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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
529. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 
2, točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. list FLRJ štev. 
19/52), L, 2. in 2. a člena temeljnega 
zakona o občinski dokladi in posebnem 
krajevnem prispevku (Ur. list FLRJ št. 
19/55, 19/57, 55/57, 52/58, 52/59) in 26. 
Člena statuta občine Grosuplje, je ob- 
činski ljudski odbor Grosuplje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka 

o občinski dokladi na dohodke od 
kmetijstva v občini Grosuplje (Glasnik, 
okraja Ljubljana št. 15/62) tako da se 

prečiščeno besedilo odloka glasi; 
1. člen 

Na območju občine Grosuplje se po- 
bira za leto 1962 občinska doklada od 
zavezancev dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva je za leto 1962 ugotovljeni 
katastrski dohodek, doklada pa se od- 
meri za posamezne katastrske občine 

od 80.001 do 120.000 31 •/. 
od 120.000 do 160.000 35 •/» 
od 160.001 do 200.000 38 •/, 
od 200.001 do 250.000 41 »/o 
od 250.001 do 300.000 44 «/o 
od 300.001 do 400.000 48 "/. 
od 400.001 do 500.000 51 •/, 
od 500.001 do 600.000 53 »/• 
od 600.001 dalje 55 •/• 
č) za katastrske občine: 
Metnaj in Temenica se odmeri ob- 

činska doklada po naslednjih stopnjah: 
do 30.000 24 o/, 
od 30.001 do 50.000 27 V. 
od 50,001 do 80.000 30 •/, 
od 80.000 do 120.000 33 «/o 
od 120.001 do 160.000 37 »/o 
od 160.001 do 200.000 40«/o 
od 200.001 do 250.000 43 »/o 
od 250.001 do 300.000 46 »/„ 
od 300.001 do 400.000 50 «/„ 
od 400.001 do 500.000 52«/» 
od 500.001 do 600.000 54»/« 
od 600.001 dalje 57»/, 
d) za katastrske občine: 
Bukovica (za naselja Grm, Seio pri 

Radohovi vasi, Sentpavel, Zaboršt), 
Cesta, Draga, Dob, Gorenja vas, Gro- 
suplje, Hudo, Krka, Kompolje, Mulja- 
va, Podboršt, Radohova vas, Sela, 
Stranska vas. Stična, Šentvid, Šmarje, 

hodnine (Ur. Ust FLRJ št. 13/61) in 
uredbe p prisilni izterjavi dohodkov in 
drugih proračunskih dohodkov (Ur. list 
FLRJ št. 33-317/53 in 25-316/57) se upo- 
rabljajo tudi za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

5. člen. 
Davčne olajšave, ki so določene za 

dohodnino, veljajo tudi za občinsko do- 
klado. 

6. Člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestnlku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1962. dalje. 

Stev.: 422-16/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln 1. r. 

530. 
Na podlagi 3. člena 3. točke uredbe 

o prometnem davku, V. dela II. točke 
tarife prometpega davka (Ur. list FLRJ 
št. 19/61 in 6/62) ter 2. točke 10. člena 
statuta občine Grosuplje je občinski 
ljudski odbor Grosuplje na seji občin- 

vezanci, ki les porabijo za domače pev 
trebe. 

4. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. list 

FLRJ št. 19/61 in 6/62), uredba o pri- 
silni izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov (Ur. list FLRJ št. 
33/53 in 25/57), uredba o kazenskih ob- 
restih od nepravočasno plačanih dohod- 
kov proračunov in družbenih skladov 
(Ur. list FLRJ št. 41/59) veljajo smi- 
selno tudi glede občinskega promet- 
nega davka po tem odloku. 

5. člen 
Navodila za izvrševanje tega odloka 

daje Svet za družbeni plan in finance, 
za izvajanje tega odloka pa skrbi or- 
gan, ki je pristojen za dohodke. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. maja 1962. 

Stev.: 421-11/62-1/1. 
Datum: Grosuplje, dne 30. V. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln 1. r. 

Posebej za kmetijske površine in pose- Velike Pece, Videm- Dobrepolje, Zago- skega zbora in zbora proizvajavcev dne 
bej za gozdove, in sicer po naslednjih —— "J—■— — — -J 1 -л-'1—,n —  
stopnjah: 

1, za kmetijske površine: 
a) za katastrske občine: 
Blečji vrh, Luče, Mali vrh. Polica, 

Račna, Vino, Ilova gora. Velike Liplje- 
ne se odmeri občinska doklada po na- 
slednjih stopnjah: 

do 30.000 18 •/• 
od 30.001 do 50.000 20 «/o 
od 50.001 do 80.000 24»/« 
od 80.001 do 120.000 27 »/o 
od 120.001 do 160.000 30 »/. 
od 160.001 do 200.000 33 «/e 
od 200.001 do 250.000 38 »/o 
od 250.001 do 300.000 40»/, 
od 300.001 do 400.000 42 •/. 
od 400.001 do 500.000 45«/, 
od 500.001 dalje 48 »/o 
b)za katastrske občine: 
Podgora, Ponova vas, Slivnica, Stara 

vas, žalna se odmeri občinska doklada 
Po naslednjih stopnjah: 

do 30.000 20«/« 
od 30.001 do 50.000 24 »/„ 
od 50.001 do 80.000 29«/» 
od 80.001 do 120.000 32 «/o 
od 120.001 do 160.000 36 «/o 
od 160.001 do 200.000 39 «/o 
od 200.001 do 250.000 43 »/o 
od 250.001 do 300.000 45 »/e 
od 300.001 do 400.000 47 •/« 
od 400.001 do 500.000 50«/o 
od 500.001 dalje 53 »/» 
c) za katastrske občine: 
Male Dole, Bukovica (višinski pre- 

del za naselje Bukovica), CeŠnjice, Do- 
brava, Sušica, Višnja gora, Ambrus, 
Kriška vas, Leskovec, Podbukovje, Po- 
lica, Valična vas. Veliko Globoko, Viš- 
nje, Vrhe, Zagradec, se odmeri občin- 
ska doklada po naslednjih stopnjah: 

do 30.000 22 »/o 
od 30.001 do 50,000 25 »/o 
od 50.001 Jo 80.000 28 »/• 

rica, Zdenska vas. se odmeri občinska 
doklada po naslednjih stopnjah: 

do 30.000 ' 26 «/o 
od 30.001 do 50.000 28«/. 
od 50.001 do 80.000 32 »/• 
od 80.001 do 120.000 35 «/o 
od 120.001 do 160.000 39 »/o 
od 160.001 do 200.000 43 »/o 
od 200.001 do 250.000 46 •/• 
od 250.001 do 300.000 49 »/o 
od 300.001 do 400.000 53 »/o 
od 400.001 do 500.000 55 '/o 
od 500.001 do 600.000 57 o/o 
od 600.001 dalje 60°/» 
2. za gozdove 
a) za katastrske občine: 

Blečji vrh. Vino, Polica, Velika Ilova 
gora. Velike Lipljene, Luče, Račna, 
Slivnica, Stranska vas, Žalna, Mali vrh, 
Grosuplje, Ponova vas, Šmarje, Stara 
vas, Podgora, Kompolje, Zdenska vas. 
Cesta, Zagorica, Videm-Dobrepolje in 
Sela se odmeri občinska doklada po 
naslednjih stopnjah: 

do 120.000 din 4 •/• 
od 120.001 din dalje 6 »/o 
b) za katastrske občine: 
Gorenja vas, Podboršt, Radonova 

vas, Šentvid, Velike Pece, Dedni dol, 
Krka, Metnaj, Muljava, in Temenica se 
odmeri občinska doklada po naslednjih 
stopnjah: 

do 50.000 4«/o 
od 50.001 do 160.000 6«/« 
od 160.001 do 300.000 7 »/o 
od 300.001 dalje 8 •/• 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na isti 
način kakor ustrezajoča dohodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. list 

FLRJ št. 22/61), odloka o stopnji do- 

30. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

tarife prometnega davka 

1. člen 
V odloku o občinskem prometnem 

davku občine Grosuplje (Glasnik okra- 
ja Ljubljana št. 13/60), se v tarifi del 
B — storitve, doda v 1. odstavku za 
tarifno številko 1. nova tarifna števil- 
ka, ki se glasi: 

2. ob žaganju hlodovine iglavcev pla- 
čajo zasebniki na žagi 25 Ve. 

Opomba: Davčna osnova je 30.000 
din za 1 kub. meter žaganega lesa iglav- 
cev. Davek po tej tarifni številki se 
plača na žagi in mora biti v računu za 
opravljeno storitev posebej izkazan. 

2. člen 
V tarifi Del C — Splošna tarifa, se 

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

5. od prodaje rezanega lesa iglavcev 
25«/.. 

Opomba: Davek po tej tarifni števil- 
ki se plača samo v primeru prodaje 
lesa, ki je bil razžagan pred uvelja- 
vitvijo tega odloka. Davčna osnova je 
ista kot v 1. členu tega odloka. Davek 
se plača ob registraciji računa. 

3. člen 
Prometni davek po 1. členu tega od- 

loka ne plačujejo: 
— zavezanci, ki gradijo nove stano- 

vanjske hiše in gospodarska poslopja 
na podlagi gradbenih dovoljenj za to- 
liko ms, kolikor so oproščeni plačila 
gozdnega sklada, toda največ do 10 ms 

za novogradnje oz. največ do 5 m5 za 
adaptacije. 

— do 1 m' letno so oproščeni vsi za- 

531. 
Na podlagi 1. člena zakona o spre- 

membah zakona o ustvarjanju in upo- 
rabi sredstev republiških in občinskih 
rezervnih skladov za potrebe gospodar- 
skih organizacij (Ur. list FLRJ št. 22/62) 
in 26. člena statuta občine Grosuplje 
ter 2. člena odloka o ustanovitvi občin- 
skega rezervnega sklada za potrebe go- 
spodarskih organizacij, je občinski 
ljudski odbor Grosuplje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
javcev dne 27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o stopnji prispevka, ki ga plačujejo 

gospodarske organizacije v sklad skup- 
nih rezerv gospodarskih organizacij 

1 člen 
V sklad skupnih rezerv za potrebe 

gospodarskih organizacij so dolžne go- 
spodarske organizacije plačevati prispe- 
vek, ki znaša 5 Vo od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke in za znesek, ki ga 
mora gospodarska organizacija odva- 
jati v svoj rezervni sklad. 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se bodo 

uporabile tudi za prispevek, ki ga je 
treba odvesti v sklad skupnih rezerv- 
nih sredstev gospodarskih organizacij 
po zaključnih računih za leto 1961. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

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

Stev.: 402-23/62-1/1. 
Datum: Grosuplje, dne 27. 6. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln 1. Г« 



STRAN 230 GLASNIC 

/ - - 532. 
Na podlagi 23. člena temeljnega za- 

kona o finansiranju šolstva (Ur. list 
FLRJ št. 53/60) in 26. člena statuta ob- 
čine Grosuplje je občinski ljudski od- 
bor Grosuplje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajavcev dne 
27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji Sol na območju 

občine Grosuplje 

1. člen 
ZUiradi razdelitve sredstev sklada za 

šolstvo se glede na število učencev in 
povprečja porabljenih sredstev za oseb- 
ne in materialne izdatke na enega 
učenca razvrstijo šole v naslednjih pet 
kategorij: 

I. kategorija: šole z več kot 200 
učenci 

II. kategorija: šole s 100 do 200 
učencev, 

III. kategorija: šole s 50 do 100 
učenci, 

IV. kategorija: šole, ki imajo do 50 
učencev in 

V. kategorija: gimnazija v Stični in 
otroški vrtec na Grosupljem. 

2. člen 
Minimalni povpreček za materialne 

izdatke na enega učenca se izračuna za 
vsako proračunsko leto posebej. Od 
tega povprečka prejmejo šole 

I. kategorije po 900/c; II. kategorje 
100°/«, III. kategorije 110 0/o in IV. ka- 
tegorije 120 •/•. 

Za ustanove V. kategorije pa se 
povpreček ugotavlja za vsako proračun- 
sko leto posebej z ozirom na posebne 
pogoje leta. 

3. člen 
Izračunana vsota, ki se dobi, če se 

število učencev pomnoži z 0/o povpreč- 
ka na posamezni šoli, je minimum, ki 
ga mora šola vnesti v proračun za ma- 
terialne izdatke. Sola pa lahko mate- 
rialne izdatke po potrebi zviša nad ta 
minimum po svoji uvidevnosti in z ozi- 
rom na potrebe šole. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. Z dnem, ko začne veljati 
ta odlok, preneha veljati odlok o kate- 
gorizaciji šol na območju občine Gro- 
suplje z dne 17. junija 1961, številka 
0I/1-6-7S/1 (Glasnik okraja Ljubljana št. 
60/61). 

Stev.: 61-13/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln 1. r. 

533. 
Občinski ljudski odbor Grosuplje je 

na podlagi 106. in 107. člena zakona o 
proračunih in o financiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59) na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odioka o ustanovitvi 

sklada za pospeševanje kmetijstva 
občine Grosuplje 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi sklada za 

pospeševanje kmetijstva občine Gro- 
suplje (Glasnik okraja Ljubljana št. 
15/62) se 4. člen dopolni tako, da se 
doda Se točka 4, ki se glasi: 

4. Od vsake tuberkulinizirane živali 
po 100 din. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 

Ljubljana, uporablja pa se od L janu- 
arja 1962. dalje. 

Stev.: 402-2/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Abliu 1. r. 

534. 
Na podlagi 27. točke 42. člena zako- 

na o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov in njihovih organov 
(Ur. list FLRJ št. 52/57), 5., 6. in 47. čle- 
na temeljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. 
list FLRJ št. 26/54), odredbe o množič- 
nih veterinarskih ukrepih, ki se oprav- 
ljajo na stroške lastnikov in imetnikov 
živine (Ur. list LRS št. 2/59) in zakona 
o higieni proizvodnje in prometa z mle- 
kom (Ur. list LRS št. 14/61), je občin- 
ski ljudski odbor Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora proiz- 
vajavcev dne 27. Junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o Izkoreninjenju 
tuberkuloze goved na območju občine 
Grosuplje (Glasnik okraja Ljubljana 

št. 40/62) 

L člen 
Odlok o izkoreninjenju tuberkuloze 

goved na območju občine Grosuplje 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 40/62) se 
spremeni tako, da se v drugem odstav- 
ku 5. člena za letnico 1961 stavi pika, 
besedilo »in prispevek kmetijskih za- 
drug po 1 din od kg prodane živine, 
vključno teleta« pa se črta. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
25. maja 1962. 

Stev.: 322-18/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin 1. r. 

535. 
Na podglagi 2. odstavka 158. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ št. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 
53/60 in 52/61) ter 12. točke 26. člena sta- 
tuta občine Grosuplje je občinski ljud- 
ski odbor Grosuplje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajavcev 
dne 27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka 
o položajnih plačah in dodatkih usluž- 
bencev in tehničnega osebja upravnih 
In drugih organov občinskega ljudskega 

odbora Grosuplje 

1. člen 
V odloku o položajnih plačah in do- 

datkih uslužbencev in tehničnega oseb- 
ja upravnih in drugih organov občin- 
skega ljudskega odbora Grosuplje 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 40/62) se 
2. člen tega odloka dopolni tako, da 
se glasi: 

Položajna plača oz. dodatek za posa- 
mezna delovna mesta se določi tako, 
da predstavlja razliko med temeljno 
plačo, določeno po zakonu o javnih 
uslužbencih in zneskom predvidene 
skupne plače, določene ob upoštevanju 
vrednosti delovnega mesta, dela in stro- 
kovnosti uslužbenca, izražene v določe- 
nem številu točk. Pri tem je vrednost 
točke odvisna od neto letnega zneska,, 
določcin-ga za plače v proračunu obči- 
ne Grosuplje. Tako izračunana položaj- 
na plača pa ne sme presegati zneska 
30.000 din in skupna plača 68.000 din. 

Če pa bi bila skupna plača usluž- 
benca na dan uveljavitve tega odloka 
nižja zaradi na gornji način določene 
položaj ne plače, obdrži uslužbenec 
skupno plačo, ki jo je prejemal dne 
31. decembra 1961. 

Za nagrajevanje po uspehu in rezul- 
tatih dela so poleg sredstev v prvem 
odstavku uporabljajo tudi prihranki 
zaradi nezasedbe delovnih mest in za- 
radi odsotnosti uslužbencev, prihranki 
pri odbitkih uslužbencev-začetnikov, za 
manjkajočo strokovno izobrazbo in ne- 
opravljene strokovne izpite in pri zne- 
skih, določenih za občasne nagrade, 
honorarje in nadurno delo, 

2. člen 
Za dosedanjim 7. členom se doda 

nov 8. člen, ki se glasi: 
Uslužbencu, katerega skupni prejem- 

ki bi na dan uveljavitve tega odloka 
ne dosegali vsote 20.000 din, lahko taj- 
nik občinskega ljudskega odbora na 
predlog kolegija določi tudi do 10«/» 
višjo položajno plačo, kot je določena 
po kriterijih v 1. odstavku 2. člena tega 
odloka. 

3. člen 
Dosedanji 8. člen postane 9. člen. 

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

nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 113-17/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odboza 

Ivan Ahlin 1. r. 

53«. 
Na podlagi L oesva^a 224. člci;a 

in 1. odstavka 230. člena zakona o jav- 
nih uslužbencih (Ur. list FLRJ št. 53/57) 
ter 6. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Javnih uslužben- 
cih (Ur. list FLRJ št. 52/61) je Občin- 
ski ljudski odbor Grosuplje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev, dne 27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač predsednika, 

sodnikov in uslužbencev Okrajnega 
sodišča na Grosupljem 

1. člen 
Položajna plača predsednika, sodni- 

kov in uslužbencev Okrajnega sodišča 
na Grosupljem se določa na način, ki 
ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
1. Predsedniku okrajnega sodišča 

pripada položajna plača v razponu od 
20.000 do 25.000 din. 

2. Sodnikom Okrajnega sodišča pri- 
pada položajna plača v razponu od 
16.000 do 20.000 din. 

3. Sodniškim pripravnikom pa pri- 
pada položajna plača v razponu od 
7000 do 10.000 din. 

3. člen 
Uslužbencem, ki so zaposleni na na- 

slednjih delovnih mestih, za katera je 
predpisana srednja strokovna izobraz- 
ba, pripada, ne glede na njihovo stro- 
kovno izobrazbo, naslednja položajna 
plača: 

1. Upravitelj sodne pisarne od 12.000 
do 16.000 din. 

2. Vodja zemljiške knjige od 12.000 
do 16.000 din. 

3. Računski uslužbenec od 12.000 do 
16.000 din. 

4. Vodja oddelka od 8000 do 14.000 
din. 

5. Zemljiško knjižni pristav ali refe- 
rent o:! 8000 do 14.000 din. 

4. člen 
Uslužbencem na delovnih mestih, 

za katera Je z odločbo o sistemizaciji 

predpisana nižja strokovna izobrazbai 
pripada naslednja položajna plača: 

1. Strojepisci od 6000 do 14.000 difr 
2. Izvršilni organ od 7000 do 10.000 

din. 
5. člen 

Pomožni uslužbenci in tehnično 
osebje imajo namesto položajne plače 
pravico do posebnega dodatka v višin1 

50»/» njihove temeljne plače. 

6. člen 
Položajno plačo predsednika in sod- 

nikov okrajnega sodišča določi pred- 
sednik občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje, položajne plače ostalih 
uslužbencev pa določi predsednik 
Okrajnega sodišča. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob ! 

Jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja LJubljana, uporablja pa se od 
1. Januarja 1962, 

Stev.: 113-15/62-1-1. 
Grosuplje, 27. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin 1. r. 

537. 
Na podlagi 16. člena zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur- 
list LRS št. 29/59), 6. odstavka 27. člena 
zakona o javnih uslužbencih (Ur. lis' 
FLRJ št.'53/57) in 26. člena statuta ob 
čine Grosuplje je občinski ljudski od- 
bor Grosuplje na seji občinskega zbora ; 
in na seji zbora proizvajavcev dne j 
27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o sistematizacij' 
delovnih mest v upravnih organih ob- 
činskega ljudskega odbora Grosuplje 
tako, da se prečiščeno besedilo odloka 

glasi: 

Odlok 
o sistematizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občinskega 

ljudskega odbcia Grosuplje 

1. člen 
Za upravne organe občinskega ljud- 

skega odbora Grosuplje se določijo na- 
slednja delovna mesta in strokovna 
izobrazba za posamezna mesta: 

L URAU TAJNIKA 
1. Tajnik — uslužbenec I. ali II. vrste 
2. Pravni referent — uslužbenec !■ 

vrste 
3. Referent za personalne zadeve i" 

OMT — uslužbenec II. ali III. vrste 
4. Stenodaktilograf — uslužbenk 

III, ali IV. vrste. 

II. ODDELEK ZA SPLOŠNE 
IN NOTRANJE ZADEVE 

1. Načelnik — uslužbenec L ali I' 
vrste 

2. Referent za šolstvo, prosveto № 
kulturo — uslužbenec II. ali III. vrst« 

3. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste. 
Odsek za notranje zadeve 

1. Scf odseka — uslužbenec II. vrste 
2. Referent za civilno zaščito in P0" 

žarno varnost — uslužbenec III. vrste 
3. Referent za promet — uslužbene" 

III. vrstil 
4. Matičar — vodja registra preb1' 

valstva, pisarniško delo — uslužbcnC'- 
III. ali IV. vrste. 
Odsek za zdravstvo in socialno varstv" 

1. Sef odseka in referent za mladi"' 
sko varstvo — uslužbenec I. ali II. vrste 

2. Referent za varstvo družine 
uslužbenec II. vrste 

3. Referent za socialno varstvo ^ 
uslužbenec II. ali III. vrste 

4. Sanitarni inšpektor in referent ^ 
zdravstvo — uslužbenec I. ali III. vrste 
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5. Referent za zadeve borcev In fe- 10. Davčni knjigovodja — uslužbenec 
plačilno službo ter splošno invalidsko III. vrste 
varstvo — uslužbenec III. vrste 11. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

6. Referent za invalidska svojstva in nec IV. vrste 
dodatke — uslužbenec II. vrste 12. Davčni izvršitelj — uslužbenec 

7. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- IV. vrste 
nec IV. vrste 13. Davčni izvršitelj — uslužbenec 
Glavna pisarna IV. vrste 

1. Vodja glavne pisarne — uslužbe- 14. Davčni izvršitelj — uslužbenec 
nec III. vrste IV. vrste 

2. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV vrste 

3. Referent za posle ekonomista in 
telefonist — uslužbenec IV. vrste 

4. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste. 
Sprejemna pisarna 

V. ODSEK ZA NARODNO OBRAMBO 
1. šef odseka — uslužbenec I. ali II. 

vrste 
2. Referent za mobilizacijske zadeve 

— uslužbenec III. vrste 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za Štipendije 

1. člen 
Ustanovi se sklad za štipendije ob- 

čine Hrastnik (v nadaljnjem besedilu 
»Sklad«) s sedežem v Hrastniku. 

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

vitelj. 
3. člen 

13. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi 

v »Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 01/1-010-13/62. 
Hrastnik, dne 30. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1. r. 

539. 

1. Vodja sprejemne pisarne usluž- venai.|nacino vzgojo — uslužbenec III. 
benec III. vrste 

3. Referent za naborne zadeve in iz- sklada. Pravila predpiše ustanovitelj 

Na podlagi 27. točke 42. člena zako- 
Sklad ima pravila. S pravili se do- na 0 pristojnosti občinskih in okrajnih 

ločita organizacija in način poslovanja ljudskih odborov in njihovih organov 

Tehnične službe: 
1. Šofer — kvalificiran delavec 
2. Snažilka — nekvalificir. delavka 
3. Snažilka — nekvalificir. delavka 

III. ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

1. Načelnik — uslužbenec I. ali II. 
vrste 

2. Referent za upravno pravne za- 
deve — uslužbenec i. ali II. vrste 

3. Referent za gradbene zadeve — 
uslužbenec 1. ali III. vrste 

vrste 
4. Referent za motoma vozila, konje 

In vprežna vozila — uslužbenec III. 
vrste. 
VI. KRAJEVNI URAD DOBREPOLJE _ 

1. Sef urada in matičar — uslužbe- polnitev; 
nec III. vrste 
VII. KRAJEVNI URAD IVANCNA 
GORICA 

1. Sef urada in matičar — uslužbe- 
nec lil. vrste 
VIII. KRAJEVNI URAD KRKA 

1. Sef urada in matičar — uslužbe- 

(Ur. 1. FLRJ št. 52/57) 5., 6. in 47. člena 
temeljnega zakona o varstvu živine 

4. člen pred živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. 
Iz sklada se dodeljujejo štipendije: Ust FLRJ št. 26/54), odredbe o mno- 
a) za redni študij na fakultetah, žičnih veterinarskih ukrepih, ki se 

umetniških akademijah in višjih šolah; opravljajo na stroške lastnikov ali 
b) za strokovno in znanstveno izpo- 'me'п'к,0У .'"e,JV5' ^ je sprejel občinski ljudski odbor Hrast- 

nik na seji občinskega zbora in zbora c) za šolanje na strokovnih šolah proizvajavcev dne 30. junija 1962 
učiteljiščih, na srednjih umetniških 
šolah in na gimnazijah. 

4. Referent za stanovanjske zadeve acc vrstu 

5. člen 
V sklad se stekajo naslednja finanč- 

na sredstva: 
1. del proračunskih sredstev dohod- 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju tuberkuloze 

govedi na območju občine Hrastnik. 

1. 
Zaradi izkoreninjenja tuberkuloze 

— uslužbenec III. vrste I^- KRAJEVNI URAD VIŠNJA GORA kov pipračuna občine Hrastnik, ki se govedi In zaradi varstva ljudskega 
5. Referent za delo — uslužbenec L Sef urada in matičar — uslužbe- določi z vsakoletnim družbenim pla- zdravja se mora na območju občine 

III. vrste nec III. vrste 
6. Kmetijski inšpektor — uslužbenec X. KRAJEVNI URAD ŠENTVID PRI 

I. ali III. vrste STIČNI 
7. Refer-uit za kmetijstvo — uslužbe- 1. Sef urada in matičar — uslužbe- 

nec III. vrsle nec III. vrste 
8. Gozdarski inšpektor — uslužbenec XI KRAJEVNI URAD ZAGRADEC 

I. ali III. vrste 
9. Inšpektor dela — uslužbenec II. 

vrste 
10. Tržni inšpektor in referent za ... „.t,.f. mi. ti-,«! тт. л. 

blagovni promet - uslužb. HI. vrste Ш KATASTER ZEMUIbC 
11. Referent za gozdarstvo — usluž- 

benec III. vrste 
12. Računovodja gozdnega sklada — 

uslužbenec III. vrste 
13. Referent za evidenco gozdnega 

sklada — uslužbenec IV. vrste 
14. Veterinarski inšpektor — usluž- 

benec I. vrste 
15. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 

1. Sef urada in matičar — uslužbe- nih oseb, zavodov in ustanov ter posa- 
nec HI. vrste meznikov; 
XII. ZAVOD ZA IZMERO 4 povračila sredstev, ki so jih pre- 

jeli štipendisti, pa so prenehali s štu- 

nom; Hrastnik preiskati za tuberkulozo vsa 
2. del sredstev, ki jih namenijo go- goveja živina, stara nad 1 mesec. Pre- 

spodarske organizacije iz stroškov za iskava s pomočjo tuberkulinizacije mo- 
izobraževanje strokovnih kadrov, 

3. darila gospodarskih, zadružnih in 
družbenih organizacij ter drugih prav- 

ra biti izvršena najkasneje do 31. de- 
cembra 1962. 

2. 
Vse živali je treba ob tuberkulini- 

zaciji trajno oštevilčiti, kolikor še niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze govedi 

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

4. 
Živali, ki bodo spoznane za okužene 

s tuberkulozo, če so pozitivno reagirale 
brez ponovne tuberkulinizacije, morajo 

1. Direktor — uslužbenec I. ali H. dijem; 
vrste 5. obresti sredstev sklada; 

2. Geometer — uslužbenec III. vrste , 
3. Geometer — uslužbenec HI. vrste 0- pOSOJ 

4. Katastrski referent — uslužbenec 6. člen 
HI. vrste Sredstva sklada se nalagajo na po- 

5. Katastrski referent — uslužbenec Sebcn račun pri narodni banki, ki iz- 
IH. vrste vršuje občinski proračun. 

6. Katastrski referent — uslužbenec 
IV. vrste. 7 člen 

16 Pisarniški uslužbenec - uslužbe- XI ^ p^ekrtk^ - ^lužbenec Sredstev, ki se dajejo iz sklada, pra- j^dneh ^CugotOTitviK oku^lok^od- 
= Iv- vrste- , ali vrste P uslužbenec viloma m b vračati, razen v on- daje у zakol •„ ostale ukrcpe določi 

' 2. Pisarniški uslužbenec - uslužbe- mcrih' ^ Jlh dolOČaj0 praVlla pristojni organ občinskega ljudskega 
nec III. ali IV. vrste. g člen 

odbora s SV0J0 odločba 

2. člen Sklad upravlja komisija za štipen- 5. 
V upravnih organih občinskega ljud- dije, ki šteje 11 članov od katerih jih Lastnikom hlevov, v katerih niso 

, D f t . skega odbora se poleg delovnih mest. menuje občinski ljudski odbor 5 ste- blia ugotovljena tuberkulozna goveda, 3. Referent za premoženjsko pravne n * , ■. , ' „Жпкт do- klarna Hrastnik, tovarna kemičnih iz- izda veterinarski inšpektor občinskega 
Zadeve — uslužbenec I. ali II. vrste . g pripravniških 'mcst Za' pri- delkov, rudnik Trbovlje-Hrastnik, obrat ljudskega odbora potrdila o neokuže- 

4. Referent za evidenco in statistiko ргауП,ке raznih strok Hrastnik in tovarna dokumentnega in nosti hlevov s tuberkulozo goved. 
' . ... " „ kartnega papirja Radeče po enega, Pripravniška mesta se razpišejo po obrtne trgovske, gostinske in druge 

organizacije in zavodi pa skupaj dva 
člana. 

nec IV. vrste. 

IV. ODDELEK ZA FINANCE 
1. Načelnik — uslužbenec I. ali II. 

vrste 
2. Referent za družbeni plan — 

uslužbenec II. vrste 

— uslužbenec HI. vrste 
5. Pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste 
6. Refeient za proračun — uslužbe- 

nec II. ali III. vrste 

potrebi. 
3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v 

6. 

7. Referent za sklade — uslužbenec Glasniku, uradnem vestniku okraja 
III. vrste Ljubljana, uporablja pa se od 1. julija 

8. Blagajnik — uslužbenec III. vrste 1962 dalje. 
Uprava za dohodke 

Tuberkulinizacija in pregled živine 
se opravljata po hlevih na stroške last- 
nikov ali imetnikov živali, in sicer po 
ceni 300 din za glavo. V hlevih, kjer je 
vsaj ena žival reagirala na tuberkulin 

1. Sef uprave za dohodke in referent 
za odmero od samostojnih poklicev — 
uslužbenec H. vrste 

2. Referent za odmero dohodnine od 
prebivavstva — uslužbenec III. vrste 

3. Referent za odmero dohodnine od 
Prebivavstva — uslužbenec HI. vrste 

4. Davčni kontrolor — uslužbenec II. 
ali III. vrste 

5. Referent za dohodke od gospo- 

9. člen 
Komisija za štipendije opravlja svo- ^    ^   

je delo v skladu s pravili, ki jih pred- surnijivo ali nespecifično, se morajo po 
piše ustanovitelj na podlagi 3. člena gestih tcdnih ponovno tuberkulinizirati 
tega odloka. vsa goveda. Ponovno tuberkulinizacijo 

10. člen mora izvršiti veterinarski inšpektor na 
Administrativne zadeve komisije za račun sklada za izkoreninjenje goveje 

obč i n s k e ga^lj iid skega odbora štipendije opravlja upravni organ ob- tuberkuloze. činskega ljudskega odbora, ki je pn- 7. 
stojen za šolstvo. občinskem ljudskem odboru 

Hrastnik se ustanovi sklad za plačeva- 
li- г1еп nje odškodnin za tuberkulozne živali. 

Sredstva sklada se razporejajo z v ta sklad se stekajo sredstva iz 6. 

Stev.: 02-23/62-1/1. 
Grosuplje, dne 27. junija 1962. 

Predsednik 
ega ljudskeg 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA HRASTNIK 
538. a. Keterent za аопоаке ou g i ., . 2n , letnim finančnim načrtom. Finančni točke te odredbe, kolikor presegajo 

darstva m prometni davek - uslužbe- Na podlag. 16 17 m M č ena e- ^ tuberkulinizacije, in iz drugih 
nec IH. vrste. meljnega zakona o štipendijah (Ur list — J ^ nntrrl! nn   „rtičih nW4nskcaa 

6. Referent za registracijo računov FLRJ št. 32/55 in št. 53/56), 106. člena Pa 83 ^V-PO Р05-е.ђпШ P/^pisih občmskcga 
in takse — uslužbenec III. vrste zakona o proračunih in o financiranju svet za Prosveto UbLU lir. stn . ljudskega odbora. S skladom upravlja 

upravni odbor sklada. 7. Vodja davčnega knjigovodstva — samostojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
uslužbenec HI. vrste št. 52/59) in 26. člena statuta občine ' ■ c . , 8 

8. Davčni knjigovodja - uslužbenec Hrastnik je občinski ljudski odbor Odredbodajalec za izvršitev finanč- . ali 
III. vrste Hrastnik na seji občinskega zbora in nega načrta sklada za štipend.je je Vsa goveja ina' ki J0JaS*" K' 

9. Davčni knjigovodja - uslužbenec na seji zbora proizvajavcev dne 30. ju- starešina upravnega organa, ki je pri- 
III. vrste uija 1962 sprejel stojen za prosveto. mora imeti potraito pnsiojncga uu^vr 
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skega veterinarskega inšpektorja, da ni 
reagirala na tuberkulin in da izvira iz 
hleva, ki ni okužen s tuberkulozo. 

9. 
Kršitev določb te odredbe se kaznuje 

po določilih 71. in 72. člena temeljnega 
zakona o varstvu živine pred živalskimi 
kužnimi boleznimi. 

10. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Ko začne veljati ta odredba, pre- 
neha veljati odredba o obveznem zati- 
ranju goveje tuberkuloze v občini 
Hrastnik, ki jo^je sprejel občinski ljud- 
ski odbor Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajavcev, dne 
24. decembra 1960 (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 9/61). 

Stev.: 01/1-010-26/62. 
Hrastnik, 30. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1. r. 

540. 
Na podlagi 27. točke 42. člena za- 

kona o pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov in njihovih orga- 
nov (Ur. list FLRJ, št. 52/57), 5., 6. in 
47. člena temeljnega zakona o varstvu 
živine pred živalskimi kužnimi bolez- 
nimi (Ur. 1. FLRJ, št. 26/54) in na pod- 
lagi odredbe o množičnih veterinarskih 
ukrepih, ki se opravljajo na stroške 
lastnikov ali imetnikov živine (Ur. 1. 
LRS, štev. 2/59), je občinski ljudski 
odbor Hrastnik na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajavcev dne 30. ju- 
nija 1962 sprejel 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenju psov 
proti pasji steklini na območju občine 

Hrastnik 

1. 
Zaradi preprečevanja in zatiranja 

pasje stekline in zaradi varstva ljud- 
skega zdravja se morajo na območju 
občine Hrastnik obvezno cepiti proti 
pasji steklini vsi nad 6 mesecev stari 
psi. 

2. 
Cepljenje se opravi na določenih 

zbirnih mestih. Kraj in čas cepljenja 
odredi za kmetijstvo pristojni občinski 
upravni organ. 

3. 
Cepljenje psov se opravi na stroške 

lastnikov psov po ceni 300 din na glavo. 

4. 
Kršitev določbe iz 1. točke te od- 

redbe se kaznuje po določilih 72. člena 
temeljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi. Za 
izvedbo upravno kazenskega postopka 
in izrek kazni je pristojen občinski sod- 
nik za prekrške. 

5. 
Ta odredba začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 01/1-010-25/62 
Hrastnik, 30. 6. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, I. r. 

OBČINA KAMNIK 
541. 

Na podlagi 1. odst. 15. čl. in 2. tč. 
50. čl. zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. list LRS, št. 19/52), 8. čl. 
statuta občine Kamnik ter uredbe o 
ocenah za komunalne proizvode, ki jih 
uporabljajo gospodarske organizacije, 
državni uradi in zavodi (Uradni list 

FLRJ, št. 16/58) je izdal občinski ljudski 
odbor Kamnik po sklepu občinskega 
zbora in zbora proizvajavcev na 48. 
skupni seji dne 28. junija 1962 

ODLOK 
o določitvi tarife za potrošeno vodo 

Komunalnemu podjetju Kamnik 

L člen 
Komunalnemu podjetju Kamnik se 

določi naslednja tarifa za zaračunava- 
nje vode: 

L za široko potrošnjo: gospodinj- 
stvo za 1 ms 25 din, 

2. za uslužnostno obrt, zavode s sa- 
mostojnim financiranjem, proračunske 
ustanove, gostinstvo, trgovino za 1 ms 

50 din, 
3. za industrijo, gradbeništvo in pro- 

izvodno obrt za 1 m« 75 din. 

2. člen 
Za koristnike vodovodnih naprav, ki 

nimajo v hiši vgrajenih vodnih števcev, 
se do dokončne zgraditve vodomerov 
določi mesečna poraba vode pavšalno 
na enega člana gospodinjstva: 

v hišah s kopalnico 3 m' 
v hišah brez kopalnice 2 m* 

3. člen 
Koristniki vodovodnih naprav bodo 

odplačevali dosedanje, že vgrajene, a 
še neplačane vodne števce v enakih Me- 
sečnih zaporednih obrokih od L julija 
1962 dalje do vključno 30. junija 1968, 
mesečno 270 din. 

le vplačana mesečna najemnina za 
števce se bo poračunala v nabavni ceni 
vodomerov. 

Porabljena količina vode se obraču- 
nava mesečno po tarifi iz 1. člena. 

Potrošnikom iz 1. točke 1. člena re- 
gresira komunalno podjetje 5 din od 
m' porabljene vode. 

5. člen 
Ta odlok velja od 1. 7. 1962 dalje, 

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

Stev.: 020-37/62-1/1 
Kamnik, 28. 6. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidervol, 1. r. 

OBČINA LITIJA 
542. 

Občinski zbor občinskega ljudskega 
odbora Litija je na 38. skupni seji dne 
10. julija 1962 na podlagi 1. odstavka 
137. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov (Ur. 
1. LRS, št. 25/57) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

občinski zbor občinskega ljudskega od- 
bora Litija, in sicer v 1. volilni enoti, 
ki obsega Cesto Zasavskega bataljona 
hišne št. 1, 4—14, 18, 19, 20 in 24, Pre- 
diiniška cesta hišna št. 1—7. 

V tej volilni enoti je prenehal man- 
dat odborniku tov. dr. Kazimirju Vr- 
tačniku. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 9. sep- 

tembra 1962. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana in 
na krajevno običajen način v navedeni 
volilni enoti. 

Stev.: 010-32/62-1/1 
Dne: 10. julija 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Fungerčar, 1. r. 

543. 
Zbor proizvajavcev občinskega ljud- 

skega odbora Litija je na seji dne 10. 
julija 1962 na podlagi 1. odstavka 137. 
člena zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Ur. 1. 
LRS, št. 25/57) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v zbor 

proizvajavcev občinskega ljudskega 
odbora Litija 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

zbor proizvajavcev občinskega ljudske- 
ga odbora Litija, in sicer v proizvajal- 
ski skupini industrije, trgovine in obrti, 
v volilni enoti št 3, ki obsega volivce 
gospodarske organizacije Predilnice Li- 
tija — ostali obrati in uprava. 

V tej volilni enoti je prenehal man- 
dat odborniku tov. Rudolfu Jelnikarju. 

2. člen 
Volitve bodo v sredo dne 5. septem- 

bra 1962. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana in 
na krajevno običajen način v navedeni 
volilni enoti. 

Stev.: 010-33/62-1/1 
Dne: 10/7-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Fungerčar, 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
544. 

Na podlagi 12. in 15. člena zakona 
o občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS, št. 19-88/52) je občinski ljudski 
odbor Vrhnika na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajavcev dne 
27. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi, ure- 
ditvi in varstvu javnih parkov In zele- 

nic na območju občine Vrhnika 

L člen 
V odloku o določitvi, ureditvi in 

varstvu javnih parkov in zelenic na 
območju občine Vrhnika (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 35-341/62) se spre- 
menita 8. in 9. člen tako, da se glasita: 

/ .8. člen 
Za prekršek se po 1. točki 8. člena v 

zvezi s 1. in 3. točko 7. člena in s 1. 
točko 4. člena odloka o javnem redu 
in miru za okraj Ljubljana (Ur. 1. LRS, 
št. 23-98/60) z denarno kaznijo 100 din 
kaznuje, kdor v javnem parku ali ze- 
lenici 

L hodi, jezdi ali vozi izven dovo- 
ljenih poti, 

2. prevrača, prestavlja, zamaže ali 
sicer poškoduje klopi, mize, ograje ali 
druge naprave, 

3. odmetava odpadke, pljuje ali kako 
drugače ponesnaži tla ali predmete, po- 
škoduje, uniči ali odstrani posode za 
odpadke, 

4. lomi drevje ali grmovje, trga cvet- 
je ali obira sadeže z drevja. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 1000 din se 

kaznuje osebo za prekršek, ki ga stori 
v javnem parku ali zelenici s tem, da 

1. spušča v javne parke ali zelenice 
živino ali perutnino ali vodi pse brez 
povodca in brez nagobčnika, 

2. neupravičeno kosi travo, 
3. vozi s kolesom, motorjem, avto- 

mobilom ali vprežnim vozilom po spre- 
hajalnih stezah (poteh), 

4 uporablja javne parke in zelenice 
za namene, ki niso v skladu z njihovim 

osnovnim namenom, brez dovoljenja po 
6. členu.« 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, in 
se uporablja od 8. maja 1962. 

Stev.: 1/2-010-19/62 
Datum: 10. 7. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok, l. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
545. 

Zbor proizvajavcev občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi je na 
svoji seji dne 18. julija 1962 na podlagi 
L oidstavka 137. člena zakona o volitvah I 
in odpoklicu odbornikov ljudskih od- 
borov (Uradni list LRS, št. 23-117/57) 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

L člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

zbor proizvajavcev občinskega ljudske- 
ga odbora Zagorje ob Savi v proizva- 
jalni skupini industrije, trgovine in 
obrti, in sicer v naslednji volilni enoti: 

1. V volilni enoti štev. 9, ki obsega 
Tovarno elektroporcelana Izlake in 
Pleskarstvo Zagorje ob Savi, ker je pre- 
nehal mandat odborniku tov. Jožetu 
Eberlu, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v soboto 

dne 4. septembra 1962. 

3. člen 
Prednji odlok se objavi v »Glasni- j 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Stev.: 013-2/62-1 
7agorje, 18. 7. 1962 

PredsedniK 
občinskega ljudskega odbora i 

Dušan Kolenc, l. r. 

VSEBINA 
529. Odlok o spremembah In dopolnitvah 

odloka o občinski dokladl na dohod- 
ke od kmetijstva občine Grosuplje- 

530. Odlok o spremembah In dopolnitvah 
tarife prometnega davka občine Gro- 
suplje. . 

531. Odlok o stopnji prispevka, ki ga pla- 
čujejo gospodarske organizacije v 
sklad skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij občine Grosuplje. 

532. Odlok o kategorizaciji šol občine 
Grosuplje. 

533. Odlok o dopolnitvi odloka o ustano- 
vitvi sklada za pospeševanje kmetij- 
stva občine Grosuplje. 

534. Odlok o spremembi odloka o Izkore- 
ninjenju tuberkuloze goved občine 
Grosuplje. 

535. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o položajnih plačah in do- 
datkih uslužbencev in tehničnega 
osebja upravnih in drugih organov 
občine Grosuplje. 

536. Odlok o določitvi položajnih plafi 
predsednika sodnikov in uslužbencev 
Okrajnega sodiSča na Grosupljem. 

537. Odlok o spremembah odloka o siste- 
mizaciji delovnih mest v upravnih 
organih občine Grosuplje. 

538. Odlok o ustanovitvi sklada za Štipen- 
dije občine Hrastnik. 

539. Odredba o obveznem izkoreninjenju 
tuberkuloze govedi občine Hrastnik. 

540. Odredba o obveznem zaščitnem cep- 
ljenju psov proti pasji steklini občino 
Hrastnik. 

541. Odlok o določitvi tarife za potroSeno 
vodo Komunalnemu podjetju Kamnik. 

542. Odlok o razpisu nadomestnih volite^ 
v občinski zbor občinskega ljudskega 
odbora Litija. 

543. Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor proizvajalcev občinskega ijud" 
skegi odbora Litija. 

544. Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi, ureditvi in varstvu javnih par- 
kov in zelenic občine Vrhnika. 

545. Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor proizvajalcev občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi. 


