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OBCmSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
445. 

Na podlagi 168. člena Zakona o pro- 
acunih in o financiranju samostojnih 

svodov (Ur. list FLRJ št. 52/59) in 2. 
peke člena 26. statuta občine Grosup- 
•1® je občinski ljudski odbor Grosuplje 
Prejel na seji-občinskega zbora in na 

lol' z'30ra proizvajavcev dne 30. maja naslednji 
ODLOK 

? Potrditvi zaključnega računa o Izvr- 
v' proračuna občine Grosuplje za 

leto 1962. 

1. člen 
Zaključni račun o izvršitvi proraču- 

na občine Grosuplje za leto 1961 se po- 
trdi. 

2. člen 
Zaključni račun občine Grosuplje za 

leto 1961 z zaključnimi računi prora- 
čunskih skladov, rezervnega sklada in 
6 »/o obvezne rezerve je sestavni del te- 
ga odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki 

za leto 1961 so: 

I. OBČINSKI PRORAČUN: 
dohodki 309.275.143 
izločena sredstva rezerve 19,163.214 
Cisti dohodki — 
izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 

П. PRORAČUNSKI SKLADI: 
dohodki 26,330.970 
izločena sredstva rezerve 966.215 
Čisti dohodki — 
izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 

III. REZERVNI SKLADI: 
razpoložljiva sredstva 22,617.776 
izločena sredstva rezerve 2,261.778 
razpoložljiva sredstva — 
Porabljena sredstva — 
Neporabljena sredstva 

IV. 6-ODSTOTNA OBVEZNA REZERVA: 
razpoložljiva sredstva 8,219.786 
Porabljena sredstva — 
neporabljena sredstva 8,219.786 

290,111.929 
289,709.985 

401.944 

25,414.755 
24,814.800 

599.955 

20,355.998 
16,591.348 
3,764,650 

4. člen 
j. presežek proračunskih dohodkov 
ВД izdatki v znesku 401.944 din in izlo- 

Čena sredstva t. j. 10 Vo rezerve v zne- 
jo r J''163.214 din se v skupnem znesku 
i-пл din prenese v dohodke pro- acuna občine za leto 1962. 

5. člen 
.P^sežek dohodkov proračunskih 

dov nad izdatki v znesku 599.955 
'n in izločena sredstva rezerve v zne- 

j j" 966.215 din se v skupnem znesku 
;ć,. '70 din prenese kot dohodek v 

" skladih za leto 1962. 

6. člen 
..Neporabljena sredstva rezervnega 

lada v znesku 3,764.650 din in izlo- 
na sredstva tega sklada v znesku 

2,261.778 din, se v skupnem znesku 
6,026.428 din prenese kot dohodek v 
istem skladu za leto 1962. 

7. člen 
Sredstva 6 % obvezne rezerve v 

znesku 8,219.786 din se prenese na po- 
seben račun občine Grosuplje za leto 
1962. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Opr. št. 400-13/62-3/5 
Grosuplje, dne 30. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin 

PREGLED 
zaključnega računa dohodkov In izdatkov občine Grosuplje 

za leto 1962 
Dohodki: 

I. del — Skupni dohodki 204,555.243 
- II. del — Posebni dohodki 92,828.823 

IV. del — Ostali dohodki 7,096.073 
VI. del — Prenesena sredstva 4,794.999 

Skupaj dohodki 309,275.143 
Manj obvezna rezerva 19,163.214 
Razpoložljiva sredstva 290,111.929 

Izdatki: 
I. del — Prosveta in kultura 

II. del — Socialno skrbstvo 
III. del — Zdravstvena zaščita 

V. del — Državna uprava 
VI. del — Komunalna dejavnost 

VIII. del — Dotacije 
IX. del — Obveznosti 
X. del — Proračunska rezerva 

Skupaj 

8,270.064 
15,967.683 
16,036.171 
79,358.673 
16,059.082 

122.383.000 
18,407.676 
13,227.636 

289,709.985 

OBČINA KAMNIK 
446. 

Na podlagi 2., 4. in 6. člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev (Uradni list FLRJ št. 
52/61), 2. člena Pravilnika o spremem- 
bah in dopolnitvah pravilnika o obra- 
čunavanju in plačevanju prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmer- 
ja (Uradni list FLRJ št. 5/62), 10. člena 
statuta občine Kamnik in XIX. poglav- 
ja družbenega plana občine Kamnik za 
leto 1962, je občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajavcev dne 3. maja 1962 
sprejel odlok o dopolnilnem proračun- 
skem prispevku iz osebnega dohodka 
delavcev in uslužbence* za leto 1962 in 
odloka o spremembah in dopolnitvah 
navedenega odloka tako, da se preči- 
ščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku iz osebnega dohodka delavcev in 

uslužbencev 

1. člen 
V občini Kamnik se vpelje dopol- 

nilni proračunski prispevek iz osebne- 
ga dohodka delavcev in uslužbencev. 

Dopolnilni proračunski prispevek iz 
osebnega dohodka plačujejo delavci in 
uslužbenci, ki so zaposleni v sociali- 
stičnem in privatnem sektorju na ob- 
močju občine Kamnik. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev znaša 15 0/o prora- 
čunskega prispevka iz osebnega dohod- 
ka, ki se plačuje po določbah zakona 
o proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev. 

3. člen 
Razdelitev dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev in uslužbencev je izvršena z 
občinskim družbenim planom za leto 
1962. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od L marca 
1962 dalje. 

5. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha 

veljati odlok občinskega ljudskega od- 
bora Kamnik o dopolnilnem proračun- 
skem prispevku iz osebneega dohodka 
delavcev in uslužbencev za leto 1962, 
objavljen v »Glasaiku«, uradnem vest- 

niku okraja Ljubljana (št. 23/62) in od- 
lok občinskega ljudskega odbora Kam- 
nik o spremembi odloka o dopolnilnem 
proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev za leto 1962, objav- 
ljen v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana (št. 31/62). 

St.: 020-8/62-1/1 
Kamnik, dne 30. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol 1. r. 

447. 
Na podlagi L odstavka 15. člena in 

2. točke 50. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS št. 
19/52), 6. točke 8. člena statuta občine 
Kamnik in 150. člena temeljnega zako- 
na o prekrških (Uradni list FLRJ št. 
2/59) je Občinski ljudski odbor na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 30. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi odloka 

o sejemskem redu na sejmih za ple- 
mensko živino v občini Kamnik 

1. člen 
Besedilo 2., 3. in 4. točke 15. člena 

odloka o sejemskem redu na sejmih za 
plemensko živino v občini Kamnik 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 12/60) se 
spremeni in se glasi v prečiščenem be- 
sedilu: 

2. za veliko živino: 
a) za konje 500 din, 
b) za goveda in osle 200 din za glavo, 
c) za žrebeta, teiice in junce ter za 

ostalo veliko živino staro do 1 leta 
100 din za glavo. 

3. za prašiče do 50 kg 50 din, 
za prašiče nad 50 do 100 kg 150 din, 
za prašiče nad 100 kg 200 din za kos. 
4. za drobnico: 
za odrasle koze in ovce 1000 din, 
za mlade koze in ovce 50 din za kos. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. junija 1962 da- 

lje, objavi pa se v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 020-38/62-1/1 
Kamnik, dne 30. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol 1. r. 
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OBČINA UUBLJANA-CENTER 
448. 

Na podlagi 157. člena splošnega za- 
kona o šolstvu (Ur. 1. FLRJ. št. 28/58 
in 27/60) je občinsly ljudski odbor 
Ljubljana-Center na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajavcev 
dne 31. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
{ o spremembah odloka o sestavi sveta 

za prosveto občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Center 

/ 
Odlok o sestavi sveta za prosveto 

občinskega ljudskega odbora Ljublja- 
na-Center, ki ga je sprejel občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Center pod št. 
06/1-1959 dne 27. aprila 1959, se spreme- 
ni tako, da se prečiščeno besedilo od- 
loka glasi: 

ODLOK 
ta sestavi sveta za prosveto občinskega 

ljudskega odbora Ljubljana-Center. 

1. člen 
Svet za prosveto občinskega Ijud- 

(skega odbora Ljubljana-Center ima 
j predsednika in 16 članov. 

< 2. člen 
Clanc sveta za prosveto občinskega 

[ljudskega odbora volijo; 
I— dva člana občinski ljudski odbor iz- 

med odbornikov; 
i— enega člana občinski ljudski odbor 

izmed javnih družbenih delavcev; 
l»- dva člana občinski odbor SZDL 

Ljubljana-Center; 
I— enega člana občinski komite LMS 

Ljubljana-Center; 
/— štiri člane delegati iolskih odborov 

v občini; 
!— enega člana delegati vzgojno-varstve- 

nih zavodov v občini; 
■ — enega člana občinski odbor Ljudske 

tehnike Ljubljana-Center; 
f — enega člana občinski odbor Zveze 

prijateljev mladine Ljubljana-Center; 
i — enega člana občinski odbor Zveze za 

telesno vzgojo Ljubljana-Center; 
(— enega člana občinski odbor društva 

profesorjev in učiteljev Ljubljana- 
Center; 
medtem ko je predstojnik upravne- 

I ga organa občinskega ljudskega odbora, 
ki je pristojen za prosveto, tajnik sveta 
po svojem položaju in ima vso pravico 
člana sveta. 

3. člen 
Predsednika sveta za prosveto ob- 

činskega ljudskega odbora voli občin- 
ski ljudski odbor. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Znak: T/PV4)2l/44 
Ljubljana, dne 31. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

449. 
Na podlagi 106. člena zakona o pro- 

računih in o financiranju samostojnih 
zavodov (Ur. I. FLRJ št. 52/59, 23/61 in 
52/61) je občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajavcev dne 
31. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 
sklada za kulturo občine Ljubljana- 

Center. 

1. člen 
Drugi odstavek 3. člena odloka o 

ustanovitvi sklada za kulturo občine 
Ljubljana-Center (Glasnik okraja Ljub- 
ljana St. 36/62) se spremeni in se glasi: 

»Upravni odbor ima 7 Itmov, M 
jih imenuje ustanovitelj.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Znak: T/PV-022/sklad za kulturo. 
Ljubljana, dne 31. maja 1962. 

PredsedniV 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

OBČINA RIBNICA 
450. 

Na podlagi 106. člena zakona o pro- 
računih in finansinanju samostojnih za- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. 52/59), je 
Občinski ljudski odbor Ribnica na seji 
občinskega zbora in zbora proizvajav- 
cev, dne 21. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali. 

1. člen 
Ustanovi se .sklad za plačevanje od- 

škodnin za tuberkulozne živali na ob- 
močju občine Ribnica. 

S sredstvi sklada se plačujejo od- 
škodnine za živali, ki bodo zaklane za- 
radi izkoreninjenja tuberkuloze. 

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

2. člen 
Sklad je samostojna pravna osAa. 
Za obveznosti sklada jamči ustano- 

vitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

ustanovitelj za dobo dveh let ljudski 
odbor na seji obeh zborov. 

Upravni odbor izbere predsednika 
izmed sebe. 

4. čleti 
V sklad se stekajo: 
a) proračunska dotacija občinskega 

ljudskega odbora Ribnica v višini, ki se 
določi na predlog sveta za kmetijstvo 
in gozdarstvo; 

b) del tarife za tuberkulinizacijo 
preiskanih živali po 5. točki odredbe 
o obveznem izkoreninjenju tuberku- 
lozne govedi na območju občine Rib- 
nica. 

5. člen 
Administrativne zadeve sklada uprav- 

lja uprava Veterinarske postaje Rib- 
nica. 

6. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo z izte- 

kom proračunskega Цга, temveč se 
prenesejo na naslednje leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku« — uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 322-19/62-05 
Ribnica, dne 7. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Frane lic 1. r. 

451. 
Na podlagi 27. točke 42. člena Za- 

kona o pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov in njihovih orga- 
nov (Uradni list FLRJ, št. 52/57), na 
podlagi 5., 6. in 47. člena temeljnega 
zakona o varstvu živine pred živalski- 
mi kužnimi boleznimi (Urad. list FLRJ 
št. 26/54), na podlagi odredbe o mno 
ličnih v*terinarskih ukrepih, ki s* 

opravljajo na stroške lastnikov ali 
imetnikov živine (Uradni list LRS, št. 
2/59), je sprejel Občinski ljudski odbor 
Ribnica na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajavcev, dne 29. maja 1962 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju tuberkuloze 

govedi na območju občine Ribnica 

1. 
Zaradi izkoreninjenja tuberkuloze 

govedi in zaradi varstva ljudskega 
zdravja se mora na območju občine 
Ribnica preiskati na tuberkulozo vsa 
goveja živina, stara nad 1 mesec. Pre- 
iskava s pomočjo tuberkulinizacije mo- 
ra biti izvršena do 31. decembra 1962. 

2. 
Vse živali je treba ob tuberkulini- 

zaciji trajno oštevilčiti, kolikor še niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze govedi 

organizira in vodi veterinarski inšpek- 
tor občinskega ljudskega odbora. Za 
tehnično izvedbo pa se lahko poobla- 
stijo tudi drugI veterinarji. 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za okužene 

s tuberkulozo, morajo lastniki oddati 
v zakol najkasneje v 30 dneh po ugo- 
tovitvi okužbe. Rok oddaje v zakol in 
ostale ukrepe določi občinski ljudski 
odbor s svojo odločbo. 

5. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso bi- 

la ugotovljena tuberkulozna goveda, iz- 
da veterinarski inšpektor občinskega 
ljudskega odbora potrdilo o neokužo- 
nosti hlevov s tuberkulozo govedi. 

6. 
Tuberkulinizacija in pregled živine 

se opravljata po hlevih in na zbirnih 
mestih, na stroške lastnikov ali imet- 
nikov živali, in sicer po 300 din na 
glavo. 

• 7. 
рп občinskem ljudskem odboru 

Ribnica se ustanovi sklad za plačeva- 
nje odškodnin za tuberkulozne živali. 
V ta sklad se stekajo sredstva iz 6. 
točke te odredbe, kolikor presegajo 
stroške tuberkulinizacije in iz drugih 
virov, po posebnih predpisih občinske 
ga ljudskega odbora. 

8. 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki ali 

imetniki nabavijo na novo za rejo iz- 
ven območja občine Ribnica, mora 
imeti potrdilo pristojnega občinskega 
veterinarskega inšpektorja, da ni re- 
agirala na tuberkulin in da izvira iz 
hleva, ki ni okužen s tuberkulozo. 

9. 
_ Kršitev odločb te odredbe se kaznu- 
je po določilih člena 71. in 72. temelj- 
nega zakona o varstvu živine pred ži- 
valskimi kužnimi boleznimi. 

10. 
S tem preneha veljati odredba o ob- 

veznem zatiranju goveje tuberkuloze 
na območju občine Ribnica, št. 01-02-35/1 
z dne 23. februarja 1961. 

11. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 322-20/62-05 
Ribnica, dne 7. junija 1962. 

Predsednik 
•veta za kmet. in gozd.: 

ing. Nande Nadler 1. r. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
452. 

Na podlagi 26. člena statuta 
Vrhnika je občinski ljudski odbor VrBj 
nika na seji občinskega zbora in D' 
seji zbora proizvajavcev Jno 29. 
1962 sprejel naslednji 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo)1' 

o podeljevanju socialnih podpor o* 
območju občine Vrhnika 

Odlok občinskega ljudskega odbof* 
Vrhnika o podeljevanju socialnih P0: 
por, objavljen v »Glasniku«, okraj' 
Ljubljana št. 44/61, se spremeni in dj* 
polni tako, da se prečiščeno besedi" 
glasi: 

L člen 
Občinski ljudski odbor Vrhnika P0, 

deljuje za dela nezmožnim in 
skrbljenim osebam, ki imajo stalno ^ 
vališče. na območju občine Vrbni^ 
podpore v mejah proračunskih *гС, 
štev, določenih v ta namen in na 
lagi določb tega odloka. .. 

V izjemnih primerih se lahko pode, 
enkratna socialna podpora tudi upraVJ 
čeni osebi, ki nima stalnega bivališča 
občini Vrhnika, je pa ugotovoljeno, ^ 
je nujno potrebna denarne pomoči- 

2. člen 
Ob pogojih 1. člena se podpore № 

ko priznavajo: 
a) osebam, ki so za delo nezmož^ 

ki se same ne morejo preživljati z las 

nim delom zaradi mladoletnosti, sta1^ 
sti, telesnih in duševnih hib, bolezni 
zaradi oskrbe nedoraslih otrok, nimar 
pa pravic iz pokojninskega zavarov9' 
nja; 

b) osebam, ki so za delo sposob"6' 
morajo pa oskrbovati več mladoletn1!; 
otrok in se zaradi njih ne morejo Г6 

no zaposliti, ali dobivati delo na don1" 
ter zato nimajo potrebnih sredstev ^ 
preživljanje; 

c) mladoletnim osebam za šolani 
ki ne prejemajo sredstev iz druiF* 
naslova (štipendije itd.) in starši f 
majo dovolj sredstev za njihovo V-r 
ževanje. Ob enakih pogojih pa im«J 

prednost otroci borcev NOV, žrtve 
šističnega nasilja in vojaških vojn15 

invalidov. 
č) za nepreskrbljeno se smatra ^ 

oseba, ki nima zadostnega premolil, 
in dohodkov, s katerimi bi se niof' 
preživljati in ki nima svojcev, ki * 
zanjo dolžni skrbeti po zakonu, po Prj 
godbi ali po sodni odločbi. Oseba. 
ima pravico preživljanja po pogoop. 
ali po sodni odločbi, pa mora dokaza^ 
da je uporabila vsa sporna sreds^T 
za izterjavo svojih pravic in tudi PrC, 
ložiti dokazilo pristojnega izvršilni? 
sodišča, da je bila izvršba brezuspe^ 
Takim osebam se lahko da v izred11^ 
primerih podporo že med samim P., 
stopkom, v katerem uveljavljajo sv<" 
pravice do preživljanja, vendar se ^ 
rajo pogodbeno obvezati, da bodo ^ 
nili že prejeto socialno podporo, če ^ 
do uspeli s svojim zahtevkom; 

d) osebam, ki so za delo sicer sPjT 
sobne, pa dokažejo s potrdilom P., 
stoj ne posredovalnice za delo, de ' 
upravičenih razlogov niso mogle ^ 
biti zaposlitve, nimajo pa potrebni 
sredstev za preživljanje; 

e) osebam, ki so zašle v težak ^ 
cialni položaj zaradi smrti, težke \ 
lezni, nesreče, požarov in drugih P,( 
merov, ki nimajo sredstev za l"1 

nastalih stroškov; .■* 
f) mladoletnim osebam ob pog0'^ 

iz točke c) pri kritju stroškov biva11' 
v otroških varstvenih ustanovah, ^ 
njenje v iolskih mlečnih kuhinja^ ^ 
prevoze v šolo. Natančnejša merila ^ 
to obliko socialnega varstva izdela 5 ,, 
za zdravstvo, socialno skrbstvo in v 

stvo družine. 

i 
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3. člen 
Priznavalnine se priznavajo borcem 

NOV in vojaškim vojnim invalidom iz 
NOB, ki na podlagi zakonitih predpi- 
sov nimajo pogojev za dosego pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

Priznavalnine morajo zagotavljati 
udeležencem NOV dostojno življenje. 
Realizira pa se na naslednje načine: 

1. dodeljuje se začasna denarna po- 
moč, dokler se jim ne prizna pokoj- 
nina po členih 73. in 80. ZPZ; 

2. da jim nudi štipendijo pri njiho- 
vem nadaljnjem šolanju ali prekvalifi- 
kaciji ; 

3. da štipendira njihove otroke, ali 
jim nudi drugo pomoč pri šolanju 
otrok; 

4. da jim nudi denarno pomoč v 
primerih, ko so nezaposleni, nezmožni 
za delo zaradi bolezni ali starosti, ko 
so socialno ogroženi sami ali njihove 
družine in v ostalih primerih, ko to 
ugotovi komisija za posebno varstvo 
borcev in invalidov NOV. 

4. člen 
Osebam, ki imajo nepremično pre- 

moženje, od tega pa nimajo dovolj do- 
hodkov za preživljanje, se lahko da 
stalna ali začasna socialna podpora, če 
svoje premoženje podarijo Splošnemu 
ljudskemu premoženju ali pa dovolijo 
zemljiško-knjižno zavarovanje na svoje 
nepremično premoženje do višine pre- 
jete podpore. 

O taki podpori se sklene s podpiran- 
cem posebna pogodba, ki jo za občin- 
ski ljudski odbor podpiše predsednik 
občinskega LO. 

5. člen 
Socialne podpore in priznavalnine 

borcem NOV so glede na namen in tra- 
janje stalne, začasne in enkratne. Pra- 
vica do teh podpor začne teči od prve- 
ga dne naslednjega meseca, ko je bila 
podpora dodeljena in ni v odločbi dru- 
gače odločeno, preneha pa s prvim 
dnem naslednjega meseca, ko so od- 
padle okoliščine, zaradi katerih je bila 
podpora podeljena. 

loti, se lahke prbma poteg oskrbnine»Mh ergur^zecij (Glasnik okraja Ljub- 
še mesečno din 1000 za osebne potrebe.   4 1 »- — 
Za mladoletne osebe, ki žive v vzgojnih 

6. člen 
Stalne in začasne podpore se dajejo 

praviloma največ do zneska din 6000. 
V izrednih primerih se da lahko tudi 
višja podpora, vendar mora o njej 
sklepati svet za zdravstvo, socialno 
skrbstvo in varstvo družine. 

Ce živijo osebe, ki prejemajo stalno 
podporo, v skupnem gospodinjstvu s 
svojci, ki so po zakonu dolžni zanjo 
skrbeti, ne sme povprečni mesečni do- 
hodek presegati 4500 din na družinske- 
ga člana. 

Enkratna podpora se podeljuje naj- 
več v znesku 15.000 din. V kolikor se 
podeli podpora nad 15.000 din, mora 
o njej sklepati svet za zdravstvo, so- 
cialno skrbstvo in varstvo družine. 

Enkratna podpora se daje tudi kot 
pomoč odpuščenim obsojencem v zne- 
sku, ki ga določi komisija za pomoč 
izpuščenim obsojencem iz KPD, vendar 
v mejah tega odloka. 

Začasna podpora se podeli osebi, ki 
je zaradi trenutnih okoliščin, smrti, 
bolezni, nesreče le začasno socialno 
ogrožena in ji v tem času lastni do- 
hodki ne zadoščajo. 

7. člen 
Ce živijo osebe, ki so upravičene do 

socialne podpore, v domovih za onemo- 
gle, sme dosegati podpora mesečno 
oskrbnino ali razliko med mesečno 
oskrbnino in lastnimi dohodki podpi- 
ranca. Take osebe smejo zadržati za 
svoje lastne potrebe do 1500 din me- 
sečno, osebam, katerim pa plačujejo 
oskrbnino občinski LO Vrhnika v co- 

zavodih ali pri rejnikih, sme dosegati 
podpora mesečno oskrbnino ali rejni- 
no, s starši pa je treba napraviti po- 
sebno pogodbo zaradi vračila po nji- 
hovi zmogljivosti. 

8. člen 
Priznavalnine borcem NOV se daje- 

jo do zneska 20.000 din mesečno po 
odobritvi Komisije za posebno varstvo 
borcev in invalidov NOV. 

9. člen 
Socialna podpora se izplačuje pod- 

pirancu samemu, v posameznih prime- 
rih pa se lahko odredi, da se podpora 
izplačuje drugi osebi. Lahko se tudi 
neposredno plačujejo stroški v zavodu, 
v katerem je oseba, ali rejnina za pod- 
pirance iz naslova rejniške pogodbe. 

10. člen 
Osebe, ki prejemajo socialno pod- 

poro, so dolžne sporočiti občinskemu 
upravnemu organu za socialno varstvo 
vsako spremembo okoliščin, ki so bile 
podlaga za podelitev socialne podpore. 
Neupravičeno prejete zneske je treba 
vrniti. 

11. člen 
Socialne podpore podeljuje uprav- 

ni organ občinskega ljudskega odbora, 
ki je pristojen za zadeve zdravstva, 
socialnega skrbstva in varstva družine. 
Za postopek pri podeljevanju podpor 
po tem odloku veljajo določbe zakona 
o splošnem upravnem postopku. Od- 
ločbe se izdajajo po prostem pre- 
udarku. 

12. člen 
Za reševanje pritožb zoper odločbo 

o socialni podpori je pristojen svet za 
zdravstvo, socialno skrbstvo in varstvo 
družine. Pritožbo je dovoljeno vložiti 
pismeno ali ustno na zapisnik v 15 
dneh po prejemu pri upravnem orga- 
nu, ki je izdal odločbo o podelitvi pod- 
pore. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. Uporablja pa se od 
L 1. 1962 dalje. 

Ijana št. 57-582/61) spremeni in sc glasi: 
»Dnevnica uslužbencev občinskih 

organov znaša 
1. za uslužbenec, razvrščene do všte- 

tega XI. plačilnega razreda in za teh- 
nično osebje — 2000 dinarjev; 

2. za uslužbence, razvrščene od X. 
plačilnega razreda navzgor, in za teh- 
nično osebje z izobrazbo visokokvali- 
ficiranega delavca — 2500 dinarjev. 

Honorarnim uslužbencem se dolo- 
čajo dnevnice po honorarju v skladu 
z določbami, ki veljajo za redne usluž- 
bence. Honorarnim uslužbencem, ki 
jim honorarna služba ni edini poklic, 
se določa dnevnica po glavnem pokli- 
cu, če je zanje to ugodneje.« 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana in 
se uporablja od 1. junija 1962. dalje. 

Številka 1/2-010-31/62 
Datum: 8. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Slrok 1. r. 

Številka: 2/4010-28/62 
Datum: 29. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Slrok 1. r. 

453. 
Na podlagi 1. člena uredbe o spre- 

membah uredbe o povračilih potnih in 
drugih stroškov javnih uslužbencev 
(Ur. list FLRJ št. 16-196/62) je občinski 
ljudski odbor Vrhnika na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
javcev dne 29. maja 1962. sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o vlilnl dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje In kilometrine za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 
•Vrhnika, občinskih zavodov In občin- 

skih organizacij 

1. člen 
V odloku o višini dnevnic za uradna 

potovanja, nadomestila za ločeno živ- 
ljenje in kilometrino za uslužbence ob- 
činskega ljudskega odbora Vrhnika, 
občinskih zavodov in občinskih organi- 
zacij (Glasnik okraja Ljubljana, štev. 
44-321/61) Se 2. člen v obliki odloka o 
spremembi odloka v višini dnevnic za 
uradna potovanja, nadomestila za lo- 
čeno življenje in kilometrine za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 
Vrhnika, občinskih zavodov in občin- 

454. 
Na podlagi 2. odstavka 158. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ št. 53-664/57) in 26. člena statuta 
občine Vrhnika, je občinski ljudski od- 
bor Vrhnika na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajavcev dne 
29. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o okvirih za določanje položajnih plač 
uslužbencev upravnih organov In zavo- 

dov občinskega ljudskega odbora 
Vrhnika 

1. člen 
Mesečne položajne plače uslužben- 

cev upravnih organov in zavodov ob- 
činskega ljudskega odbora se določajo 
v mejah, ki jih predpisuje ta odlok, 
kolikor niso določene s posebnimi 
predpisi. 

2. člen 
Položajne plače se določijo v tehle 

skupinah in mejah razponov: 
1. za tajnika ljudskega odbora 25.000 

do 30.000 din 
2. za načelnike oddelkov 20.000 do 

30.000 din 
3. za šefe odsekov (za notranje za- 

deve in narodno obrambo), direktorja 
Zavoda za izmero in kataster zemljišč, 
pravnega referenta in sodnika za pre- 
krške, za veterinarskega inšpektorja in 
za referente na delovnih mestih, za ka- 
tere je predpisana visoka ali višja stro- 
kovna izobrazba 15.000 do 25.000 din, 

4. za šefa krajevnega urada, vodjo 
glavne pisame, referente na delovnih 
mestih s srednjo strokovno izobrazbo, 
ki hkrati opravljajo tudi inšpekcijsko 
službo, za referente, izvršilne in pisai> 
niške uslužbence ter strojepiske I/ar. 
na delovnih mestih, za katere je pred- 
pisana srednja strokovna izobrazba 
10.000 do 20.000 din, 

5. za pisarniške uslužbence, strojepi- 
ske III., II. in I/b razreda na delovnih 
mestih, za katera je predpisana nižja 
strokovna izobrazba in pomožne usluž- 
bence 5000 do 15.000 din, 

6. za pripravnike za naziv I. vrste 
10.000 din — za pripravnike za naziv II. 
vrste 8500 din — za pripravnike za na- 
ziv III. vrste 7000 din — za pripravnike 
za naziv IV. vrste 5000 din. 

3. člen 
Za delovna mesta, za katera so po 

organizacijskih predpisih ali po aktu 
o sistematizaciji, potrebni pri organu 
LO uslužbenci visoke kvalifikacije, lah- 
ko položajna plača doseže znesek, ki je 
s tem odlokom predpisan za položaj 
tajnika LO, če zasedajo ta delovna me- 
sta uslužbenci z visoko ali višjo stro- 
kovno izobrazbo. 

V izjemnih primerih se posameznim 
uslužbencem lahko določi tudi višja 
položajna plača od maksimalne polo- 
žajne plače, ki je določena v 3. in 5. 
točki 2. člena tega odloka, vendar pa 
ne sme presegati 30.000 din. 

Višino položajne plače iz 2. člena in 
L odstavka 3. člena določa na predlog 
tajnika komisija za uslužbenske zade- 
ve, medtem ko je po drugem odstavku 
3. člena določa na predlog tajnika 
ObLO. 

4. člen 
Položajne plače predstojnikov zavo- 

dov se določajo smiselno po 2. členu 
tega odloka, kolikor ni s posebnimi 
predpisi drugače določeno. 

5. člen 
Odločbe o položajnih plačah niso 

podvržene presoji zakonitosti. 

6. člen 
Ta odlok velja od dne objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. junija 
1962. Hkrati preneha veljati odlok o 
okvirih za določanje položajnih plač 
uslužbencev upravnih organov in zavo- 
dov občinskega ljudskega odbora Vrh- 
nika, (»Glasnik« okraja Ljubljana št. 
48-381/61). 

Številka 2/1-010-10/62 
Datum; 29, maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Slrok l.r. 

455. 
Na podlagi i. odstavka 25. člena in 

I. odstavka 229. člena zakona o javnih 
uslužbencih je občinski ljudski odbor 
Vrhnika na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajavcev dne 29. maja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o (Utemlzaclji 

delovnih meat pisarniških In Izvršilnih 
uslužbencev Okrajnega sodišča 

na Vrhniki 

1. člen 
V 1. členu odloka o sistemizaciji de- 

lovnih mest pisarniških in izvršilnih 
uslužbencev Okrajnega sodišča na Vrh- 
niki št. 2/1-010-20/62 z dne 24/2-1962 se 
6., 7., 8. in 9. odstavek pri zahtevani 
strokovni izobrazbi dopolni z besedi- 
lom: »z najnižjim nazivom«. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na, uporablja pa se od L januarja 1962 
dalje. 

Stev.: 2/1-010-20/62 
Dne: 29. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Slrok, l. r. 

456. 
Na podlagi 1. odstavka 224. člena in 

6. odstavka 230. člena zakona o javnih 
uslužbencih (Ur. 1. FLRJ, 53/57) ter 6. 
in 7. člena zakona o spremembah m 
dopolnitvah zakona o javnih uslužben- 
cih (Ur. 1. FLRJ, št. 52/61) je občinski 
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ljudski odbor Vrhnika na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajavcev dne 
29. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
i o spremembi in dopolnitvi odloka o do- 
; ločitvi položajnlh plač In posebnih do- 
datkov predsednika, sodnikov, strokov- 

1 nlh sodelavcev ter ostalih uslužbencev 
Okrajnega sodišča na Vrhniki 

1. člen 
V drugem členu odloka o določitvi 

položajnlh plač in posebnih dodatkov 
predsednika, sodnikov, strokovnih so- 
delavcev ter ostalih uslužbencev Okraj- 
nega sodišča na Vrhniki (Glasnik okra- 
ja Ljubljana, st. 35/62) se 1. točka spre- 
meni in glasi: 

1. za predsednika sodišča od 16.000 
do 25.000 

Za to 4. točko pa se vstavi nova 5. 
točka z besedilom; 
»za sodnike-pripravnike od din 8.000 

do din 10.000«. 

2. člen 
V 3. členu odloka se točka 1. spre- 

meni in glasi: 
»predsednik sodišča  12.000 din. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
i okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
:1. januarja 1962. 

Stev.: 2/1-113-2/62 
Dne: 29. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci širok, 1. r. 

03ША ZAGORJE OB SAVI 
457. 

Na podlagi 42. člena zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov (Uradni list LRS, štev. 
|47/57), 4. člena o ureditvi in opravija- 
pju dimnikarske službe (Uradni list 
'LRS, štev. 21/50) in 26. člena statuta 
občine Zagorje ob Savi je občinski 
iljudski odbor Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 26. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o enotnem dimnikarskem okolišu 
za celotno območje občine Zagorje 

ob Savi 

1. člen 
Območje občine Zagorje ob Savi 

tvori enoten dimnikarski okoliš. 

2. člen 
Dimnikarske usluge na obrnočju ob- 

čine opravlja dimnikarsko podjetje. 

3. člen 
Za pravilno izvajanje in za organi- 

zacija dimnikarske službe skrbi Svet 
za splošne in notranje zadeve ter pri- 
stojni upravni organ občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
Ta odlok vel ja od 1. julija 1962 in se 

objavi v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. Z objavo tega odlo- 
ka preneha veljati odlok o določitvi 
dimnikarskega okoliša v občini Zagor- 
je ob Savi, objavljen v »Glasniku«, 
okraja Ljubljana, štev. 6 dne 24. ja- 
nuarja 1S-61. 

Stev.: 313-6/62-1 
Dne: 26. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

458. 
Na podlagi 9. člena uredbe o ure- 

ditvi in opravljanju dimnikarske služ- 
be (Uradni list LRS, št. 21-116/50), 6. 
točke 42. člena zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, štev. 49-227/57), 10. 
člena uredbe o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških v uredbah in 
drugih predpisih vlade LRS in njenih 
organov z določbami temeljnega zako- 
na o prekrških (Uradni list FLRJ, štev. 
2-22/59) je občinski ljudski odbor Za- 
gorje ob Savi na seji občinskega zbora 
in zbora proizvajavcev dne 26. maja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o najvišjih tarifah za dimnikarske 

storitve 

L člen 
Na območju občine Zagorje ob Sa- 

vi se predpisuje naslednja najvišja ta- 
rifa za dimnikarske storitve komunal- 
no obrtnih gospodarskih organizacij (v 
nadaljnjem besedilu »dimnikarji«) za 
naslednje vrste dimnikarskih storitev: 

din 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 80 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stro- 

pom 110 
3. Plezalni dimnik 80 
4. Ozki dimnik 46 
5. Dimnik centralne ogrevalne na- 

prave ali pekovske peči 150 
6. Dimnik etažne peči in vseh vrst 

gostinskih in zavodskih štedil- 
nikov 90 

7. Dimnik sistema »Schunt« 96 
8. Priključek na dimnik »Schunt« 30 
9. Dimna cev: 

a) do dva metra dolžine 8 
b) za vsak nadaljnji meter ' 4 

10. Štedilniki: 
a) s pečico 40 
b) z eno pečico in kotličem 60 
c) z dvema pečicama in kotli- 

čem ali prenosni štedilnik 80 
č) mali štedilnik v gostinskih 

obratih in zavodih 100 
d) srednji, mizni, prostostoječi 

ali z nastavkom v gostilni- 
ških obratih in zavodih 140 

e) veliki, mizni, prostostoječi 
ali z nastavkom v gostilniških 
obratih in zavodih 200 

11. Ogrevalec vode za bojler 20 
12. Grelci posode 30 
13. Pralni kotel v gospodinjstvu 30 
14. Običajna železna peč 30 
15. Peč sistema »Lutz« in podobno 

a) brez pečice 50 
b) z 1 pečico 60 
c) z dvema pečicama ali več 80 
č) izredno velike 100 

16. Kanal centralne ogrevalne na- 
prave ali pekovske peči 
a) mali neplezalni do 4 metre 

dolžine 90 
b) za vsak nadaljnji meter 15 
c) veliki plezalni do 4 metre 
dolžine 180 
č) za vsak nadaljnji meter 30 

17. Slaščičarska peč ali navadna 
pekovska peč z duški 140 

18. Pekovska ali slaščičarska parna 
peč 
a) z eno etažo 180 
b) z dvema ali več etažami 270 

19. Mala centralna kurilna naprava 
(etažna peč) 100 

20. Centralne kurilne naprave 
a) do 6 m' površine (do 9 čle- 

nov) 150 
b) srednje do 15 m* ogrevane 

(do 14 členov) 270 

c) velike do 30 m* ogrevane po- 
vršine (nad 14 členov) 360 

č) izredno velike, do 40 m' 
ogrevalne površine 480 

21. Pregled in ostruganje dimnikov 
v novih in adaptiranih zgradbah 
a) od vsake dimniške tuljave, 
osnovna cena za eno etažo 60 
b) za vsako nadaljnje nadstrop- 
je (etažo) 10 
c) za drugI prcgl<yl in ostruga- 

nje dimnikov 50 "/o od cene 
pod a in b. 

2. člen 
Na tretji pregled in izstruganje dim- 

nikov v novih in adaptiranih stavbah 
sme dimnikar zaračunati tarifo iz 20. 
točke 1. člena tega odloka v višini SO0/«. 

3. člen 
Za dimnikarska opravila, ki so zdru- 

žena s posebno nevarnim delom (otež- 
kočena dela) ali opravila, ki jih dimni- 
karji opravljajo na zahtevek stranke, 
ne glede na roke, ki so določeni z od- 
redbo o obveznem ometanju kurilnih 
naprav (Uradni list LRS, štev. 11-85/48) 
se sme zaračunati največ 50 »/o pribitka 
k tarifi iz 1. člena tega odloka. 

Največ 50 "/o pribitka k tarifi 1. čle- 
na tega odloka pa sme zaračunati za 
dimnikarska dela, ki se opravijo po 
naročilu stranke, ali v nujnih primerih 
ob nedeljah ali praznikih ter v noč- 
nem času. Ta nočni čas se šteje od 22. 
do 5. ure zjutraj. 

4. člen 
Kurilne naprave in dimni odvodi 

(razen štedilnikov v zasebnem gospo- 
dinjstvu) se morajo ometati v smislu 
1. odst. 3. člena odredbe o obveznem 
ometanju kurilnih dimnovodnih naprav 
(Uradni list LRS, štev. 11-85/48). Izje- 
moma se štedilniki v zasebnih gospo- 
dinjstvih morajo obvezno ometati in 
pristojbino plačevati v času od 1. okto- 
bra tekočega leta do 31. maja nasled- 
njega leta. 

5. člen 
Za dimnikarska dela, ki so navedena 

v tem ceniku (izžiganje dimnikov, či- 
ščenje glinastih peči, industrijskih ku- 
rilnih in dimnovodnih naprav in po- 
dobno) se določi cena opravljenemu 
delu na podlagi porabljenega časa in 
materiala. 

6. člen 
Za neopravljena dela po krivdi dim- 

nikarja se ne sme računati in spreje- 
mati nikake pristojbine. 

Ce dimnikar po krivdi stranke ome- 
tanje ne more izvršiti, sme računati 
pristojbino po prednjih tarifnih po- 
stavkah. 

7. člen 
Dimnikar je dolžan na zahtevo stran- 

ke izdati potrdilo o plačilu za dimni- 
karske storitve. 

8. člen 
Za ometanje kurilnih in dimnovod- 

nih naprav izven gradbenega okoliša 
območja ObLO sme dimnikar priraču- 
nati k prednjim cenam za oddaljenost 
od 2 do 5 km 10 odstotkov pribitka. Za 
oddaljenost od 5 do 10 km 25 odstot- 
kov in nad 10 km 40 odstotkov pribitka. 

9. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo po 

uredbi in opravljanju dimnikarske služ- 
be (Uradni list LRS, štev. 21-116/50), po 
določilih temeljnega zakona o prekr- 
ških (Uradni list LRS, štev. 14-58/52), 
če po drugih predpisih ni zagrožena 
hujša kazen. 

10. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, urad- 

nem vestniku okraja Ljubljana, in ve- 
lja od 1. januarja 1962. S tem dnem 
preneha veljati odlok občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi o najviš- 
jih tarifah za dimnikarske storitve, ob- 
javljen v Glasniku, okraja Ljubljana 
štev. 7/61 dne 7. januarja 1961. 

Stev.: 313-7/62-1 
Dne: 26. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

RAZPIS 

Mestni svet Ljubljana 

razpisuje 

mesto direktorja samostojnega Zavoda 
za izmero in kataster zemljišč 

v Ljubljani 

Pogoji: geodet ali geodetski inže- 
nir z opravljenim strokovnim izpitom 
in najmanj 15 letno prakso v geodet- 
sko katastrski operativni in upravni 
službi. 

Ponudbe za razpisano mesto je tre- 
ba nasloviti na Mestni svet Ljubljana, 
Mestni trg v roku 15 dni po objavi v 
Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Iz urada predsednika 
Mestnega sveta 

VSEBINA 
445 Odlok o potrditvi zaključnega računa 

o Izvršitvi proračuna za leto 1961 obči- 
ne Grosuplje. 

446 Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev občine Kamnik. 

447 Odlok o spremembi in dopolnitvah od- 
loka o sejemskem redu na sejmih za 
plemensko živino občine Kamnik. 

448 Odlok o spremembah odloka o sestavu 
sveta za prosveto občinskega ljudske- 
ga odbora LJublJana-Center. 

449 Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi sklada za kulturo občine LJublJa- 
na-Center. 

450 Odlok o ustanovitvi sklada za plače- 
vanje odškodnin za tuberkulozne ži- 
vali občine Ribnica. 

451 Odredba o obveznem izkoreninjenju 
tuberkuloze govedi občine Ribnica. 

452 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o podeljevanju socialnih pod- 
por občine Vrhnika. 

453 Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilo- 
metrine za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, občinskih zavodov 
in organizacij občine Vrhnika. 

454 Odlok o okvirih za določanje položaj- 
nlh plač uslužbencev upravnih orga- 
nov in zavodov občine Vrhnika. 

455 Odlok o dopolnitvi odloka o sistemi- 
zaciji delovnih mest pisarniških in iz- 
vršilnih uslužbencev Okrajnega sodi- 
šča Vrhnika. 

456 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi položajnlh plač in po- 
sebnih dodatkov predsednika, sodni- 
kov, strokovnih sodelavcev ter ostalih 
uslužbencev Okrajnega sodišča Vrh- 
nika. 

457 Odlok o enotnem dimnikarskem okoli- 
šu za celotno območje občine Zagorje 
ob Savi. 

458 Odlok o najvišjih tarifah za dimni- 
karske storitve občine Zagorje ob 
Savi. 
Razpis mesta direktorja Zavoda za iz- 
mero in kataster zemljišč v LJubljani. 


