0(3 alkoholnih pijač, po stop- 
nji 6 "/o; 

2. od prometa alkoholnih pijač v 
^fgovlni od dosežene prodajne cene 
po stopnji 20 %; 

tost In ekonomičnost uprave odyi5na 
predvsem od njene organizacije, rhe- 
toda dela in odgovornosti ter stro- 
kovnosti uslužbencev. Pri tem je 
prišel do zaključka, da nekatera 
opravila, ki jih opravljajo posamez- 
ne organizacijske enote, ne spadajo 
več v upravo. V tem smislu je bi} 
izločen iz uprave odsek za zeleni 
pas, ki je bil v sestavu oddelka za 
gospodarstvo, dalje Zavod za pro- 
svetno in pedagoško službo. Zavod 
za statistiko in Zavod za družbeni 
plan. Iz uprave so bili izločeni tudi 
katastrski uradi in so bili formi- 
rani za območja posameznih samo- 
stojnosti zavodi za izmero in ka- 
taster zemljišč. Okrajni ljudski' od- 
bor se je s tem strinjal ter spreme- 
nil odlok o sistemizaciji delovnih 
mest upravnih organov okrajnega 
ljudskega «dbora. 

S spremenjenim zakonom o jav- 
nih uslužbencih, ki je ^topil v ve- 
ljavo 1/1-1961 je bilo tudi v upravi 
omogočeno, da se uslužbenci vsaj 
delno nagrajujejo po doseženem 
uspehu. Za ta namen so bila dolo- 
čena sredstva 5% plač. S tem v 
zvezi je Svet obravnaval navodilo o 
postopku in načinu delitve teh sred- 
stev ter priporočil upravi Okrajne- 
ga ljudskega odbora, naj izdela 
predlog za prehod na nov sistem 
nagrajevanja v celoti ter izvedo 
analitsko oceno delovnih mest. Spre- 
jel je tudi navodilo o sestavi in iz- 
volitvi članov začasnega sveta de- 
lovnega kolektiva in o njegovem 
delu. Končno je Svet sklenil, da se 
predlaga Zveznemu izvršnemu sve- 
tu, da odobri nagrajevanje usluž- 
bencev uprave okrajneg<) ljudskega' 
odbora po uspehu in rezultatih de- 
la v celoti. 

(Poročilo tajništva za notranje 
zadeve bo objavljeno v prihodnji 
številki »Glasnika«). 

3. od prometa alkoholnih pija8 
po individualnih proizvajalcih po 
stopnji 200/o.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-4/62-4/1. 
Kočevje, 23. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bencina, i. r. 

170. 
Na podlagi I. In II. točke tarife 

prometnega davka (Uradni 1. FLRJ, 
št. 19/61, 27/61, 31/61, 45/61 in 6/62) 
je občinski ljudski odbor Kočevje 
na seji občinskega zbora In na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi tarife odloka 

o občinskem prometnem davku 
v občini Kočevje. 

1. člen 
Del C — splošna tarifa odloka o 

prometnem davku v občini Kočevje 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 13/60) se pod točko 1 
spremeni In se Odslej glasi: 

»1. od prometa alkoholnih pljac 
V gostinstvu od dosežene prodajna 
cene 20 %.« 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 
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2. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
Okraja Ljubljana. 

Številka: 010-5/62-4/1. 
Kočevje, 23. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina, 1. r. 

OBČINA 
UUBLJANA-VIČ-RUDN!K 

171. 
Na podlagi 5. člena uredbe o 

spremembah in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Uradni 1. FLRJ, 
št. 6-51/62) in 27. člena statuta ob- 
čine je občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 28, februarja 1962 sprejel na- 
ilednji 

ODLOK 
o vpeljavi občinskega prometnega 

davka na gostinski promet 
alkoholnih pijač. 

1. člen 
V občini L j ubl j ana-V ič-Rudnik 

se vpelje občinski prometni davek 
na gostinski promet vseh alkoholnih 
pijač. 

Občinski prometni davek po tem 
odloku plačujejo gostišča družbene- 
ga in zasebnega sektorja ter vsi dru- 
gi izvrševalci gostinskih uslug. 

2. člen 
Stopnja občinskega prometnega 

davka na gostinski promet na na- 
ravna vina znaša 5 "/o, na druge 
alkoholne pijače pa 100/o. 

3. člen 
Na naravna vina se vpelje do- 

polnilna stopnja 15 «/o, na druge 
alkoholno pijače pa 10 "/o, tako da 
znaša skupna stopnja občinskega 
prometnega davka na gostinski pro- 
met alkoholnih pijač po tem in 
2. členu: 

a) za naravna vina . . 200/o 
b) za druge alkohol- 

'ne pijače . ... 20 "/o 
4. člen 

Občinski prometni davek na go- 
stinski promet akoholnih pijač je po 
obvezni stopnji skupni dohodek, po 
dopolhilni stopnji pa poseben do- 
hoclek 5 člen 

Uredba o prometnem davku (Ur 
list FLRJ, št. 19/01) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitva- 
mi, uredba o prisilni izterjavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohod- 
kov (Uradni list FLRJ, št. 33/53 in 
25/57), pravilnik o periodičnih obra- 
čunih gospodarskih organizacij (Ur 
list FLRJ, št 20/61) in uredba o ka- 
zenskih obrestih od nepravočasno 
vplačanih dohodkov proračunov in 
skladov (Uradni list FLRJ, št. 24/59) 
veljajo smiselno tudi glede plačeva- 
nja in izterjave občinskega promet- 
nega davka na gostinski promet 7 
''koholnimi pijačami. 

G. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
':raja Ljubljana 

7. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

a veljati oni del tarife prometnega 
lavka, ki se nanaša na gostinski 

oromet z alkoholnimi pijačami, ka- 
mero je sprejel bivši občinski Ijud- 
ki odbor Dobrova pri Ljubljani 

^lne 25. novembra 1959. 
Številka: 421-48/62 
Ljubljana, 28 februarja 1962, 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome, I. r. 

172. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52-766/61) in 27. člena sta- 
tuta občine, je občinski ljudski od- 
bor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 28. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 
cev za leto 1962, tako da se prečišče- 
no besedilo glasi: 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev. _ 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudnik se 

vpelje dopolnilni proračunski pri- 
spevek iz osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev (v nadaljnjem 
besedilu: dopolnilni proračunski pri- 
spevek). 

Dopolnilni proračunski prispevek 
plačujejo delavci in uslužbenci, ki 
so zaposleni na območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Stopnja dopolnilnega proračun- 
skega prispevka znaša 15% prora- 
čunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev. Za delavce In 
uslužbence, ki so zaposleni pri dr- 
žavnih organih, družbenih organiza- 
cijah in tistih zavodih, ki izplačujejo 
osebne dohodke po določbah zakona 
o javnih uslužbencih, znaša stopnja 
izjemoma 10 "/o. 

2. člen 
Delavci in uslužbenci, katerih 

skupni osebni dohodek ne presega 
19.000 dinarjev na mesec, dopolnil- 
nega proračunskega prispevka ne 
plačujejo. 

Zaradi plačila dopolnilnega pro- 
računskega prispevka delavec ozi- 
roma uslužbenec ne more prejeti 
nižjega osebnega dokodka kot 19.000 
dinarjev na mesec. 

3. člen 
Kot osnova za obračun dopolnil- 

nega proračunskega prispevka je 
vzeti vsakomesečni osebni dohodek 
delavca oziroma uslužbenca. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

je v celoti dohodek občinskega druž- 
benega sklada za šolstvo. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora je po- 
oblaščen, da po potrebi izdaja na- 
vodila za izvajanje ter tolmačenje 
tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. marca 1962 dalje. 

7. člen 
Ko začno veljati ta odlok, pre- 

leha veljati odlok o dopolnilnem 
proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev za leto 1962, ki 
je bil sprejet na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev občin- 
skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Vič-Rudnik, dne 9. decembra 1961, 
objavljen pa v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraia Ljubiiana (št. 91/61). 

Številka: 420-13 
Ljubljana, 28. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome. 1. r. 

0ВШЛ RIBNICA 
173 

Na podlagi 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 

FLRJ, št. 17/61, 44/61 in 52/61) in 
2. točke 26. člena statuta občino Rib- 
nica je občinski ljudski odbor Rib- 
nica na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 10. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka 
za leto 1962. 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek iz osebnega dohodka delavcev 
se predpiše za leto 1962 za vse go- 
spodarske organizacije, državne or- 
gane in samostojne zavode na ob- 
močju Ribnica. 

Od plačevanja dopolnilnega pro- 
računskega prispevka iz osebnega 
dohodka so izvzeti: 

Jugoslovanska ljudska armada, 
družbene organizacije in zasebni de- 
lodajalci. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka znaša za vse v I. odstavku 1. čle- 
na navedene izplačevalce 15 "/o od 
proračunskega prispevka Iz osebne- 
ga dohodka delavcev In uslužben- 
cev, ki se plačuje po zakonu o pro- 
računskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev. 

3. člen 
Ne glede na dolofcbe 2. člena te- 

ga odloka, lahko izplačevalci oseb- 
nega dohodka plačujejo na račun 
dopolnilnega proračunskega prispev- 
ka iz svojih skladov v Isti višini 
poseben prispevek za namene* druž- 
benega standarda. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek je: 
a) obračunan po. stopnji 10 0/o, 

dohodek občinskega proračuna, 
b) obračunan po stopnji 5'/o, 

dohodek občinskega sklada za Šol- 
stvo. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finan- 

ce občinskega ljudskega odbora Rib- 
nica lahko delno ali v celoti opro- 
sti plačevanje tega prispevka gospo- 
darsko organizacijo, državni organ 
aH zavod, kjer bi bile zaradi tega 
ogrožene plače delavcev in usluž- 
bencev, ali pa bi bilo ogroženo na- 
grajevanje po učinku. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 04-422-11/62. 
Ribnica, dne 10. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Goršič, I. r. 

Ш\т VRHNIKA 
174. 

Na podlagi 2 odstavka 158. čle- 
na Zakona o javnih uslužbencih 
(Ur. 1. FLRJ, št. 53/57, 44/58, 52/59, 
27/60, 53/60 in 52/61) ter 12. točke 
26. člena statuta občine Vrhnika je 
občinski ljudski odbor Vrhnika na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 27 januarja 
1962 sprejel 

ODI OK 
o položajnih plačah in dodatkih 

uslužbencev in tehničnega osebja 
upravnih in drugih organov 

občinskega ljudskega odbora 
Vrhnika. 

1. člen 
Položajna plača in dodatki usluž- 

bencev in tehničnega osebja uprav- 
nih in drugih organov občinskega 
ljudskega odbora Vrhnika se dolo- 
čajo na način, ki ga predpisuje ta 
odlok. 

. 2. člen 
Položajna plača oziroma dodatek 

za posamezna delovna mesta se do- 
loči tako, da predstavlja razliko med 
temeljno plačo, določeno po zakonu 
o javnih uslužbencih, in zneskom 
predvidene skupne plače, določene 
ob upoštevanju vrednosti delovnega 
mesta, dela in strokovnosti usluž- 
benca, izražene v določenem števi- 
lu točk. Pri tem je vrednost točke 
odvisna od neto mesečnega zneska, 
določenega za plače v predračunu 
LO Vrhnika. 

Za nagrajevanje po uspehu in 
rezultatih dela se poleg sredstev v 
prejšnjem odstavku porabijo tudi 
prihranki zaradi nezasedbe delov- 
nih mest in zaradi odsotnosti usluž- 
bencev, prihranki pri odbitkih usluž- 
bencev — pripravnikov, za manjka- 
jočo strokovno izobrazbo in nepole- 
žene strokovne izpite in pri zneskih, 
določenih za občasne nagrade, ho- 
nprarje In nadurno delo ter pri- 
hranki na materialnih izdatkih 
upravnih organov. 

3. člen 
Pregled točkovanih vrednosti de- 

lovnih mest, določenih ob upošteva- 
nju delovne dobe uslužbencev, ki ta 
delovna mesta zasedajo, je kot pri- 
loga sestavni del tega odloka. Za 
izračun točk za delovno dobo se 
uporablja pravilnik o delitvi dohod- 
ka uslužbencem in delavcem ObLO 
Vrhnika št. 2/1-010-6/62 z dne 
8/1-1962- 4. člen 

Ce je bil po dosedanjih pred- 
pisih za posamezna delovna mesta 
Sn. pr. delovna mesta inšpektorjev) 
loločen poleg temeljne in položajne 

plače tudi poseben dodatek, se ta 
vračuna v položajno plačo po tein 
odloku- 5. člen 

Posameznim uslužbencem lahko 
določi tajnik občinskega ljudskega 
odbora na predlog starešine uprav- 
nega organa tudi nižjo položajno 
plačo, kot je določena za delovno 
mesto v sledečih primerih: 

— uslužbencu začetniku do 10%, 
— uslužbencu, ki za delovno me- 

sto nima dosežene po sistematiza- 
ciji zahtevane strokovne izobrazbe 
do 10%, 

— uslužbencu, ki nima zahteva- 
nega strokovnega izpita do 10%. 

6. člen^ 
Ta odlok velja od 1. januarja 

1962. Z uveljavitvijo tega odloka 
preneha veljati odlok o položajnih 
plačah uslužbencev upravnih orga- 
nov in zavodov občinskega ljudske- 
ga odbora Vrhnika št. 01/2-01-7/2-61 
z dne 30/5-1961. 

Številka: 2/1-010-10/62 
Datum: 27/1-16962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok, 1. r. 

VSEBINA: 
Vabilo na 42. sejo oboli zborov OLO. 
Vabilo na 17. sejo Mestnega svela. 
Poročilo Sveta za notranje zadeve ifl 
sploSno upravo OLO. 

168. Odlok o spremembi odloka o dopolnil' 
nem proračunskem prispevku iz oseb* 
nega dohodka delavcev za leto 1962 ob- 
čine Kočevje. 

169. Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku od promcl® 
na drobno občine Kočevje. 

170. Odlok o spremembi tarife gdloka o ob* 
Činskem prometnem davku občine Ko- 
č.ev |o. 

171. Odlok o vpeljavi občinskega prometni' 
tra davka na gostinski promet alkohol' 
nih pijač občine Ljubijana-ViC-RudniK- 

172. Odlok o spremembah in dopolnitvam 
odloka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka dela*' 
cev 7л leto 1962 občine Ljubljana-Vic' 
R ndnik. 

171. Odlok o dopolnilnem proračunsken1 

prispevku iz osebnega dohodka za lo'0 

1962 občine Ribnica. .. 
174. Odlok o položajnih plačah in dodatki" 

uslužbencev in tehničnega osebja upra*' 
nih organov občine Vrhnika. 


