
CltiAS^IK ЈШ; 

OKRAJNI LJUDMI ODBOR 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 13. julija 

Ljubljana, 20. julija 1962 

48. seja 

45. 
Na podlagi U. člena zakona o 

Proračunskem prispevku iz osebne- 
8a dohodka delavcev (Ur. list FLRJ, 
št. 17-300/61) je Okrajni ljudski od- 
bor Ljubljana na seji okrajnega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 13. ju- 
lija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
oprostitvi gospodarskih organizacij 
od plačevanja dela proračunskega 
Prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki pripada Okrajnemu ljud- 
skemu odboru (Glasnik, okraja Ljub- 

ljana št. 21/61). 

1. člen 
V odloku o oprostitvi gospodar- 

skih organizacij od plačevanja dela 
Proračunskega prispevka iz osebne- 
ga dohodka delavcev, ki pripada 
Okrajnemu ljudskemu odboru (Glas- 
nik okraja Ljubljana št. 21/61) se 
za prvim odstavkom 2. člena doda 
nov odstavek, ki se glasi: 

Časopisno založniška podjetja in 
Časopisni zavodi lahko vložijo za 
svojo časopisno založniško dejavnost 
oproščeni del proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev tudi v svoj sklad skupne pora- 
be, toda le pod pogojem, da se ta 
sredstva v celoti porabijo za stano- 
vanjske potrebe teh organizacij. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 

januarja 1962. 

Stev.: 420-017/62. 
Ljubljana, dne 13. 7. 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, 1. r. 

Na osnovi drugega in tretjega od- 
stavka U. člena zakona o proračun- 
skem prispevku iz osebnega dohod- 
ka delavcev (Ur. list FLRJ. St. 17/61, 
^4/61 in 52/61) je Okrajni ljudski od- 
"or Ljubljana na seji okrajnega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
'3. Julija 1962 sprejel 

ODLOK 
0 oprostitvi učnih delavnic za gluho 
•»ladlno plačevanja proračunskega 
Prispevka Iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki pripada Okrajnemu ljud- 
skemu odboru Ljubljana za leto 1962 

1. člen 
Učne delavnice za gluho mladino 

Se za leto 1962 popolnoma oprostijo 

plačevanja tistega dela proračunske- 
ga prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev, ki pripada Okrajnemu 
ljudskemu odboru Ljubljana. 

2. člen 
Učne delavnice za gluho mladino 

vložijo oproščeni del proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev v svoj poslovni sklad. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Stev.: 420-49/62. 
Ljubljana, dne 13. 7. 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, 1. r. 

47. 
Gospodarska zbornica okraja 

Ljubljana izdaja na temelju 4. čle- 
na zakona o ustanovitvi enotnih go- 
spodarskih zbornic (Ur. list FLRJ, 
št. 22-267/62) na temelju sklepa 
upravnega odbora z dne 6. julija 1962 
naslednjo 

ODLOČBO 
Pri gospodarski zbornici okraja 

Ljubljana se ustanovijo naslednje 
sekcije; 

1. iz dosedanje zbornice za kme- 
tijstvo in gozdarstvo sekcija za kme- 
tijstvo in gozdarstvo, 

2. Iz dosedanje zbornice za trgo- 
vino in gostinstvo sekcija za trgo- 
vino in gostinstvo, 

3. iz dosedanje obrtno-komunalne 
zbornice sekcija za obrt, promet in 
komunalo, 

4. sekcija za industrijo in grad- 
beništvo, za katere dejavnost do se- 
daj ni bilo okrajne zbornice. 

Stev.: 258/1. 
Datum: 7. julija 1962. 

Predsednik 
Gospodarske zbornice okraja 

Ljubljana 
Stane Fele, 1. r. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
izdaja na temelju 1. odstavka 4. čle- 
na zakona o ustanovitvi enotnih go- 
spodarskih zbornic (Ur. list FLRJ, 
št 22-267/62) na temelju sklepa seje 
okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 13. julija 1962 naslednji 

SKLEP 
Daje se soglasje k odločbi Go- 

spodarske zbornice okraja Ljubljana 
št. 258/1 z dne 7. julija 1962. 

Stev.: -023-29/62. 
Datum: 13. julija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, 1. r. 

48. 
Na podlagi 15. točke 64. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. list FLRJ, št. 19/52) in 7. člena 
zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov (Ur. list LRS, št. 22/59) 
je Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 13. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi 
Direkcije za Ljubljansko barje v 

Ljubljani. 

1. člen 
Odlok o ustanovitvi Direkcije za 

Ljubljansko barje se dopolni tako, 

LETO IX., STEV. 55 

1962 

da se v 5. členu doda nova toika 1, 
ki se glasi: 

»Sporazumno z občinskima ljud- 
skima odboroma Ljubljana-Vič-Rud- 
nik in Vrhnika opravlja direkcija 
vse upravne zadeve v zvezi z melio- 
racijami in agrotehničnimi ukrepi na 
območju Ljubljanskega barja, ko- 
likor za te upravne zadeve ni po po- 
sebnih zakonitih predpisih pristojen 
upravni organ občinskega ljudskega 
odbora. 

Sedanje točke 1—15 člena 5. po- 
stanejo točke 2—16.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati po obja- 

vi v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 023-1/62-6/21. 
Ljubljana, dne 13. julija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, I. r. 

49. 
Na podlagi 2. in 11. člena temelj- 

ne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Ur. list FLRJ, št. 51/53) je 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 20. sejo Mestnega sveta 

Na osnovi 2. člena odlok« o spremembi in dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana 

sklicujem 
20. sejo Mestnega sveta, ki bo v sredo, dne 25. juliin 1962 ob 10. url 
dopoldne v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani, 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Poročilo o delu koordinacijske komisije za izdelavo general- 
nega urbanističnega načrta Ljubljane. 

2. Poročilo in razprava o izvajanju plana stanovanjske graditve 
v Ljubljani, 

3. Razprava in sklepanje o pravilih in o potrditvi sistemizacije 
delovnih mest Prireditvene poslovalnice »FestivaU v Ljubljani. 

4. Razprava in sklepanje o pravilniku o upoiabnini za uporabo 
spisov in načrtov v Mestnem arhivu ter o prenosu pooblastila 
za določanje položajnih plač na upravni odbor Mestnega arhiva. 

5. Razprava in sklepanje o pravilih Mestnega sklada za komu- 
nalno izgradnjo v Ljubljani. 

6. Razprava in sklepanje o spremembi odloka o občinski dokladi 
na dohodke od kmetijstva v občinah na območju mesta Ljub- 
ljane za leto 1962. 

7. Razprava in sklepanje o pristopu Mestnega sveta k skupnosti 
ustanoviteljev Zavoda za napredek gospodinjstva. 

8. Imenovanja. 

Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO Ljub- 
ljana, Kresija, soba št. 11/1 (telefon: 32-566 int. 207 — skupščinska 
pisarna). 

St. 06-3/62-32-4/4. 
Datum: 18. julija 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ing. Marijan Teplna 1. r. 
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Okrajni ljudski odbor Ljublja .a na 
seji okrajnega zbora in na se zbo- 
ra proizvajalcev dne 13. julij. 1962 
sprejel 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o usla /vilvi 

Zavoda za urbanizem. 

1. 
Odločba o ustanovitvi Okrajnega 

zavoda za urbanizem (Glasnik okra- 
ja Ljubljana št. 33/60) in odločba o 
spremembi odločbe o ustanovitvi 
okrajnega zavoda za urbanizem 
(Glasnik št. 27/62) se spremeni in se 
nova odločba glasi: 

Ustanovi se Zavod za urbanizem 
(v nadaljnjem besedilu: zavod) kot 
samostojni zavod. 

Ime zavoda je ZAVOD ZAUKBA- 
KIZEM 

Seflež zavoda je v Ljubljani. 

2. 
Zavod opravlja na področju ur- 

banizma zlasti te-le naloge: 
1. proučuje vsa urbanistična vpra- 

ganja. melodologijo urbanističnega 
in regionalnega planiranja ter raz- 
voja posameznih naselij glede na go- 
spodarske, komunalne, sociološke, 
zdravstvene, kulturne, zemljepisne, 
zgodovinske in druge razmere ter 
pogoje in daje predloge za njihovo 
reševanje; 

2. proučuje razvoj stanovanjske 
graditve in razvoj komunalnih na- 
prav kot elementov urbanističnega 
projektiranja in metode za njuno 
usmerjanje; 

3. izdeluje za občinske ljudske 
odbore in ostale naročnike urbani- 
stične ureditvene načrte in regional- 
ne urbanistične plane, daje občin- 
skim ljudskim odborom, zavodom in 
organizacijam strokovno pomoC v 
zadevah s področja urbanizma; 

4. sodeluje z znanstvenimi in dru- 
gimi zavodi, s pristojnimi državnimi 
organi in organizacijami pri vzgoji 
urbanističnih kadrov; 

5. organizira razstavo in izdeluje 
tehnične pripomočke za populariza- 
cijo in propagando urbanizma. 

V okviru svojega delovnega pod- 
ročja sodeluje zavod z drugimi znan- 
stvenimi zavodi in gospodarskimi ter 
drugimi organizacijami doma in v 
tujini. 

3. 
Dejavnost zavoda ni krajevno 

omejena. 
4. 

Zavod je pravna oseba. 

5. 
Organi zavoda so: svet, upravni 

odbor in direktor. 

6. 
Svet zavoda opravlja zlasti te-le 

zadeve 
1. sprejme pravila zavoda, ki jih 

potrdi Okrajni ljudski odljor Ljub- 
ljana, 

2. spremlja delo zavoda in usmer- 
ja njegovo dejavnost, 

3 daje soglasje k finančnemu na- 
Crtu, zaključnemu računu, višini 
plačil za storitve in k pravilniku o 
delitvi čistega dohodka. 

4. odobrava poročila o delu za- 
voda. 

5 postavlja in razrešuje vodilne 
uslužbence, razen direktorja. 

7. 
Svet zavoda ima 9 članov. 
Pet članov sveta imenuje Okrajni 

odbor izmed strokovnjakov in znan- 
stvenih delavcev s področja urba- 
nizma ter družbenih delavcev, tri 

člane voli izmed sebe delovni kolek- 
tiv zavoda. 

Direktor zavoda je po svojem po- 
ložaju član sveta. 

Predsednika sveta voli svet Iz- 
med svojih članov. 

Direktor he more biti predsednik 
sveta. 

8. 
Mandat članov sveta traja dve 

leti. 
9. 

Upravni odbor neposredno uprav- 
lja zavod v skladu z veljavnimi 
predpisi, pravili zavoda in splošnimi 
smernicami sveta, zlasti pa oprav- 
lja tele zadeve: 

1. sestavlja predloge zavodovih 
pravil ter delovnega načrta in pro- 
grama, 

2. sprejema v soglasju s svetom 
finančni načrt, sprejme zaključni ra- 
čun, sprejme višino plačil za storitve 
in predpisuje pravilnik o delitvi či- 
stega dohodka, 

3. sprejme pravilnik o delovnih 
razmerjih in pravilnik o delitvi oseb- 
nih dohodkov, 

4. postavlja in razrešuje na di- 
rektorjev predlog uslužbence in de- 
lavce zavoda in odloča o ugovorih 
zoper akte o delovnih razmerjih, ki 
jih izdaja direktor, 

5. sprejme poslovnik, 
6. izvaja še druge pravice in 

dolžnosti, določene z zakonom in 
drugimi predpisi, ki mu jih naloži 
svet in delovni kolektiv. 

10. 
Upravni odbor zavoda ima naj- 

več enajst članov. 
Člane upravnega odbora voli de- 

lovni kolektiv izmed sebe. 
Člani upravnega odbora se voli- 

jo za dve leti. 
Direktor zavoda Je po svojem po- 

ložaju član upravnega odbora. 
Predsednika upravnega odbora 

voli upravni odbor izmed svojih 
članov. 

Direktor ne more biti predsednik 
upravnega odbora. 

11. 
Svet in upravni odbor sprejmeta 

svoje sklepe na sejah z večino gla- 
sov svojih članov. 

12. 
Direktor neposredno vodi delo 

zavoda po veljavnih predpisih, pra- 
vilih zavoda in po sklepih sveta in 
upravnega odbora in ga organizira. 

Direktor izdaja odločbe o delov- 
nih razmerjih uslužbencev in delav- 
cev zavoda, za katere je pooblaščen, 
izdaja odločbe o postavitvi in od- 
povedi uslužbencem in delavcem, ki 
jih postavlja svet oziroma upravni 
odbor in Je disciplinski starešina za 
uslužbence in delavce zavoda. 

Direktor predstavlja in zastopa 
zavod. 

Direktor pomaga predsednikoma 
sveta in upravnega odbora pri pri- 
pravljanju njunih sej in izvaja skle- 
pe sveta in upravnega odbora. 

Direktor Je dolžan začasno zadr- 
žati izvršitev sklepa sveta ali uprav- 
nega odbora, če misli, da sklep na- 
sprotuje zakonu, drugim predpisom 
ali pravilom zavoda in ga skupaj s 
svojo odločbo poslati v rešitev okraj- 
nemu upravnemu organu, pristojne- 
mu za delovno področje, v katero 
spadajo vprašanja, ki jih sklep re- 
šuje. 

Ce ta organ ne izda odločbe v 30 
dneh od sprejema sklepa, ostane 
sklep sveta oziroma sklep upravne- 
ga odbora v veljavi. 

Direktorja zavoda imenuje in 
razrešuje okrajni ljudski odbor. 

13. 
Zavod ima strokovni kolegij kot 

direktorjev posvetovalni organ. Čla- 
ni strokovnega kolegija so stalni 
uslužbenci zavoda in se imenujejo 
na način, kakor je določeno v pra- 
vilih zavoda. 

14. 
Zavod ima svoja pravila. 
V pravilih so zlasti natančnejše 

določbe o organizaciji in delu zavo- 
da, o pravicah in dolžnostih njegovih 
organov in o njihovih medsebojnih 
razmerjih, o načinu volitev članov 
upravnega odbora in članov sveta, 
ki Jih voli delovni kolektiv in o na- 
činu njihovega odpoklica ter določbe 
o finansiranju in finančnem poslo- 
vanju zavoda. 

15. 
Za zadeve in naloge zavoda Je 

pristojen svet za urbanizem okraj- 
nega ljudskega odbora. 

16. 
Zavod se finansira po predpisih 

o finančnem poslovanju samostojnih 
zavodov. 

17. 
Zavod ima dohodke od plačil za 

storitve, ki Jih opravlja v mejah 
svojega delovnega področja in iz 
drugih virov. 

18. 
Dokler ne bosta po 7. in 10. toč- 

ki te določbe formirana svet in 
upravni odbor zavoda, bo opravljal 
zadeve sveta in upravnega odbora 
iz 6. in 9. točke te odločbe dosedanji 
upravni odbor zavoda, formiran kot 
družbeni organ upravljanja zavoda. 

19 
Organizacijo in delo zavoda je 

treba prilagoditi tej odločbi naj- 
kasneje do 31. julija 1962. 

20. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 022-77/62. 
Ljubljana, dne 13. julija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, I. r. 

50. 
Na podlagi 48. in 49. člena te- 

meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Ur. 1. FLRJ, št. 51/54) 
je Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na seji okrajnega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 13. julija 
1962 sprejel 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o prenehanju 

Zavoda za prosvetno-pedagoško 
službo Ljubljana. 

1. 
Točka 1. odločbe o prenehanju 

Zavoda za prosvetno-pedagoško služ- 
bo v Ljubljani (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 49/62) se spremeni tako, da 
se glasi: 

Finančno samostojen Zavod za 
prosvetno-pedagoško službo Ljublja- 
na preneha dne 31. julija 1062. 

2. 
K točki 2. in 3. odločbe se doda 

nov odstavek: 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana 

imenuje 3-člansko komisiio za lifc-' 
dacijo zavoda. 

3. 
Ta odločba se objavi v »Glasni' 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 022-55/62. 
Ljubljana, dne 13. julija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, 1. r. 

51. 
Na podlagi 10. člena uredbe o na- 

zivih in plačah poklicnih gasilcev 
(Ur. list FLRJ, št. 45/48), 2. člena 
odloka o dodelitvi peložajnih pla2 
in posebnega dodatka za službo 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 93/59) 
in odloka o spremembah odloka o 
določitvi položajnih plač in posebne- 
ga dodatka za službo članom Poklic- 
ne gasilske brigade okraja LJubljana 
(Glasnik okraja LJubljana Št. 11/61) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana 
po sklepu seje okrajnega zbora ifl 
zbora proizvajalcev z dne 13. julija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi po- 
ložajnih plač In posebnega dodatka 
za službo članom Poklicne gasilske 

brigade okraja Ljubljana. 

1. člen 
1. člen odloka o spremembah od- 

loka o določitvi položajnih plač in 

posebnega dodatka za službo članorti 
Poklicne gasilske brigade okraja 
LJubljana (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 11/61) se spremeni in glasi: 

»Članom Poklicne gasilske briga- 
de, ki so zaposleni na niže navede- 
nih mestih, pripada tale položajna 
plača: 

1. komandant brigade — od 7500 
do 25.000 din, 

2. namestnik komandanta briga- 
de — od 6200 do 22.000 din, 

3. tehn. vodja delavnic. Inštruk- 
tor, šef strojnega parka •— od 5500 
do 19.000 din, 

4. komandant čete, komandir vo- 
da — od 3700 do 16.000 din, 

5. desetar, avtomehanik-gasivec, 
šofer-gasivec, vodja telefonske sobe, 
vodja delovne skupine — od 3100 
do 13.000 din, 

6. gasivci-telefonisti — od 3100 
do 10.000 din, 

7. referent za proračun, referent 
za finančne posle, tehnični risar i 
od 5500 do 19.000 din, 

8. oskrbnik premoženja, skladišč- 
nik-gasivec, pisarniški uslužbenec —" 
od 3100 do 13.000 din, 

9. gasivski inšpektor pripravnik 
— od 4300 do 8000 din. 

10. gasivski tehnik-pripravnik —' 
od 3200 do 6000 din, 

11. gasivec-pripravnik — od 1800 
do 4000 din. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana 
in se uporablja od 1. januarja 

Stev.: 113-55/62. 
Ljubljana, dne 13. Julija 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, L r. 
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RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 
NA 48. SKUPNI SEJI 
OBEH ZBOROV OLO 
DNE 13. JULIJA 1962 

Imenovana je bila likvidacijska 
komisija za likvidacijo obveznosti 
Zavoda za prosvetno pedagoško služ- 
bo v Ljubljani, in sicer: 

Frnnc Drobež za predsednika, 
flana: Desa MUSIC in Emil DRA- 
SLER. 

Milena Starin je bila imenovana 
kot zastopnica okrajnega ljudskega 
odbora v Svet Antituberkuloznegu 
centra v Ljubljani. 

Janez kermavner je bil imeno- 
van za podpredsednika Gospodarsko 
zbornice okraja Ljubljana. 

Ivan Jcrnejčič je bil imenovan 
za tajnika Gospodarske zbornice 
okraja Ljubljana. 

Franček Bohanec je bil razrešen 
kot direktor Zavoda za prosvetno 
pedagoško službo v Ljubljani. 

OBClIVSKI ljudski odbori 

OBČINA D0M2ALE 

522. 
POPRAVEK 

Odloka o položajnib plačah usluž- 
bencev in tehničnega osebja uprav- 
nih in drugih organov " občinskega 

ljudskega odbora Domžale 
V 4. členu cit. odloka, objavlje- 

nem v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana št. 54/62 z dne 
13. julija 1962, je bila tiskana napaka 
v drugem odstavku cit, člena, da se 
položajna plača lahko zniža 

največ do 5 % — 
pravilno je do 50 %. 
Domžale, dne 16. julija 1962. 

Iz tajništva občinskega 
ljudskega odbora Domžale 

OBČINA GROSUPLJE 

523. 
Na podlagi 5. člena uredbe o spre- 

membah in dopolnitvah tarife pro- 
metnega davka (Ur. list FLRJ, št. 
6/62) ter 26. člena statuta občine Gro- 
suplje je občinski ljudski odbor Gro- 
suplje sprejel na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajavcev 
dne 27. junija 1962 

ODLOK 
o ukinitvi odloka o spremembah In 
dopolnitvah odloka o občinskem pro- 
metnem davku od prometa na drob- 

no v občini Grosuplje 

1. člen 
Odlok o spremembah In dopolnit- 

vah odloka o občinskem prometnem 
davku od prometa na drobno v ob- 
čini Grosuplje (Glasniku okraja 
Ljubljana št. 27/61) se ukine. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Stev.: 421-5/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA HRASTNIK 
524. 

Na podlagi 1. odstavka 137. čle- 
na zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Ur. 1. fLRj, št. 2S/57) je zbor proizvajav- 
5®v občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik na svoji seji dne 30. juni- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev. 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor proizvajavcev občinskega 

ljudskega odbora Hrastnik v proiz- 
vajalni skupini industrije, trgovine 
in obrti, v volilnih enotah, ki jih 
določajo 2., 3. in 4. člen. 

2. člen 
V volilni enoti št. 2, ki obsega 

gospodarski organizacija »Peta« Ra- 
deče in industrijo gradbenega mate- 
riala Zidani most, ker je prenehal 
mandat odborniku tega zbora tov. 
Maksu SKERGETU, ki je bil Iz- 
voljen v tej volilni enoti. 

3. člen 
V volilni enoti št. 6, ki obsega 

pomožno osebje, vezalnico, mlin, to- 
pilnico in izvlačilce v gospodarski 
organizaciji Steklarna Hrastnik, ker 
je prenehal mandat odbornici tega 
zbora tov. Alojziji VIDMAJER, ki je 
bila izvoljena v tej volilni snoti. 

4. člen 
V volilni enoti št. 8, ki zajema 

upravo, delavnice in skladišče do- 
vršenih izdelkov v gospodarski or- 
ganizaciji Steklarna Hrastnik, ker je 
prenehal mandat tov. inž. Edu Bir- 
sa, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

5. člen 
Nadomestne volitve bodo v sre- 

do, 5. septembra 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana 
in na krajevno običajen način v 
navedenih volilnih enotah. 

Številka: 01/1-010-20/62. 
Hrastnik, dne 30 junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, 1. r. 

525. 
Na podlagi 2. odstavka 15. čle- 

na in 2. točke 50. člena zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. 1. 
LRS, št. 19/52), V. dela tarife pro- 
metnega davka (Ur. 1. FLRJ, št. 19/61) 
s poznejšimi spremembami in dopol- 
nitvami uredbe o prometnem dav- 
ku (Ur. 1. FLRJ, št. 27/61, 31/61, 
45/61 in 6/62) je občinski ljudski od- 
bor Hrastnik na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 16. ju- 
nija 1962 sprejel. 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 

drobno v občini Hrastnik. 

1. člen 
Spremenijo se določbe 4. člena 

odloka o občinskem prometnem dav- 
ku od prometa na drobno (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 24/62) tako, da 
se glasi: 

Občinski prometni davek po tem 
odloku se plačuje: 

a) od prometa v trgovini, razen 
od alkoholnih pijač, po stopnji 5 7o, 

b) od prometa z alkoholnimi pija- 
čami v trgovini po stopnji: 

— od naravnih vin — 20 %, 
— od drugih alkoholnih pijač — 

20 %. 
2. člen 

Ta odlok velja od dneva obja- 
ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 25. junija 1962. 

Stev.: 01/1-010-10/62. 
Hrastnik, dne 16. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, I. r. 

OBČINA KOČEVJE 

526. 
Na podlagi 12. člena Zakona o 

proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ, št. 17/61, 44/61 in 52/61) ter 
8. in 10. člena statuta občine Kočev- 
je je občinski ljudski odbor Kočev- 
je na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 29. ju- 
nija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku iz osebnega dohodka delavcev 
tako, da se v prečiščenem besedilu 

glasi: 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka de- 

lavcev. 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka delavcev se 
predpiše za vse gospodarske organi- 
zacije, državne organe, zavode, za- 
sebno obrt in družbene organizacije 
na območju občine Kočevje. 

Od plačevanja dopolnilnega pro- 
računskega prispevka je izvzeta Ju- 
goslovanska ljudska armada za po<l- 
oficirje, oficirje in vojaške usHiž- 
bence. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

delavcev iz osebnega dohodka znaša 
15 % proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka, ki se plačuje po 
določbah zakona o proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev. 

Dopolnilni proračunski prispe- 
vek je; 

a) obračunan po stopnji 10c/o, do- 
hodek občinskega proračuna, 

b) obračunan po stopnji 5 "/o, do- 
hodek občinskega sklada za šolstvo. 

3. člen 
Delavci in uslužbenci, katerih 

skupni osebni dohodek ne presega 
15.000 dinarjev na mesec, dopolnil- 
nega proračunskega prispevka ne 
plačujejo. 

4. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora je po- 
oblaščen, da v posameznih primerih 
Iz upravičenih razlogov zniža oz. 
oprosti gospodarske organizacije pla- 
čevanja doplnilnega proračunskega 
prispevka. 

5. člen 
Navodilo za izvajanje tega odlo- 

ka Izda svet za družbeni plan In fi- 
nance občinskega ljudskega odbora. 

в. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

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

Številka: 010-6/62-4/1. 
Kočevje, dne 29. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bencina, 1. r. 

OBČINA 
UUBLJANA-BE2IGRAD 

527. 
Na podlagi 4. točke 158. člena za- 

kona o javnih uslužbencih (Uradni 
list FLRJ, št. 43/57 in 52/61) v zvezi 
z navodilom za Izvajanje zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnih uslužbencih (Ur. list FLRJ, 
št. 3/62) in z ozirom na priporočilo 
Izvršnega sveta LRS je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 8. junija 1962 
sprejel naslednji 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi po- 
ložajnih plač za delovna mesta 
uslužbencev upravnih organov obči- 

ne Ljubljana-Bežigrad. 

1. člen 
Odlok o določitvi položajnih plač 

za delovna mesta uslužbencev uprav- 
nih organov občine Ljubljana-Beži- 
grad, objavljen v Glasniku okraja 
Ljubljana št. 29/62, se spremeni ta- 
ko, da se črta besedilo 2. člena. 

Dosedanji 3., 4., 5. in 6. člen po- 
stanejo 2., 3., 4. in 5. člen. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 02-17/62-1. 
Datum: 9. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman, 1. r. 

OBČINA RIBNICA 
528. 

Na podlagi 3. točke 3. člena 
Uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 19/61, 6/62 in 11/62), 
L, II. In III. točke dela V. tarife 
prometnega davka (Urad. list FLRJ, 
št. 25/62), določb odloka o maksimal- 
nih stopnjah občinskega prometnega 
davka v okraju Ljubljana (Uradni 
list LRS, št. 37/59) in 2. točke 26. čle- 
na statuta občine Ribnica je Občin- 
ski ljudski odbor Ribnica na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 26. junija 1962 sprejel 

OD LOK 
o občinskem prometnem davku 

v občini Ribnica. 
I. Splošne določbe. 

1. člen 
Na območju občine Ribnica se ob- 

računava in plačuje občinski promet- 
ni davek, ki je predpisan s tarifo 
prometnega davka. Tarifa prometne- 
ga davka je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ, št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami In dopolnitvami, 
navodilo za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, 
štev. 2/54) z vsemi poznejšimi spre- 
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membaml in dopolnitvami, uredba o 
prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list, 
FLRJ, št. 33/53 in 25/57), pravilnik o 
periodičnih obračunih gospodarskih 
organizacij (Uradni list iTLRJ, št. 
20/61) in uredba o kazenskih obre- 
stih od nepravočasno plačanih do- 
hodkov proračunov in skladov (Ur. 
Hst FLRJ, št. 41/59) veljajo smiselno 
tudi glede občinskega prometnega 
davka. 

3. člen 
V primerih, ko je priznana opro- 

stitev zveznega prometnega davka po 
veljavnih predpisih, se tudi ne more 
pobirati občinski prometni davek, ki 
je predpisan s tem odlokom. 

4. člen 
Navodila za izvrševanje, tega od- 

loka izdaja po potrebi Svet za druž- 
beni plan m finance občinskega 
ljudskega odbora Ribnica, za njego- 
vo izvrševanje pa skrbi upravni or- 
gan, ki je pristojen za finance. 

5. člen 
Ko prične veljati ta odlok, prene- 

ha veljati odlok o občinskem pro- 
metnem davku v občini Ribnica 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 14/60 
in 33/62) in odlok o občinskem pro- 
metnem davku od prometa na drob- 
ne v občini Ribnica (Glasnik okraja 
l#]ubljana št. 29/60 in 33/62). 

6. Člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. julija 1962. 

Številka: 421-15/62-04. 
Ribnica, dne 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic, 1. r. 

II. Tarifa 
Del A — Proizvodi 

Zasebni obrtniki in drugi zaseb- 
niki plačujejo od vseh proizvodov, ki 
jih proizvajajo in dajejo v promet, 
občinski prometni davek od prometa 
po naslednjih stopnjah, in sicer. 

Stroka 116 — Predelovanje neko- 
vinski rud 

1 — proizvodni iz mavca — 10 %, 
2 — zemeljske barve — 20 "/o, 
3 — zidna in strešna opeka — 

5 Ve, 
4 — proizvodi iz cementa — 10 %, 
5 t— keramični in lončarski pro- 

izvodi — 10 0/o, 
Stroka 117 — Predelovanje kovin 

6 — kovinske peči — štedilniki 
ter njihovi deli — 10 '/o, 

7 — vsi drugi proizvodi iz stro- 
ke 117 — 25 •/«. 

Stroka 120 — Kemična stroka 
8 — vsi proizvodi 12 stroke 120 

— 20 "/o. 
Stroka 122 — Predelovanje lesa 

9 — žagan bukov les — 15 •/», 
10 — vsi ostali proizvodi — 10 '/o. 

Stroka 123 — Predelovanje papirja 
11 — vsi proizvodi —■ 10 %i. 
OPOMBA;- Promet s šolskimi 

zvezki in risankami ter fotografija- 
mi za neposredno uporabo fotografi- 
rancev (za osebne izkaznice, spomin- 
ske slike) ni podvržen plačilu davka 
po tej tarifni številki. 
Stroka 124 — Predelovanje tekstila 

12 — konfekcija — 5 •/». 
OPOMBA: Pod konfekcijo po tej 

številki spadajo proizvodi, izdelani iz 
tekstila, s šivanjem v serijski pro- 
izvodnji. 

13 — trikotažni, volneni, bombažni 
in pleteni oblačilni predmeti 
— 10 Vo, 

14 — vsi ostali proizvodi Iz stro- 
ke 124 — 5 4». 

Stroka 125 — Predelovanje usnja 
15 — obutev — 5 "/o, 
16 — vsi ostali proizvodi, h kate- 

rim je všteti torbarske izde- 
delke ne glede na material, 
iz katerega so izdelani (kovč- 
ki, optrniki, torbe in podob- 
no) — 10 "/o. 

Stroka 127 — Živilska stroka 
17 — kakavni proizvodi — 20 0/o, 
18 — bonboni — 15 "/o, 
19 — slaščice, keksi, ratluk in 

ostali slaščičarski proizvo- 
di — 10%, 

20 — kavni in kakavovi nado- 
mestki — 15 0/o, 

21 — testenine — 100/o, 
22 — mleta paprika — 10 "/o, 
23 — vsi ostali proizvodi — 8°/«. 
Drugi proizvodi: 
24 — vsi drugi proizvodi, ne glede 

na stroko gospodarske de- 
javnosti, ki niso zajeti v 
prejšnjih tarifnih številkah 
— 10 0/o. 

Od navedenih proizvodov so zajeti 
po tej tarifni številki — samo pro- 
izvodi, od katerih se ne plača pro- 
metni davek po zvezni tarifi pro- 
metnega davka. 

OPOMBA: Prometni davek po tej 
tarifni številki in po drugih tarif- 
nih številkah se ne plača od pro- 
meta z naslednjimi proizvodi: od 
moke in drugih mlevskih izdelkov, 
pekovskih izdelkov, гздеп izdelkov, 
ki imajo značaj slaščičarskega izdel- 
ka, izdelkov napravljenih s prede- 
lavo mleka, mesa, svežih in suhih 
rib, od zakola živine, od obleke in 
perila po meri za individualno po- 
trošnjo iz njihovega osnovnega ma- 
teriala, od ortopedske obutve in orto- 
pedskih pripomočkov, med katere je 
tudi šteti umetne oči in zobovje ne 
glede na material, iz katerega so iz- 
delani. 

DE1 B — Storitve 
Od plačil za storitve, ki jih 

opravljajo, plačujejo zasebni obrtni- 
ki in drugi zasebniki občinski davek 
od prometa po naslednjih stopnjah, 
in sicer: 

1 — od plačila za obrtne storitve 
vseh vrst, razen od prevoz- 
nih in gradbenih storitev 
— 10°/.. 

OPOMBA 1: Davčna osnova je 
skupni znesek plačila, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej tarifni 
številki po odbitku materiala, ki ga 
je dal izvrševalec storitve, če je ma- 
terial v računu posebej izkazan. 

Davek po tej tarifni številki se 
plača tudi od plačil za opravljene 
storitve s proizvodnjo blaga iz na- 
ročnikovega materiala. 

OPOMBA 2; Davek po tej tarif- 
ni številki se ne plača od plačil za 
opravljanje storitev krojačev, šivilj, 
klobučarjev, modistinj, vezilj, čev- 
ljarjev, brivcev, frizerjev, dimnikar- 
jev, za predtiskanje tkanin, krpanje 
perila, nogavic, vreč, popravilo dež- 
nikov, brušenje nožev in britvic, pre- 
oblačenje gumbov, barvanje in čišče- 
nje usnjenih predmetov, barvanje in 
kemično čiščenje tkanin vseh vrst, 
polnjenje in obnovo rabljenih kemič- 
nih svinčnikov, popravljanje pre- 
prog, umetno barvanje slik — foto- 
grafij, umetno krpanje preprog, spi- 
sovanje, razmnoževanje, kopiranje, 
plakatiranje, čiščenje in pranje ter 
likanje oblek in perila, čiščenje 
obutve, snaženje oken, čuvanje loka- 
lov in stanovanj, shranjevanje ko- 
les, prtljage in obleke (garderoba), 
žaganje drv, pečenje Cevaočičev in 
ražnjičev, pedikiranje in uglaševanje 
glasbil. 

2 — od plačil za opravljanje sa- 
mostojnih poklicev (zdrav- 
niki, dentisti, arhitekti, uči- 
telji jezikov, sodni tolmači, 
prevajalci ter podobni po- 
klici — 5 »/o. 

OPOMBA: Davka ne plačujejo 
dijaki in redni študenti visokih šol 
od dohodkov poučevanja drugih di- 
jakov. Prav tako se ne plača davek 
po tej tarifni številki od plačil za 
delo odvetnikov ter patetnih inže- 
nirjev, kakor tudi od plačil za obre- 
de verskih organizacij in duhov- 
nikov. 

Del C — Splošna tarifa 
Vsi davčni zavezanci zasebnega 

in družbenega sektorja plačujejo ob- 
činski prometni davek od naslednje- 
ga prometa in od naslednjih storitev: 

1 — od prometa alkoholnih pijač 
v trgovini in gostinstvu — 
20 Ve. 

OPOMBA: Davke po tej tarifni 
številki plačajo vsa gostinska pod- 
jetja in obrati, menze, delavske re- 
stavracije, klubi, počitniški domovi 
in planinske postojanke ter podob- 
no ter vsa trgovska podjetja, ki se 
bavljo s prodajo alkoholnih pijač. 

2 — od prometa na drobno v tr- 
govini od motornih koles, 
skuterjev, mopedov in oseb- 
nih avtomobilov po stopnji 
— 3 Vo, 

— na ves ostali maloprodajni 
promet v trgovini po stop- 
nji — 5 V». 

OPOMBA 1: Občinski prometni 
davek od prometa na drobno pla- 
čujejo: 

a) trgovska podjetja na drobno in 
sicer za promet, ki ga imajo sama 
ali po prodajalnah, Izvzemši promet 
na debelo, ki ga imajo trgovska pod- 
jetja na drobno s pravico prodaje na 
debelo: 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih orga- 

nizacij; 
d) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer samo za tisti del prometa s 
proizvodi, ki so ga^ Imeli neposredno 
s potrošniki. Promet s proizvodi, pro- 
danimi trgovskim podjetjem in trgo- 
vinam, se ne šteje za promet na 
drobno po določbajh te točke, 

OPOMBA 2: Občinski prometni 
davek od prometa blaga na drobno 
se ne plačuje: 

a) od proizvodov, za katere se po 
zveznih predpisih priznava povrači- 
lo (regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
zveznimi predpisi določene prodajne 
cene na drobno ali je določeno, ka- 
ko se oblikujejo zanje prodajne cene 
na drobno; 

c) od žtvil, Izvzemši alkoholne pi- 
jače; 

č) od kolkov In poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter drugih vred- 
notnlc; 

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

busov, traktorjev; 
f) od oficirske opreme (uniforme 

In posameznih njenih delov); 
g) od tobaka in tobačnih izdelkov. 
3 — od vstopnic: za kinemato- 

grafske predstave — 5Vo, 
— za ostale prireditve — 10 Vo. 

OPOMBA 1: Prometni davek po 
tej tarifni številki se ne plačuje od 
vstopnic za kulturno-umetniške pri- 
reditve, v kolikor niso združene s 
plesno zabavo in se na njih ne točijo 
alkoholne pijače. 

4 — od nakupa in prodaje nepre- 
mičnin v višini 10 Vo od 
davka po uredbi o promet- 
nem davku od nepremičnin 
in pravic. 

OPOMBA 1: Vsi predpisi, ki ve- 
ljajo za zvezni davek od prometa 2 

nepremičninami in pravicami, se 
uporabljajo tudi pri odmeri In po- 
biranju davka po tej tarifni številki. 

5 — od plačil za reklame v kine- 
matografih — 5Ve, 

6 — od prometa z žganim le- 
som 8 Vo. 

OPOMBA 1: Davek po tej tarif- 
ni številki plačujejo samo zasebniki, 
kadar dajejo v promet rezan les. 

RAZPIS 

Komisija za uslužbenske zadeve 
pri Občinskem ljudskem odboru 
Ljubljana-Moste-Polje razpisuje 

dve delovni mesti 

DAVČNIH IZTERJEVALCEV 

Prošnjo z življenjepisom je treba 
poslati do 30. 7. 1962 na Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste-Polje 
— vložišče (telefonske informacije 
tel. 30-590). 

Komisija 
za uslužbenske zadeve 

občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Moste-Polje 

VSEBINA 
Vabilo na 20. sejo Mestnega sveta- 

43. Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o oprostitvi gospodarskih orga- 
nizacij od plačevanja dela proračun- 
skega prispevka Iz osebnega dohodka 
delavcev, ki pripada bkrajnemu ljud- 
skemu odboru. 

46. Odlok o oprostitvi učnih delavnic ze 
gluho mladino plačevanja proračun- 
skega prispevka Iz osebnega dohodke 
delavcev, ki pripada okrajnemu ljud- 
skemu odboru za leto 1962. 

47. Odločba o ustanovitvi sekcij pri Go- 
spodarski zbornici okraja Ljubljana- 

48. Odlok o dopolnitvi odloka o ustano- 
vitvi Direkcije za Ljubljansko barje 
v Ljubljani 

49. Odločba o spremembi odločbe o usta- 
novitvi Zavoda za urbanizem. 

50. Odločba o spremembi odločbe o pre- 
nehanju Zavoda za prosvetno-peda- 
goško službo Ljubljana. 

51. Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi položaj nlh plač In posebnega 
dodatka za službo članom Poklicne 
gasilske brigade okraja Ljubljana. 
Razrešitve In imenovanja na 48. sej' 
obeh zborov OLO. 

522. Popravek odloka o položajnlh plačah 
uslužbencev In tehničnega osebja 
upravnih in drugih organov občine 
Domžale. 

523. Odlok o ukinitvi odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah odloka o občin- 
skem prometnem davku od promets 
na drobno občine Grosuplje 

524. Odlok o razpisu nadomestnih volite*' 
občine Hrastnik. 

525. Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku od promet" 
na drobno občine Hrastnik. 

526 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev občine Kočevje. 

527. Odlok o spremembi odloka o določitvi 
položajnlh plač za delovna mesta 
uslužbencev upravnih organov občin® 
LJublJana-Bežigrad. 

528. Odlok o občinskem prometnem dav- 
ku občine Ribnica. 
Razpis delovnih mest davčnih izter- 
jevalcev v upravi občine LJublJana- 
Moste-Polje. 


