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OBČINA HRASTNIK 
477. 

Na podlagi V. dela tarife promet- 
nega davka in prečiščenega besedila 
uredbe o prometnem davku (Ur. list 
FLRJ št, 19/61) s poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami (Ur. Ust 
FLRJ št 27/61, 45/61 in 6/G2) je 
občinski ljudski odbor Hrastnik na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
«vajavcev dne 12. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka 

o občinskem prometnem davku 
v občini Hrastnik 

1. člen 
Spremeni in dopolni se tarifa v 

odloku o občinskem prometnem dav- 
v občini Hrastnik, objavljenem v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
Ljubljana št. 24 z dne 27. marca 

1962. 
2. člen 

Pri tarifi II. DEL — A — proiz- 
Vodi, stroka 122 Predelovanje lesa, 
80 doda za 9. točko še točka 9a, ki 
Se glasi: 

9a žagan les iglavcev 25 %. 

3. člen 
Ta odlok velja in se uporablja od 

dneva objave v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.; 010-10/62-1. 
Hrastnik, dne 12. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1. r. 

478. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. Ust FLRJ št. 19/52) in določbah 
odloka o stopnjah dohodnine za leto 
1962 (Ur. 1. FLRJ št. 53/61) je občin- 
s*ti ljudski odbor Hrastnik na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
Javcev dne 12. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o dohodnini v stalnem znesku 

v občini Hrastnik za leto 1962. 

1. člen 
Dohodnino v stalnem znesku pla- 

čujejo; 
1. obrtniki, ki imajo po 75. členu 

Uredbe o obrtnih delavnicah in obrt- 
nih podjetjih (Ur. 1. FLRJ št. 5/54) 
in odredbe o obrtlh brez stalnega 
Poslovnega mesta (Urad. list FLRJ 
^ 24/54) dovoljenje za opravljanje 

obrti brez stalnega poslovnega me- 
sta 6000 din 

2. Osebe, ki so socialno zavaro- 
vane na podlagi sedanjega aH prej- 
Snjega delovnega razmerja, kadar 
^Pravljajo obrtne storitve za zaseb- 
•ике, če nimajo stalnega poslovnega 
toesta: 

a) krojači, šivilje, čevljarji, urarji, 
frizerji in brivci 8.000 din 

b) vsi ostali 12.000 din 
3. Zasebniki oz. lastniki potujo- 

čih zabavišč, strelišč, iger na srečo 
in drugi podobni 12.000 din 

2. člen 
Davčni zavezanci, navedeni v 

prejšnjem členu tega odloka, plaču- 
jejo dohodnino v stalnem znesku le 
tedaj, če ne delajo s tujo delovno 
silo, oziroma če niso združeni za 
opravljanje posameznega dela. 

3. člen 
Davčni zavezanci, ki plačujejo 

dohodnino v stalnem znesku na pod- 
lagi tega odloka, ne plačujejo pro- 
metnega davka. 

4. člen 
Dohodnina v stalnem znesku, ki 

jo plačujejo osebe, ki so socialno 
zavarovane na podlagi sedanjega ali 
prejšnjega delovnega razmerja in 
osebe, ki imajo dohodke izenačene z 
dohodki iz delovnega razmerja, ne 
vpliva na njihove pravice iz social- 
nega zavarovanja (na pravico do 
otroškega dodatka ш na druge pra- 
vice). 

5. člen 
Davčni zavezanci po tem odloku 

plačujejo poleg dohodnine v stalnem 
znesku tudi občinsko doklado, 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Stev.: 01/1-010-16/62-1. 
Hrastnik, dne 12. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1 r. 

479. 
Na podlagi 2. odstavka 59. člena 

prečiščenega besedila uredbe o trgo- 
vanju ter o trgovskih podjetjih in 
trgovinah (Urad. list FLRJ št. 49/59) 
Izdaja svet za tržišče občinskega 
ljudskega odbora Hrastnik na pod- 
lagi sklepa, sprejetega na seji dne 
24. aprila 1962 

ODREDBO 
o najkrajšem poslovnem času 

trgovin v občini Hrastnik 

1. 
S to odredbo se predpisuje naj- 

krajši poslovni čas trgovin v občini 
Hrastnik. 

2. 
N^jkjrajšl poslovni čas, ko morajo 

biti trgovine odprte, je 7 ur dnevno. 

8. 

sveti, kdaj so trgovine odprte (po- 
slovni čas). 

4. 
Pri določanju poslovnega časa iz 

tretje točke te odredbe, so delovni 
kolektivi dolžni upoštevati, da so 
trgovine odprte v najprimernejšem 
času v dopoldanskih, kakor tudi v 
popoldanskih urah. 

5. 
Kršilci določb 2., 3. in 4. točke te 

odredbe se kaznujejo za storjene 
prekrške po 4. točki 111. člena pre- 
čiščenega besedila uredbe o trgova- 
nju ter o trgovskih podjetjih in 
trgovinah. 

6. 
Ta odredba velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, preneha pa veljati 
odredba, objavljena V »Glasniku« 
okraja Ljubljana št. 71/60. 

Stev.: 010-17/62-1. 
Hrastnik, dne 6. junija 1962. 

Predsednik sveta za tržišče 
Ivan Urbajs i. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-BEŽIGRAD 

480. 
Na podlagi 11. člena zakona o 

proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev (Urad. list FLRJ 
št. 17/61) je Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Bežigrad na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proiz- 
vajavcev dne 8. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi časopisnih in založniških 
podjetij in časopisnih zavodov plače- 
vanja proračunskega prispevka U 
osebnega dohodka delavcev za leto 
19G2, ki pripada občinskemu ljud- 
skemu odboru Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Časopisna in založniška podjetja 

in časopisni zavodi se oproste pla- 
čevanja dela proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka, ki pripada 
občinskemu ljudskemu odboru Ljub- 
ljana-Bežigrad za leto 1962. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega pri- 

spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev morajo gospodarske organizacije 
in zavodi vložiti v svoj poslovni 
sklad, 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa so 
Od 1. januarja 1962. 

Številka: 420-28/62-1. 
Datum: 8. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman I. t. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
481. 

Na podlagi 127., 128. in 134. člena 
zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) in 118. člena 
statuta občine Ljubljana-Center je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na seji 28. junija 1962 spre- 
jel tale 

SKLEP 
Skličejo se zbori volivcev za vse 

volilne enote obeh zborov občinske- 
ga ljudskega odbora Ljubljana-Cen- 
ter s temle dnevnim redom; 

1. Poročilo in razprava o 5-meseč- 
ni realizaciji programa gospodarske- 
ga in družbenega razvoja občine 
Ljubljana-Center in občinskega pro- 
računa za leto 1962. 

2. Odgovori na vprašanja in pred- 
loge zborov volivcev, ki so bili v 
času od 22. do 30. marca 1962. 

3. Razno. 
Zbori volivcev bodo v času od 

3. do 15. julija 1962. 
Znak: T/PV-013/Sklic zborov 

volivcev. 

Ljubljana, dne 28. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje 1. r. 

482. 
Na podlagi 31. člena zakona o 

cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27/61) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center na seji občinskega 
zbora na seji zbora proizvajalcev 
dne 14. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada 

občine Ljubljana-Center 

1. člen 
Ustanovi se cestni sklad občine 

Ljubljana-Center (v nadaljnjem be- 
sedilu »sklad«). 

2. člen 
Sredstva sklada so; 
1. dohodki za financiranje vzdr- 

ževanja, rekonstrukcije in gradnja 
cest, ki pripadajo občini Ljubljana- 
Center po zakonu o cestnih podjetjih 
oziroma po predpisih, izdanih na 
podlagi tega zakona; 

2. dotacija iz občinskega prora- 
čuna; 

3. drugi dohodki (druge dotacije, 
pomoči, darila). 

Sklad lahko tudi najema posojila. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

vzdrževanje, rekonstrukcijo, opremo 
in gradnjo cest. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajeje za 

vzdrževanje javnih cest brez povra- 
Cila. 

Sredstva sklada se dajejo za r*- 



STRAN IHO 

konstrukcijo, opremo In gradnjo jav- 
nih cest praviloma brez povračila, 
lahko pa v skladu s pravili tudi 
proti vračilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila; s pravili se 

določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. 

Pravila sprejme upravni odbor 
sklada, potrdi pa jih občinski ljud- 
ski odbor. 

G. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima 7 članov. 
Upravni odbor sklada sestavljajo. 
— predsednik in 2 člana, ki jih 

imenuje občinski ljudski odbor; 
— 4 člani, ki jih delegirajo v 

upravni odbor Podjetja za ceste v 
Ljubljani, komunalni podjetji »Sna- 
ga« in »Mestna kanalizacija« v Ljub- 
ljani in komunalno prometno pod- 
jetje »Ljubljana transport« v Ljub- 
ljani, in sicer vsako po enega člana. 

Mandatna doba članov upravnega 
odbora traja 2 leti. 

7. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti tele zadeve: 
1. sprejme pravila sklada; 
2. sprejme finančni načrt sklada; 
3. odloča o dajanju sredstev iz 

gklada; 
4. spremlja izvrševanje del, za 

katera so dana sredstva sklada; 
6. opravlja druge naloge, ki so 

mu dane s pravili sklada in dru- 
gimi predpisi ter smernicami za cest- 
ne zadeve pristojnega sveta občin- 
skega ljudskega odbora. 

8. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne 

rezerve, leina vlaganja v rezervo 
in rok, do katerega mora rezerva do- 
seči določeno višino, določi za cestne 
zadeve pristojni svet občinskega 
ljudskega odbora na predlog uprav- 
nega odbora sklada. 

9. člen 
Sklad posluje po določbah zako- 

na o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki za vsako leto 
Be določijo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du z družbenim planom oziroma 
programom upravni odbor sklada. 

10. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje 

finančnega načrta je predstojnik za 
komunalne zadeve pristojnega uprav- 
nega organa občinskega ljudskega 
odbora. Pravico odredbodajalca Iz- 
vršuje v mejah odločb in sklepov 
upravnega odbora sklada. 

11. člen 
Administrativne in tehnične posle 

opravlja za sklad za komunalno za- 
deve pristojni upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora. 

12. člen 
Sredstva sklada so naložena pri 

bančnem zavodu, pri katerem se 
vodi proračunsko poslovanje občine 
Ljubljana-Center. 

13. člen 
Sedanji cestni sklad občine Ljub- 

ljana-Center se odpravi. Neuporab- 
ljena sredstva in obveznosti tega 
sklada, vštevši njegova sredstva, ki 
so blokirana za rezervo, preidejo na 
cestni sklad občine Ljubljana-Cen- 
ter, ki je ustanovljen s tem odlokom. 

GLASNIK 

8. 
Zavod za prosvetno-pedagoškO 

službo, ki ga je ustanovil občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Center na 
seji 20. aprila 1961 za območje občina 
Ljubljana-Center (Glasnik št. 42/61), 
preneha. 

Vsa sredstva in vse pravice in 
obveznosti tega zavoda prevzame za- 
vod, ki je ustanovljen s to odločbo. 

9. 
Ta odločba se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Znak: T/PV-402/Cestni sklad. 
Ljubljana, dne 14. junija 1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

ing. Dušan Sodnik 1. r. 

483. 
Na podlagi drugega odstavka 4. 

člena zakona o prosvetno-pedagoški 
službi (Ur. 1. LRS št. 4/61) je občin- 
ski ljudski odbor Ljubljana-Center 
v sporazumu z občinskimi ljudskimi 
odbori Ljubljana-Bežigrad, Ljublja- 
na Moste-Polje, Ljubljana-Siška in 
Medvode na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajavcev dne 14. 
junija 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi prosvetno-pedagoškega 

zavoda Ljubljana I v LJubljani 

1. 
Ustanovi se zavod za prosvetno 

pedagoško službo za območje občin 
Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Cen- 
ter, Ljubljana-Moste-Polje, Ljublja- 
na Šiška in Medvode (v nadaljnjem 
besedilu: »zavod«). 

Ime zavoda je: Zavod za prosvet- 
no-pedagoško službo Ljubljana I. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2. 
Zavod opravlja za območje ob- 

čin, za katere je ustanovljen, zlasti 
tele naloge: 

— sistematično spremlja in pro- 
učuje uspehe in pridobitve pedago- 
ške teorije in prakse ter seznanja s 
tem na seminarjih, tečajih, s tiskom 
in v drugih oblikah učitelje, zainte- 
resirane organizacije in organe ter 
javnost; 

— sodeluje pri pripravljanju in 
uresničevanju ukrepov za napredek 
vzgoje in izobraževanja s Šolskimi 
odbori, z gospodarskimi organizaci- 
jami, zbornicami, združenji, matič- 
nimi organi, z družbenimi in stro- 
kovnimi organizacijami ter z dru- 
štvi; 

— pripravlja v sodelovanju z za- 
interesiranimi organi predlog dolgo- 
ročnega programa za razvoj izobra- 
ževanja; 

— pomaga učiteljem pri njiho- 
vem delu in strokovnem izpopolnje- 
vanju, jim daje strokovno pomoč in 
podporo pri reševanju problemov, s 
katerimi se srečujejo v svoji peda- 
goški praksi, ter jim daje strokovne 
nasvete za delo; 

— spodbuja učitelje k pedagoške- 
mu raziskovalnemu delu, ki je v 
zvezi z njihovo prakso, skrbi za 
družbi ustrezno tematiko tega raz- 
iskovanja, ga vsklajuje in pomaga 
pri uveljavljanju njegovih izsledkov 
v vzgojni praksi; 

— spremlja, proučuje in pospešu- 
je delo na področje vzgoje in izo- 
braževanja ter ugotavlja, ali šole 
uresničujejo vzgojne in izobraže- 
valne cilje; 

— opravlja sistematično peda- 
goško nadzorstvo na šolah ter nad- 
zoruje izvrševanje predpisov o orga- 
nizaciji in delu šol; 

— skrbi za sistematično perio- 
dično izpopolnjevanje učiteljev ter 
strokovnih uslužbencev prosvetno- 
pedagoške službe. 

3. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki mu ga dajo v upravljanje ustano- 
vitelji. 

Ustanovitelji določijo s pogodbo, 
v kakšnem razmerju bodo prispevali 
sredstva za ustanovitev in delo za- 
voda. 

4. 
Zavod vodita svet in direktor. 
Svet zavoda ima 13 članov; se- 

stavljajo ga: 
— 10 članov, ki jih imenujejo 

občinski ljudski odbori občin, za ka- 
tere je zavod ustanovljen, In sicer 
vsak po dva člana iz vrst družbe- 
nih in drugih javnih delavcev; 

— 2 člana, ki ju izvoli izmed sebe 
delovni kolektiv zavoda; 

— direktor zavoda, ki je član 
sveta po svojem položaja 

Direktorja zavoda imenuje in raz- 
rešuje občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Center v sporazumu z občin- 
skimi ljudskimi odbori občin, za ka- 
tere je zavod ustanovljen. 

Znak: T/PV-022/zavod za prosveti 
no pedag. službo. 

Ljubljana, dne 14. junija 1962. 
Podpredsednik 

občinskega ljudskega odbora 
ing. Dušan Sodnik 1. r. 

Zavod ima tele sklade: 
1. poslovni sklad; 
2. rezervni sklad; 
3. sklad skupne porabe. 

6. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen svet za prosveto občinske- 
ga ljudskega odbora Ljubljana-Cen- 
ter. 

7. 
Zavod ima pravila. S pravili za- 

voda se natančneje določijo organi- 
zacija in način poslovanja zavoda 
Pravila sprejme svet zavoda, potrdi 
pa jih svet za prosveto občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Center 
v sporazumu s sveti za prosveto ob- 
činskih ljudskih odborov občin, za 
katere je zavod ustanovljen. 

484. 
Na podlagi šestega odstavka 25. 

člena in prvega odstavka 229. člena 
zakona o javnih uslužbencih (Urad. 
list FLRJ št. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 
27/60, 53/60 in 52/61) je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Center na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 14. junija 1962 
sprejel. 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest 

pisarniških uslužbencev 
ter strokovnih sodelavcev 

okrajnega sodišča v LJubljani 

1. člen 
Delovna mesta in najnižji naziv 

za pisarniške in izvršilne uslužbence 
ter strokovne sodelavce na teh de- 
lovnih mestih se pri okrajnem sodi- 
šču I v Ljubljani določijo takole: 

Predsedstvo 
1 referent za pomoč v zadevah 

sodne pisarne in personalne 
službe, knjižničar 

1 upravitelj sodne pisarne 
1 vodja računovodstva 
1 računski uslužbenec 
1 vodja overitvenega oddelka 
1 vodja vložišča 
1 kurir 
4 snažilke 

referent I. vrste 

pis. referent 
računovodja ali pis. referent 
rač, referent aH pom. pis. referent 
pis. referent ali strojepisec I/b r. 
pis. referent 
pom. uslužbenec 
nekval. delavec 

2 referenta 
Pravni referenti 

referent I. vrste 

Sodniški pripravniki 
5 sodniških pripravnikov pristav 

Zemljiška knjiga 
1 vodja zemljiške knjige referent III. vrste 
3. z. k. referenti 1 referent III. vrste 

2 pristava 
1 strojepisec strojepisec III. r. 

Mladinski kazenski oddelek 
1 socialni delavec 
1 vodja Km vpisnika 
1 strojepisec 

referent II. vrste 
strojepisec III. r. ali pom. pis. ref. 
strojepisec III. r. 

Administracija 
1 vodja K vpisnika 
1 vodja vpisnikov Ki, Kr, Kp 

in pomm. kn. 
1 vodja P vpisnika 
1 vodja vpisnikov P1 in II R 
1 vodja I vpisnika in pom. knjig 
1 vodja vpisnikov O, I R in IIIR 
1 vodja Os vpisnika in kontrol- 

nikov 

pis. referent ali stroj. I/b r. 
pom. pis. referent ali strojepisec 

II. razr. 
pis. referent ali strojepisec I/b r. 
pon. pis. ref. aH strojepisec II. r. 
pis. referent aH strojepisec I/b r. 
pis. referent aH strojepisec I/b r. 
pom. pis. referent aH strojepisec 

II. razr. 

2 izvršilna organa 

1 vodja strojepisnice 
13 strojepiscev 

Izvršilni organi 
pom. pis. referent aH pom. uslužb. 

Strojepisnica 
pis. referent ali strojepisec I/b r. 
strojepisec III. r. 



QLA8NIK STKAN 211 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva ob J a-« 

® v »Glasniku«, uradnem vestnikU 
^гаја Ljubljana, uporablja pa se da 
*• januarja 1962. 

Znak: T/PV-021/Sistemlzacija. 
Ljubljana, dne 14. junija 1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

ing. Dušan Sodnik 1. r. 

485. 
. Na podlagi prvega odstavka 224. 
^ena in prvega odstavka 230. člena 
akona o javnih uslužbencih (Ur. 1. 
LRJ št. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 
£{60. 53/60 in 52/61) je občinski Ijud- 
Г cdbor Ljubljana-Center na seji 
"činskega zbora in na seji zbora 

Pfoizvajavcev dne 14. junija 1962 
sprejel 

Delovno mesto: 

Predsednik sodišča 
sodniki 
Pravni referent 
sodniški pripravnik 
socialni delavec 
z- k. referent 
upravitelj sodne pisarne 
računski uslužbenec 
vodja vpisnika in pomočniki 
strojepisec 
izvršilni organ 
Pom. uslužbenec (kurir, izvrš. org.) 
snažilka 

2. člen 

Dr o položajni plači za 
s ^sednika in sodnike okrajnega 

aišča 1 v Ljubljani izda predsed- 
Li k Plinskega ljudskega odbora ^Jiibljana-Center, za druge usluž- 
rii*lCe 1)3 predsednik okrajnega so- 

I v Ljubljani. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

0, v »Glasniku«, uradnem vestniku raja Ljubljana, uporablja pa se 
4 1- januarja 1962. 

Znak; T/PV-021/položajne plače. 

Ljubljana, dne 14. junija 1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

ing. DuSan Sodnik 1. r. 

0BCINA ZAGORJE OB SAVI 

486. 
(j podlagi 26. člena statuta ob- 
1Q, e Zagorje ob Savi, v zvezi z od- 
2 0rn občinskega ljudskega odbora 
7 "gorje ob Savi št. 421—6/62—1 od 
j; Шагеа 1962 (Glasnik okraja Ljub- 
ka, št. 25/62), je Občinski ljudski 
(jn°

r Zagorje ob Savi na seji ob- 
zbora in zbora proizvajal- 

dne 26. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
° dopolnitvi odloka o občinskem 

tia i0metnem davku od prometa 
"robno v občini Zagorje ob Savi 

1. člen 
' „Odlok o občinskem prometnem 
јчп, u od prometa na drobno v ob- 
0(1, agorje ob Savi, št. 421—6/02—1 
nit marca 1962 (objavljen v Qlas- 
v^

u okraja Ljubljana št. 25/62) se 
»a.' , enu dopolni tako, da se točka ' glasi; 

ODLOK 
o določitvi položajnih pla8 

predsednika, sodnikov, strokovnih 
sodelavcev in drugih uslužbencev 
okrajnega sodišča I v Ljubljani 

1. člen 
Položajna plača predsednika, sod- 

nikov, strokovnih sodelavcev in dni- 
gih uslužbencev okrajnega sodišča I 
V Ljubljani se določi tako, da pred- 
stavlja razliko med seštevkom te- 
meljne plače in posebnim dodatkojn 
ter zneskom, predvidenim za plače, 
ki se po stanju z dne 31. decembra 
1961 poveča za 14 %. 

Položajna plača se določa indivi- 
dualno po vrednosti posameznega 
delovnega mesta, upoštevajoč stro- 
kovno usposobljenost, odgovornost, 
težino dela, prizadevnost in stalnost 
uslužbenca v okviru tehle razponov: 

Položajna plača: 
od — do dinarjev 

20.000 do 25.000 
16.000 do 20.000 
8.000 do 14.000 
7.000 do 10.000 
8.000 do 13.000 

12.000 do 17.000 
12.000 do 17.000 
12.000 do 17.000 
6.000 do 15.000 
5.000 do 13.000 
8.000 do 9.000 
5.000 do 9.000 (pos. dodatek) 
2.500 do 3.500 (pos. dodatek) 

»od prometa v trgovini, razen od 
alkoholnih pijač po stopnji 6'/o, od 
motornih vozil vseh vrst se plačuje 
davek 30/e«. 

St. 421—6/62—1. 
Datum: 25. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koicnc, 1. r. 

487. 
Na podlagi 1., 2. in 2. a člena te- 

meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebnem krajevnem prispev- 
ku (Uradni list FLRJ, št. 19/55, 19/57, 
55/57, 52/58 in 52/59), 26. člena sta- 
tuta občine je Občinski ljudski od- 
bor Zagorje ob Savi na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 20. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na do- 
hodke od kmetijstva na območju 
občine Zagorje ob Savi za leto 1962 

1. člen 
V občini Zagorje ob Savi se po- 

bira za leto 1962 občinska doklada 
po naslednjih divčnih lestvicah: 

Ce znaša letna davčna osnova do 
30.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnjah, ki so 
določene v naslednjih lestvicah; 

do 30.000 I. 30%, II. 24 %, III. 
20%, 

od 300. do 50.000 I. 32%, II. 
36 %, III. 22 %, 

od 50.000 do 80.000 I. 34 »/o, II. 
28%, III. 24»/», 

od 80.000 do 120.000 I. 360/o, II. 
80 "/o, III. 26 Vb, 

od 120.000 do 160.000 L 380/o, II. 
32 »/o, III. 28 V», 

od 160.000 do 200.000 I. 42 »/o, II. 
34 Ve, III. 30«/», 

Od 200.000 đo 250.000 I. 44 '/o, It. 
85«/., Ш. 32«/», 

od 250.000 do 300.000 I. 46 "/o, II. 
38 V«, Ш. 34«/», 

od 300.000 do 350.000 I. 48 Vo, П. 
40 V«, 111. 36«/», 

nad 350.000 I. 50»/», II. 42e/o, III. 
38 "/o. 

Po lestvici I. se pobira in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah: 

K. o. Zagorje z naselji: Selo, Za- 
gorje, Dolenja vas. 

K. o. Loke z naselji: Loke, Pod- 
kraj, Kisovec, Vrh pri Zagorju. 

K. o. Ržiše z naselji: Izlake, Ore- 
hovica, Zavine, Ržiše, Prhovec, Za- 
breznik. 

K. o. Kandrše z naselji: Kandrše, 
Zvarulje, Razpotje, Mlinše, Briše. 

K. o. Semnik z naseljem: Semnik. 
K. o. Kotredež z naselji; Kotre- 

dež, Zavine, Rove. 
K. o. Potoška vas z naselji: Po- 

toška vas, Prapreče, Vine. 
K. o. Kolovrat z naselji: Kolo- 

vrat, Izlake, Podlipovica. 
K. o. Zabava z naselji: Zabava, 

Log pri Mlinšah, Breznik, Kostrev- 
nica. Razpotje, Ravne pri Mlinšah. 

K. o. Sentlambert z naseljem: 
Colniše. 

Po II. lestvici se pobira in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah: 

K. o. Sentlambert z naselji: Tir- 
na, Jarše, Jablana, Borje, Senožeti, 
Krbulje. 

K. o. Podkum z naselji: Borovak, 
Podkum in del Sklendrovec. 

K. o. Roviše z naselji: Roviše, 
Golče. 

K. o. Zagorje z naseljem: Raven- 
ska vas. 

K. o. Konjšica z naseljem: Sklen- 
drovec (drugi del). 

K. o. Brezje z naselji: Brezje, 
Dobrljevo. 

K. o. Hrastnik z naselji: Hrast- 
nik, Scntgotard, Jelenk. 

K. o. Kandreše z naseljem: Dol- 
gobrdo. 

K. o. Kotredež z naseljem: Zno- 
jile. 

K. o. z naselji: Cemšenik, Razbor, 
Jesenovo. 

K. o. Kolovrat z naseljem: Me- 
dija. 

K. o. Semnik z naselji: Krače, 
Topolovec. 

Po III. lestvici se pobira in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah; 

K. o. Hrastnik z naselji: Blodnik, 
Jelševica, Polšna. 

K. o. Lambert z naseljem: Vrh 
pri Cemšeniku. 

K. o. Kolovrat z naseljem: Borje. 
K. o. Sentlambert z naselji: Kolk, 

Mošenik, Požarje, Vodice, Spital. 
K. o. Loke z naseljem; Držina. 
K. o. Konjšica z naseljem; Konj- 

šica, 
K, o. Podkum z naselji; Sklen- 

drovec — del. Gorenja vas, Padež, 
Rodež, Rtiče, Osredek, Mali Kum, 
Selo, Podkum. 

K. o. Semnik z naseljem; Gro- 
beljsca. 

IC. p, Roviše z naseljem: Golče 
(prej Vežnica). 

K. o. Kandrše z naselji: Vrh pri 
Mlinšah, Suhi potok. 

Za gozdove pa se predlaga enot- 
na davčna stopnja, in sicer; 

Ce znaša letna davčna osnova do 
30.000 din, se odmeri In plača ob- 
činska doklada po stopnji 3«/», od 
30.000 do 50.000 5«/», od 50.000 do 
80.000 7%, od 80.000 do 120.000 8«/», 
nad 120.000 90/)>. 

2. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način, kakor ustrezajoča dohod- 
nina. 

3. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ, št. 22/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
odloka o stopnjah dohodnine za leto 
1962 (Uradni list FLRJ, št. 53/61) in 
Uredbe o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
(Uradni list FLRJ, žt. 33/53 in 27/57) 
se uporabljajo tudi za odmero in po- 
biranje občinske doklade. 

4. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za ob- 
činsko doklado. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

6. člen 
S tem odlokom se razveljavlja 

odlok o podaljšanju odloke o uved- 
bi občinske doklade na dohodke od 
kmetijstva, objavljen v Glasniku 
okraja Ljubljana, Št. 66 dne 1. sep- 
tembra 1961. 

St. 422—23/62—1. 

Datum: 20. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Dušan Kolone, 1. r. 

VSEBINA 
477. Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 

loka o obflnskem prometnem davku 
občine Hrastnik. 

478. Odlok o dohodnini v stalnem znesku 
za 1. 1962 občine Hrastnik. 

479. Odredba o najkrajšem poslovnem ča- 
su trgovin v občini Hrastnik. 

480. Odlok o oprostitvi časopisnih in za- 
ložniških podjetij In časopisnih zavo- 
dov plačevanja proračunskega pri- 
spevka Iz osebnega dohodka delavcev 
za leto 1962, ki pripada občinskemu 
ljudskemu odboru LJubljana-Bežl- 
grad. 

481. Sklep o sklicu zborov volivcev občine 
Ljubljana-Center. 

482. Odlok o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Ljubljana-Center. 

483. Odločba o ustanovitvi prosvetno-pe- 
dagoškega zavoda Ljubljana I v Ljub- 
ljani. 

484. Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
pisarnlSkih in Izvrfiiinlh uslužbencev 
ter strokovnih sodelavcev okrajnega 
sodiSča I v Ljubljani. 

485. Odlok o določitvi položajnih pluS 
predsednika, sodnikov, strokovnih so- 
delavcev in drugih uslužbencev okraj- 
nega sodiSča I v Ljubljani. 

486. Odlok o dopolnitvi odloka o občin- 
skem prometnem davku od prometa 
na drobno občine Zagorje ob Savi. 

487. Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od kmetijstva za leto 1962 
občine Zagorje ob Savi. 
Zaključni računi gospodarskih or- 
ganizacij. 
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Zaključni račun »KLJUČAVNIČARSTVA«, LJubljana. Kamniška 41 

AKTIVA BILANCA na (Jan JI. decembra 1960 PAS'VA 

iap •Maziv t>»»stavke 
Znesek 

v 000 din 

Л Osnovna sredstva 
i Osnovna iredstva 
I Denarna sredstva >snov 

nlh sredstev 
в 4reds(va tkupn* 

porabe 
i Sredstva skupne porab« 
• Denarna 4re<istve ikupne 

oorabe 
C Obraiaa iredstva 

1 Skupna oDratna sredstva 
O Izlufena sredstva 

i Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

I Denarna sredstva oerai 
oorelenlh sredstev 
ft Sredstva s obračunu 

In druga aktiva 
t Rupel in dniBf tenatv« 
t DruB« sktlv« 

ч k it p a t > 

80.557 

3.208 

806 
18 

13.731 

413 
t 

16.301 
48 

115.083 

Za p 
it Naziv postavke 

A. Viri osnuvnUi sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
I. DrugI viri osnovnih 

sredstev 
в Viri sredstev skupne porabe 

S Sklad skupne porabe 
I DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

1. Sklad obratnih sredstev 
1 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
I. Rezervni sklad In drugI 

skladi 
» Viri nerazporejenih 

sredstev 
e. Viri sredstev 

v obračunu Id druga pasiva 
> Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
to Dobavitelji tn druge 

obveznosti 
il Drusa pasiva S k u o a ) 

Znesek 
v 000 din 

23.412 
64.353 

4.9 
678 

9.478 

511 
6.473 

900 
4.292 

115.083 

Računovodia 
Marta Finec 

Predsednik UO 
Franc Koprlvec 

Direktor 
MIlan Plantan 

AKTIVA 

Zaključni račun podjetja »KINO«, Litija 
lil-ANCA na dan U. decembra 19B(i 

Za v 
Si Naziv ui*la\'Kt Znesek 

v 000 đli< 
-'.a p 

5t Naziv oostuvke 

\ Osnovna sredstvs 
l. Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
t Sredstva skupne poiabt 
t Denarna sredstva чкиопс 

porabe 
C Obratna sredstva 

I Skupne obratne sredstva 
O Izločena sredstva 

|. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva nerai 
porelenlh sredstev 

B Sredstva v obračimu 
In druga aktiva 

S Kupci in druge tenatv* 
Druga iktlva 

ч k u p al i 

1.643 

155 

966 
2.764 

д Vin osnovnih sredstev 
t Sklad osnovnih sredstev 
I DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
I SKiaa skupne porabe 
i Drugi viri sredstev 

skupne porabe 
C viri obratnih sredstev 

i Sklad obratnih sredstev 
ч DrugI vin obratnih 

sredstev 
o Rezervni sklad 

In drugI skladi 
t Rezervni sklad In drugi 

skladi 
» Viri nerazporejenih 

sredstev 
B Vin sredstev 

» obračunu In druga pasiva 
t Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
to Dobavitelji In druge 

obveznosti 
H Пшив naslva 

Skupaj 

PASIVA 
Znesek 

v 000 din 

1.034 

M 

1.034 
2.764 

Računovodja 
Metka Nastran 

Predsednik UO 
Bogdan Bučar 

Direktor 
Ivan Nastran 

Zaključni račun gostišča »PRI DOBREM PRIJATELJU«, Zaboršt 35. 
Domžale 

AKTIVA SIIANCA oa dan 11 decembra i9i>0 

Za p 
it iMaifiv oostavk*- Znesek 

v 000 din 
Op 
M Na7.1v oostavke 

A Osnovna sredstv* 
l osnovne sredstva 
t Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
8 Sredstva skupne porabe 
t Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

S Skupna obratne sredstva 
D Izločena sredstva 

t Denarna sredstva rezerv 
nega sklade In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
oorelenlh sredstev 
B. Sredstva v obračuna 

In druga aktiva 
8 Kupci In druge terjatve 
0 Druga aktiva 

s k u p a I j 

68 

U 

636 

■s 
ii 

710 

PASIVA 

A. Vin osnovnih sredstev 
l Sklad osnovnih sredstev 
I DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porab« 
I DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

J Sklad obratnih sredstev 
4 Drugi vlrl obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
' Rezervni sklad In drugi 

skladi 
s Vlrt nerazporeienlh 

sredstev 
E Vlrt sredstev 

> obračunu In druga pasiva 
4 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
t« Dobavitelji In drug« 

obveznosti 
u Druea onsiva 

s u n o a i 

Znesek 
v 000 din 

Računovodja Predsednik UO 

82 
12 

16 

26 

603 
719 

Direktor 
Ivo Dubokovlč 

AKTIVA 

Zaključni račun gostišča »PLANINKA«, Kamnik 
SILANCA na dan 31, ducembia 1961) 

Zep 
št Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
1 Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
J. Sredstva skupne porabe 

. Denarna sredstva skupne 
porabe 

C Obratna sredstva 
|. Skupna obratna sredstva 

D. Izločena sredstva 
I. Denarna sredstva rezerv 

nega sklada In drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 

B. Sredstva v obračunu 
In druga aktiva 

I Kupci In druge terjatve 
D Druga aktiva 

ч k u pa)< 

Znesek 
v 000 din 

2.351 

527 

2.752 

238 
3.133 

Zap 
it Ма/И oosiavke 

A Vin osnuvnln sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
I. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B Vlrl sredstev skupne 

porabe 
i Sklad 'sUOpnc porabe 
1 DrugI vlrl sredstev 

skupne ooiahf 
C. Vlrl obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
1 DrugI vlrt obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
t Rezervni sklad In drugi 

skladi 
< Vlrl nerazporeienlh 

sredstev 
E Vlrt sredstev 

» obračunu In druga paslve 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
te Dobavitelji In druge 

obveznosti 
il Druga oasiva 

Skupni 

PASIVA 
Znesek 

ir ooo din 

4.192 

485 

4 
1.275 

1.663 
1.350 
П.005 

Računovodja. 
Ida Berlcc 

Predsednik O O 
Marica Hrlbernlk 

Direktor 
Ignac Plvk 

Zaključni račun strojnega pletiijstva »PLETILJA«, Litija 

AKTIVA BILANCA na dan »I decembra I9lil' PASIVA 

podjetja »ULAKA«, Stari trg pri Ložu 

Zap 
91 Naziv oostavKfr Znesek 

^ (100 dir 
'ap 

<1 Va/u (mslavke- 

A Osnovna sredstv* 
i Osnovna Sredstva 
t Denema sredstve osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
i Sredstve skupne porab« 
I Denarna sredstve skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

« Skupna obratna sredstve 
U Izločena sredstv* 

i Denarna sredstva rezerv 
nega sklade In drugih 
skladov 

i Denarna sredstva nerai 
oorelenlh sredstev 

B Sredstva v obračunu 
in druga aktiva 

< Kupci In druee tenatve 
« Druge aktivu 

s k b p a I • 

Znesek 
v 000 din 

A Vlrt usnovnlti sredstev 
i Sklad osnovnih sredstev 
I Drugi vlrt osnovnih 

sredstev 
a Vlrt sredstev skupne 

porabe 
i Sklao skupne porabe 
« DrugI vlrt sredstev 

skupne porabe 
C. Vlrl obratnih sredstev 

J Sklad obratnih sredstev 
4 DrugI vlrl obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
i Rezervni sklad In drug' 

skladi 
s Vlrt nerazporeienlh 

sredstev 
B Vlrt sredstev 

» obračunu In druga pasiva 
1 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
te Dobavitelji In druge 

obveznosti 
it Druga pasiva ч k u p s 1 

1.486 

362 

3.943 
402 

7.059 

Računovodja 
Marta Kastellc 

Predsednik UOi 
Mila Strus 

Direktor 
Fanl Jereb 

Zaključni račun trg. 

AKTIVA Bl' ^ пн dan 31 H4-".-niHra ISHI' 
Zap 
it Naziv postavke Znesek 

v ooo dir Va/.v ooslavk« 

A Osnovna m .-astve 
t Osnovna sredstve 
t Denarna sredstv* oenov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
S Sredstva skupne porab« 
I Denarne sredstve skupne 

porabe 
C Obratna sredstve 

в Skupna obratna sredstva 
O izločena sredstva 

( Denarna sredstva rezerv 
nega sklada lr drugih 
skladov 

I. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 
B Sredstva v obračunu 

In druga aktiva 
8 Kupci in druge tenatv« 
9 iinicn sktlvs 

Skopal' 

3.821 

447 

27.237 

1.384 

3.427 
2.407 

38.723 

t vin osnovnlb sredstev 
l Sklao osnovnih sredstev 
I Diugl vlrt osnovnih 

sredstev 
B Vlrl sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porab« 
I DrugI vlrl sredstev 

skupne porab« 
C. Vlrl obratnih sredstev 
5 Sklad obratnih sredstev 
1 DrugI vlrt obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In drugI skladi 
i Rezervni sklad In drugi 

skladi 
s Vlrl nerazporejenih 

sredstev 
E Vin sredstev 

« obračunu In druga paslve 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
10 Dobavitelji in druge 

obveznosti 
M Drucp naslva s k u p a I < 

PASIVA 

Znesek 
v 00П din 

2.443 
2.391 

98 

981 
22.135 

1.498 

8.109 
68 

38.723 

Vodta računovodstva; 
Marija Kandare 

Predsednik UO: 
Vinko Strle 

Direktor; 
Anton Žagar 


