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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
352. 

Na podlagi dela V tofikc II ^ 
občinski prometni davek >Prečiščo- 
nega besedilat Tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ št. 19/61), 
1. člena Uredbe o spremembah ta- 
rife prometnega davka (Uradni list 
FLIIJ št. 27/61) s spremembami in 
2. točke 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskili odborih (Ur. list LRS 
St. 19/52) je Občinski ljudski odbor 
Cerknica na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
20. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi dopolnilne stopnje 

0bčin3kega prometnega davka 250/o 
na žagani les iglavcev 

1. člen 
Na območju občine Cerknica se 

plačuje dopolnilna stopnja občin- 
skega prometnega davka na rezan 
'es iglavcev v višini 25'Vo. 

2. člen 
Osnova za obračun prometnega 

davka je fakturna cena, oziroma 
^rednost, kadar individualni pro- 
izvajalci prodajajo rezan les. 

3. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

VPravni organ ljudskega odbora, ki 
je pristojen za finance, in se upo- 
•■obljajo glede obveznosti ulačcva- 
nja določbe obstoječih predpisov. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

0bjave v >GlasnikiK, uradnem vost- 
^iku okraja Ljubljana, uporablja 
Pa se od 26. aprila 1962. 

St. 4/1-421-9/62. 
Cerknica, 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

V občini Cerknica se vpelje do- 
polnil^ proračunski prispevek iz 
osebnega dohodka delavcev in usluž- 
bencev, ki znaša 150/o od proračun- 
skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka delavcev. Od tega se steka 10 "/o 
v proračun ObLO in 5% v šolski 
sklad. 

2. člen 
Tu sprememba in dopolnitev od- 

loka volja od dneva objave v>Glas- 
nikiK, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ma- 
ja 1962 dalje. 

St. 3/1-420-81/62. 
Cerknica. 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Tclič 1. r. 

353. 
Na podlagi 12. člena Zakona o 

Proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Ur. I. FLRJ 

17-300/61 in 44-650/61) ter 10. in 
člena statuta občine Cerknica, 

Je Občinski ljudski odbor Cerknica 
seji občinskega zbora in na seji 

^bora proizvajalcev dne 26. aprila 
sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka 

o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka 

delavcev 

1. člen 
V odloku o dopolnilnem prora- 

čunskem prispevku iz osebnega do- 
"Odka delavcev občinskega Ijud- 
skega odbora Cerknica, objavlje- 
nem v >GlasnikiK št. 10/62, se spre- 
meni 1. člen odloka, ki se glasi: 

354. 
Na podlagi 158. in 79. člena Za- 

kona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ št. 53/57 in 52/61) ter 12. točke 
26. člena statuta občine Cerknica 
je Občinski ljudski odbor Cerknica 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 26. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač 

uslužbencev upravnih organov 
občinskega ljudskega odbora 

Cerknica 

1. člen 
Položajne plače uslužbencev 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Cerknica se določajo 
po položaju, oziroma po delovnem 
mestu, po uspehu pii delu in po 
pogojih, ki jih izpolnjuje usluž- 
benec za posamezno delovno mesto. 

Tako določena položajna plača 
ne sme presegati zneska 30.000 din 
in ne sme biti nižja, kakor jo je 
prejemal do uveljavitve tega od- 
loka. 

2. člen 
Položajna plača uslužbenca se 

določa v višini razlike med rednimi 
temeljnimi prejemki in vrednostjo 
delovnega mesta po pravilniku o 
ugotavljanju vrednosti delovnega 
mesta in posebnih pogojih, ki jih 
določa ta pravilnik. 

Uslužbencu, ki pri delu ne po- 
kaže primernega uspeha, se polo- 
žajna plača zniža za 20%. Kriterije 
za gibljivi del položajnih plač iz- 
dela začasni svet delovnega kolek- 
tiva: ta rešuje tudi pritožbe v zvezi 
z gibljivim delom položajnih plač. 

Pravilnik o ugotavljanju vred- 
nosti delovnih mest in posebnih po- 
gojih sprejme začasni svet delov- 
nega kolektiva v sporazumu s taj- 
nikom Občinskega ljudskega odbora 
Cerknica, potrdi pa ga občinski 
ljudski odbor. 

3. člen 
Tu odlok velja od dneva objave 

v >Glusniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. Hkrati neha 

veljati odlok občinskega ljudskega 
odbora Cerknica št. 01/1-01-20/1 z 
dne 4. V. 1961, >Glusnik« št. 28/297/61. 

St. 1/4-113-4/62. 
Cerknicu, 26. uprilu 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Jože Telič I. r. 

OBČINA HRASTNIK 
355. 

Na podlagi 106. člena zakona o 
proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59) v zvezi 26. člena statuta 
občine Hrastnik je Občinski ljud- 
ski odbor Hrastnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 31. murca 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada^ 

za pospeševanje kulturne dejavnosti 
na območju občine Hrastnik 

1. člen 
Ustanovi se sklad za pospeševa- 

nje kulturne dejavnosti za območje 
občine Hrastnik (v nadaljnjem be- 
sedilu »skludf). 

Sredstva sklada se uporabljajo 
za vzdrževanje kulturnih dejavno- 
sti, naprav in objektov ter za funk- 
cionalno dejavnost društev. 

Sredstev, ki se v ta namen dajejo 
iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je piavna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad ima pravila. S pravili se 
določita organizacija in način po- 
slovanju sklada. 

Pravilu potrdi Svet zu kulturo 
Občinskega ljudskega odboru Hrust- 
nik. 

4. člen 
Sklad upravlja upruvni odbor. 

Upruvni odbor ima 7 članov: 5 čla- 
nov imenuje občinski ljudski odbor, 
in sicer; 2 člana izmed odbornikov 
občinskega ljudskega odbora in 3 
člane izmed članov sveta za kulturo 
ter 2 člana, ki ju delegira kot svoja 
zastopnika občinski svet svobod in 
prosvetnih društev Hrastnik. 

Upravni odbor izvoli predsedni- 
ka izmed svojih članov. 

5. člen 
V sklad se stekajo naslednja fi- 

nančna sredstva; 
1. del proračunskih sredstev do- 

hodkov proračuna občine Hrastnik, 
ki se določi z vsakoletnim druž- 
benim planom: 

2. dotacije drugih političnih te- 
ritorialnih enot, gospodarskih orga- 
nizacij, zavodov in ustanov; 

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

6. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja upravni organ Občinskega 
ljudskega odbora Hrastnik, ki je 
pristojen za kulturo. 

7. člen 
Sklad ima rezervo. Skupna re- 

zerva mora znašati 10 "/o vsakoletnih 
planiranih sredstev sklada. To vi- 
šino mora rezerva doseči v 5 letih. 

Koliko sredstev se vsako leto 
vloži v rezervo, da doseže določeno 
višino, določi pristojni svet občin- 
skega ljudskega odbora na predlog 
upravnega odbora sklada. 

8. člen 
Sredstva sklada se razporejajo 

z letnim finančnim načrtom. 
Finančni načrt in zaključni ra- 

čun sklada sprejme upravni odbor 
sklada, potrdi pa ga svet za kulturo 
občinskega ljudskega odbora Hrast- 
nik. 

9. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je starešina 
upravnega odbora, ki je pristojen 
za kulturo. 

10. člen 
Upravni odbor sklada poroča o 

svojem delu svetu za kulturo ob- 
činskega ljudskega odbora Hrastnik. 

11. člen 
Ta odlok velja takoj in se ob- 

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

St. 02/1-010-14/62. 
Hrastnik, dne 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Stanko Brečko I. r. 

OBČINA KAMNIK 
356. 

Na podlagi 1. in 2. člena zakona 
o ustvarjanju in uporabi sredstev 
republiških in občinskih rezervnih 
skladov za potrebe gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ št. 9-85/61), 
26. člena statuta občine Kamnik in 
XVII. poglavja družbenega plana 
občine Kamnik za leto 1962 je Ob- 
činski ljudski odbor Kamnik na 
45. seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 13. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka 

o višini prispevka v skupna 
rezervna sredstva na območju 

občine Kamnik 

1. člen 
Odlok o višini prispevka v skup- 

na rezervna sredstva na območju 
občine Kamnik, ki je bil sprejet na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 31. maja 
1961 (»Glasnik* okraja Ljubljana 
št. 48/61), velja tudi za leto 1962. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Št. 020-30/62-1/1. 
Kamnik, dne 15. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora': 

France Vidervol 1. r. 

357. 
Na podlagi 1. in 7. člena zakona 

o obrestih od gospodarskih skladov 
(Uradni list FLRJ št. 8-63/61), 26. čle- 
na statuta občine Kamnik in XVI. po- 
glavja družbenega plana občine Kam- 
nik za leto 1962, je Občinski ljud- 
ski odbor Kamnik na 45. seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 13. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka 

o višini obresti 
od poslovnega sklada 

1. člen 
Odlok o višini obresti od poslov- 

nega sklada, ki je bil sprejet na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 31. maja 
1961 (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 48/61), velja tudi za leto 1962. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku<, uradnem vestuiku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

St. 020-29/62-1/1. 
Kamnik, dne 13. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

358. 
Na podlagi 6. in 87. člena zakona 

o zdravstvenem varstvu in o orga- 
nizaciji zdravstvene službe v Ljud- 
ski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS št. 9/61) in v sporazumu z 
Zdravstvenim domom Kamnik je 
Občinski ljudski odbor Kamnik na 
seji občinskega zbora dne 28. de- 
cembra 1961 sprejel 

ODLOČBO 
o določitvi občinskega 
zdravstvenega centra 

1. 
Zdravstveni dom Kamnik oprav- 

lja naloge zdravstvenega centra za 
območje občine Kamnik. 

2. 
Naloge Zdravstvenega doma Kam- 

nik kot zdravstvenega centra občine 
Kamnik so: 

— spremlja in proučuje zdrav- 
stveno stanje prebivalstva, higien- 
ske razmere in organizacijo ter delo 
zdravstvenih zavodov in v ta namen 
zbira in obdeluje predpisane zdrav- 
stvene statistične in druge podatke 
o strokovnem delu zdravstvenih za- 
vodov in poroča o tem občinskemu 
ljudskemu odboru; 

— predlaga pristojnim in zain- 
teresiranim organom občinskega 
ljudskega odbora predlog orienta- 
cijskega programa razvoja zdrav- 
stvene mreže; predlog programa 
zdravstvenega varstva, ki je sploš- 
nega pomena za območje zdravstve- 
nega centra; predlog za napredek 
zdravstvene službe in zdravstvenih 
zavodov ter po potrebi še druge 
predloge in strokovna mnenja za 
reševanje aktualnih problemov s 
področja zdravstva; 

— sodeluje z zdravstvenimi za- 
vodi na območju občine in jim po- 
maga pri strokovnem delu; organi- 
zira strokovne sestanke in posveto- 
vanja o posameznih vprašanjih 
zdravstvenega varstva ter organi- 
zira seminarje in tečaje za izpo- 
polnitev zdravstvenih cfelavcev; 

— vsklajuie strokovno delo zdrav- 
stvenih zavodov v zadevah, ki imajo 
splošen pomen za zdrav, službo; 

— organizira oziroma izvaja po 
določbah zakona strokovno nadzor- 
stvo nad delom zdravstvenih za- 
vodov; 

— vodi v skladu s posebnimi 
predpisi evidenco zdravstvenih za- 
vodov in zdravstvenega osebja; 

— opravlja druge naloge, ki so 
mu dane z zakonom o zdravstvenem 
varstvu in o organizaciji zdravstve- 
ne službe v LRS ali s posebnimi 
predpisi ali po zadolžitvi za zdrav- 
stvo pristojnega sveta občinskega 
ljudskega odbora. 

3. 
Stroški za opravljanje nalog iz 

prejšnje točke te odločbe, razen 
stroškov iz 3. odstavka, se krijejo 
iz proračunskih sredstev občine 
Kamnik. Zdravstveni dom Kamnik 
sklene o tej dejavnosti posebno po- 
godbo z občino Kamnik. 

4. 
Zdravstveni dom Kamnik ima kot 

zdravstveni center občine poseben 
strokovni svet, ki obravnava važ- 
nejša strokovna vprašanja in daje 
mnenja o poročilih in predlogih, 
ki jih daje zdravstveni dom oziroma 
center pristojnim organom in za- 
interesiranim zavodom ter organi- 
zacijam. 

Število članov strokovnega sveta 
in način njegovega sestava se do- 
loči s pravili zavoda, ki opravlja 
naloge zdravstvenega centra. S pra- 
vili zavoda je treba določiti, da ime- 
nuje dva člana v strokovni svet 
centra pristojni svet za zdravstvo 
občinskega ljudskega odbora izmed 
strokovnjakov iz delovnega pod- 
ročja zdravstvenega centra. 

5. 
Ta odločba se objavi v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962 dalje. 

St. 020-25/62-1/1. 
Kamnik, dne 28. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
359. 

Na podlagi II. točke V. dela ta- 
rife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 19/61, 27/61, 31/61, 45/61 in 
(>■'62) je Občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 6. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega dopolnilnega 
prometnega davka na žagan les, KI 

ga dajejo v promet zasebniki 

1. člen 
Na območju občine Kočevje se 

plačuje občinski dopolnilni promet- 
ni davek na žagan les vseh vrst 
hlodovine razen bukve, ki ga da- 
jejo v promet zasebniki, po stopnji 
25 0/o od prodajne cene, oziroma trž- 
ne cene, kadar se les uporablja za 
domače potrebe. 

2. Člen 
Svet za družbeni plan in finance 

je pooblaščen, du lahko delno ali 
tudi v celoti oprosti posameznega 
lastnika rezanega lesa plačila ob- 
činskega dopolnilnega prometnega 
davka na rezan les, če ga namerava 
uporabiti za domače potrebe. 

3. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61 in 6/62), uredba 
o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list 
1'LRJ št. 33/53 in 25/57), uredba o 
kazenskih obrestih od nepravočasno 
vplačanih dohodkov proračunov in 
družbenih skladov (Uradni list FLRJ 
št. 41/59) veljajo smiselno tudi glede 
občinskega prometnega davka po 
tem odloku. 

4. člen 
Navodila za izvrševanje tega od- 

loka daje Svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega od- 
bora. Za izvajanje tega odloka skrbi 
uprava za dohodke občinskega ljud- 
skega odbora Kočevje. 

5. člen 
Ta^ odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 010-14/62-4/1. 
Kočevje, dne 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Bencina 1. r. 

OBČINA LITIJA 
360. 

Na podlagi 3. člena 3. točke Ured- 
be o^ prometnem davku, V. dela 
II. točke tarife prometnega davka 
(Ur. list FLRJ št. 19/61 in 6/62) in 
2- točke 10. člena statuta občine 
Litija, je Občinski ljudski odbor 
Litija na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 5. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah tarife 

prometnega davka 

1. člen 
V odloku o občinskem promet- 

nem davku v občini Litija (»Glas- 
nik« — uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana št. 14/60), se v tarifi Del B — 
Storitve, doda v 1. odstavku za ta- 
rifno številko 1 nova tarifna šte- 
vilka, ki se glasi: 

2. ob žaganju hlodovine iglavcev 
plačajo zasebniki na žagi 25%. 

Opomba: Davčna osnova je 
30.000 din za 1 m3 žaganega lesa 
iglavcev. Davek po tej tarifni šte- 
vilki se plača na žagi in mora biti 
v računu za opravljeno storitev po- 
sebej izkazan. 

2. člen 
V tarifi Del C — Splošna tarifa, 

se za tarifno številko 4 doda nova 
tarifna številka, ki se glasi: 

5. od prodaje rezanega lesa iglav- 
cev 25%. 

Opomba: Davek po tej tarifni 
številki se plača samo v primeru 
prodaje lesa, ki je bil razžagan 
pred uveljavitvijo tega odloka. 
Davčna osnova je ista kot v 1. členu 
tega odloka. Davek se plača ob re- 
gistraciji računa. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da v primerih, ko se 
ugotovi, da bo rezan les služil samo 
za lastno uporabo, oprosti lastnika 
hlodovine plačila davka po 1. členu 
tega odloka. 

glasni* 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dne1" 

objave v »Glasniku«, uradnem ves'" 
niku okraja Ljubljana, uporublja 

pa se od dne, ko ga sprejme občiB' 
ski ljudski odbor. 

St. 010-21/62-1/1. 
Datum: 5. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbore;j 

Slane Pungerčar I. r. 

361. 
Na podlagi 106. člena zakona "j 

proračunih iu financiranju sainOj 
stojnih zavodov (Uradni list FLB) 
št. 52-847/59) in 8. in 10. člena sta- 
tuta občine Litija je Občinski ljuO' 
ski odbor Litija na seji občinskeg" 
zbora in zbora proizvajalcev dO6 

5. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o ustanovi^' 

sklada za gradnjo komunalnih, 
naprav ua območju občine Litij8 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi sklad' 

za gradnjo komunalnih naprav B11 

območju občine Litija (»Glasnik' 
okraja Ljubljana št. 88/60) se 4. čle" 
dopolni in se glasi: 

V sklad se stekajo: 
1. komunalni prispevki, ki j''l 

plačujejo investitorji in so določen' 
s posebnim predpisom občinske^9 

ljudskega odbora Litija v smisl" 
določb uredbe o začasnem načiDj* 
ureditve prispevka investiorjev, ^ 
stroškom za pripravo in komunalo" 
ureditev stavbnih zemljišč; 

2. darila, posojila in namensk"! 
vloge gospodarskih organizacij '2i 
sklada skupne porabe; 

3. darila, posojila in namensk6' 
vloge bank, hranilnic, politično te- 

ritorialnih zavodov, družbenih i" 
drugih organizacij; 

4. obresti sredstev sklada; 
5. kanalizacijske pristojbine. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objaVe 

v »Glasniku«, uradnem vestnik11 

okraja Ljubljana. 
St. 010-19/62-1/1. 
Datum: 5. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbor''1 

Stane Pungerčar 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK 

362. 
Na podlagi 18. člena zakona " 

spremembah in dopolnitvah zakon11 

o javnih uslužbencih (Uradni lis l 
FLRJ št. 52/61), 8. točke odloka 0 

organih, pri katerih bo napravlj®1! 
preizkus, ali je mogoče zagotovi'1 

državnim organom sredstva za del" 
na načelih dohodka, ali je na te11 

načelih možna njihova notranja dp' 
litev (Uradni list FLRJ št. 3/62) 
27. člena statuta občine LjubljaD®' 
Vič-Rudnik je občinski ljudski o*!' 
bor Liubljanka-Vič-Riidnik na sej1 

občinskega zbora in na seji zbo'" 
proizvajalcev dne 31. marca 
sprejel 

ODLOK 
o temeljnih upravnih organih) 

o delovnem kolektivu in 
o arbitražnem svetu v upravi 
občinskega ljudskega odbora 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
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I. TEMELJNI UPRAVNI ORGANI 
L člen 

Upravo občinskega ljudskega od- 
bora sestavljajo temeljni in drugi 
upravni organi. 

Temeljni upravni organi so: 
— oddelek za družbene službe 

in splošne zadeve, 
— oddelek za notranje zadeve, 
— oddelek za gospodarstvo, 
— oddelek za finance, 
— oddelek za dohodke, 
— oddelek za gradbene, komu- 

nalne in stanovanjske zadeve, 
— oddelek za narodno obrambo. 
Drugi upravni organi so: 
— sodnik za prekrške. 

2. člen 
Notranja organizacija in sistemi- 

zacija delovnih mest upravnih or- 
ganov se določita s posebno odločbo 
na podlagi določb pravilnika o no- 
tranji organizaciji, delovnih razme- 
rij in delitvi dohodka. 

II. DELOVNI KOLEKTIV 
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, 
— daje smernice za upravljanje 

sklada skupne porabe, 
— izvršuje druge pravice, ki mu 

jih dajejo predpisi. 

5. člen 
Svet delovnega kolektiva izvoli 

delovni kolektiv izmed svojih čla- 
nov. 

Svet ima 17 članov. 
Prve volitve članov sveta delov- 

nega kolektivd pripravi in izvede 
sindikalna organizacija. Volitve so 
tajne. 

6. člen 
Svet delovnega kolektiva; 

— upravlja sklad skupne porabe 
in skrbi za njegovo namensko upo- 
rabo, 

— skupaj s tajnikom občinskega 
ljudskega odbora sprejema pravil- 
nik o notranji organizaciji, delov- 
nih razmerjih, sredstvih in delitvi 
dohodka v upravi in spremembe 
k temu pravilniku, 

— skupaj s tajnikom občinskega 
ljudskega odbora sprejema navodila 
'n merila za ugotavljanje vrednosti 
delovnih mest, uspeha pri delu in 
Pri del«, ki se meri po učinku, 
^— sprejema poslovnik oziroma 

navodila za delo sveta in organov 
^veta, 

— skupaj s tajnikom občinskega 
■judskega odbora sprejema finanč- 
ni načrt in zaključni račun uprave, 

— odloča na prvi stopnji o za- 
devah, za katere je pristojen po 
гакопи in tem pravilniku. 

— skupaj s tajnikom občinskega 
ljudskega odbora izda odločbo o si- 
stemizaciji delovnih mest v upravi 
občinskega ljudskega odbora, 

— v sporazumu s tajnikom ob- 
činskega ljudskega odbora izda od- 
ločbo o vrednosti delovnih mest po 
Predlogu komisije za ocenitev vred- 
nosti delovnih mest, 

— izda odločbo o razdelitvi oseb- 
nega dohodka, 

— sporazumno s tajnikom občin- 
skega ljudskega odbora dovoljuje 

uslužbencem honorarno delo izven 
uprave, 

— sporazumno s tajnikom odloča 
o sprejemu kandidatov na razpisana 
delovna mesta, 

— odloča o odpovedi delovnih 
razmerij uslužbencem na predlog 
tajnika ljudskega odbora, 

— soodloča s tajnikom ljudskega 
odbora o vseh vprašanjih, ki se 
tičejo notranjih razmerij uprave, 
če z zakonom ali drugimi predpisi 
ni drugače določeno, 

— odloča na drugi stopnji v za- 
devah, za katere je pristojen po 
zakonu ali tem pravilniku, 

— odloča o uvedbi nadurnega 
dela na predlog tajnika občinskega 
ljudskega odbora, 

— odobrava izredne dopuste v 
primerih, določenih s pravilnikom. 

— daje delovnemu kolektivu pol- 
letna poročila o svojem delu, 

— daje soglasja v primerih, do- 
ločenih s pravilnikom, 

— daje mnenja in predloge o 
vseh notranjih zadevah uprave v 
primerih, kadar ne odloča sam, 

— izvršuje še druge pravice in 
dolžnosti, določene z zakonom in 
drugimi predpisi, ter naloge, ki mu 
jih naloži delovni kolektiv. 

Način dela sveta se določi s pra- 
vilnikom o notranji organizaciji, 
delovnih razmerjih, o sredstvih in 
delitvi dohodka, ki ga sprejme svet 
delovnega kolektiva skupaj s taj- 
nikom občinskega ljudskega odbora. 

7. člen 
Akte iz enakopravne pristojnosti 

tajnika in sveta sopodpisuje pred- 
sednik oziroma predsedujoči član 
sveta. 

III. ARBITRAŽNI SVET 
8. člen 

Za reševanje sporov med sve- 
tom delovnega kolektiva in tajnikom 
se ustanovi arbitražni svet. 

Arbitražni svet odloča o sporih 
med delovnim kolektivom ali nje- 
govim svetom in tajnikom ter o pri- 
tožbah uslužbencev občinske upra- 
ve zoper odločbe tajnika in sveta 
delovnega kolektiva o delitvi oseb- 
nega dohodka uslužbencev organa. 

Arbitražni svet sestavljajo pod- 
predsednik ljudskega odbora kot 
predsednik, predsednik ali član sve- 
ta za splošno upravo in notranie 
zadeve in še en ljudski odborniK. 

Predsednik in člani arbitražnega 
sveta imajo svoje namestnike. Na- 
mestnik predsednika mora biti od- 
bornik občinskega ljudskega od- 
bora. 

Predsednk sveta delovnega ko- 
lektiva in tajnik občinskega ljud- 
skega odbora poročata arbitražnemu 
svetu o sporni zadevi, preden ta 
o njej odloči. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

10. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

nehajo veljati pravila o organiza- 
ciji, sestavi in delu sveta delovnega 
kolektiva v upravi občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Vič-Rudnik, 
ki jih je sprejel občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 28. oktobra 1961. 

St. 020-19/62. 
Ljubljana, 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

36V 
Na podlagi 12. člena in 1. odst. 

15. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52), 
6. točke 39. člena in 2. odst. 48. člena 
temeljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi bolezaimi 
(Ur. list ELRJ št. 26/54) in 27. člena 
statuta občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik je občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 31. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o posesti psov 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Vič-Rudnik sme imeti psa fizična 
ali pravna oseba ob pogojih, ki jih 
določa ta odlok. 

2. člen 
Kdor nabavi psa ali čigar pes 

izpolni tri mesece starosti ali kdor 
Eride s psom na območje občine 

jubljana-Vič-Rudnik na bivanje, 
daljše od 30 dni, mora psa priglasiti 
v 8 dneh občinskemu veterinaiske- 
mu inšpektorju zaradi vpisa v pasji 
kataster. Psov do 3 mesecev starosti 
ni treba priglašati in ne zanje pla- 
čevati pristojbine. 

Kdor ima prijavljenega psa, mo- 
ra vsako leto do 31. januarja ob- 
noviti priglasitev in plačati ustrez- 
no pristojbino. 

Ako prijavljeni pes pobegne, po- 
gine ali je pokončan, mora njegov 
imetnik v 1 mesecu psa odjaviti pri 
občinskem veterinarskem inšpektor- 
ju. Ako se komu v ograjen hišni 
prostor zateče tuj pes, mora to v 
24 urah speročiti občinskemu vete- 
rinarskemu inšpektorju. 

3. člen 
Občinski ljudski odbor izda za 

vsakega prijavljenega psa pasjo 
znamko iti potrdilo o plačani pri- 
stojbini, iz katerega je razvidno 
lastnikovo ime, opis psa, kategorija 
psa, številka pasje znamke in pla- 
čana pristojbina. 

Pasja znamka velja samo za tisto 
leto, za katero je izdana, in samo 
za določenega psa. Znamka mora 
biti stalno pritrjena na vratu psa, 
tako da je mogoče podatke raz- 
brati. 

Ako pes znamko zgubi, mora 
imetnik psa priglasiti v 8 dneh pri- 
stojnemu občinskemu organu, ki 
izda novo znamko proti plačilu pri- 
stojbine. 

4. člen 
Odškodnina za vodenje evidence 

nad psom in za pasjo znamko znaša 
50 dinarjev. 

5. člen 
Po namenu, za katerega lastniki 

imajo pse, in po delu, ki ga psi 
opravljajo, se psi razvrščajo v tri 
kategorije: 

a) psi čuvaji, ki varujejo hiše, 
gospodarska poslopja, skladišča, vr- 
tove in drugo premoženje; 

b) čistopasemski lovski psi, ki so 
namenjeni za lov in so za to opra- 
vilo izvežbarH, čistopasemski ur/idni 
psi pri varnostnih organih, psi la- 
vinarji in reševalci, psi za vodenje 
slepih in psi, ki se vzrejajo za te 
uarnene; 

c) prosti psi ne glede na pasmo 
in rod, razen psov pod točko a) 
in b). 

Kategorizacijo psov napravi od- 
delek za gospodarstvo s sodelova- 
njem kinološkega združenja LRS. 

6. člen 
Pes čuvaj mora biti dobro pri- 

vezan. lahko pa je prost v zaprtem 

ali dobro ograjenem prostoru, tako 
da ne more zapustiti odrejenega 
prostora. Ako imetnik psa pelje iz- 
ven določenega prostora, ga mora 
imeti na vrvici in zavarovanega 
z nagobčnikom. 

Čistopasemski lovski pes mora 
biti v času, ko ni na lovu, v imet- 
nikovi hiši oziroma v zaprtem ali 
ograjenem prostoru. Izven stanova- 
nja ali hišnega prostora sme lovski 
pes prosto tekati le v spremstvu, 
t. j. pod nadzorstvom. Isto velja 
tudi za proste pse. 

7. člen 
Vsak imetnik mora držati pst. 

v redu in čistoči, posebno pa skrbeti 
za zadostno hrano in vodo. Kadar 
pes zboli, mora lastnik takoj po- 
skrbeti za njegovo zdravljenje. 

Ce pes zboli zaradi stekline ali 
če se pojavijo, znaki sumljivi za 
pasjo steklino, mora imetnik psa 
takoj prijaviti veterinarskemu in- 
špektorju občinskega ljudskega od- 
bora ter do nadaljnjih navodil psa 
zapreti in storiti vse potrebno, da 
pes ne bi ogrožal ljudi in drugih 
živali. 

Ce tak pes ugrizne Človeka, mo- 
ra imetnik psa takoj prijaviti anti- 
rabični postaji Okrajnega higien- 
skega zavoda oziroma sanitarnemu 
inšpektorju občinskega ljudskega 
odbora. 

8. člen 
Prepovedano je: 
a) voditi pse na otroška igrišča 

ali javna kopališča, po parkih in 
pokopališčih se smejo psi voditi na 
vrvici; 

B) puščati psiee, ki se parijo iz- 
ven ograjenega prostora; 

c) voditi psice, ki se parijo izven 
ograjenega prostora. 

9. člen 
Popadljivi psi morajo biti po- 

dnevi in jKinoči dobro priklenjeni. 
Pred dohodom k psu mora biti vi(L 
no obešen napis »Hud pes«. 

10. člen 
Ni dovoljeno imeti psov, ki tu- 

lijo ali stalno zavijajo, ker motijo 
nočni mir. 

11. člen 
Da se prepreči širjenje stekline, 

se smejo odvzeti in pokončati vsi 
si potepuhi. Odvzeti se smejo psi, 
i niso prijavljeni, t. j. psi, ki ni- 

majo pasje znamke. Taki psi se po 
15 dneh vrnejo lastnikom, če do- 
kažejo. da so pse prijavili in zanje 
plačali predpisano pristojbino. Po 
preteku tega roka se taki psi šte» 
jejo za potepuhe in se lahko po- 
končajo. 

Ne pokončajo se čistopasemski 
psi, če se slučajno potepajo v času 
parjenja ali če se izgubijo na lovu 
in se sami vračajo domov. 

12. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z 

denarno kaznjo do 10.000 dinarjev, 
kdor ravna v nasprotju z določbami 
1., 2., 4. odstavka 2. člena, 2. in 
3. odstavka 4. člena, 6., 7., 8. in 
9. čjena tega odloka. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

14. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati odlok o posesti psov, 
ki ga je sprejel dne 4. marca 1954 
mestni ljudski odbor glavnega me- 
sta Ljubljane (Ur. list LRS št. 9/54). 
Ta odlok je bil rajširjen na ob- 
močje bivše občine Ljubljana-Vič 
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z odlokom o izenačenju predpisov, 
ki ga je sprejel občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Vič na 4. seji dne 
23. decembra 1955, na območje ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik pa je bil 
razširjen z odlokom o izenačenju 
J predpisov, ki ga je sprejel občinslci 
judski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 

na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. maja 
1961 (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 41/61). 

St. 322-?. 
Ljubljana, 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
364. 

Na podlagi 158. člena, 2. odstav- 
ka 159. člena in 2. odstavka 165. čle- 
na zakona o stanovanjskih razmer- 
jih (Ur. L FLRJ, št. 16/59, 47/59, 
27/60) ter 26, člena statuta občine 
Vrhnika je občinski ljudski odbor 
Vrhnika na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
24. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o podstanovalskem razmerju 

1. člen 
Nosiveć stanovanjske pravice 

lathko oddaja podstanovavcem v 
uporabo stanovanjske prostore, 
opremljene s pohištvom ali brez 
pohištva. Za opremljen stanovanj- 
ski prostor (soba) velja prostor, ka- 
dar je v njem 

— toliko postelj, kolikor pod- 
stanovavcev spi v prostoru, 

— ena miza, 
— ena omara, 
— toliko število stolov, kolikor 

podstanovavcev stanuje v prostoru, 
— umivalnik s priborom za umi- 

vanje, razen če imajo podstanovav- 
ci možnost umivanja v drugem delu 
stanovanja. 

2. člen 
Za uporabo stanovanjskih pro- 

storov brez pohištva plača podsta- 
novavec nosivcu stanovanjske pra- 
vice; 

1. Za uporabo stanovanjskega 
prostora (sobe) znesek, ki se dobi, 
če se stanarina deli s številom kva- 
dratnih metrov površine vsega sta- 
novanja in količnik pomnoži s šte- 
vilom kvadratnih metrov stanovanj- 
skega prostora, ki ga uporablja 
podlstanovavec, povečan za 100 4/o; 

2. za uporabo skupnih stanovanj- 
skih prostorov (predsobe, sanitar- 
nega prostora, balkona in podobno, 
kopalnice samo za normalno osebno 
higieno brez kopanja) znesek, ki se 
dobi, če se število kvadratnih me- 
trov teh prostorov deli s številom 
uporabnikov stanovanja, upošteva- 
joč tudi podstanovavce, in količnik 
pomnoži z vrednostjo kvadratnega 
metra stanovanjske površine, pove- 
čan za 30 Vo. 

3. člen 
Ce uporabljata iste stanovanjske 

prostore dva ali več podstanovavcev, 
plača vsak podstanovavec nosivcu 
stanovanjske pravice za uporabo sta- 
novanjskega prostora (sobe) znesek, 
ki se dobi, če se znesek, ki je izra- 
čunan po prvi točki prejšnjega čle- 
na, deli s številom podstanovavcev, 
povečan, če sta dva podstanovavca, 
za 20%, in če so trije podstanovav- 
ci, za 40 •/»; za uporabo ostalih sta- 
novanjskih prostorov pa polni zne- 
sek. ki je izračunan po 2. točki prejš- 
njega člena. 

4. člen 
Ce v primeru iz prejšnjega člena 

ne odpade na vsako ležišče najmanj 
6 kvadratnih metrov stanovanjskega 
prostora (sobne površine), plačuje 
vsak podstanovavec nosivcu stano- 
vanjske pravice za uporabo takega 
prostora samo sorazmeren znesek, 
izračunan po 1. točki drugega člena. 

5. člen 
Ce souporabljajo isti stanovanj- 

ski prostor (sobo) 'nosivec stanovanj- 
ske pravice, člani njegovega gospo- 
dinjstva, ki skupaj z njim stanujejo, 
in osebe, ki so nehale biti člani tega 
gospodinjstva, pa so ostale v istem 
stanovanju, plača podstanovavec no- 
sivcu stanovanjske pravice samo del 
zneska, izračunanega po 1. točki 2. 
člena, ki je sorazmeren s številom 
uporabnikov stanovanjskega prosto- 
ra. Za uporabo ostalih stanovanjskih 
prostorov plača ta podstanovavec 
polni znesek, izračunan po 2. točki 
2. člena. 

6. člen 
Razen tega, kar plačuje podsta- 

novavec nosivcu stanovanjske pra- 
vice za stanovanjski prostor po do- 
ločbah prejšnjih členov, mu plačuje, 
če je to v pogodbi določeno, še po- 
sebej za uporabo električne energije 
in vode, za njegove storitve ter za 
morebitno uporabo pohištva. 

7. člen 
Ce podstanovavec uporablja po- 

hištvo nosivca stanovanjske pravice, 
plača podstanovavec nosivcu stano- 
vanjske pravice odškodnino v zne- 
sku, za katerega se dogovori s po- 
godbo, toda največ do zneska 1000 
dinarjev, kadar stanovanjski prostor 
uporablja 1 podstanovavec, največ 
do zneska 1500 din, kadar stanovanj- 
ski prostor uporabljata 2 podstano- 
vavca, in največ 2000 din, kadar sta- 
novanjski prostor uporabljajo 3 pod- 
stanovavci. 

Ce uporablja podstanovavec de- 
loma lastne kose pohištva, ki so po- 
trebni za redno uporabo stanovanj- 
skega prostora, plača nosivcu stano- 
vanjske pravice za uporabo njegove- 
ga pohištva primemo manjši znesek, 
ki ga sporazumno določita s pogod- 
bo. 

8. člen 
Za usluge, ki jih nosivec stano- 

vanjske pravice opravlja podstano- 
vavcu, plača podstanovavec znesek, 
za katerega se sporazume z nosiv- 
cem stanovanjske pravice s pogodbo. 

Za usluge, ki jih podstanovavec 
opravlja nosivcu stanovanjske pra- 
vice, si podstanovavec zaračuna zne- 
sek, za katerega se sporazume z no- 
sivcem stanovanjske pravice s po- 
godbo. Ta znesek se odbije od pla- 
čila, ki ga podstanovavec plačuje 
nosivcu stanovanjske pravice za sta- 
novanjski prostor, ki ga uporablja 
kot podstanovavec. 

9. člen 
Odpovedni rok za podstanovavske 

pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, 
je dva meseca, kolikor ni v podsta- 
novavski pogodbi dogovorjen daljši 
odpovedni rok. 

Podstanovavska pogodba, sklenje- 
na za nedoločen čas, se odpove drugi 
strani neposredno ustno ali pismeno, 
pismeno po pošti ali po sodišču z 
odpovedano tožbo v rednem pravd- 
nem postopku. 

Odpovedni rok se šteje od dne 
naznanitve odpovedi do dne, ki je 
naveden v odpovedi kot dan prene- 
hanja pogodbe, pri čemer se sme v 
odpovedi navesti kot dan preneha- 
nja pogodbe samo zadnji dan v 
mesecu. 

10. člen 
Določbe tega odloka se uporab- 

ljajo tudi tedaj, kadar lastnik dru- 
žinske stanovanjske hiše v držav- 
ljanski lastnini oz. lastnik stano- 
vanja kot posebnega dela hiše od- 
daja stanovanjske prostore v upora- 
bo podstanovavcu. 

11. člen 
Nosivec stanovanjske pravice, 

lastnik družinske stanovanjske hiše 
v državljanski lastnini oz. lastnik 
stanovanja kot posebnega dela hiše, 
ki si izgovori od podstanovavca ali 
mu zaračuna za stanovanjske pro- 
store, ki mu jih je dal v uporabo, 
ali za opravljanje storitev višji zne- 
sek, kot je predpisan s tem odlo- 
kom, se kaznuje za prekršek po 178. 
členu zakona o stanovanjskih raz- 
merjih z denarno kaznijo do 50.000 
dinarjev. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. marca 1962. 

St. 1/2—010—18/62. 
Datum: 28. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok, I. r. 

OBČINA ZA60RJE OB SAVI 

365. 
Na podlagi 23. člena Temeljnega 

zakona o financiranju šolstva (Urad- 
ni list FLRJ, St. 53/60) in 26. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
Občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajavcev dne 20. apri- 
la 1962 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji šol na območju 

občine Zagorje ob Savi. 

1. člen 
Zaradi razdelitve sklada za šol- 

stvo in dodelitve globalne mase šo- 
lam se glede na število oddelkov, 
organiziranost pouka in povprečno 
porabljenih sredstev na oddelek raz- 
vrstijo šole in vzgojno varstvene 
ustanove v naslednjih osem kate- 
gorij: 

I. kategorija: 
Osnovne šole — niže organizirane 

dvooddelčne (Kolovrat, Tirna, Znoji- 
le) — 695.000 din na oddelek; 

II. kategorija: 
Osnovne šole — popolne, niže or- 

ganizirane, štiri in več oddelčne 
(Cemšenik, Mlinše, Podkum) — 700 
tisoč dinarjev na oddelek; 

III. kategorija: 
Osnovna šola — nepopolna z niž- 

jimi razredi (Loke pri Zagorju ob 
Savi) — 730.000 din na oddelek; 

IV. kategorija: 
Osnovne šole — popoldne, niže 

organizirane trooddelčne (Senožeti, 
Sentgotard) — 825.000 din na odde- 
lek; 

V. kategorija; 
Osnovna šola — nepopolna, na 

prehodu v popolno više organizira- 
no (Izlake) — 835.000 din na odde- 
lek; 

VI. kategorija; 
Osnovne šole — popolne, više or- 

ganizirane (Toplice, Zagorje) — 
1,070.000 din na oddelek; 

VII. kategorija: 
Strokovna šola — (Nižja glasbena 

šola Zagorje ob Savi) — 535.000 din 
na oddelek; 

VIII. kategorija: 
Ustanove za otroško varstvo (otro- 

ška vrtca Loke in Zagorje) — 670.000 
din na oddelek. 

2. Člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1962 dalje. 

St. 61—12/62—1. 
Zagorje, 20. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koienc, 1. r. 

RAZPIS 

Razpisna komisija Okraj, ljudske- 
ga odbora Ljubljana razpisuje 
mesto referenta za tehnična vpraša- 
nja urbanizma, gradbenih in komu- 
nainih zadev v Oddelku za urbani- 
zem, gradbene in komunalne zadeve. 

Pogoji; Gradbena fakulteta z 10- 
letno prakso v stroki. 

Na razpolago je dvosobno stano- 
vanje. 

Prošnje z življenjepisom je naslo- 
viti na Razpisno komisijo OLO Ljub- 
ljana, Mačkova ul. 1, soba 13/1. — 
Razpisni rok je 15 dni po objavi. 

Razpisna komisija OLO. 

VSEBINA 
352. Odlok o uvedbi dopolnilne stopnje 

občinskega prometnega davka 25 
na žagani les Iglavcev občine Cerk- 
nica. 

353. Odlok o spremembi In dopolnitvi 
odloka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku Iz osebnega dohodka de- 
lavcev občine Cerknica. 

354. Odlok o določitvi položajnlh plat 
uslužbencev upravnih organov ob- 
čine Cerknica. 

355. Odlok o ustanovitvi sklada za po- 
speševanje kulturne dejavnosti ob- 
čine Hrastnik. 

356. Odlok o podaljSanju veljavnosti od- 
loka o višini prispevka v skupne 
rezervna sredstva občine Kamnik. 

357. Odlok o podaljšanju veljavnosti od- 
loka o višini obresti od poslovnega 
sklada občine Kamnik. 

358. Odločba o določitvi občinskega 
zdravstvenega centra občine Kamnit 

359. Odlok o uvedbi občinskega dopolnil- 
nega prometnega davka na žagani 
les, ki ga dajejo v promet zasebnik) 
občine Kočevje. 

300. Odlok o spremembah in dopolnltvaB 
tarife prometnega davka občine Li- 
tija. 

361. Odlok o dopolnitvi odloka o ustano- 
vitvi sklada za gradnjo komunalnitt 
naprav občine Litija. 

362. Odlok o temeljnih upravnih organihi 
o delovnem kolektivu in o arbitraž- 
nem svetu V upravi občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik. 

363. Odlok o posesti psov občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik. 

364. Odlok o podstanovalskem razmerju 
občine Vrhnika. 

365. Odlok o kategorizaciji Sol občine 
Zagorje ob Savi. 
Razpis delovnega mesta referenta 
tehnična vprašanja urbanizma, grad- 
benih In komunalnih zadev. 


