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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

13. SEJA ZBORA PROIZVAJALCEV Z DNE 10. APRILA 1962 

Nn 13. seji zbora proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora so bila 
Ooravnavaua naslednja poročila: 

— o gibanju gospodarsiva v prvih dveh mesecih tekočega leta; 
, — o problematiki sprejemanja pravilnikov o delitvi čistega do- 
godka in o delitvi osebnih dohodkov ter 

— o problematiki s področja službe higiensko-tehničnega varstva 
!a leto 1961. 

Zbor proizvajalcev je po razpravi sprejel podana poročila in 
'k'epe, ki so bili predlagani k poročilom. 

V današnji številki »Glasnika« objavljamo sprejete sklepe k prve- 
11,1 in tretjemu poročilu, sklepe k drugemu poročilu pa bomo objavili 

I ' eni prihodnjih številk »Glasnika«. 

PRIPOROČILO OBČINSKIM 
ZBOROM PROIZVAJALCEV 
K RAZPRAVI O GIBANJU 
GOSPODARSTVA V PRVIH 

DVEH MESECIH T. L. 
., Zbor proizvajalcev- okrajnega 
jjudskega odbora je na svoji seji, 
1° je razpravljal o gibanju gospo- 
darstva v prvih dveh mesecih teteo- 
^ga leta, sklenil priporočiti občin- 

SJ ljudskim odborom' 
Da naj njihovi zbori proizvajal- 

ev razpravljajo o letošnjih proiz- 
j onih nalogah industrijskih pod- 
/e'ij in naj pripomorejo k večji 
^^ordinaciji med posameznimi к()- 
Podarskimi organizacijami. Zaseda- 

nji občinskih ljudskih odborov pa 
bodo še pred sprejemanjem 

"ključnih računov gospodarskih or- 
^uizacij, da bi se zagotovila smo- 
.'la delitev sredstev v smislu se- 
injili nalog gospodarskih organi- 

;ac|i in da »i gospodarske organi- 
'acije uspele izvršiti svoje proiz- 

0c'ne naloge. 
■ Nadaljnja važna naloga je, da 

odo predvidevanja za povečanje 
/oza dejansko tudi ostvarjena. Po- 

ečani izvoz je objektivna nujnost 
pospešen razvoj našega gospo- 

1 orstva. V okrajni resoluciji o po- 
nki gos))()darskega razvoja je te- 

r
,,j' vprašanju dan največji pouda- 

■ 01c. Predvideno je, da bo treba 
n
v.0z v industriji letos povečati za аЈШапј 30°/«. Ne glede na okrajno 

j°vPrcčje pa je veliko občin, ki 
l"laJO ugodnejše pogoje in ki bodo 
^ ''ko svoja predvidevanja postavila 
^atno više. Pri tem pa ni važna 
Za

nJ0 planska zadolžitev, temveč gro 
Pol u'crePe' J''1 ie trcl)a 

'•vzeti, da bodo postavljena pred- 
Ok т?пЈа dejansko realizirana, 
p .rai in enako tudi občine doslej 
j. 1 usmerjanju izvoza niso bile ak- 
st 0 vključene, temveč je to bila jVar zveznih in republiških orga- 
^ у.-. Anomalije, ki jih dnevno ugo- 
v.

v,jamo na področju zunanjo trgo- 
zahtevajo, da se v akcijo za 

i ',Vcčanje izvoza vključijo vsi za- 
leresiranj družbeni faktorji, zlasti 

an 
(la se v ^'т večji meri 

j-i fi^irajo organi občinskih Ijnd- 
ђ "j odborov, ki imajo s podjetji 
Zn Cr.emi neposreden stik. Analize 
^ [»anjetrgovinskega poslovanje, zad- 
уЈ'.pregledi na terenu in posveto- 

nJa s podjetji, ki jih je organi- 

ziral Svet za industrijo OLO, nam 
poleg objektivnih težav, na katere 
zadeva izvoz industrijskih izdelkov, 
kažejo tudi številne subjektivne mo- 
mente, na katere bi lahko vplivali 
občinski ljudski odbori. Poleg ne- 
dostutkov, ki zadevajo obseg ali 
kvaliteto proizvodnje, organizacijo 
prodaje itd., je treba zlasti Opo- 
zoriti na negativno organizacijo šte- 
vilnih naših podjetij, ki se ne in- 
teresirajo za povečanje izvoza, ali 
ki sploh ne pristopajo k izvozu, 
ker jim zunanje tržišče ne zagotav- 
lja tako ugodnih cen kakor prodaja 
na domačem tržišču, ali ki iščejo 
boljši položaj v tem, da terjajo od 
skupnosti sreejstva v obfiki izvoznih 
premij in drugih olajšav. Taka 
orientacija je oportunistična. Smo- 
ter naše izvozne politike je v tem, 
da postanejo podjetjilHconkurenCna 
na svetovnem trgu, zato pa je pred- 
vsem treba znižati proizvodne stro- 
ške. Da bi prišlo do takšnega zni- 
žanja, pa morajo podjetja izkori- 
stiti svoje notranje rezerve, zlasti 
pa je važno tudi, da preidejo na 
specializacijo in na veliko serijsko 
proizvodnjo. Gospodarske organiza- 
cije bi si morale prizadevati, da 
v kooperaciji z drugimi podjetji 
pridejo do smotrne delitve dela. 
Gre ла to, da se v eni gospodarski 
organizaciji izdeluje samo omejeno 
število izdelkov, to pa v velikih 
množinah. S tem lahko podjetja ob- 
čutno znižajo cene in se približajo 
tudi cenam na zunanjem trgn. V ar- 
tiklih serijske proizvodnje so ceno 
naših podjetij na splošno še slabo 
konkurenčne. Zaradi tega uspevajo 
naša podjetja v izvozu pretežno le 
v izdelkih, v katere je vloženo ve- 
liko fizičnega dela. Nujno je, da se 
slruktura izvoza v tem pogledu 
spremeni. Cp bi podjetja obdržala 
v izvozu orientacijo na izdelke, v 
Satere je vloženo veliko fizičnega 

ela, bi to ne bilo perspektivno, 
kajti z razvojem našega gospodar- 
stva so bo delovna sila podražila 
tudi pri nas. Taka orientacija bi 
tudi nasprotovala našim prizadeva- 
njem, da 'industrijo mehaniziramo 
in avtomatiziramo. Ker gre pri tem 
za subjektivne vplive v podjetjih, 
jo nujna vključilev občinskih go- 
spodarskih faktorjev, ki bi zagoto- 
vili bolj perspektivno usmerjanje 
proizvodnje za izvoz. 

Iz navedenih razlogov je v okraj- 
nem merilu uvedena posebna evi- 
denca, ki bo spremljala gibanje in 
strukturo izvoza proizvodnih gospo- 
darskih organizacij. Potrebno je, da 
se s temi podatki koristijo tudi vsi 
občinski gospodarski faktorji. Izvoz 
je treba forsirati tudi v primerih, 
če podjetjem trenutno ne zagotav- 
lja ustreznih presežkov za sklade, 
ker bo situacija sama prisilila pod- 
jetja, da poskrbijo za izkoriščenje 
notranjih rezerv in za povečanje 
storilnosti dela, s tem pa bodo po- 
rastla tudi sredstva za sklade. 

SKLEPI 
K POROČILU O PROBLEMATIKI 

S PODROČJA HTV SLUŽBE 
ZA LETO 1961, KI JIH JE 

PREDLAGAL SVET ZA DELO OLO 

Priporočila gospodarskim 
organizacijam 

1. Organi delavskega samouprav- 
ljanja naj posvetijo več pokornosti 
svojim komisijam za higiensko-teh- 
uično varstvo. Komisijam naj naro- 
čijo izdelavo programo dela zaradi 
izboljšanja stanja HTV po gospo- 
darskih organizacijah in predračuna 
finančnih sredstev za izvedbo po- 
stavljenega programa (kratkoroč- 
nega in perspektivnega), katerega 
naj delavski sveti odobrijo za iz- 
vedbo predloženega programa (Sklad 
za HTV). Ta sredstva se naj črpajo 
le za predvidene namene. Delavski 
sveti naj periodično zahtevajo od 
svojih komisij za HTV izčrpno po- 
ročilo o stanju higiensko-tehničnega 
varstva v gospodarskih organizaci- 
jah. 

Vsa skrb se naj posveti varnost- 
nim tehnikom in uredijo se naj 
kvalifikacijski pogoji (podobno kot 
za inšpektorje dela) in določi delu 
in stroKovnosti primerno višino oseb- 
nih dohodkov. 

2. V gospodarskih organizacijah 
je treba posvetiti več pozornosti 
varnostni vzgoji vseh zaposlenih, 
predvsem pa novodošlih. Po posa- 
meznih oddelkih oz. ekonomskih 
enotah naj se uvedejo posebni se- 
stanki, na katerih bi so razprav- 
ljalo o konkretni zaščiti strojev in 
naprav in o zboljšanju delovnih po- 
gejev. 

Gospodarske organizacije naj bi 
uvedle stimulativno nagrajevanje 
oseb, ki s svojim delom ali pred- 
logi pripomorejo k zmanjšanju po- 
škodb pri delu in za čim varnejše 
delo, oz. ki se v določeni dobi ne 
poškodujejo. 

3. Gospodarske organizacije naj 
skrbno analizirajo vse poškodbe pri 
đelu, na poti na delo in z dela. 
Posebni poudarek za skrbno analizo 
je treba dati poškodbam na poti 
na delo in z dela, ki so v večjem 
porastu. S tem v zvezi je treba re- 
šiti vprašanje načina varnega pre- 
.voza delavcev na delo" in z dela. 

4. Gospodarske organizacije naj 
posvetijo več pozornosti za gospo- 
darstvo nesmotrnemu uvajanju nad- 
urnega dela. Nezgode pri nadurnem 
delu so v stalnem porastu. Podjetja 
naj čimprej pristopijo k uvajanju 
druge in tretje delovne izmene. 

5. Vse večjo gospodarske organi- 
zacije naj z okviru zakonskih na- 
vodil ustanavljajo lastne obratne 
ambulante. 

Manjše gospodarske organizacije 
pa naj skupno sklepajo z zdrav- 
stvenimi domovi pogodbe o preven- 
tivni zdravstveni dejavnosti v svoj- 
stvu obratne ambulante. 

6. Gospodarske organizacije naj 
posvetijo več pozornosti kvaliteti 
hrane v obratnih menzah, kuhinjah 
za pripravo enolončrtic in domovih 
oddiha, kar ee pa da doseči le z 
nastavitvijo strokovno izšolanega 
osebja. Gospodarskim organizacijam 
priporočamo, da se za izšolanje to- 
zadevnih kadrov poslužujejo teno- 
miranega Zavoda za napredek go- 
spodinjstva okraja Ljubljana. 

Priporočila občinskim ljudskim 
odborom 

L Sveti za delo občinskih ljud- 
skih odborov naj vsklajujejo, orga- 
nizirajo in zainteresirajo vse fak- 
torje, ki naj bi^pevali probleme 
higiensko tehničllga varstva, in to 
predvsem: občinske komisije za 
HTV, sanitarno inšpekcijo dela, sin- 
dikalne svete in sindikalne podruž- 
nice gospodarskih organizacij, or- 
gane delavskega samoupravljanja 
zavoda za socialno zavorovanje, 
zbornice itd., za enotno reševanje 
delovnega varstva. 

2. Občinski ljudski odbori, pri 
katerih -se je v letu 1961 služba in- 
špekcije dela opravljala v neza- 
dostni meri ali sploh ne (Cerknica, 
Grosuplje, Hrastnik. Kočevje, Litija. 
Logatec, Medvode, Ribnica, Vrhnika 
in Zagorje) v glavnem zaradi pre- 
obremenjenosti inšpektorjev dela ? 
drugimi neinšpekcijskimi posli, naj 
bi kadrovsko vprašanje rešili v last- 
nem okviru tako, da bi glavno opra- 
vilo inšpektorjev dela bilo le oprav- 
ljanje inšpekcijskih del, ali pa naj 
bi se dogovorile s sosedno občino 
ali več občinami za ustanovitev 
skupnih služb inšpekcije dela, kot 
so takšno službo že ustanovile v 
koprskem okraju občine Koper, 
Izola in Piran. Z ustanovitvijo teh 
služb bi dosegli to, da bi inšpek- 
torji res opravljali samo inšpekcij- 
sko službo, kur bi brez dvoma vpli- 
valo na hitrejši dvig njihovega stro- 
kovnega znanja, po drugi strani pa 
jih občinski ljudski odbori ne bi 
stalno angažirali za druga dela. Ce 
bi to službo ustanovilo več občin, 
tako da bi ta služba imela vsaj dva 
inšpektorja, se bi lahko določilo 
osebo, ki bi odgovarjala za to delo, 
?odaj pa so inšpektorji po občinah 
več ali manj brez nadzorstva. 

4 
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3. Mcsini svet in občinski ljud- 
ski odbori na območju mesta Ljub- 
ljane naj bi proučili ustanovitev 
skupne službe inšpekcije dela. Pred- 
nost take službe bi bila, poleg tega, 
kar je že navedeno v prejšnji točki, 
še v tem, da bi se inšpektorji lahko 
specializirali po posameznih pano- 
gah, kar bi pripomogla h kvalitet- 
nejšemu opravljanju inšpekcijske 
Službe. Razen tega bi se v okviru 
te službe vodila dobra in točna evi- 
denca, ki je osnovni pogoj za dobio 
delo. 

4. Vsi občinski ljudski odbori naj 
posvetijo čimveč pozornosti službi 
inšpekcije dela in sanitarni inšpek- 
ciji za področje higiene dela, nji- 
hovemu strokovnemu usposabljanju 
(višja medicinska šola — višja šola 
za varnostno tehnike v Kranju) in 
njihovim tehničnim pogojem dela 
(nabava raznih pripomočkov za bolj- 
še opravljanje inšpekcijske službe). 

5. Občinske komisije za HTV naj 
organizirajo posebno seminarje za 
vodstveni kader gospodarskih orga- 
nizacij o predpisih in pravilnikih 
HTV in varnem načinu dela. Na 
koncu vsakega seminarja naj bi se 
preverilo znanje tečajnikov. 

Priporočila okrajnemu ljudskemu 
odboru 

1. Na podlagi priporočil okraj- 
nega zbora proizvajalcev v pretek- 

lih letih se je že v nekaterih stro- 
kovnih in rnjenskih šolah uvedel 
pouk o varnosti pri delu. Nujno po- 
trebno pa je, da se pouk posebnega 
obveznega piedmeta »varnost pri 
delu« uvede v vseh strokovnih iu 
vajenskih šolah, kakor tudi na teh- 
niških fakultetah ter medicinski fa- 
kulteti. Ta predmet morajo preda- 
vati priznani strokovnjaki za hi- 
giensko-tehnično varstvo, in to po 
enotnih programih. 

2. Okrajni center za zdravstvo 
naj sodeluje pri programiranju pre- 
ventivnih dejavnosti zdravstvenih 
domov in obratnih ambulant. Okraj- 
ni zdravstveni center naj skupno 
s pristojno zdravstveno službo ob- 
čin in poseimeznih gospodarskih or- 
ganizacij vodi pobudo ustanavljanja 
čim več obratnih ambulant, katere 
morajo delati predvsem na področju 
higiene dela. 

3. Okiajni zavod za zdravstveno 
varstvo naj okrepi svojo dejavnost 
na področju organizirane iu stro- 
kovno pravilno vodene borbe proti 
obstajanju in odkrivanju poklicnih 
obolenj. 

4. Svet za zdravstvo okrajnega 
ljudskega odbora naj doseže, da se 
bo ob priliki nudenja prve pomoči 
poškodovanim pri delu, na poti na 
delo ali z dela ugotavljal tudi even- 
tualni procent alkohola v krvi. 

Priporočilo občinskim sindikalnim 
svetom 

1. Občinski sindikalni sveti naj 
dosežejo spremembo kolektivnih 
pogodb, ki so že zastarele, tako da 
se bodo prilagodile novo izdanim 
zakonskim predpisom, predvsem pa 
prečiščenemu besedilu zakona o de- 
lovnih razmerjih. 

Priporočilo zbornicam 
J. V trgovini, gostinstvu in obrti 

že vedno naraščajo poškodbe pri 
delu in obolenja v zvezi s pokli- 
cem. Odgovarjajoče okrajne zbor- 
nice naj posvetijo leševanju tega 
problema več pozornosti iu naj da- 
jejo konkretne predloge za izbolj- 
šanje varnosti pri delu zaposlenih, 
ker ta podjetja, ki so tudi .večkrat 
teritorialno razdrobljena, ne morejo 
sama uspešno reševati te probleme. 

Priporočilo zavodu (-om) za socialno 
zavarovanje 

1. Zavodu (-om) za socialno zava- 
rovanje se priporoča, da naj glede 
na to, ker občinski in okrajni ljud- 
ski odbori nimajo dovolj sredstev 
za preventivno zdravstveno varstvo, 
namenijo iz svojih skladov znatno 
več sredstev zdravstveni službi za 
preventivno medicinsko dejavnost. 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

, OBČINA KAMNIK 
306. 

Na podlagi 106. in 107. člena za- 
kona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52-847/59) je Občinski-ljud- 
ski odbor Kamnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 13. aprila 1962 sprejel 

офок 
o ustanovitvi sklada 

za pospeševanje dejavnosti 
družbenih organizacij na območju 

občine Kamnik 

1. člen 
Ustanovi se sklad za pospeševa- 

nje dejavnosti družbenih organiza- 
cij za območje Kamnik (v nadalj- 
njem besedilu; >sklad«). 

Sredstva sklada se uporabljajo 
za gradnjo in vzdrževanje objektov 
in naprav družbenih organizacij ter 
za njihovo funkcionalno dejavnost. 

Sredstev, ki se v ta namen da- 
jejo iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 7 članov, ki 

jih imenuje občinski ljudski odbor, 
in sicer 3 izmed odbornikov občin- 
skega ljudskega odbora, 4 člane pa 
izmed članov družbenih organizacij. 

Upravni odbor izbere izmed sebe 
predsednika. 

3. člen 
V sklad se stekajo: 
1. del proračunskih sredstev, ki 

je določen v vsakoletnem občinskem 
proračunu; 

2. prispevki gospodarskih orga- 
nizacij, zavodov in ustanov; 

3. obresti sredstev sklada; 
4. posojila; 
5. darila. 

4. člen 1 

Atlministrativne zadeve sklada 
opravlja upravni organ občinskega 

ljudskega odbora, ki je pristojen 
za splošne zadeve iu družbene 
službe. 

5. člen 
Sklad ima rezervo. 
Skupna rezerva mora znašati 

lOVo vsakoletnih planiranih sredstev 
sklada. To višino mora rezerva do- 
seči v petih letih. Koliko se vsako 
leto vloži v rezervo, da doseže do- 
ločeno višino, določi pristojni svet 
občinskega ljudskega odbora na 
predlog upravnega odbora sklada. 

6. člen 
Upravni odbor sklada sestavi fi- 

nančni načrt sklada po smernicah 
občinskega ljudskega odbora ali pri- 
stojnega sveta občinskega ljudskega 
odbora. 

Natančnejše razmerje ustanovi- 
telja do sklada določi ustanovitelj 
s pravili. 

7. člen 
Ta odlok velja takoj in se ob- 

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

Si. 020-22/62-1/1. 
Kamnik, dne 13. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
307. 

Na podlagi t., 2, in 2. a člena za- 
kona o občinski dokladi in o po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 
in 52/59) je Občinski ljudski odbor 
Kočevje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvojalccv dne 
6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodke 
od kinetijstva v občini Kočevje 

za leto 1902 

1. člen 
V občini Kočevje se v letu 1962 

pobira občinska doklada od zave- 
zancev dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva je za leto 1962 ugotov- 
ljeni katastrski dohodek, doklada 
pa se odmerja za posamezne pre- 
dele oziroma katastrske občine po- 
sebej za kmetijske površine in po- 
sebej za go*dove po naslednjih 
stopnjah. 

1. Za kmetijske "površine 
a) za katastrske občine: Banja 

Loka, Borovec, Bosljiva Loka, Brcz- 
£'e, Briga, Bukova gora, Ceplje, Dol, 
)raga, Gotenica, Ilrib, Knežja lipa, 

Koče, Kočevska Reka, Koprivnik, 
Kumrova vas, Kuželj, Mačkovec, 
Mala gora. Mozolj, Nemška loka, 
Novi Laži, Osilnica, Podstenice, 
Predgrad, Polom, Potiskavee, Raj- 
henav Rajndol, Smuka, Spodnji log. 
Stari breg. Stari log, Suhor, Skrilj, 
Stalcerji, Trava, Vrh in Zurge: 

— če znaša letna davčna osnova 
do 30.000 din, se odmeri in plača 
občinska doklada po stopnji, ki zna- 
ša 16«/o 
nad 
nad 
nad 
nad 120. 
nad 160. 
nad 200. 
nad 250. 
nad 300. 

.000 do 

.000 do 

.000 do 
,000 do 
.000 do 
000 do 
000 do 
000 din 

50.000 din 
80.000 din 

120.000 din 
160,000 din 
200.000 din 
250.000 din 
300.000 din 

18 V« 
20% 
22 % 
24 »/o 
26'/o 
28 »/g 
30°/« 
32 »/o 

b) za katastrske občine: Črni po- 
tok. Koblarji, Fara, Kočevje, Livold, 
Mahovnik, Pirče, Podtabor, Stara 
cerkev in Zeljne: 

— če znaša letna davčna osnova 
do 30.000 din. se odmeri in plača 
občinska doklada po stopnji, ki zna- 
ša 20 Vo 
nad 30.000 do 50.000 din 
nad 50.000 do 80.000 din 

22»/« 
24 Vo 

nad 80.000 do 120.000 din 2b'l' 
nad 120.000 do 160.000 din 2S4i 
nad 160.000 do 200.000din 31'/' 
nad 200.000 do 250.000 din 34ЈЛ 
nad 250.000 do 300.000 din 37 ^ 
nad 300.000 din 40 

2. Za gozdove: 
Za vse katastrske občine v občin' 

Kočevje: 
— če znaša davčna osnova de 

30.000 din, se odmeri in plača občin' 
ska doklada po stopnji, ki znaša i'l' 
nad 30.000 do 70.000 din З11/1 

nad 70.000 do 150.000 din 411/' 
nad 150.000 do 250.000 din 5'/' 
nad 250.000 din 6"/' 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja i" 

plačuje v gotovini in na isti uačin 
kakor dohodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (№ 

list FLRJ št. 22/61 z vsemi poznej' 
šimi spremembami in dopolnitvam) 
odloka o podaljšanju veljavnost'! 
odloka o stopnjah dohodnine za 
leto 1961 tudi za leto 1962 (Uradu1 

list FLRJ št. 53/61) in uredbe o pri' 
silni izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Ur. list FLBJ 
št. 33/55) se uporabljajo tudi za od- 
mero in pobiranje občinske doklada 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določen® 

za dohodnino, veljajo tudi za občin- 
sko doklado. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objav6 

v »Glasniku«, uradnem vestnik" 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 

od 1. januarja 1962. 
St. 010-12/62-4/1. 
Kočevje, 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora1 

Drago Benčina 1. r. 

0ШШ ШВШМ-MOSTE- 
P0UE 

308. 
Zbor proizvajalcev Občinskega 

ljudskega odbora Ljubljana-Moste- 
Polje je na seji dne 16. aprila 19^' 
na podlagi L odstavka 137. člen-1 

zakona o volitvah in odpoklicu oo' 
bornikov ljudskega odbora (Uiadn' 
list LHS št. 25/57) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitv^ 

v zbor proizvajalcev Občinske#1' 
ljudskega odbora Moste-Polje v pr"' 
izvajalski skupini industrije, Ug0" 
vine in obrti v volilni enoti št. 
ki obsega volivce podjetij »Teol' 
Oljarna« in Mlinsko industrijo, k^1 

je prenehal mandat odborniku tcfl 
zbora Vladimiru Grosarju, ki je h'' 
izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo dne 4. junija 1962' 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku'' 

uradnem vestniku okraj« Ljubljan"' 
in na krajevno običajen način v na- 
vedeni volilni enoti. 

St. 020-1/62-1/1. 
Datum: 16. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odtrni"' 

Ciril Fain 1. r. 
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,*• ' < 309. 
Na podlagi 7. člena splošncgai 

znkona o ureditvi občin in okrajev 
(Uradni list FLRJ št. 26/55 in 29/57) 
je občinski ljudski odbor Ljubljamt- 
Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev: 
dne 16. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi statuta občine 

Ljubi jana-Moste-Pol je 

1. člen 
V statutu občine Ljubljana-Mo- 

ste-Polje, ki ga jc sprejel občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 10. februarja 1961, 
se 60. člen spremeni tako, da; 

a) se besedilo točke 11 nadome- 
sti z besedilom »Svet za šolstvo, 
prosveto in kulturo, ki ga sestav- 
ljajo predsednik in deset članov«; 

b) se črta točka 12; 
c) dosedanje točke 13, 14, 15 in 

16 postanejo točke 12, 13, 14 in 15. 

2. člen 
61. člen statuta se spremeni tako, 

'la se črtata enajsti in dvanajsti 
odstavek ter se nadomestila z novim 
odstavkom, ki se glasi: 

»Svet za šolstvo, piosveto in kul- 
turo opravlja zadeve s področja 
šolstva in predšolske vzgoje ter za- 
deve s področju prosvetnega in kul- 
turnega dela.« 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
"porablja pa se od 16. aprila 1962, 

St. 020-2/62-1/1. 
Datum: 16. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

i 

( M OBČINA RIBNICA ;; 

x 311. 
Na podlagi 3, točke 5. člena 

Uredbe o spremembah in dopolhit- 
vali tarife prometnega davka (Ur. 
list FLRJ št. 6/62) in 2. točke 26. Čle- 
na statuta občine Ribnica jc Občin- 
ski ljudski odbor Ribnica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 26. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem 
davku od prometa no drobno 

v občini Ribnica 

1. člen 
V odloku o občinskem davku od 

prometa na drobno v občini Ribnica 
(Glasnik št. 29/60) se v 2. členu be- 
sedilo pod e) spremeni ter glasi: 

e) od osebnih avtomobilov, avto- 
busov, traktorjev, tovornjakov in 
priklopnikov, kadar nabavljajo bla- 
go družbeno pravne osebe. 

2. člen 
4. člen se spremeni ter glasi: 
občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od piometa v trgovini, razen 

od prometa alkoholnih pijač, po 
stopnji 60/o; 

b) od prometa naravnih vin in 
ostalih alkoholnih pijač v trgovini 
po stopnji 200/o. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 421-10/62-04, 
Ribnica, dne 26, marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 
310. 

Na podlagi 4. odstavka 158. čl. 
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. 
list FLRJ št. 53/57, 44/58, 52/59, 27/60, 
53/60 in 52/61) tet 12. točke 25. člena 
?latuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
"e občinski ljudski odbor Ljubljana- 
^oste-Polje na seji občinskega zbo- 
'a in na seji zbora proizvajalcev 
"Hc 16. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
0 dopolnitvi odloka o položajnih 

plačah in dodatkih uslužbencev 
tiPi'ave občinskega ljudskega odbora 

L j ubij aua-Moste-Pol j e 

1. člen 
V odloku o položajnih plačah in 

dodatkih uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Moste- 
1 olje, ki ga je sprejel občinski 
'judski odbor Ljubljana-Moste-Polje 
"i seji občinskega zbora in na seji 
Jbora proizvajalcev dne 30. marca 
1962, se doda: 
, . a) v 4. členu nov drugi odstavek, 

se glasi: 
. »Položajna plača uslužbenca, do- 
locena po tem odloku, ne sme pre- 
Segati 30.000 dinarjev«; 

. b) v 5. členu za besedo »pred- 
Pisilu besede: 

»in ne višja od 68,000 dinarjev«. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

' »Glasniku«, uporablja pa se od 
• rnaja 1962 dalje. 

St. 113-12/62-1/1. 
Datum: 16. aprila 1962. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Ljubljana-Moste-Polje i 
Ciril Fain 1. r. 

312. 
Na podlagi 1. točke 5. člena ured- 

be o spremembah in dopolnitvah 
tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRj št. 6/62) in 2. točke 26. čle- 
na statuta občine Ribnica jc občin- 
ski ljudski odbor Ribnica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 26. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem 
davku občine Ribiica 

1. člen 
V delu C splošne tarife odloka 

o občinskem prometnem davku v 
občini Ribnica (Glasnik št. 14/60) 
se besedilo 1. točke pod a) spremeni 
ter glasi: 

a) od naravnega vina 204/o 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 421-9/62-04. 
Ribnica, dne 26. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 

СЗбША VRHNIKA 
313. 

Na podlagi 2. odstavka 2. člena 
zakona o ustvarjanju in porabi 
sredstev republiških in občinskih 
rezervnih skladov za potrebe go- 
spodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ št, 9/61) ter 26. člena statuta 
občine Vrhnika je Občinski ljudski 

odbor Vrhnika na seji občinskega 
žbdra in na seji zbora pioizvajalcev 
ale 31. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o povišanju stopnje prispevka 

v skupni rezervni sklad 
gospodarskih organizacij 

za leto 1962 

1. člen 
Odstotek prispevka v skupni re- 

zervni sklad gospodarskih organi- 
zacij za leto 1962, določen v prvem 
odstavku 2. člena citiranega zakona, 
se zviša na 3%. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa sc 
za vse leto 1962. 

St. 4/1-010-25/62. 
Dne 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

314. 
Na podlagi 27. in 28, Člena za- 

kona o prispevku iz dohodka go- 
spodarskih organizacij (Uradni list 
1'LRJ št. S/61) ter 26. člena statuta 
občine Vrhnika je Občinski ljudski 
odbor Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajal- 
ceo dne 31. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o razdelitvi prispevka iz dohodka 
gospodarskih organizacij storitvene 

obrti 

1. Člen 
Gospodarskim organizacijam sto- 

ritvene obrti: 
Kovinarsko mehanični delavnici 

Vrh nika; 
Elcktrostrojncmu podjetju »Elek- 

tron« Vrhnika; 
Splošnemu krojaštvu in šivilj- 

stvu Vrhnika in 
Krojaštvu Borovnica 

se odstopi za leto 1962 23% obra- 
čunanega prispevka iz dohodka, 

da ga vložijo v svoje sklade. 

2. člen 
Ostalih 750/o obračunanega pri- 

spevka iz dohodka od v prvem čle- 
nu navedenih gospodarskih organi- 
zacij in 100 0/o obračunanega ali 
pavšaliranega prispevka iz dohodka 
ostalih gospodarskih organizacij 
storitvene obrti in gostinskih go- 
spodarskih organizacij pripada v ce- 
loti občinskemu proračunu, oziroma 
skladu za šolstvo. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
za vse leto 1962. 

St. 4/-010-24/62. 
Dne 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1, r. 

OBČINA ZAGORJE CB SAVI 
315. 

Na podlsgi 12. člena zakona o 
službi za zaposlovanje delavcev 
(Uradni list FLRJ št. 27-373/60) in 
26. člena statuta občine Zagorje ob 
Savi jc občinski ljudski oabor Za- 
gorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
7. fsbruarja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o spremembi in dopolnitvi odločbe 
o ustanovitvi Zavoda za zaposlova- 

nje delavcev v Zagorju ob Savi. 

Odločbe občinskega ljudskega 
odbora Zagorje ob Savi o ustano- 
vitvi .Zavoda za zaposlovanje de- 
lavcev v Zagorju ob Savi štev. 01- 
-1-111/1-60 od 28. oktobra 1960 (ob- 
javljeno v »Glasniku« okraja Ljnb- 
Ijana štev. 7/61 dne 27. jan. 1961) 
in o" dopolnitvi odločbe o ustano- 
vitvi Zavoda za zaposlovanje de- 
lavcev Zagorje ob Savi štev. Ol-Va- 
-43/1 od 21. junija 1961 (objavljeno 
v »Glasniku« okraja Ljubljana št. 
64 dne 25. avg. 1961) se spremenijo 
in dopolnijo tako, da se prečiščeno 
besedilo tistanovitvene odločbe 
glasi; 

1. 
Ustanovi se Zavod za zaposlova- 

nje delavcev (v nadaljnjem bese- 
dilu: »zavod«) kot samostojni zavod. 

Ime zavoda je: Zavod za zapo- 
slovanje delavcev Zagorje ob Savi. 

Sedež zovoda je v Zagorju ob 
Savi. 

2. 
Zavod opravlja na svojem ob- 

močju zlasti tele zadeve: 
1. skrbi za strokovno usposab- 

ljanje oziroma prekvalifikacijo za- 
časno brezposelnih delavcev in or- 
ganizira v ta namen strokovno za- 
poslovanje in prekvalifikacijo, upo- 
rablja zato posebne ustanove in so- 
deluje z organizacijami, zavodi za 
socialno zavarovanje, zavodi za 
strokovno usposobitev ter za medi- 
cinsko in poklicno rehabilitacijo, z 
zdravstvenimi zavodi, zavodi social- 
nega vorstva i, dr.; 

2. opravlja poklicno usmerjanje 
in sodeluje v ta namen s šolami in 
drugimi organizacijami in ustano- 
vami; 

3. opozarja pri sestavljanju ob- 
činskega družbenega plana na pro- 
bleme brezposelnosti ter na mož- 
nosti in potrebe zaposlitve; 

4. sprejema prijave in vodi evi- 
denco o delavcih, ki prvič iščejo 
zaposlitve, in o delavcih, ki jim je 
prenehalo delovno razmerje, o iz- 
praznjenih in novih delovnih mestih 
pri organizacijah, o prostih delov- 
nih mestih za invalide in o prostih 
mestih za učenje poklica ter o za- 
poslenih tujih državljanih; 

5. zbira podatke o rezervah in 
presežkih delovne sile in o prihod- 
njih potrebah po delovni sili na 
svojem območju; 

6. pošilja delavce k organizaci- 
jam, ki imajo nezasedena delovna 
mesta; 

7. odloča o zahtevah začasno 
brezposelnih delavcev in o njiho- 
vih pravicah med brezposelnostjo 
ter jim izplačuje denarna nado- 
mestila in druge denarne zahteve; 

8. preskrbuje začasno prenočišča 
in hrano tistim, ki iščejo zaposlitve; 

9. poroča zavodu za ljudsko re- 
publiko o presežkih delovne sile in 
o nezasedenih delovnih mestih na 
svojem območju ter o svojem delu; 

10. upravlja svoje sklaoe. 

3. 
Sredstva za službo za zaposlova- 

nje delavcev se zagotovijo s pri- 
spevkom za zaposlovanje delavcev, 
ki se izloča iz osebnega dohodka 
delavcev, in dopolnilnimi siedstvi 
iz proračuna občine Zagorje ob 
Savi. 

4. 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za zagotovitev pravi« 

brezposelnih delavcev. 
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b) sklad za investicije, 
c) rezervni sklad, 
d) sklad skupne porabe. 

5. 
Zavod je pravna oseba. 
Pravila zavoda sprejme svet za- 

voda, potrdi pa jih svet za delo 
občinskega ljudskega odbora. 

6. 
Za uslužbence in delavce zavoda 

veljajo določbe zakona o javnih 
uslužbencih in zakona o službi za 
zaposlovanje delavcev ter predpi- 
sov, izdanih na podlagi teh zakonov, 

7. 
Osebni dohodki uslužbencev se 

določijo s pravilnikom o formiranju 
io delitvi osebnih dohodkov, ki ga 
sprejme kolektiv zavoda in potrdi 
svet zavoda. 

8. 
Organa zavoda sta svet in di- 

rektor. 
Svet ima predsednika in osem 

članov, zastopa ga predsednik, ki 
ga imenuje občinski liudski odbor. 
Občinski ljudski odbor imenuje 
nadalje člana sveta na predlog go- 
spodarskih organizacij, in sicer tri 
člane na predlog Rudnika rjavega 
premoga Zagorje ob Savi in onega 
člana na predlog Industrije grad- 
benega materiala, dva člana dele- 
gira v svet Občinski sindikalni 
svet, enega člana pa Podružnica 
zavoda za socialno zavarovanje Za- 
gorje ob Savi. Direktor jo član 
sveta po svojem položaju. Direk- 
torja imenuje in razrešuje občinski 
ljudski odbor. 

9. 
Ta odločba se objavi v >Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 022-1/62-1. 
Datum: 7. februar 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

316. 
Na podlagi 22. člena in 16. točke 

50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52), 11. in 41. člena zakona o 
knjižnicah (Uradni list LRS, štev. 
26/61) in 2. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, štev. 51/57) je 
občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 7. mar- 
ca 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Javne knjižnice 

v Zagorju ob Savi. 

1. 
Ustanovi se »Javna knjižnica« 

Zagorje ob Savi kot finančno sa- 
mostojni zavod (v nadaljnjem bese- 
dilu »zavod«). 

lino zavoda je: Javna knjižnica. 
Sedež zavoda: Zagorje ob Savi. 

2. 
Naloge zavodi so: 
— zb ira, strokovno obdeluje in 

hrani knjižnično gradivo. 
— omogoča uporabo knjižnične- 

ga gradiva državljanom, zavodom in 
organizacijam. 

— organizira in vodi javno či- 
lalnico. 

— skrbi za kulturno vzgojo in 
razvedrilo državljanov. 

— nudi pohioč pri znanstvenem 
in umetniškem delu. 

— popularizira knjižnično gradi- 
vo z organiziranjem razstav, kul- 
turnih prireditev. 

— skrbi za napredek knjižničar- 
ske službe ter sodeluje z drugimi 
organi in zavodi zaradi smotrtie 
uporabe knjižničnega gradiva. 

3. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki mu je dano v upravljanje, in s 
premoženjem, ki ga pridobi s svojo 
dejavnostjo. 

4. 
Zavod posluje po pravilih, ki jih 

sprejme svet knjižnice, potrdi pa 
ustanovitelj. 

5. 
Javno knjižnico vodita »vet 

knjižnice in upravnik. Svet knjiž- 
nice šteje 7 članov, ki jih imenuje 
občinski ljudski odbor, in sicer ene- 
ga člana izmed odbornikov, ostale 
člane pa izmed kulturnih in pro- 
svetnih delavcev zainteresiranih 
zavodov in organizacij. Upravnik 
t'e po svojem položaju član sveta 
;njižnice. Svet knjižnice se imenuje 

za dve leti in voli iz svojih članov 
predsednika. 

Upravnika zavoda imenuje in 
rozrešuje občinski ljudski odbor. 

6. 
Financiranje dejavnosti zavoda 

se uredi s pogodbo med ustanovite- 
ljem in knjižnico v skladu s pred- 
pisi o financiranju samostojnh za- 
vodov. 

7. 
Pristojni organ za zadeve zavoda 

е Svet za prosveto občinskega 
judskega odbora Zagorje ob Savi. 

Zakonitost dela zavoda nadzoruje 
ustrezni upravni občinski organ. 

8. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 033-2/62-1. 
Datum: 7. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

317. 
Po 18. členu zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o javnih 
uslužbencih (Ur. list FLRJ, št. 52/61) 
in 8. točke odloka o organih, pri 
katerih bo napravljen preizkus, ali 
je mogoče zagotoviti državnim or- 
ganom sredstva za delo na načelih 
dohodka in ali je na teh načelih 
možna njihova notranja ureditev 
(Ur. list FLRJ, št. 3/62) in 26. člena, 
tč. 11 statuta občine Zagorje ob 
Savi je občinski ljudski odbor Za- 
gorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 28. marca 1062 sprejel 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih or- 
ganov, ustanovitvi, izvolitvi ter o 
pravicah in dolžnostih sveta delov- 
nega kolektiva in arbitražnega sve- 
ta uprave občinskega ljudskega 

odbora Zagorje ob Savi. 

1. člen 
Upravo ljudskega odbora seslav- 

Ijajo temeljni, posebni In drugi 
upravni organi. 

Temeljni upravni organi so: 
— oddelek za splošne zadeve in 

družbene službe. 
— oddelek za notranje zadeve, 
— oddelek za gospodarstvo, 
— oddelek za finance, 
— oddelek za gradbene in komu- 

nalne zadeve,, 
— odsek za narodno obrambo. 
Posebni upravni organi so: 
— uprava za dohodke. 

— urad krajevne skupnosti Cem- 
šcuik, 

— urad krajevne skupnosti Sent- 
gotard, 

— urad krajevne skupnosti 
Mlinše, 

— urad krajevne skupnosti Se- 
nožeti, 

— urad krajevne skupnosti Pod- 
kum. 

Drugi organi so: 
— sodnik za prekrške, 
— urad tajnika. 

2. člen 
Notranja organizacija in siste- 

matizacija delovnih mest upravnih 
organov se določita s pravilniUćm 
o notranji organizaciji, delovnih 
razmerjih in delitvi dohodka. 

3. člen ' 
Delovni kolektiv sestavljajo vsi 

uslužbenci, ki so v rednem delov- 
nem razmerju v upravnih organih 
ljudskega odbora. 

Pravice in dolžnosti izvršuje de- 
lovni kolektiv neposredno ali po 
svetu delovnega kolektiva, 

4. člen 
Delovni kolektiv neposredno: 
— voli in razrešuje člane sveta 

delovnega kolektiva, 
— razpravlja in sklepa o poro- 

čilih sveta, 
— daie smernice za upravljanje 

sklada sltupne porabe, 
— izvršuje druge pravice, ki mu 

jih dajejo predpisi. 

5. člen 
Svet delovnega kolektiva izvoli 

delovni kolektiv izmed svojih čla- 
nov. Svet ima 11 članov. 

Prve volitve članov sveta de- 
lovnega kolektiva pripravi in izvedo 
sindikalna organizacija. Volitve so 
tajne. 

6. člen 
Svet delovnega kolektiva: 
— sprejejtna skupaj s tajnikom 

ljudskega odbora pravilnik o orga- 
nizaciji, delovnih razmerjih In de- 
litvi dohodka. Pravilnik stopi v ve- 
ljavo, ko ga potrdi ljudski odbor; 

— sprejema skupaj s tajnikom 
finančni načrt in zaključni račun; 

— odloča skupaj s tajnikom in 
drugimi pristojnimi organi o spre- 
jemu uslužbenca na razpisano de- 
lovno mesto ter o odpovedi usluž- 
bencem; 

— soodloča skupaj s tajnikom o 
vseh vprašanjih, ki se tičejo notra- 
njih razmerij organa v okviru In 
obsegu veljavnih predpisov; 

— odloča na prvi oziroma na 
drugi stopnji v zadevah, za katere 
je pristojen po veljavnih predpisih; 

odloča na predlog tajnika o 
uvedbi nadurhega delo; 

— daje delovnemu kolektivu 
polletna poročila o svojem delu; 

— daje mnenja in predloge o 
vseh notranjih zadevah organa v 
primerih, ko ne odloča sam; 

— upravljo sklad skupne po- 
rabe ; 

— izvršuje še druge pravice ■ in 
dolžnosti, ki so določene s predpisi, 
ter naloge, ki mu jih naloži delov- 
ni kolektiv. 

Način dela sveta se določi s pra- 
vilnikom o notranji organizaciji, 
delovnih razmerjih in delitvi do- 
hodka. 

7. člen 
Akte iz enakopravne pristojnosti 

tajnika in sveta sopodnisuje pred- 
sednik oz. predsedujoči član sveta. 

8. člen 
Zn reševanje sporov med svetom 

delovnega kolektiva in tajnikom se 
ustonovi arbitražni svet. 

Arbitražni svet odloča o sporih 

GLASNIH 

n^ed delovnim kolektivom ali nje- 
govim svetom in tajnikom ter o 
pritožbah uslužbencev občinsko 
uprave zoper odločbe tajnika in 
sma delovnega kolektiva o delitvi 
osebnega dohodka uslužbencev or* 
gana. 

Arbitražni 8yet predstavljajo 
podpredsednik ljudskega odbora 
kot predsednik oz. član IjudskćgA 
odbora, ki ga določi občinski ljud- 
ski odbor, predsednik ali član svet^ 
za občo upravo in notranjo zadevd 
in še en ljudski odbornik. 

Predsedlnik in člani arbitražnega 
sveta imajo svoje namestnike. 

Namestnik predsednika mora biti 
odbornik občinskega ljudskega od- 
bora. 

Predsednik sveta delovnega ko- 
lektiva in tajnik LO poročata ar- 
bitražnemu svetu o sporni zadevi, 
preden ta o njej odloči. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

T »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od i. januarja 1962. 

Številka: 116-2/61-1. 
Datum: 28. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

Razpis 
Komisija za uslužbenske zadeve 

občinskega ljudskega odbora Gro- 
suplje razpisuje naslednja delovna 
mesta za: 

referenta zn gradbene zadeve — 
z visoko ali srednjo izobrazbo; 

pravnega referenta v oddelku za 
splošne in notranje zadevo — z vi- 
Sbko izobrazbo; 

pravnega referenta v oddelku za 
finance — z visoko izobrazbo. 

Nastop službe je možen takoj. 
Pismene in kolkovano ponudbe 

s življenjepisom, podatki o izo- 
brazbi ter strokovni praksi naj kan- 
didati vložijo pri občinskem ljud- 
skem odboru Grosuplje v 15 dneh 
po objavi razpisa v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Komisija za uslužbenske 
zadeve občinskega ljud- 
skega odbora Grosuplje 

VSEBINA 
Priporočilo občinskim zborom proizva- 
jalcev k razpravi o gibanju gospodar- 
etva v prvih dveh mesecih t. 1. 
Sklopi k poročilu o problematiki s pod- 
ročja HTV službo za 1. 1%1. 

306. Odlok o ustanovitvi sklada za pospe- 
Sevanje dejavnosti družbenih organiza- 
cij občino Kamnik. 

307. Odlok o občinski dokladi, na dohodko 
od kmetijstva za 1. 1062 občine Ko- 
čevje. 

308. Odlok o razpisu nadomestnih volite^ 
občine Ljubi jana-Moste-Poljo. 

309. Odlok o spremembi statuta občine Ljub-- 
1 jana-Moste-Pol je. 

310. Odlok o dopolnitvi odloka o položajnih 
plačah in dodatkih usln/bencev unravo 
občinskega ljudskega odbora Ljubljatia- 
Moste-Polje 

311. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Ribnica. 

312. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
občine Ribnica. 

313. Odlok o povišanju stopnjo prispevke 
v. skupni rezervni sklad gospodarskih 
organizacij za I. 1962 občina Vrhnika. 

314. Odlok o razdelitvi prispevka iz dohodka 
gospodarskiji organizacij storitvene obrti 
občine Vrhnika. 

315. Odločba o spremembi in dopolnitvi od' 
lo^bo o ustanovitvi Zavoda za zaposlo- 
vanje delavcev v Zagorju ob Sflvl. 

316. )dločba o ustanovitvi javne knjižnico 
v Zagorju ob Savi. 

317. Odlok o notranji organizaciji upravnih 
organov, ustanovitvi, izvolitvi ter o 

icah in dolžnost in sveta delovnega 
kolektiva in arbitrarnega sveti uprave 
občinskega ljudskega odbora Zagorje 
ob Sovi. 
Razpis delovnih mest v upravi občino 
Grosuplje. 


