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c) profesorji z B diplomo plačo 
predmet, učitelja I, kategorije; 

d) profesorji brez B diplome plačo 
učitelja I. kategorije. 

OBČINA KAMNIK 
318. 

Na podlagi 1., 2. in 2. a člena Te- 
meljnega zakona o občinski dokladi 
ln o posebnem krajevnem prispevku 
(Uradni list FLRJ št. 19/55, 19/57, 
55/57, 52/58 in 52/59) in 26. člena Sta- 
tuta občine Kamnik je občinski Ijud- 
ski odbor Kamnik na' seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 4. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
0 uvedbi občinske doklađe na do- 

hodke od kmetijstva v občini 
Kamnik za leto 1962 

1. člen 
V občini Kamnik se pobira za leto 

*962 občinska doklada od zavezan- cev dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova za - občinsko doklado od 

Kmetijstva je za leto 1962 ugotov- 
Чеп! katastrski dohodek, doklada pa 
SG odmeri za posamezne katastrske 
^bčine posebej za kmetijske povr- 
šne in posebej za gozdove po na- 
stednjih stopnjah; 

1. za kmetijske površine: 
a) za katastrske občine; Godič, 

^amnik, Križ, Kaplja vas. Klanec, 
Košiše, Mekinje, Mlak,a, Moste, Na- 
*)vče, Nevlje, Podgorje, 4 Suhadole, 
Stranje, Smarca, Tunjice, Volčji po- 
tpk se odmeri in plača občinska do- 
klada od davčne osnove po stopnji: 

do 30.000 23 % 
Od 30.000 do 50.000 26% 
od 50.000 do 80.000 28 % 
od 80.000 do 120.000 30 % 
od 120.000 do 150.000 32 % 
od 150.000 do 200.000 34 % 
od 200.000 do 250.000 38 % 
od 250.000 do 300.000 42 % 
od 300.000 do 400.000 46 % 
od 400.000 do 500.000 50 % 
od 500,000 do 600.000 55 % 
b) za katastrske občine; Bistriči- 
Cešnjice, Črna, Gozd, Hruševka, 

Uribi, Loke, Motnik, Zg. Motnik, 
Paloviče, Podhruška, Pšajnovica, 
Spitalič, Šmartno, Tučna, Tuhinj, 
dojile. Županje njive. 
. se odmori in plača občinska do- 
klada od davčne osnove po stopnji: 

do 30.000 7 % 
od 30.000 do 50,000 9 % 
od 50.000 do 80.000 11 % 
od 80.000 do 120.000 13% 
od 120.000 do 150.000 16 % 
Od 150.000 do 200.000 18 % 
od 200,000 do 250.000 21 % 
od 250.000 do 300.000 24 % 
2. za gozdove; 

j. za vse katastrske občine v občini 
•^arnnik; 

do 30.000 1 % 
od 30.000 do 50.000 2 % 
od 50.000 do 80.000 3 % 
od 80.000 do 120.000 4 % 
od 120.000 do 150.000 5% 
od 150.000 do 200.000 6 % 
Občinska doklada se plačuje v 

j |0J0vini istočasno in na isti način, 
i akor ustrezajoča dohodnina. 

3. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Urad- 

ni list FLRJ št. 22/61) z vsemi spre- 
membami in dopolnitvami in uredbe 
o prisilni Izterjavi davkov in dru- 
gih proračunskih dohodkov (Uradni 
list FLRJ št. 33/53 in 25/57) se upo- 
rabljajo tudi za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

4. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za občin- 
sko doklado. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. Ko začne veljati 
ta odlok, preneha veljati odlok o 
podaljšanju'veljavnosti in spremem- 
bi odloka o uvedbi občinske dokla- 
de na dohodke od kmetijstva v ob- 
čini Kamnik za leto 1961 (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 39/61). 

Številka; 020-21/62-1 
Kamnik, dne 4. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Vidervol 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 

319. 
Na podlagi 1., 2. in 3. člena te- 

meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebnem krajevnem prispevku 
(Uradni list FLRJ št. 19/55, 19/57, 
52/58 in 52/59) je občinski ljudski 
odbor Kočevje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
občinski dokladi na dohodke od sa- 
mostojnih poklicev in premoženj za 
leto 1961 na območju občine Kočevje 

za leto 1962. 

1. člen 
Odlok o občinski dokladi na do- 

hodke od samostojnih poklicev in 
premoženj za leto 1961 (Glasnik, 
okraja Ljubljana št. 38/61) velja tudi 
v letu 1962. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 010-16/62-4/1 
Kočevje, 20. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bcnčina 1. r. 

\ODLOK 
o višini dohodnine v stalnem 

znesku v občini Kočevje za leto 1962 

1. člen 
Odlok o višini dohodnine v stal- 

nem znesku v občini Kočevje za leto 
1961 (Glasnik pkraja Ljubljana št. 
51/61) se bo uporabljal tudi v letu 
1962. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka; 010-15/62-4/1. 
Kočevje, 20. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina 1. r. 

320. 
Na podlagi 4. točke odloka o stop- 

njah dohodnine za leto 1961, kate- 
rega veljavnost je podaljšana za leto 
1962 (Uradni list FLRJ št. 13/61 in 
53/61) je občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 6. apri- 
la 1962 sprejel —  

321. 
Na podlagi 23. čl. Temeljnega za- 

kona o financiranju šolstva (Uradni 
list FLRJ št. 53/60) je Občinski ljud- 
ski odbor Kočevje na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji šol na območju 

občine Kočevje 

1. člen 
Zaradi razdelitve sredstev Sklada 

za finansiranje šolstva se glede na 
število učencev in povprečno porab- 
ljenih sredstev za osebne in mate- 
rialne izdatke na enega učenca raz- 
vrstijo šole v naslednje kategorije; 

I. kategorijo; osnovne šole do 15 
učencev Laze in Novi kot. Za mate- 
rialne izdatke 10.000 din na učenca 
in 50.000 din na oddelek. 

II. kategorija: osnovne šole od 16 
do 25 učencev. Knežja lipa, Onek, 
Kostel, Stari log. Polom in Banja 
loka. Za materialne izdatke 7000 din 
na učenca in 50.000 din na oddelek 

III. kategorija: osnovne šole od 
26 učencev naprej; Mozelj, Vimol, 
Zeljne. Predgrad, Trava. Osilnica, 
Podpreska, Koprivnik, Struge, Li- 
vold. Kočevska reka. Stara cerkev, 
J. Seško, M, Bračič, Vas Fara in Po- 
sebna šola 5000 din na učenca in 
50.000 din na oddelek. 

IV. kategorija: Gimnazija in glas- 
bena šola 8000 din na dijaka in 60.000 
din na oddelek. 

Šolam vseh kategorij se doda še 
ocenjena vsota za redno vzdrževanje 
zgradbe. 

2. člen 
Za osebne prejemke učnega oseb- 

ja se določijo štiri kategorije; 
V I. kategoriji so uslužbenci brez 

strokovnega izpita; 
v II. kategoriji so uslužbenci 6 let 

po položitvi strokovnega izpita; 
v HI. kategoriji so uslužbenci 9 

let po drugi kategoriji; 
v IV. kategoriji so uslužbenci po 

končani III. kategoriji dalje. 
Uslužbenci brez diplome dobivajo: 
a) učitelji znižane za 4000 din me- 

sečno; 
b) predmetni učitelji plačo učite- 

lja I. kategorije; 

3. člen * 
Učna obveznost znaša; 
a) za uslužbence s srednje stro- 

kovno izobrazbo 24 ur tedensko; 
b) za uslužbence z višjo in visoko 

izobrazbo 22 ur tedensko; 
c) za učitelje s komb. poukom na 

niže org. šolah 36 ur tedensko. 

4. člen 
Osebni prejemki so predvideni: 
a) uslužbenci s srednje strokovno 

izobrazbo v razponu od 28.000 do 40 
tisoč din netto; 

b) uslužbenci z višjo strokovno 
izobrazbo v razponu od 32.000 do 44 
tisoč din netto; 

c) uslužbenci z visoko strokovno 
izobrazbo v razponu od 36.000 do 48 
tisoč din netto; 

d) pisarniški uslužbenci do 32.000 
din; 

e) snažilka do 18.000 din, ali del 
tega po času zaposlitve; 

f) hišniki do 28.000 din z odbit- 
kom naturalnih prejemkov. 

5. člen 
Upraviteljski dodatek znafe na 

više org. šolah od 3000 do 10.000 din 
za administrativno in finančno po- 
slovanje šol. 

6. člen 
Uslužbenci enoodd. šol imajo za 

celotno delo na šoli eno in pol plačo 
z učno obveznostjo 36 ur in vode- 
njem administrativnega in finanč- 
nega poslovanja. 

7. člen 
Odpadejo vsi dosedanji dodatki 

razen dodatka na težka mesta, Id 
ostane v veljavi še nadalje v dose- 
danji višini. Na više org. šolah se 
bo plačeval dosedanji honorar za 
obvezne ure po predmetniku, če niso 
mesta v celoti zasedena. 

8. člen 
Osebne prejemke določa pravil- 

nik o delitvi osebnih prejemkov, 
sprejet od delovnega kolektiva, po- 
trjen od strani šolskega odbora in 
ObLO Kočevje z veljavnostjo od 
1. 1. 1962. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 402-10/62-1/1. 
Datum: 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Bcnčina Drago 1. r. 
il 

322. 
Na podlagi 31. člena zakona o 

cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27-460/61) in 27. člena statuta ob- 
čine Kočevje je občinski ljudski od- 
bor Kočevje na skupni seji občin- 
skega zbora in občinskega zbora 
proizvajalcev, dne 6. aprila 1962 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada 

občine Kočevje 
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1. člen 
Ustanovi se cestni sklad z ime- 

nom »Cestni sklad občine Kočevje« 
(v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. dohodki za finansiranje, vzdr- 

ževanja, rekonstrukcije in gradnje 
cest, ki pripadajo občinskemu ljud- 
skemu odboru Kočevje po zakonu o 
cestnih podjetjih oziroma po predpi- 
sih, izdanih na podlagi tega zakona; 

2. dotacije iz občinskega prora- 
čuna; 

3. drugi dohodki (dotacije, pomo- 
či, darila); 

4. sklad lahko najame tudi po- 
sojilo. 

3. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati samo za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in gradnjo cest v okviru 
programa razvoja cestne mreže. 
Program razvoja cestne mreže določi 
upravni odbor sklada, v soglasju s 
svetom za komunalne in stanovanj-- 
ske zadeve občinskega ljudskega od- 
bora. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za vzdr- 

ževanje javnih cest brez povračila. 
Sredstva sklada se dajejo za re- 

konstrukcijo in gradnjo javnih cest 
praviloma brez povračila, lahko pa 
v skladu s pravili tudi proti pla- 
čilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba, ki Ima 

svoja pravila. 
S pravili se določa organizacija 

in način poslovanja. 
Sprejme jih upravni odbor sklada 

potrdi pa svet za komunalne in sta- 
novanjske zadeve pri občinskem 
ljudskem odboru Kočevje. 

6. člen 
Sklad upravlja po načelih druž- 

benega upravljanja upravni odbor, 
ki ga imenuje občinski ljudski odbor 
Kočevje izmed prometnih in javnih 
delavcev in šteje 5 članov. 

7. člen 
Predsednika upravnega odbora 

sklada in namestnika izvolijo člani 
upravnega odbora izmed sebe. ч 

8. člen 
Sklad posluje po določbah zako- 

na o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada se za 
vsako leto določijo s finančnim na- 
črtom, katerega sprejme upravni od- 
bor v skladu s programom razvoja 
lestne mreže, potrdi pa občinski 
ljudski odbor. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne 

rezerve, letna vlaganja v rezervo in 
"ok, do katerega mora rezerva doseči 
določeno višino, določi svet za ko- 
munalne in stanovanjske zadeve ob- 
■•inskega ljudskega odbora Kočevje 
na predlog upravnega odbora sklada. 

10. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje zadeve: 
1. sprejema pravila sklada; 
2. predlaga program razvoja cest- 

ne mreže: 
3. sprejema finančni načrt sklada; 
4. odloča o dajanju sredstev iz 

sklada; 
5. sprejema izvrševanje del, za 

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

da; 
7. opravlja druge naloge, ki so 

dane s pravili sklada in drugimi 
predpisi. 

11. člen 
Naredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je načelnik 
oddelka za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve uprave občinskega 
ljudskega odbora Kočevje. 

12. člen 
Upravne in administrativne zade- 

ve sklada opravlja oddelek za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve, vse 
finančne in računovodske posle pa 
oddelek za finance uprave občinske- 
ga ljudskega odbora Kočevje. 

13. člen 
Sedanji cestni sklad občinskega 

ljudskega odbora Kočevje se odpra- 
vi s sprejetjem tega odloka, neupo- 
rabljena sredstva in obveznosti tega 
sklada, vštevši njegova sredstva, ki 
so blokirana za rezervo, preidejo na 
cestni sklad občine Kočevje, ki je 
ustanovljen s tem odlokom. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 402-11/02-1/1. 
Kočevje, dne 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina 1. r. 

333. 
Na podlagi 106. člena Zakona o 

proračunih in finansiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 52/59), 
2. odst. le. člena in 2. točke 50. čle- 
na Zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. list LRS št. 19/52) ter 9. 
člena Pravilnika o vzdrževanju dr- 
žavnih, zadružnih in zasebnih ple- 
menjakov ter o načinu plačevanja 
skočnine (Ur. list LRS št. 41-612/58) 
je Občinski ljudski odbor Kočevje 
na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 6. aprila 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za pospeševanje 

kmetijstva 

1. člen 
Ustanovi se sklad za pospeševa- 

nje kmetijstva za območje občine 
Kočevje. 

S sredstvi sklada se plačuje: 
— organizacija in izvedba umet- 

nega osemenjevanja govedi in plače- 
vanje vzdrževalnine vsem oskrbo- 
valcem priznanih plemenjakov; 

— daje se finančna pomoč za na- 
bavo novih plemenjakov ter opreme 
pripustnih postaj; 

— odškodnina za tuberkulozne 
živali, ki bodo zaklane zaradi izko- 
reninjenja navedene bolezni; 

— stroške za diagnosticiranje in 
za zatiranje živalskih kužnih bolezni; 

— stroški ostalih organiziranih 
akcij za pospeševanje kmetijstva. 

Sredstev, ki se v ta namen daje- 
jo, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je samostojna pravna 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 

Člane upravnega odbora imenuje 
ustanovitelj za dobo 2 let in sicer 
2 člana imenuje občinski ljudski 
odbor na seji obeh zborov, ostale 
člane pa predlagajo kmetijske go- 
spodarske organizacije. 

4. člen 
V sklad se steKujo: 
a) pavšalna skočnina, ki jo pla- 

čujejo vsi lastniki plemenic po od- 
loku občinskega ljudskega odbora 
Kočevje, objavljenem v »Glasniku« 
okraja Ljubljana št. 36/58. 

b) Proračunske dotacije občinske- 
ga ljudskega odbora Kočevje: 

— za plačevanje odškodnine za 
tuberkulozne živali; 

za potrebe veterinarske službe pri 
diagnosticiranju in zatiranju kužnih 
bolezni; 

— za ostale organizirane akcije 
pri pospeševanju kmetijstva, ki jih 
predlaga svet za kmetijstvo in go- 
zdarstvo občinskega ljudskega odbo- 
ra Kočevje. 

c) Določeni del tarife za tuberku- 
linizacijo živali po 6. točki odredbe 
o obveznem izkoreninjenju goveje 
tuberkuloze. 

d) Dotacije kmetijskih gospodar- 
skih organizacij na območju občine 
Kočevje za izvedbo akcije izkoreni- 
njenja tuberkuloze. 

5. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja pristojni upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora Kočevje. 

6. člen 
Sredstva sklada, ki niso potroše- 

na v proračunskem letu, se lahko 
prenesejo v naslednje proračunsko 
leto. 

7. člen 
S tem odlokom se razveljavi od- 

lok o ustanovitvi sklada za plačeva- 
nje odškodnin za tuberkulozne ži- 
vali, objavljen v »Glasniku« okraja 
Ljubljana št. 19-180/62. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 402-16/62-1/1. 
Kočevje, dne 19. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Benčina Drago 1. r. 

324. 
Na podlagi 16. člena Zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list LRS št. 22/59) in 11. točke 
27. člena statuta občine Kočevje je 
Občinski ljudski odbor Kočevje na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 6. aprila 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvah odloka 
o sistematizaciji delovnih mest v 
upravi občinskega ljudskega odbora 
Kočevje, tako da se v prečiščenem 
besedilu glasi: 

ODLOK 
o sistematizaciji delovnih mest 
v upravi občinskega ljudskega 

odbora Kočevje 

1. člen 
Delovna mesta in strokovna iz- 

obrazba uslužbencev za posamezna 
delovna mesta se določijo tako: 

Tajnik — uslužbenec I. vrste. 
Urad tajnika: 
pravni referent in referent za 

OMT službo — uslužbenec I. vrste, 
pei-sonalni referent — uslužbenec II. 
vrste, 

vodja pisarne predsednika in taj- 
nika — uslužbenec III, vrste. 

Oddelek za splošne in notranje 
zadeve: 

načelnik — uslužbenec I. vrste, 
pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec III. vrste. 

GLASNIH 

Odsek za družbene službe: 
referent za šolstvo in prosveto 

usluž. I, vrste, 
referent za invalidske zadeve 

usluž. I. vrste, 
referent za borce — uslužbenec 

III. vrste, 
referent za zdravstvo — uslužbe- i 

nec III. vrste, 
referent za socialno varstvo -* 

usluž. II. vrste, 
referent za mladinsko varstvo 

usluž. II. vrste, 
sanitarni Inšpektor — uslužbenec 

I. vrste, 
strojepiska — usluž. IV. vrste. 
Odsek za notranje zadeve: 
šef odseka — usluž. I. vrste, 
referent za javni red in mir 

usluž. II. vrste, 
referent za promet — usluž. Il' 

vrste, 
referent za požarno varnost in ci- 

vilno zaščito — III. vrste, 
referent za prijavno in odjavno 

službo — usluž. III. vrste, 
matičar — usluž. III. vrste, 
pisarniški uslužbenec — uslui 

III. vrste. 
Glavna pisarna: 
vodja glavne pisarne — uslužbe- 

nec III. vrste, 
arhivar — usluž. III. vrste, 
pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste, 
ekonom — usluž. III. vrste, 
kurir — usluž. IV. vrste, 
šofer, snažilka L, snažilka IL 

snažilka III., hišnik. 
Oddelek za finance: 
načelnik — usluž. I. vrste, 
referent za plan — usluž. I. vrste/ 
referent za analize in statistiko 

usluž. III. vrste, 
referent za imovinskopravn*3 

zadeve — usluž. I. vrste 
referent za promet z nepremični' 

nami SLP — usluž. II. vrste, 
referent za evidenco SLP — uslui' 

III. vrste, 
referent za proračun — usluž. 

vrste, 
referent za likvidanje osebni''j 

prejemkov — usluž. III. vrste, 
referent za investicije in skladal 

— usluž. I. vrste, 
pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec III. vrste, 
strojepiska — usluž. IV. vrste. 
Uprava za dohodke: 
šef uprave — usluž. I. vrste, 
referent za dohodke in gospodar- 

stva — usluž. II. vrste, 
referent za dohodke od prebival' 

stva — usluž. III. vrste, 
referent za takse 
referent za registracijo računov W 

davčno izterjavo — usluž. III. vrst«' 
referent za davčno knjigovodstvi 

— usluž. III. vrste, 
referent za davčno knjigovodstvi 

— usluž. III. vrste. 
Oddelek za gospodarstvo in kofl'' 

zadeve: 
načelnik — usluž. I. vrste, 
referent za splošno goepodarsK* 

zadeve — usluž. I. vrste, 
referent za gradnje in urbanizei" 

— usluž. I. vrste, 
referent za komunalne zadeve 

usluž. III. vrste, 
referent za stanovanjske zadeVe 

— usluž. III. vrste, 
referent za plače in delovne oo' 

nose — usluž. II. vrste, 
referent za kmetijstvo — usluž. '' 

vrste,   . 
referent za gozdarstvo — usluž. '' 

vrste, 
referent za obnovo in nego gozđ0 

— usluž. II. vrste, 
referent za odmero gozdne^ 

sklada — usluž. III. vrste, 
inšpektor za delo — uslužbenec '' 

vrste, 
gradbeni inšpektor — uslužbenk 

I. .vrste, 
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veterinarski inšpektor — usluž. I. 
i^rste 

tržni inšpektor — usluž. II. vrste, 
pisarniški uslužbenec — usluž. 

111. vrste, 
strojepiska 1. b. razr. — uslužbe- 

nec III. vrste, 
strojepiska — usluž. IV. vrste. 
Odsek za narodno obrambo: 
šef odseka — usluž. I. vrste, 
referent za mobilizacijske zadeve 

— usluž. II. vrste, 
referent za civilne zad. in izven- 

armadno vzgojo — usluž. II. vrste, 
referent za naborne zadeve — 

usluž. II. vrste, 
pisarniški uslužbenec — usluž. 

Ш. vrste. 
Krajevni urad Draga; 
šefa in matičar — usluž. III. vrste. 
Krajevni urad Kočevska reka; 
šef in matičar — usluž. III. vrste. 
Krajevni urad Osilnica; 
šef in matičar — usluž. III. vrste. 
Krajevni urad Predgrad; 
šef in matičar — usluž. III. vrste. 
Krajevni urad Vas-Fara; 
šef in matičar — usluž. III. vrste, 
pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

Лес IV. vrste. 
Sodnik za prekrške; 
sodnik za prekrške — uslužbenec 

I. vrste, 
pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste. 
2. člen 

Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 
'Tadnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1962. 

Številka; 010-13/62. 
Kočevje, dne 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Bencina Drago 1. r. 

325. 
Na podlagi 2. odstavka 158. člena Za- 

kona o javnih uslužbencih (Ur. L FLRJ, 
št. 53/57, 44/58, 52/59, 27/60, 53/60 in 
52/61) ter 12. točke 27. člena statuta 
občine Kočevje je občinski ljudski od- 
bor Kočevje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
6- aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o položajnih plačah In dodatkih usluž- 
bencev In tehničnega osebja upravnih 
•n drugih organov občinskega ljudskega 

odbora Kočevje 
1. člen 

Položaj ne plače in dodatki uslužben- 
cev in tehničnega osebja upravnih in 
drugih organov občinskega ljudskega 
odbora Kočevje se določajo na način, 
ki ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajna plača oziroma dodatek za 

Posamezna delovna mesta se določi ta- 
ko, 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 stro- 
kovnosti uslužbenca, izražene v dolo- 
čenem številu točk. Pri tem pa je vred- 
nost točke odvisna od neto mesečnega 
bleska, določenega za plače v predra- 
čunu občine Kočevje. 

Za nagrajevanje po uspehu in rezul- 
tatih dela se poleg sredstev v prejš- 
njem odstavku porabijo tudi prihranki 
Paradi nezasedbe delovnih mest in za- radi odsotnosti uslužbencev, prihranki 
Prt odbitkih uslužbencev pripravnikov 
jn uslužbencev za nepoložene strokovne 
izpite in pri zneskih, določenih za ob- 
časne nagrade, honorarje in nadurno 
'ie'o, ter prihranki na materialnih iz- 
datkih upravnih organov. 

3. člen 
Pregled točkovnih vrednosti delovnih 

'nest, določenih ob upoštevanju delov- 

ne dobe uslužbencev, ki ta delovna me- 
sta zasedajo, je kot priloga sestavni del 
tega odloka. 

4. člen 
Ce je bil po dosedanjih predpisih za 

posamezna delovna mesta (n. pr. de- 
lovna mesta inšpektorjev, uslužbencev 
odseka za notranje zadeve, uprave za 
dohodke itd.) določen poleg temeljne 
in položajne plače tudi posebni doda- 
tek, se to vračuna v položaj no plačo 
po tem odloku. 

5. člen 
Uslužbencu se poveča vrednost de- 

lovnega mesta glede na delovno dobo, 
ki jo je prebil na delu v javni upravi 
in na drugih podobnih delih, vključno s 
časom, prebitim v NOV. 

Osnova za povečanje po prejšnjem 
odstavku predstavlja vrednost delovne- 
ga mesta. Povečanje znaša: 

— do 3 let — Vo 
— od 3 let do 5 let 2 п/о 
— od 5 let do 10 let 40/0 
— od 10 let do 15 let 6 »/o 
— od 15 let do 25 let 8 % 
— nad 25 let 10 % 

6. člen 
Posameznim uslužbencem se zniža 

položajna plača, kot je določena za de- 
lovno mesto in sicer: 

— uslužbencu, ki za delovno mesto 
nima dosežene po sistemizaciji zahteva- 
ne strokovne izobrazbe za vsako manj- 
kajočo stopnjo izobrazbe — za 20 točk; 

— uslužbencu začetniku za 200/o; 
— uslužbencu, ki nima zahtevanega 

strokovnega izpita — za 20 "/o. 

7. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1962. 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha ve- 
ljati odlok o položajnih plačah usluž- 
bencev upravnih organov občinske- 
ga ljudskega odbora Kočevje številka 
01/1-1-142/1-60 z dne 11. novembra 1960 
in drugi predpisi občinskega ljudskega 
odbora, ki so v nasprotju z tem od- 
lokom. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

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

Številka: 022-2/62-1/1. 
Kočevje, dne 6. aprila 19662. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina, I. r. 

Številka: 113-9/62-1/1. 
Kočevje, dne 6. 4. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina, 1. r. 

326. 
Na podlagi 16. člena Zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 
list LRS, št. 22/59) in 11. točke 27. člena 
statuta občine Kočevje je občinski ljud- 
ski odbor Kočevje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za 
Izmero In kataster zemljišč Kočevje 

1. člen 
Delovna mesta in strokovna izobraz- 

ba uslužbencev za posamezna delovna 
mesta se določijo tako: 

direktor zavoda — uslužbenec I. 
vrste; 

referent za podzemni kataster in ko- 
munalno dejavnost — uslužbenec I. 
vrste; 

geometer I. — uslužbenec III. vrste; 
geometer II. — uslužbenec III. vrste; 
katastrski referent — uslužbenec 

III. vrste; 
katastrski referent — uslužbenec 

III. vrste; 
katastrski referent — uslužbenec 

III. vrste; 
katastrski referent — uslužbenec 

III. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

III. vrste. 

327. 
Na podlagi 4. odstavka 158. in 224. 

člena Zakona o javnih uslužbecih (Ur. 
list FLRJ, št. 53/57, 1/59, 44/58, 52/59, 
27/60, 53/60 in 52/61) je občinski ljudski 
odbor Kočevje na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač uslužbencev 

Okrajnega sodišča Kočevje 

1. člen 
Uslužbeijcam Okrajnega sodišča v 

Kočevju, za katere položajne plače niso 
določene po posebnih predpisih, se do- 
ločajo položajne plače v razponih, ki 
jih določa ta odlok za odgovarjajoče 
položaje in delovna mesta. 

2. člen 
Uslužbencem, ki so zaposleni na spo- 

daj navedenih mestih, pripada tale po- 
ložajna plača: 

1. predsednik okrajnega sodišča — 
23.000 din; 

2. sodnikom okrajnega sodišča — 
od 16.000 do 19.000 din; 

3. sodnim pripravnikom — 9000 din; 
3. člen 

Uslužbencem na delovnih mestih, ki 
so določena z odločbo o sistemizaciji, 
pripada tale mesečna položajna plača: 

1. delovna mesta računovodje — od 
12.000 do 14.000 din; 

2. delovna mesta vodje zemljiške 
knjige in namestnik — od 9000 do 14.000 
din; 

3. delovna mesta vodje oddelka in 
namestnik od 9000 do 12.000 din; 

4. delovna mesta izvršilnih organov 
—od 7000 do 10.000 din; 

5. delovna mesta strojepiske I. a raz- 
reda — od 10.000 do 13.000 din; 

6. delovna mesta strojepiske I. b raz- 
reda od 10.000 do 12.000 din; 

7. delovna mesta strojepiske II. raz- 
reda — od 8000 do 10.000 din; 

8. delovna mesta strojepiske III. raz- 
reda — od 6000 do 8000 din; 

9. delovna mesta sodnega pripravni- 
ka — 9000 din. 

4. člen 
Pripravnikom v 3. členu tega odloka 

se med pripravniško dobo zmanjša po- 
ložajna plača za 20 0/o. 

5. člen 
Individualne odločbe o določitvi vi- 

šine položajne plače izda predsedniku 
sodišča in sodnikom občinski ljudski 
odbor Kočevje, uslužbencem iz 3. člena 
tega odloka pa pristojni starešina. Te 
odločbe niso podvržene oceni zakoni- 
tosti. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana", uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Številka: 010-11/62-1/1. 
Kočevje, dne 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina, I. r. 

OBČINA LITIJA 
328. 

Na podlagi 2. točke 50. člena zakona 
o občinskih ljudskih odborih (Ur. list 

LRS, št. 19/52), 48. člena zakona o 
upravnih taksah (Ur. I. FLRJ, št. 28/59) 
ter 1. člena Uredbe o občinskih taksah 
(Ur. 1. FLRJ, št. 3/60) v zvezi 8, in 24. 
členom statuta občine Litija je občinski 
ljudski odbor Litija na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 5. apri- 
la 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinskih taksah na območju 

občine Litija 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju občine Litija se na 

podlagi zgoraj citiranih zakonov in 
uredb pobirajo občinske takse po ta- 
rifi, ki je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo po do- 

ločbah tega odloka, so dohodek občine 
Litija. Občinske takse se plačujejo pri 
občinskih upravah za dohodke vnaprej 
v gotovini ali s prenosnim nalogom pri 
banki. 

3. člen 
Določbe zakona o upravnih taksah 

(Ur. 1. FLRJ, št. 28/59) in Uredbe o pri- 
silni izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov (Ur. I. FLRJ, št. 33/53 
in 25/57) se uporabljajo tudi glede ob- 
činske takse, če se v odloku ni drugače 
določilo. 

4. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, ka- 

kor je predpisana po tarifi tega odloka, 
imajo pravico do povračila. Povračilo se 
vrši v smislu Navodil o vračanju in 
preknjiževanju pomotoma ali preveč 
plačanih dohodkov proračunov in skla- 
dov (Ur. 1. FLRJ, št. 38/57). 

5. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi in 

opravlja kontrolo nad plačili uprava 
za dohodke občinskega ljudskega od- 
bora Litija. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

. 7. člen 
Z veljavnostjo tega odloka preneha 

veljati odlok št. 01/1-00-46/1-60 z dne 
10. marca 1960, ki je bil objavljen v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana št. 28/60. 

Ta odlok se uporablja od 1. januar- 
ja 1962. 

Številka: 010-22/62-1/1. ' 
Datum: Litija, 5. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar, 1. r. 

II. TARIFA 
Tar. št. 1. 

Taksa za glasbo v javnih lokalih. 
Za glasbo v javnih lokalih se plača: 
a) za stalno glasbo mesečno — 5000 

din; 
b) za občasno glasbo mesečno — 

2000 din; 
c) za priložnostno glasbo dnevno 

— 300 din. 
Kot stalno glasbo je razumeti na- 

stope vseh vrst, če so najmanj štirikrat 
tedensko. 

Kot občasno glasbo je razumeti glas- 
bo, ki se izvaja redno vsak teden, ven- 
dar največ trikrat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo je razumeti 
enkratni muzikalni nastop. 

Za glasbo, ki se reproducira z me- 
haničnimi sredstvi (gramofon, radio in 
podobno), se ne plača občinska taksa. 
Prav tako se ne plača za glasbo, ki se 
izvaja ob kulturno umetniških prire- 
ditvah. 

Vsako prireditev glasbe mora prire- 
ditelj pismeno priglasiti po 8. členu za- 
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kona o prekrških zoper javni red in 
mir (Ur. 1. LRS, št. Зб^) v dveh izvo- 
dih pri upravnem organu občinskega 
ljudskega odbora, ki je pristojen za no- 
tranje zadeve, najpozneje pet dni pred 
nameravano prireditvijo. V prijavi je 
treba navesti osebne podatke priredite- 
lja, kraj, čas in trajanje prireditve ter 
njeno vsebino in namen. 

Prireditelj mora plačati takso pri 
upravi za dohodke, predno vloži prigla- 
sitev iz prejšnjega odstavka. 

Tar. št. 2. 
Taksa za uporabo pločnika 

pred poslovnimi prostori. 
Za uporabo pločnika pred poslovni- 

mi prostori se plača: 
a) za trajno uporabo pločnika za 

vsak m2 zaseženega prostora letno — 
250 din; 

b) za začasno uporabo pločnika za 
vsak m2 zasneženega prostora na mesec 
— 25 din. 

Tar. št. 3. 
Taksa na firmo. 

Vsaka pravna in fizična oseba, ki se 
bavi s poslovno dejavnostjo, plača letno 
takso na firmo in sicer: 

1. obrtna podjetja, delavnice ter za- 
sebni obrtniki, ki se bavijo z uslužnost- 
nimi opravili in sicer; 

a) zavezanci, ki plačujejo družbene 
obveznosti v pavšalnem znesku — 1000 
din; 

b) ostali zavezanci — 5000 din; 
2. Vsa ostala obrtna podjetja in de- 

lavnice ter zasebnih obrtniki in zave- 
zanci samostojnih poklicev — 20.000 din; 

3. trafike in kioski — 2000 din; 
4. trgovine in prodajalne živilske 

stroke — 1000 din; 
5. vse ostale trgovine in prodajalne 

— 20,000 din; 
6. gostišča in podobno: 
a) izven strjenega mestnega naselja 

— 5000 din; 
b) v strnjenem mestnem naselju Li- 

tija-Smartno — 10.000 din; 
7. vse ostale gospodarske organiza- 

cije — 30.000 din. 
Svetlobne firme (električne in po- 

dobno) so oproščene takse. 
Taksa na firmo dospe v plačilo 1. ja- 

nurja za celo koledarsko leto vnaprej 
in mora biti plačana do 15. februarja v 
letu. Ce se je gospodarska dejavnost 
pričela po 30. juniju, se plača za to 
koledarsko leto samo polovica letne 
takse na firmo. Za leto 1962 velja rok 
za prijavo in plačilo 30 dni od dneva 
objave tega odloka. 

Delavnice, trafike, kioski in proda- 
jalne se smatrajo v smislu te tarifne 
številke za samostojne in se za vsako 
izmed njih posebej plača letna taksa 
na firmo 

Za uslužnostne obrti se štejejo obrti, 
ki so navedene v 1. točki 2. člena od- 
toka o uvedbi občinske dokladc na do- 
hodke od samostojnih poklicev in pre- 
moženja za leto 1961 občine Litija 
(Glasnik št. 25/62), katerega veljavnost 
je podaljšana za leto 1962. 

Tar. št. 4. 
Turistična taksa. 

Takso po tej tarifni številki plaču- 
jejo osebe, ki kot turisti ali potniki 
začasno prebivajo na območju, ki je 
navedeno v 1. členu odloka. 

Z začasnim prebivanjem je mišljeno 
prebivanje, ki traja do 30 dni. Ce traja 
prebivanje več kot 30 dni, se pobira 
taksa samo za "> dni. 

Takso p^ i j tarifni številki so dolž- 
ni plačevali iristi in potniki za začas- 
no prebivanje v gostinskih podjetjih, 
gostiščih, zasebnih turističnih sobah, 
dijaških domovih, internatih in kam- 
ningili. 

Ta taksa znaša: 
1. v glavni sezoni: 

za vse kategorije hotelov, prenočišč, 
dijaških domov, internatov, zasebnih 
turističnih sob in kampinge od nočnine 
— 120 din; 

2. izven glavne sezone — 80 din. 
Za glavno sezono se šteje čas od 

1. junija do 15. septembra. 
Te takse ne plačajo: 
1. otroci, ki niso stari več kot 15 

let^ 
2. vojaški vojni invalidi in delovni 

invalidi; 
3. vojaki (mornarji in gojenci voja- 

ških šol); 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije in 

člani Zveze gluhih Jugoslavije; 
5. otroci in mladina, ki v skupinah 

prebivajo v zanje organiziranih počit- 
niških kolonijah in domovih; 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih orga- 
nizirajo šole in fakultete; 

7. osebe na letnem dopustu pri svoji 
ožji družini; 

8. tuji državljani, ki so po pravilih 
mednarodnega prava oproščeni davkov, 
taks in drugih davščin ali je v medna- 
rodnem sporazumu zanje .določeno, da 
so oproščeni te takse. 

9. Osebe, ki se zdravijo v stacioni- 
ranih zdravstvenih zavodih. 

S stacioniranimi zdravstvenimi za- 
vodi so mišljeni: bolnišnice in klinični 
zdravstveni zavodi, v katerih je bivanje 
bolnikov omejeno samo na bolnišnico 
oziroma kliniko. 

Te takse tudi ne plačujejo osebe, ki 
med delovno akcijo začasno prebivajo 
na območju, ki je navedeno v 1. členu 
tega odloka kot člani delovnih brigad. 

Za 500/o znižano takso plačujejo: 
1. delavci in uslužbenci ter člani nji- 

hovih družin med letnim dopustom; 
2. delavci in uslužbenci na službe- 

nem potovanju; 
3. tisti, ki jih zavodi za socialno za- 

varovanje ali invalidske uprave pošlje- 
jo v turistične kraje na zdravljenje ali 
okrevanje; 

4. druge osebe, ki so glede prevoz- 
nih ugodnosti na prometnih sredstvih 
izenačene z delavci in uslužbenci na 
letnem dopustu ter njihovi družinski 
člani; 

5. odlikovane! z redom Narodnega 
heroja, imetniki Partizanskega spomin- 
skega znaka 1941, in odlikovanci s Ka- 
rodjordjevo zvezdo ter člani njihovih 
družin; 

6. tujci na letnem dopustu v Jugo- 
sloviji na podlagi izmenjave, ki temelji 
na mednarodnem sporazumu. 

Člani počitniške zveze Jugoslavije, 
Zveze izvidnih organizacij Jugoslavije, 
Zveze za telesno vzgojo Partizan in Pla- 
ninske zveze Jugoslavije, ki prebivajo v 
lastnih domovih ali kolonijah, ki jih 
organizira njihova turistična zveza pla- 
čujejo takso, ki znaša vse leto 10 din 
na dan. 

Osebe, ki ne plačujejo turistične 
takse oziroma, ki plačujejo turistično 
takso v znižanem znesku, morajo doka- 
zati to pravico z legitimacijo za popust 
pri odhodu na letni dopust s člansko 
izkaznico družbene organizacije, z nalo- 
gom za službeno potovanje in drugo. 

Organizacije in zasebniki so dolžni 
voditi evidenco o plačanih turističnih 
taksah, 

V evidenco je treba vpisati,: 
1. priimek in ime, poklic turista 

oziroma potnika; 
2. višino plačane takse; 
3. naslov, datum in številkp listine, 

ki opravičuje osebo do oprostitve ali 
olajšave plačevanja te takse; 

Plačano turistično takso so dolžne 
gospodarske organizacije in zasebniki 
odvajati do vsakega 5. v mesecu za pre- 
tekli mesec po posebnem obračunu 
upravnemu organu za dohodke pristoj- 
nega občinskega odbora. 

V obračunu je treba ločeno prikazati 
turistične takse, ki so bile plačane v 
polnem znesku ter turistične takse, ki 

so bile plačane po osebah, ki uživajo 
ugodnosti v smislu določb te tarifne 
številke. 

Tar. št. 5. 
Taksa za uporabo prostega prostora za 

kampe ali šotore. 
Za uporabo prostega prostora za 

kampe ali šotore se plača dnevo od vsa- 
kega šotora ali kampa 100 din. 

Taksa po tej tar. št. se ne plača za 
prostore za kampe in šotore, ki jih upo- 
rabljajo člani Počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze izvidniških organizacij Jugo- 
slavije, Zveze za telesno vzgojo Partizan 
in Planinske zveze Jugoslavije ter de- 
lovne brigade. 

Tar. št 6. 
Taksa na pse 

Za posest psov se plača letno: 
1. za Litijo in Šmartno 1000 din; 
2. za ostale kraje razen Litije in 

Smartna 300 din; 
Plačila te takse so oproščeni poset- 

niki vseh čistopasemskih psov, če to 
dokažejo z veljavno listino kinološke 
organizacije, slepi za pse, ki jih vodi- 
jo ter posestniki lavinskih in reševalnih 
psov in psov javne varnostne službe. 

Taksa se plača v enkratnem znesku 
vnaprej ne glede na čas vzdrževanja 
psa. 

Lastniki psov iz Litije se smatrajo 
tisti, ki stanujejo v strnjenem naselju 
Litije, katerega označujejo imenovani 
trgi, ulice in ceste. 

Lastniki psov iz Smartna, pa se sma- 
trajo tisti, ki so od centra oddaljeni 
manj kot 500 metrov. 

Pes, ki v tekočem letu izpolni 6 me- 
secev starosti, podleže prijavi in plači- 
lu takse po tej tarifni številki. 

329. 
Na podlagi 23. člena temeljnega za- 

kona o finansiranju šolstva (Ur. 1. 
FLRJ št. 53/60) je Občinski ljudski od- 
bor Litija na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 5. aprila 1962. 
sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji šol na območju občine 

Lilija 

1. člen 
Da se zagotovi šolam in drugim izo- 

braževalnim in vzgojnim zavodom ma- 
terialna samostojnost v skladu z njiho- 
vim položajem, ki jih je ustanovil ob- 
činski ljudski odbor Litija, se določijo 
s tem odlokom sredstva za njihovo os- 
novno dejavnost. 

2. člen 
Na osnovi vrste šol, njihovih potreb, 

normativov za opremo posameznih šol, 
specifičnih razmer, v katerih posamez- 
ne šole delajo in drugih elementov, se 
šole, katerih ustanovitelj je občinski 
ljudski odbor, razvrstijo v šest katego- 
rij. 

3. člen 
V prvo kategorijo spadajo sledeče 

šole: 
1. Osnovna šola Vače 
2, Osnovna šola Kostrevnica 

. 3, Osnovna šola Slanga, 
Šolam, ki so razvrščene v prvo kate- 

gorijo, pripada letno 780.000 dinarjev 
na oddelek. 

V drugo kategorijo spadajo sledeče 
šole: 

1. Osnovna šola Dole pri Liliji 
2. Osnovna šola Primskovo. 
Šolam, ki so razvrščene v drugo ka- 

tegorijo, pripada letno 850.000 dinarjev 
na oddelek. 

V trčijo kategorijo spadajo sledeče 
šole: 

1. Osnovna šola Gabrovka; 
2. Osnovna šola Kresnice; 
3. Glasbena šola Litija; 
4. Otroški vrtec Litija. 
Soiam, ki so razvrščene v tretjo Ka- 

tegorijo, pripada letno 950.000 dinarjev 
na oddelek. 

V četrto kategorijo spadajo sledeče 
šole: 

1. Osnovna šola Polšnik; 
2. Osnovna šola Jevnica. 
Šolam, ki so razvrščene v četrto ka- 

tegorijo, pripada letno 980.000 dinarjev 
na oddelek. 

V peto kategorijo spadajo sledeče 
šole: 

1. Osnovna šola Šmartno pri Litiji! 
2. Osnovna šola Ribče; 
3. Osnovna šola Hotič; 
4. Osnovna šola Sava; 
5. Delavska univerza Litija. 
Šolam, ki so razvrščene v peto kato 

gorijo, pripada letno 1,070.000 dinarjev 
na oddelek. 

V šesto kategorijo spadajo sledeče 
šole: 

1. Osnovna šola Litija; 
2. Osnovna šola Javorje; 
3. Osnovna šola Gradišče; 
4. Osnovna šola Mamolj; 
5.0snovna šola Konjšica. 
Šolam, ki so razvrščene v šesto ka- 

tegorijo, pripada letno 1,200.000 dinirjev 
na oddelek. 

4. člen 
Za izvajanje tega odloka skrbi 

upravni organ, ki je pristojen za šol- 
stvo in upravni odbor občinskega skla- 
da za finansiranje šolstva občine Litija- 

5. člen 
S tem odlokom se razveljavi odlok o 

kategorizaciji šol v občini Litija, objav- 
ljen v »Glasniku« okraja Ljubljana Št. 
58/61 z dne 4. avgusta 1961. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati od dne objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od *. ja- 
nuarja 1962. dalje. 

Številka: olo-23/62-l/l 
Datum: 5. aprila 1962 . 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbori 

Stane Pungercar 1. r. 

VSEBINA 
318. Odlok o uvedbi občinske doklade na do- 

hodke od kmetijstva za leto 1%2 občin® 
Kamnik, 

319. Odlok o podu I jšaii j it veljavnosti odlok® 
o občinski dokiadi na dohodke od samo- 
stojnih poklicev in premoženj za I. 
tudi za I, 1962 občine Kočevje, 

320. Odlok o viSini dohodnine v stalnem zne- 
sku za leto 1902 občine Kočevje. 

321. Odlok o kategorizaciji šol občine Ko- 
čevje. 

322. Odlok o ustanovitvi cestnega sklada ob- 
čine Kočevje, 

32". Odlok o ustanovitvi sklada za pospeSc- 
vanje kmetijstva občine Kočevje, 

324, Odlok o spremembi in dopolnitvah od- 
loka o sistemizaciji delovnih mest * 
upravi občinskega ljudskega odbora K0- 

čevje, 
325, Odlok o položajnih plačah in dodatki!1 

uslužbencev in tehničnega osebja uprav- nih in drugih organov občinskega Iji'"-. 
skega odbora Kočevje, 

326, Odlok o sistemizaciji delovnih mest Za- 
voda za izmero in kataster zemlji* 
Kočevje, 

327, Odlok o določitvi položajnih plač usluž- 
bencev Okrajnega sodišča Kočevje. 

328, Odlok o občinskih taksah občine Liti]8' 
329, Odlok o kategorizaciji Sol občine Litij0* 


