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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA MEDVODE 
498. 

Zbor proizvajalcev občinskega 
ljudskega odbora Medvode je ua 
svoji seji dne 26. junija 1962 na 
Podlagi i. odstavka 137. člena za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Ur. 1. FLRJ 
žt. 25-117/57) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

y zbor proizvajalcev občinskega 
ljudskega odbora Medvode v pro- 
izvajalski skupini industrije, obiti 
>n trgovine, in sicer v naslednjih 
Molilnih enotah: 

1. V volilni enoti št. 2 (Celuloza 
Medvode), ker je prenehal mandat 
odborniku GKCARJU Stanetu, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. V volilni enoti št. 3 (Tovarna 
specialnih mizarskih izdelkov »So- ra< Medvode), ker je prenehal mon- 
jlat odborniku MOHORICU Vinku, 
« je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

3. V volilni enoti št. 5 (»Tesnil- 
kat Medvode), ker je prenehal man- 
dat odborniku SUSTARSIC-ROZ- 
MAN Danici, ki je bila Izvoljena 
v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v petek, 10. avgu- 

sta 1962. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v >Glasniku<, 
Uradnem vestniku okraja Ljubljana, 

v vseh volilnih enotah, navedenih 
v tem odloku. 

St. 010-26/62-01. 
Medvode, dne 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

2. V volilni enoti št. 17, ki ob- 
sega naselji Moše in Dracočajna, 
ker je preneh&l mandat odeorniku 
CEBASKU Valentinu, ki je bil iz- 
voljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 

12. avgusta 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
in v naseljih volilne enote 4 in 17. 

St. 010-25/62-01. 
Medvode, dne 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

499. 
Občinski zbor občinskega Ijud- 

skega odbora Medvode je na svoji 
seji dne 26. junija 1962, na podlagi 
?P'. 21. in 137. člena zakona o vo- 
btvah in odpoklicu odbornikov ljud- 
skih odborov (Uradni list FLRJ 
st. 25-117/57) sprejel' 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor v naslednjih volil- D,h enotah: 
. . L V volilni enoti št. 4 Medvode, 
•^1 obsega naselje Medvode, ker je 
Prenehal mandat odbornikoma NO- 
TARJU Karlu in JESIHU Leopoldu, 

1 sta bila izvoljosa v tej volilni 
enoti. 

500. 
Na podlagi 1., 2. in 2. a člena te- 

meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebnem krajevnem prispevku 
(Ur. list FLRJ št. 19/57, 55/57, 52/59), 
37. člena zakona o pristojnosti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odbo- 
rov in njihovih organov (Ur. list 

Letna davSna osnova din 
4do 50.000 

nad 50.000 do 80.000 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 300.000 do 400.000 
nad. 400.000 do 500,000 
nad 500.000 do 600.000 

nad 600.000 

Po I. lestvici se predpišejo občin- 
ske doklade v katastrskih občinah: 
Hraše, Medvode, Moše. Zg. Pirniče, 
Preska, Senica, Soia, Smlednik, Za- 
poge in Zbilje. 

Po 11. lestvici se predpiše občin- 
ska doklada v k. o. Golo brdo, za 
naselje Seničica. 

Po III. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade v k. o.: Golo brdo, 
za neselje Golo brdo, Studenčice, 
Topol in Žlebe. 

Letna davčna osnova din 

do 
nad 160.000 do 
nad 200.000 do 
nad 250.000 do 
nad 300.000 do 
nad 400.000 do 
nad 500.000 do 
nad 600.000 do 

nad 

160.000 
200.000 
250.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
700.000 

Skupna obremenitev za dohodni- 
no, davek na tujo delovno silo In 
občinsko doklado ne sme presegati 
80°/» čistega letnega dohodka zave- 
zanca. 

Ta omejitev ne velja, ko zave- 
zancu ostane po odbitku davščin. 

FLRJ št. 52/57) ter skladno s 26. čle- 
nom statuta občine Medvode, je-ob- 
činski ljudski odbor Medvode na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev z dne 26. junija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinski dokladi na dohodke 
od kmetijstva, samostojnih poklicev 
in drugega premoženja za leto 1962 
v občini Medvode (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 27/62), tako da se pre- 
čiščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Na območju občine Medvode se 

pobira občinska doklada od kme- 
tijstva, samostojnih poklicev in dru- 
gega premoženja ter dohodnine v 
odstotku od prometa ali v stalnem 
znesku. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva je ugotovljeni katastrski 
dohodek, doklada pa se odmerja po 
posameznih katastrskih občinah ali 
delih istih, posebej za kmetijske 
površine in posebej za gozdne po- 
vršine po naslednjih stopnjah: 
Stopnja občinske doklade v '/• 

1 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
46 
47 
48 
48 

П 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
32 
35 
35 

III 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
25 

IV 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
10 
10 

Po IV. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade na celotni katastrski 
dohodek od gozdov ne glede od k. o. 
oziroma naselja. 

3. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj se 
odmeri oočinska doklada od davčne 
osnove, ki je podlaga za odmero 
dohodnine od samostojnih poklicev 
in premoženj po naslednjih stop- 
njah: 
Stopnja občinske doklade v •/• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

H 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
25 
28 
30 

m 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

nikar jem, fotografom, kroiačem,-ši- 
viljam, veziljam, modistkam, po- 
pravljalcem glasbil,- popravljalcem 
nogavic, preprog in drugih tkanin, 
urarjem, Žagarjem drv, popravljal- 
cem koles, podkovskim kovačem in 
drugpn davčnim zavezancem, ki se 
bavijo z uslužnostnimi opravili. 

Po II. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade samostojnim pokli- 
cem, kmetijskim in galanterijskim 
obratom ter obratom kovinske, elek- 
trotehnične, lesne in tekstilne širo- 
ke, ki imajo serijsko proizvodnjo. 

Po 111. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade vsem ostalim davč- 
nim zavezancem od samostojnih po- 
klicev in premoženj. 

4. člen 
Od dohodkov od stavb se pjed- 

piše občinska doklada po naslednjih 
stopnjah: 

1. Na dohodke od stanovanjskih 
zgradb brez poslovnih prostorov: 

Letna davčna osnova din 

do 10.000 
nad 10.000 do 15.000 
nad 15.000 do 20.000 
nad 20.000 do 25.000 
nad 25.000 do 30.000 

nad 30.000 

Stopnja občinske 
doklade т */• 

1 
2 
5 

8 

navedenih v prejšnjem odstavku, 
več kot 80.000 din čistega dohodka 
mesečno. 

Po I. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade brivcem, frizerjeip, 
Ševljarjem, barvarjem oblačil m 
čevljev. Čistilcem, dežnikarjem, dim- 

2. Na dohodke od najemnin za 
poslovne prostore: 

l.etna davčna osnova din Stopnja občinske 
doklade T '/t 

do 20.000 20 
nad 20.000 do 30.000 25 

nad 30.000 30 

6. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje istočasno, na Isti način in 
od iste osnove, kakor ustrezajoča 
dohodnina, 

*7. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 18/56) z vsemi spre- 
membami in dopolnitvami ter dolo- 
čila uredbe o prisilni iztereiavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohod- 
kov (Ur. list FLRJ št. 33/53) se upo- 
rabljajo tudi pri odmeri in pobi- 
ranju občinskih doklad. 

8, člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za ob- 
činske doklade, predpisane s tem 
odlokom. 

Svet za družbeni plan in finance 
ObLO Medvode lahko v utemeljenih 
primerih oprosti posamezne davčne 
zavezance plačila občinskih doklad, 
vendar samo za tisti del, ki je v 
celoti dohodek občinskega prora- 
čuna. 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljiibljana, uporablja pa se 
za predpisovanje občinskih doklad 
za leto 1962. 



STRAN 218 

Z objuvo iega odloka neha те- 
Ijati odlok občinskega ljudskega od- 
bora Medvode o dičinski dokladi 
za^ leto 1962 v občini Medvode 
(»Glasnik<, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 27/62), 

St. 010-26/62-04. 
Datum: 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Trainte 1. r. 

501, 
Na podlagi 3. točke V. dela ta- 

rife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 19/61) in 5. člena uredbe 
o spremembah in dopolnitvah taiife 
prometnega davka (Uradni list FLRJ 
It. 6/62) in skladno г drugo točko 
26. člena statuta občine Medvode jo 
občinski ljudski odbor Medvode na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev z dne 26. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 

loka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno nu območju 
občine Medvode (»Glasnik« št. 24/62), 
tako da" se prečiščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Na območju občine Medvode pla- 

čujejo občinski prometni davek na 
drobno od vsega prometa blaga ua 
drobno, ki ga imajo: 

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer od njinovega prometa, ki 
ga imajo sama ali po prodajalnah, 
izvzemši prometa na debelo, ki ga 
imajo trgovska podjetja na drobno 
8 pravico prodaje na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih or- 

ganizacij; 
d) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij; 
e) komisijska podjetja in tigo- 

vine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer samo za tisti del prometa 
s proizvodi, ki so ga imeli nepo- 
sredno s potrošniki. Promet s pro- 
izvodi, prodanimi trgovskim pod- 
jetjem in trgovinam, se ne šteje 
za promet na drobno tio določbah 
te točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se 

po zveznih predpisih priznava po- 
vračilo (regres) pri prodaji na 
drobno; 

b) od proizvodov, za katere so 
z zveznimi predpisi določene pro- 
dajne cene na drobno ali je dolo- 
čeno, kako se oblikujejo zanje pro- 
dajne cene na drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne 
pijače; 

č) od kolkov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter od drugih vred- 
notnic; 

d) časnikov, revij in knjig; 
e) od osebnih avtomobilov, avto- 

busov, traktorjev, tovornjakov in 
priklopnikov, kadar nabavljajo to 
blago družbeno pravne osebe; 

f) od oficirske opreme (uniforme 
jn posamezni njeni^deli); 

g) od tobaka in tobačnih izdel- 
kov. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek 

ne plačuje, se štejejo živilski izdelki 
iz panoge 127 začasne nomenklaturo 
zvezne planske komisije iz leta 1948 
iz panoge 211 — kmetijstvo 212 —' 
sadjarstvo, 213 — vinogradništvo. 
Vit — 1

živinorpjn. 215 — ribištvo, 216 — domača predelava kmetijskih 
pridelkov, razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na 

drobno, od motornih koles, skuter- 
ev, mopedov in osebnih avtomobi- 
ov po stopnji З0/«; 

b) od prometa naravnih vin v 
trgovini na drobno po stopnji 10%; 

c) od prometa vseh ostalih alko- 
holnih pijač v trgovini, razen od 
prometa naravnih vin po stopnji 
20%; 

č) od prometa vseh vrst alkohol- 
nih pijač v trgovini od individual- 
nih prodajalcev po stopnji 200/o; 

d) od celotnega ostalega ptometa 
v trgovini na diobno (razen za bla- 
go pod a), b), c) po stopnji 5°/», 

5. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list ILRJ 19/61) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami, na- 
vodilo za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ 
št. 2/54) z vsemi poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami, uredba 
o prisilni izterjavi davkov in dru- 
gih proračunskih dohodkov (Uradni 
list FLRJ št. 33/53 in št. 25/57), pra- 
vilnik o periodičnih obračunih go- 
spodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ št. 20/61) in uredba o kazen- 
skih obrestih od nepravočasno vpla- 
čanih dohodkov proračunov in skla- 
dov (Uradni list FLRJ št. 24/59) z 
vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami veljajo načelno tudi 
glede plačevanja in izterjave občin- 
skega prometnega davka od pro- 
meta na drobno. 

6. člen 
Izjemno od določb tega odloka 

lahko finančni ali pristojni organi 
občinskih ljudskih odborov določijo 
posameznim davčnim zavezancem 
plačevanje prometnega davka od 
prometa blaga na drobno v drugač- 
nih rokih (14-dnevno ali mesečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skr- 

bijo upravni organi občinskega ljud- 
skega odbora, ki so pristojni za 
finance. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnetn vestniku 
okraja Ljubljana. 

Z objavo tega odloka neha ve- 
ljati odlok občinskega ljudskega, 
odbora Medvode o občinsTkem davku 
od prometa na drobno na območju 
občine Medvode (»Glasnik« št. 24/62). 

St. 010-28/62-04. 
Datum: 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

502. 
Na podlagi 47. in 48. člena za- 

kona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. 
list FLRJ št. 52/58) in 26. člena sta- 
tuta občine Medvode je občinski 
ljudski odbor Medvode na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 26. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o načinu ^ izplačila odškodnine zo 
nacionalizirana gradbena zemljišča, 

zgradbe in dele zgradb 
1. člen 

Za nacionalizirano nezazidano 
zemljišče, za nacionalizirane zgradbe 
in dele zgradb se sme izplačati ugo- 
tovljeni odškodninski znesek naen- 
krat ali v večjih letnih obrokih in 
s tem skrajšati čas plačila, ki jo 
določen po 46. členu zakona o na- 

cionalizaciji. Prvi tak obrok zapade 
v plačilo t 4 mesecih po vložitvi 
predloga iz 3. člena tega odloka. 

V prvi obrok se všteje plačana 
najemnina za nacionalizirane ne- 
premičnine po 1. januarju 1959 in 
drugi zneski in akontacije, ki so 
bile plačane na račun odškodnino 
po zakonu o nacionalizaciji pred 
tem rokom. 

2. člen 
Odškodnina po določbah tega od- 

loka se sme poravnati prejšnjim 
lastnikom nepremičnin, zgradb oz. 
delov zgradb, če so socialno ogro- 
ženi ali č« živijo sicer v slabih pre- 
moženjskih razmerah ali če so po- 
dani kakšni drugi upravičeni raz- 
logi za tak način odškodovaBja. 

3. člen 
Upravičenost in roke izplačila 

odškodnine po tem odloku določi 
na svoji seji svet za družbeni plan 
in finance občine Medvode na pred- 
log upravnega organa, ki je pristo- 
jen za finance. V odškodnino se 
šteje odškodnina za zemlijšče, na- 
dalje odškodnina za uničene nasade 
na tem zemliišču in odškodnina za 
rušene gradbene objekte na tem 
zemljišču. 

4. člen 
Novi koristnik nacionaliziranega 

gradbenega zemljišča, zgradbe ali 
dela zgradb plača odškodnino, do- 
ločeno prejšnjemu lastniku, v roku 
30 dni po prejemu izvoda odločbe 
o odškodnini na račun občinskega 
ljudskega odbora. Izjeme po tem 
čjenu odobrava v upravičenih pri- 
merili na prošnjo novih koristnikov 
svet za družbeni plan in finance. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 010-29/62. 
Datum: 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

503. 
Na podlagi uredbe o spremem- 

bali in dopolnitvah ta»rife prbmet- 
nega davka (Ur. list FLRJ št. 9/61), 
V dela tarife prometnega davka 
(Ur. list FLRJ št. 19/6t) in določb 
odloka o maksimalnih stopnjah ob- 
činskega prometnega davka v okra- 
ju Ljubljana (Ur. list LRS št. 37/59) 
ter 26. člena statuta občine Medvode 
je Občinski ljudski odbor Medvode 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 26. junija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku v 

občini Medvode 
1. člen 

Tarifa odloka o občinskem pro- 
metnem davku v občini Medvode 
(»Glasnik« št. 40/62) se spremeni in 
dopolni v splošni tarifi — del C pri 
občinskem prometnem davku od 
piomefa alkoholnih pijač v gostin- 
stvu in trgovini, tako do se glasi: 

1. Od prometd naravnih vin po 
stopnji lOVo, 

l.a od prometa ostalih alkohol- 
nih pijač po stopnji 20 Vo. 

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

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

St. 010-29/62-03. 
Datum: 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

QLA3M0 

0ВСШИ TRBOVLJE 

504. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odboril1 

(Uradni list LRS št. 19-88/52), 14. čle- 
na splošnega zakona o stanovanjj 
skih skupnostih (Uradni list FLRJ 
št. 16-278/59) in 12. točke 27. člen« 
statuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob* 
činskega zbora in na seji zbora p*0! 
izvajalcev 23. junija 1962 sprejc' 

ODLOK 
o socialnih podporah 

1. člen 
Občinski ljudski odbor Trbovlj6 

skrbi za socialno ogrožene oseb® 
s socialnimi podporami' v okvir« 
proračunskih sredstev, ki so za to 
namenjena. 

2. člen 
Socialne podpore se dajejo le z8 

delo nezmožnim in nepreskrbljenin1 

osebam, ki imaio svoje stalno pre 
bivališče na območju občine Tr* 
bovlje. 

Za delo nezmožne se štejejo ose- 

be, ki se z delom ne morejo pr®' 
življati zaradi mladoletnosti, staro* 
sti, onemoglosti, telesnih in dušev* 
nih hib, težjih bolezni (tuberkuloz^ 
ali drugih kroničnih bolezni); nc* 
preskrbljene pa so osebe, ki nimaj0 

nobenega premoženja, niti dohoo* 
kov, pa tudi nikogar, ki bi jih P® 
zakonu, pogodbi ali oporoki mora' 
preživljati. 

3. člen 
Glede na dobo trajanja so so* 

cialne podopore: a) stalne, b) za- 
časne, c) enkratne in č) dijaške. 

4. člen 
Pravica do stalne, začasne in di* 

jaške podpore teče od prvega dne 
naslednjega meseca, ko je bila pod; 
pora dana, razen če ni v odločbi 
drugače odrejeno, in preneha s Pr' 
vim dnem naslednjega meseca k0 

so odpadli pogoji, zaradi katerin j® 
bila Jana. 

5. člen 
Stalna socialna podpora se daj® 

za delo trajno nezmožnim in ne* 
preskrbljenim osebam in znaša lah'' 
ko glede na naravo in stopnjo so* 
cialne ogroženosti mesečno najve* 
7200 dinarjev. 

V izjemni primerih sme znaša'' 
stalna socialna podpora tudi ve*' 

Oseb, ki so v domovih onemog' 
lih ali v podobnih zavodih, za кв' 
tere plačuje občinski ljudski odbol 
oskrbnino deloma, si smejo zadržal' 
od svojih dohodkov za svoje osebne 
potrebe mesečno do 200/o. venda' 
največ 1500 dinarjev, razliko me^ 
ostankom dohodka in oskrbnino P" 
doplača d^amii oziroma zavodu oV 
činski ljudski odbor. 

Tistim oskrbovancem, za kater® 
plačuje občinski ljudski odb^ 
oskrbnino v celoti, daje občinsk1 

ljudski odbor za ta namen do 60" 
dinarjev mesečno. 

6. člen 
Začasna socialna podpora se lah' 

ko daje osebam, ki so zaradi tre- 
nutnih izrednih okoliščin, kako' 
npr. zaradi bolezni, smrti, nesref0 

in podobno le začasno socialno ogro- 
žene in se v tej dobi ne morejo pre- 
življati z lastnimi dohodki. 

Začasna socialna podpora zna?9 

mesečno največ 7200 dinarjev, lahk" 
pa se v posebno težkih primeri'' 
daje tudi v večjem znesku. 

Ce gre za začasno podporo so* 
cialno ogroženim družinam, STfle 

znašati največ 4000 dinarjev n" 
družinskega člana. 

N 
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Zafasna socialna podpora se lah- 
ko daje največ za eno lelo. Ob do- 
delitvi lake podpore je treba dolo- 
titi čas, za katerega se daje. 

7. člen 
Enkratna socialna podpora se 

lahko daje izjemoma lo osebam, ki 
so potrebne enkratne nujne pomoči 
zaradi bolezni, nesreče, plačila po- 
grebnih stroškov ter plačila vozov- 
nice in stroškov preživljanja na po- 
vratku v domačo občino. 

Enkratna socialna podpora lahko 
znaša največ 8000 dinarjev. 

Ob pogojih, ki so navedeni v 
prvem odstavku tega člena, se lahko 
daje enkratna denarna podpora tudi 
osebam, ki nimajo stalnega prebiva- 
lišfu na območju občine Trbovlje. 

Enkratna socialna podpora se 
lahko da socialno ogroženi družini 
tudi za nabavo ozimnice. 

8. člen 
Učencem osnovnih in srednjih 

ter strokovnih šol in vajencem v 
gospodarstvu, ki so otroci padlih 
borcev ali žrtev fašističnega nasilja, 
se lahko dajejo dijaške podpore do 
največ 8000 dinarjev mesečno, če ne 
prejemajo štipendij. 

Pri dajanju take podpore in do- 
ločevanju njene višine se mora upo- 
števati premoženjsko stanje pod- 
piranca in njegovili dmžinskih čla- 
nov, uspešnost pri študiju ter mne- 
nje šole. 

9. člen 
Dijakom višjih in visokih Sol, 

ki no prejemajo štipendij, se lahko 
ob pogojih, ki so navedeni v prejš- 
njem členu, daje dijaška podpora 
v višini, ki je določena v 6. členu 
tega odloka, 

Ce je tak dijak štipendist in je 
hudo socialno ogrožen, se mu lahko 
da samo enkratna socialna podpora. 

10. člen 
Osebam, ki imajo nepremičnine, 

se lahko iz sredstev, namenjenih za 
socialne podpore, če izpolnjujejo 
Pogoje, predpisane v tem odloku, 
da stalna ali začasna podpora. 

Od lakih oseb se sme zahtevati, 
da podporo vrnejo in da dovolijo 
'-enrljiško-knjižno zavarovanje na 
nepremičnini do višine piejefe pod- 
pore, O tem se sklene pogodba. 

11. člen 
Socialne podpore se dajejo na 

podlagi pismene -ali ustne prošnje, 
dane na zapisnik. Prošnji mora 
stranka priložiti dokazilo, ki jo 
opravičuje do prejemanja podpore. 

12. člen 
Socialna podpora se izplačuje 

Praviloma na roke podpiranca, v 
Posameznih utemeljenih primerih 
pu se J ah ko odredi, da se podpora 
»plačuje na roke kake druge osebe. 

13. člen 
Socialna podpora se izplačuje 

Praviloma v gotovini, lahko pa se 
odredi dodelitev socialne podporo 
v naravi. 

14. člen 
O socialnih podporah odloča po 

Prostem preudarku komisija za so- 
cialna vprašanja v stanovanjskih 
skupnostih, razen v primerih dru- 

Jjega odstavka 5, člena ter 8, in 
"• Člena tega odloka. 

Odločba o dodelitvi podpore mo- 
''a vsebovati opozorilo, da mora uži- 
^lec takoj sporočiti vsako spre- 
n|embo okoliščin, ki so bile odlo- 
cilne za priznanje socialne podpore 
ln da bo moral neupravičeno pre- 
sto podporo vrniti. 

15. člen 
Pravica do prejemanja stalne, za- 

časne in dijaške podpore preneha 
ali pa se višina teh podpor spre- 
meni, če so odpadli pogoji ali so 
se spremenile okoliščine, zaradi ka- 
terih je bila podpora dana. Odločbo 
o tem izda komisija za socialna 
vprašanja pri stanovanjskih skup- 
nostih. 

16. člen 
Zoper odločbo o priznanju, pre- 

nehanju ali spremembi socialno 
podpore je'dopustna pritožba na 
svet občinskega ljudskega odbora, 
ki je pristojen za socialno varstvo. 

17. člen 
Najmanj enkrat na leto se mora 

opraviti pregled vseh socialnih pod- 
por. 

Pregled opravi komisija, ki jo 
imenuje svet občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za socialno 
varstvo, izmed članov sveta, pred- 
startikov Zveze borcev in drugih 
množičnih organizacij. Poročilo o 
ugotovitvah pregleda predloži ko- 
misija svetu, ki jc pristojen za so- 
cialno varstvo. 

19, člen 
Na podlagi predloga sveta, ki je 

pristojen za socialno varstvo, lahko 
odredi občinski ljudski odbor do- 
delitev enkratne podpore za dan 
republike in za dan dela vsem so- 
cialnim podpirancem in drugim so- 
cialno ogroženim osebam v okviru 
zneska, ki ga za ta namen določi 
iz sredstev za socialno varstvo. 

Dodelitev take podpore posamez- 
nim osebam opravi komisija za so- 
cialno varstvo pri pristojnih stano- 
vanjskih skupnostih. 

19. člen 
Stanovanjska skupnost Zasavje 

opravlja vse delo, za katero je po 
tem odloku pristojna, tudi za kra- 
jevni odbor Dobovec. stanovanjska 
skupnost Center tudi za krajevni 
odbor Klck, stanovanjska skupnost 
Franca Fakina Trbovlje II pa za 
krajevna odbora Knczdol in Ceče. 

20. člen 
Upravni organ občinskega ljud- 

skega odbora, ki je pristojen zn 
socialno varstvo, skrbi sporazumno 
z upravnim organom za finance, da 
bodo proračunska sredstva, ki so za 
ta: namen določena, redno dotekala 
pristojnim stanovanjskim skupno- 
stim. 

Upravni organ, pristojen za so- 
cialno varstvo, skrbi tudi, da prej- 
mejo stanovanjske skupnosti sezna- 
me vseh socialnih podpirancev, ki 
spadajo v njihovo območje. 

21. člen 
Ko začne veljati ta odlok, nehata 

veljati odlok o socialnih podporah 
z dne 28. februarja 1959 (»Glasnike 
št. 74/59) in odlok o spremembi od- 
loka z dne 30, januarja 1960 (»Glas- 
nik« št. 15/60). 

22. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glas- 

niku«. uradnem vestniku okraja 
Ljubljana: določbe o višini podpor 
se uporabljajo od I, aprila 1962, 
ostale določbe pa od 1, julija 1962. 

St, 010-22/62. 
Datum: 23, junija 1962, 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak 1. r. 

505. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 

rov (Uradni list LRS, št, 22—110/69) 
in 11. točke 27. člena statuta občine 
Trbovlje je občinski ljudski odbor 
Trbovlje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
23. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih 

organov občinskega ljudskega 
odbora Trbovlje 

1. člen 
Za uresničevanje nalog iz 50. čle- 

na zakona o organizaciji uprave 
ljudskih odborov ima občinski ljud- 
ski odbor tajni: . Za opravljanje 
administrativnih in strokovnih z.^- 
dev z delovnega področja tajnika 
(44. člen) se ustanovi kot posebna 
organizacijska enota v upravi ljud- 
skega odbora urad tajnika. Urad 
tajnika neposredno vodi tajnik. 

2. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora so: 
a) Temeljni upravni organi: 
1. Oddelek za občo uprrvo in 

družbene službe. 
2. Oddelek za notranje zadeve. 
3. Oddelek za gospodarstvo in 

komunalne zadeve. 
4. Oddelek za finance. 
5. Odsek za narodno obrambo. 
b) Drugi" organi: 
1. Sodnik za prekrške. 
c) Posebni organi: 
1. Zavod za izmero in kataster 

zemljišč. 
3. člen 

Notranje organizacijske enote 
upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora so: 

V uradu tajnika: 
1. Referat za zadeve skupščinske 

pisarne in pravno pomoč. 
2. Referat za personalo in OMT 

službo. 
3. Administracija : i skupščinsko 

pisarno. 
V oddelku za občo upravo in 

družbene službe: 
1. Referat za družbene službe. 
2. Referat za skrbništvo, varstvo 

družine in mladinsko skrbstvo. 
3. Referat za zadeve borcev In 

invalidov NOV. 
4. Sanitarna inšpekcija. 
5. Sprejemna pisarna. 
6. Glavna pisarna. 
7. Pomožne in tehnične službe, 
V oddelku za notranje zadeve: 
1. Referat za požarno-varnostno 

službo in civilno zaščito. 
2. Referat za varnost prometa. 
3. Matična služba. 
4. Referat za državljanska bllanja, 

register prebivalstva, prijavno in 
odjavno službo ter volilne Imenike. 

V oddelku za gospodarstvo 
in komunalne zadeve; 

1, Referat za industrijo in obrt. 
2, Referat za blagovni promet, 

turizem in gostinstvo. 
3, Referata za delo, 
4, Referat za kmetijstvo in goz- 

darstvo. 
5, Referat za gradbene zedeve in 

urbanizem, 
6, Referat za komunalne zadeve, 
7, Referat za stanovanjske za- 

deve. 
8, Delovna inšpekcija. 
9, Tržna inšpekcija. 

10, Odsek za plan, statistiko in 
gospodarske analize. 

V oddelku za finance: 
1. Referat za premoženjsko prav- 

ne zadeve. 
2. Odsek za proračun in sklade. 
3. Odsek za dohodke. 
V odseku za narodno obrambo, 

pri sodniku za prekrške in zavodu 

za izmero ln kataster zemljišč ni 
notranjih organizacijskih enot. 

4. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glas- 

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

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati odlok o notranji or- 
ganizaciji upravnih organov občin- 
skega ljudskega odbora Trbovlje St. 
01/1—6492/8—59 z dne 29. decembra 
1959 (»Glasnik«, uradni vestnik okr. 
Ljubljana, žt. 30/60). 

St. 010—23/63—02. 
Datum: 23, junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbera: 

Martin Gosak, 1, r. 

506. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave (Uradni list LRS 
št. 22—119/59) in 11. točke 27. člena 
statvta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora ln na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 23. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest v 

upravnih odganib občinskega ljud- 
skega odbora Trbovlje 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku o 

notranji organizaciji upravnih orga- 
nov občinskega ljudskega odbora 
Trbovlje se določijo naslednja de- 
lovna mesta ln najnižja strokovnost. 

1. Urad tajnika: 
L Tajnik — visoka ali višja stro- 

kovna izobrazba in najmanj 5 let 
upravne prakse ali prakse v organi- 
zacijskem delu. 

2. Pravni referent — visoka stro- 
kovna Izobrazba ln najmanj 6 let 
upravne prakse — daje pravno po- 
moč državljanom ln opravlja vsa 
skupščinska opravila. 

3. Referent za personalno ln OMT 
službo — višja upravn.. ali pravna 
šola ln 5 do 8 let upravne prakse. 

II. Oddelek za občo upravo in 
družbene službe: 

1. Načelnik oddelka in referent 
za družbene službe —• višja upravna 
šola in 5 let prakse v upravi. 

2. Referent za skrbništvo, varstvo 
družine ln mladinsko varstvo, sred- 
nja strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse 

3. Referent za zadeve borcev ln 
Invalidov NOV — srednja s*"oJ"".-na 
Izobrazba ln 5 let prakse, 

4. Likvidator ln pisarniški usluž- 
benec — srednja strokovna izobraz- 
ba in 3 leta prakse, 

5. Sanitarni inšpektor — šola za 
sariTtarne tehnike in 5 let pra!.se. 

6. Referent za sprejemno pisarno 
— višja ali srednja strokovna iz- 
obrazba in 3 leta prakse. 

7. Administrator pri predsedstvi) 
— srednja strokovna izobrazba in 3 
leta prakse, 

8. Vodja glavne pisarne — sred- 
nja strokovna Izobrazba in 3 leta 
upra- ne prakse, 

9. Arhivar ln pisarniški uslužbe- 
nce — srednja strokovna Izobrazba 
in 3 leta upravne prakse, 

10. 2. kurirja — nižja strokovna 
izobrazba. 

11. Telefonist — nižja strokovna 
Izobrazba. 

12. 3 snažilke — nižja strokovna 
Izobrazba. 

13. Hišnik — honorarni — kva- 
lificiran kovinar, 

14. Oskrbnik premoženja ln eko- 
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nom — srednja strokovna izobrazba 
s 3-letno prakso. 

15. Šofer — VK. 

1. Sodnik za prekrške — pravna 
fakulteta ali višja pravna ali uprav- 
na šola in 3 leta upravne prakse. 

2. Strojepiska pri sodniku za pre- 
krške — I. a razreda. 

m. Oddelek za notranje zadeve: 
1. Načelnik in referent za potna 

dovoljenja, orožje, razstrelivo — vi- 
soka ali višja strokovna izobrazba 
In 5 let upravne prakse ali prakse 
pri organih za notranje zadeve. 

2. Referent za požarno varnost 
in civilno zaščito — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse. 

3. Referent za promet — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta prakse. 

4. Referent za prijavno in odjav- 
no službo, register prebivalstva — 
srednja strokovna izobrazba in 3 
leta upravne prakse. v 

5. Matičar in državljanska stanja 
— srednja strokovna izobrazba in 3 
leta upravne prakse. 

6. Pomožni matičar In referent 
za volilne imenike — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
pral. 

7. Administrator oddelka — ad- 
ivilnistrativna šola in 3 leta prakse. 

IV. Oddelek za gospodarstvo In 
komunalne zadeve: 

1. Načelnik — visoka ali višja 
strokovn-. Izobrazba in 5 let »prav- 
ne prakse. 

2. Referent za obrt in industrijo 
— višja strokovna izobrazba in 5 let 
upravne prakse. 

3. Referent za blagovni promet, 
turizom ' gostinstvo — višja stro- 
kovna izobrazba in 5 let upravne 
prakse. 

4. 2 tržna inšpektorja — višja 
strokovna izobrazba in 5 let prakse. 

5. Referent za delo — višja stro- 
kovna izobrazba in 5 let prakse. 

6. Delovni inšpektor — višja stro- 
kovna izobrazba in 5 let prakse. 

7. Referent za kmetijstvo in goz- 
darstvo — srednja strokovna iz- 
obrazba in 6 let prakse. 

8. Knjigovodja gozd..Jga sklada 
— srednja strokovna Izobrazba In 5 
let prakse. 

9. Administrator oddelka — sred- 
nja strokovna Izobrazba in 3 leta 
upravne prakse. 

10. Referent za g.adbene zadeve 
In urbanizem — visoka ali višja 
strokovna Izobrazba in 7 let prakse. 

11. Gradbeni Inšpektor — hono- 
rarni. 

12. Referent za komunalne zade- 
ve — srednja strokovna Izobrazba 
in 5 let prakse. 

13. Referent za stanovanjske za- 
deve — srednja strokovna izobrazba 
in 5 let prakse. 

14. Veterinarski inšpekt — ho- 
norarni. 

15. Strojepiska I. a razreda. 
IV. a. Odsek za plan, statistiko In 

Kospodarske analize: 
16. Sef odseka — visoka ali višja 

ekonomrkj izobrazba in 5 let prakse. 
17. Referent za statistiko — viš- 

ja ali srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta prakse. 

18. Referent plan in gospodar- 
ske analize — visoka ali viSja eko- 
nomska izobrazba in 5 'it prakse. 

V. Oddelek za finance: 
1. Načelnik od-Jelka — visoka ali 

višja strokovna izobrazba in 5 let 
prakse v finančni stroki. 

2. Referent za premoženjsko- 
pravne zadeve — visoka ali višja 
strokovna izobrazba in F let uprav- 
ne prakse. 

3. Referent za evidenco SLP — 

srednja strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse. - 

V. a. Odsek za proračun in 
sklade: 

4. Sef odseka za proračun in ra- 
čunodajalec — višja ali srednja stro- 
kovna izobrazba in 5 let prakse. 

5. Referent za proračun — sred- 
rija strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse. 

6. Referent <.a sklade — višja ali 
srednja strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse. 

7. Blagajnik — srednja strokov- 
na izobrazba. 

V. b. Odsek za dohodke: 
8. Sef odseka in referent za -da- 

vek na osebni dohodek — višja ali 
srednja strokovna izobrazba in 8 let 
prakse v finančni stroki. 

9. Referent ' za dohodke od go- 
spodarskih organizacij — višja ali 
srednja strokovna izobrazba in 5 do 
8 let upravne prakse. 

10. Referent za registracijo ra- 
čunov, odmero davka od samostoj- 
nih poklicev in takse — višja ali 
srednja strokovna izobrazba in 3 do 
5 let upravne prakse. 

11. Referent za odr. ero davka od 
kmetijstva, zgradb, nepremičnin in 
davek na promet — višja ali sred- 
nja strokovna izobrazba In 3 do 5 
let upravne prakse. 

12. Vodja davčnega knjigovod- 
stva — srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta upravne prakse. 

13. Knjigovodja davžnega knjigo- 
vodstva — srednja strokovna iz- 
obrazba in 3 leta upravne prakse. 

14. Davčni izvršitelj — srednja 
ali nižja strokovna izobrazba in 8 
leta upravne prakse. 

15. Ai' ■ inlstrator oddelka — stro- 
jepiska I. a ali I. b razreda. 

VI. Odsek za narodno obrambo: 
1. Sef odseka in referent za per- 

sjnalne zadeve — višja ali srednja 
strokovna izobrazba in 5 do 7 let 
upravne prakse. 

2. Referent za vojaške zadeve In 
zadeve na področju gospodarstva 
državnih organov in ustanov — 
srednja strokovna izobrazba in 8 let 
upravne prakse. 

3. Referent za rekrutne zadeve in 
predvojaško vzg jo — srednja stro- 
kovna Izobrazba in S let upravne 
prakse. 

4. Strojepiska odseka I. a ali I. b 
razreda. 

2. člen 
Organizacija in sistemizacija Za- 

voda za izmero in kataster zemljišč 
je določena z odlokom ObLO Trbov- 
lje št. 01/1—01—14/5 z dne 18. marca 
1961, objavljenem v Uradnem vest- 
niku OLG Ljubljana št. 72—549/61 z 
dne 22. septembra 1961. 

3. člen 
V upravnih organih ObLO se po- 

leg delovnih mest, navedenih v 1. 
členu tega odloka, določi še 5 pri- 
pravniških mest za pripravnike raz- 
nih strok. Pripravniška mesta se 
razpišejo po potrebi. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

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

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati odlok o sistemizaciji 
delovnih mest upravnih organov ob- 
činskega ljudskega odbora Trbovlje 
št. 01/1—6492/7—59 z dne 29. decem- 
bra 1959, objavljen v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana 
št. 31/60. 

St. 02—1/62—02. ч 
Datum: 23/6—19C2. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak, 1. r. 

507. 
Na podlagi 5. in 14. a člena ured- 

be o povračilih potnih in drugih 
stroškov javnih uslužbencev (Uradni 
list FLRJ št. 9/60, 15/61, 24/61 in 
16-196/62) in 12. točke 27. člena sta- 
tuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 23. junija 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o višini dnevnic za uradna potova- 
nja, nadomestila za ločeno življenje 
in kilometrine za uslužbence občin- 
skega ljudskega odbora Trbovlje, 
občinskih zavodov in organizacij. 

1. člen 
Prvi odstavek 2. člena odloka o 

višini dnevnic za uradna potovanja, 
nadomestila za ločeno življenje in 
kilometrine za uslužbence občinske- 
ga ljudskega odbora Trbovlje, občin- 
skih zavodov in organizacij (Glasnik 
St. 55/60, 72/61, 92/61) se spremeni in 
se glasi: 

»Dnevnica uslužbencev občinskih 
organov znaša: 

1. za uslužbence, razvrščene do 
vštetega XI. plačilnega razreda In 
za tehnično osebje — 2000 dinarjev; 

2. za uslužbence, razvrščene od 
X. plačilnega razreda navzgor, in za 
tehnično osebje z Izobrazbo visoko- 
kvaliflclranega delavca — 2500 din. 

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

niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ju- 
nija 1962. 

Stev.: 010-21/62. 
Datum: 23/6-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak, 1. r. 

508. 
Na podlagi 2. odstavka 258. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Uradni 
Ust FLRJ št. 53/57) in 6. člena zako- 
ni 0 spremembah in dopolnitvah 
zakoni 0 javnih uslužbencih (Uradni 
list FLRJ št. 52-763/61) in 12. točke 
27. člena statuta občina Trbovlje Je 
občinski ljudski odbor Trbovlje na 
seji občinskega zbora In na seji zbo- 
ra proiz-ajavcev dne 23. Junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi poloiajnih plač predsed- 
nika, sodnikov in uslužbencev Okraj- 

nega sodišča v Trbovljah. 

1. člen 
Predsedniku, sodnikom in usluž- 

bencem Okrajnega sodišča Trbovlje 
se določijo mesečne položaj ne plače 
v netto zneskih. 

2. člen 
1. Predsedniku Okrajnega sodišča 

pripada položajna plača 26.000 do 
28.000 dinarjev, 

2. sodnikom Okrajnega sodišča 
pripada položajna plača 16.000 do 
20.000 dinarjev. 

3. člen 
Uslužbencem na delovnih mestih, 

za kateri se zahteva višja ali visoka 
izobrazb: , pripar' naslednja polo- 
žajna plača: 

1. višji referent I. vrste~T5.000 di- 
narjev, 

2. referent-pripravnik 8000 din. 

4. člen 
Uslužbencem, ki so zaposleni na 

naslednjih delovnih mestih, za ka- 

tere je predpisana srednja strokovna 
izobrazba, pripada ne glede na nji- 
hovo dejansko izobrazbo tale polo- 
žajna plača: 

1. vodji predsedstvene pisarne — 
15.000 dinarjev, 

2. računovodji — 14.000 dinarjev, 
3. zemljiškoknjižnemu referentu 

— 8000 do 10.000 dinarjev, 
4. vodji zemljiške knjige — 14 

tisoč dinarjev, 
5. vodji pisarne pri oddelku —' 

8000 do 10.000 dinarjev, 
6. pristavu-pripravnku — 6000 di- 

narjev. 
5. člen 

Uslužbencem na delovnih mestih, 
za katere je z odločbo o sistematiza- 
ciji predviden naziv, pripada položaj- 
na plača; 

A. 
strojepiscem — 5000 do 10.000 di- 

narjev. 
B. 

Izvršilnim in pisarniškim usluž- 
bencem na delovnih mestih, za ka- 
tera Je predpisana nižja strokovna 
Izobrazba: 

vodji ekspedita in izvršilnemu 
organu (arhivarju) — 6000 do 8000 
dinarjev. 

6. člen 
Tehničnemu osebju pripada po- 

sebni dodatek, ki ima značaj polo- 
žajne plače — 1500 do 3000 dinarjev. 

7. člen 
Individualne odločbe o višini po- 

ložajne plače izda uslužbencem za 
nastavitev pristojni starešina, pred- 
sedniku sodišča in sodnikom pa pred- 
sednik Občinskega ljudskega odbora 
Trbovlje. 

8. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 

neha veljati odlok občinskega ljud- 
skega odbora Trbovlje z dne 24/3- 
1962 (Glasnik št. 32/62). 

9. člen 
Ta odlok velja od objave v Glas- 

niku, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana, uporablja pa se od 1. Januar- 
ja 1962. 

Stev.: 010-13/62-02. 
Datum: 23/6-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

• Martin Gosak, 1. r. 

VSEBINA 
498. Odlok o razpisu nadomestnih volitev 

obfilne Medvode. 
499. Odlok o razpisu nadomestnih volitev 

občine Medvode. 
600. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o obClnski dokladi na dohod' 
ke od kmetijstva, samostojnih pokll* 
cev in drugega premoženja za leto 
1962 obCine Medvode. 

801. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem daV' 
ku od prometa na drobno obfilne 
Medvode. 

502. Odlok o nafilnu Izplačila odškodnine 
za nacionalizirana gradbena zemlji' 
šfia. zgradbe in dele zgradb obfilne 
Medvode. 

503. Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o občinskem prometnem davku 
obfilne Medvode. 

504. Odlok o socialnih podporah obfilne 
Trbovlje. 

505. Odlok o notranji organizaciji uprav' 
nih organov obfilne Trbovlje. 

506. Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih obfilne Trbovlje. 

507. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o vlslnl dnevnic za uradna pO' 
tovanja, nadomestila za lofieno živ- 
ljenje in kilometrine za uslužbence 
občinskega ljudskega odbora, obfiln' 
skih zavodov In organizacij obfilne 
Trbovlje. 

508. Odlok o dolofiltvi položaj nih plafi 
predsednika, sodnikov In uslužbencev 
Okrajnega sodlSfia v Trbovljah. 


