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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
746. 

Na podlagi 111. točke V. dela ta- 
rife prometnega davka (Ur. 1. FLRJ 
št. 19-384/61), 5. člena Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah tarife 
Piometnega davka (Ur. list FLRJ 
St. 6-51/62) in skladno z 2. točko 

člena statuta občine Cerknica 
je občinski zbor in zbor proizva- 
jalcev na svoji seji dne 26. junija 
'962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvah in spremembah 

odloka o občinskem prometnem 
davku v trgovini na drobno 

(Glasnik« okraja Ljubljana št. 30/62) 

1. člen 
, V 5. členu pod č) se spremeni 
Ш se glasi: 

Od celokupnega prometa na 
drobno (razen za blago pod a), b) 
'Ц c) po stopnji 50/o. 

2. člen 
Ta sprememba začne veljati od 

Oneva objave v Glasniku, uradnem 
J'estniku okraja Ljubljano, uporab- 
lja pa se od 1. julijo 1962 dalje. 

St. 4/1-421-07/62. 
Cerknica, 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

Na podlagi 2. točke Odredbe o 
niaržah v trgovini na debelo in 
drobno (Ur. 1. FLRJ št. 17-230/62) 
'и v skladu s 26. členom statuta 
0bčine Cerknica je Občinski ljud- 
ski odbor Crknica po sklepu občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 

svoji seji dne 26. junija 1962 
sprejel 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno 
na območju občine Cerknica 

1. 
..Trgovsko gospodarske organiza- 

cije, ki imajo seaež na območju ob- 
еч»е Cerknica, smejo zaračunavati га kritje svojih stroškov v prometu 
fa drob no z industrijskimi izdelki- 
i,11 živili industrijskega izvora, mar- 
?9 v toki višini, do povprečni pri- 
'"tek na fakturne cene<brez odbitka 
^rebitnih popustov (rabati, kasa- 
skonti) v določenem obračunskem 
razdobju (periodični obračun) ne bo 
Presegal naslednjih odstotkov; 
. t. vse trgovske poslovalnice me- 
»one stroke — IS0/«; 

2. Blagovnica Cerknica — 180/o: 
'• Delikatera Cerknica — 25 Vo; 
4. Delikatesa Stari trg — 25 Vo; 

j5(5. Sodje-zelenjova Cerknica — 

Samopostrežba Cerknica — 

7. Zeleznina Stari trg — 17'/•; 

8. Tekstil in konfekcija Stori trg 
- 16 »/o; 

9. Bencinska črpalka Rakek: 
a) tehnični material — 15 %t 
b) gorivo — 7'U. 

Trgovsko podjetje sme pri pro- 
daji norovnego vino poleg določene 
povprečne morže prišteti še 17 Vt 
pribitko. 

V gornji marži so odvisni stro- 
ški že všteti in se ne morejo po- 
sebej priračunavoti. 

Ce opravlja poslovalnica promet 
iz več strok, se določi marža po 
stroki, ki je pretežna. Za pretežno 
se smotra stroka v koteri doseže 
poslovalnica več kot 50°/» prometa. 

2. 
Po določbah 1. točke te odredbe 

smejo trgovske gospodarske organi- 
zacije pri posameznih predmetih 
znotraj blagovnih skupin odstopati 
navzgor ali navzdol od določenega 
najvišjega povprečja, vendar tako, 
do povprečje morže v enem obra- 
čunskem razdobju (periodični ob- 
račun) ne sme presegati s to od- 
redbo določenega procenta. Tako 
odstopanaje jo dopustno le v pri- 
meru, če prodajne cene ne prese- 
gajo ravni cen v decembru 1961, 
oz. neposredno pred tem, če to bla- 
go v decembru 1961 ni bilo v pro- 
daji. 

3. 
Določbe te odredbe ne veljajo za 

izdelke in pridelke, za katere so 
s posebnimi predpisi določene pro- 
dajne cene ah način njihovega obli- 
kovanje, kakor tudi ne za izdelke, 
katere prodajajo trgovsko-gospodor- 
ske organizacije na dorboo z do- 
^ovoroienim popustom po ceni, ti 
jo Je določil proizvajalec oli uvoz- 
nik kot prodajno ceno v prometu 
na drobno. 

4. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

25. junija 1962, uporablja pa se za 
leto 1962 in se objavi v Glasniku, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

St. 3/1-330-012/62. 
Cerknica, dne 26. junija 1962. 

Predesednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

548. 
No podlagi 1. odstavka 15. in 

50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52), 
2. odstav. 224. členo zakona o sploš- 
nem upravnem postopku (Ur. list 
FLRJ št. 52/56) ter 26. člena statuta 
občine Cerknica je občinski ljudski 
odbor Cerknica na 43. seji občin- 
skega zbora in na seij zbora pro- 
izvazalcev dne 26. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o podeljevanju socialnih podpor in 
občinskih priznavalnin ter o plače- 
vanju zdravstvenih storitev socialno 

ogroženim 

1. člen 
V izvrševanju funkciie social- 

nega varstva daje Občinski ljudski 
odbor Cerknica osebam, ki so zo 
delo nezmožne oli nepreskrbljene 
in stolno prebivajo no območju ob- 
čine, podpore in priznavalnine v 
mejoh proračunskih sredstev, dolo- 
čenih v to namen, in na podlagi 
določb tega odloka. 

2. člen 
Za delo nezmožne se smatrajo 

osebe, ki se ne morejo same pre- 
življati s pridobitnim delom zaradi 
mladoletnosti starosti, bolezni ali 
zarodi oskrbovanja mladoletnih 
otrok. Zo nepreskrbljene se sma- 
trajo osebe, ki nimajo zadostnega 
premoženja in tudi ne dohodkov, 
s katerimi bi se mogle preživljati, 
niti nimajo svojcev, ki bi jih bili 
dolžni preživljati po zakonu, po- 
godbi oli sodni odločbi, 

3. člen 
Osebam, ki posedujejo nepre- 

mičnine, pa od teh ne dobivojo do- 
hodkov, ki bi zadoščali zo preživ- 
ijanaje in so tudi sicer nepreskrb- 
ljene, se doio primerni mesečni 
zneske iz sredstev za podpore, ven- 
dar se morajo obvezati k povrnitvi 
izplačanih socialnih podpor z zem- 
ljiškoknjižnim zovorovonjem. Ob 
podelitvi sredstev po prejšnjem 
stavku se sklene pogodba, ki io za 
občino podpiše predsednik Občin- 
skega ljudskega odbora. 

4. člen 
Podpore so: 
a) stalne, 
b) začasne, 
c) enkratne, 
č) podpore šoloobveznim otro- 

kom, dijakom, vajencem (dijaške 
podpore). 

Pravica do izplačevanja stalne, 
začasne in dijaške podpore se pri- 
dobi od prvega dne v naslednjem 
mesecu, ko je bila izdano odločba 
o dodelitvi podpore, in preneha s 
prvim naslednjega meseca: ko so 
pogoji prejemanio podpore odpodli, 
če svet za socialno varstvo pri ob- 
činskem ljudskem odboru izrecno 
ne določi drugače. 

5. člen 
Stalne podpore se dajejo za delo 

trajno nezmožnim in nepreskrblje- 
nim osebam v mesečnem znesku do 
5000 dinarjev. Stolna podpora se 
lahko dodeli tudi osebam, ki žive 
v skupnem gospodinjstvu s svojci, 
ki so po zakonu dolžni skrbeti zo 
njih preživljanje, pa povprečni do- 
hodek skupnega gospodinjstva ozi- 
roma davčni predpis ali katastrski 
dohodek na posameznega člana ne 
presega 3000 oziroma 1000 dinarjev 
mesečno. 

6. člen 
Začasne podpore se dajejo ose- 

bam, katerih možnost preživljonja 
z dohodki lastnega dela je zoradi 

bolezni, nesreče ali drugih okol- 
nosti začasno ogrožena, drugih 
sredstev zo preživljeonje po nimojo. 
Zočosno poapore znaša mesečno do 
5000 dinarjev. 

7. člen 
V primerih, ko bi trajna ali za- 

časno podopora v višini iz 5. in 
6. člena ne moglo doseči svojega 
smotra, se lahko da podpora v viš- 
jem znesku. 

8. člen 
Enkratna podpora se daje ose- 

bam, ki so prizadete zoradi nesreče, 
bolezni oli drugih podobnih prime- 
rov prehodnega znočaio. Podpora 
se podeljuje v znesku do 20.000 din. 

9. člen 
Dijaške podpore se dajejo učen- 

cem osemletk, dijakom gimnazij in 
vajencem, katerim njihovi starši ali 
skrbniki ne morejo ustvariti mate- 
rialnih pogojev za šolanje. Dijaške 
podpore se priznavajo predvsem 
otrokom podlih borcev NOV in otro- 
kom žrtev fašističnega terorja. Di- 
jaška podpora znaša mesečno do 
8000 dinarjev. 

10. člen 
Aktivnim in zaslužnim borkam 

in borcem NOV, ki imajo priznano 
posebno dobo v času NOV in ni- 
mojo pogojev za upokojitev po 
73. in 80. členu ZPZ, se dodeli od- 
činska priznavalnina do 8000 dinar- 
jev mesečno. 

11. člen 
Zo osebe, ki nimajo pogojev za 

preživljanje v svojem okolju in so 
potrebne oddaje v domsko oskrbo^ 
je plačnik občinski ljudski odbor. 
Ce živijo osebe, ki prejemajo po- 
kojnino, v domovih za onemogle ter 
njihova pokojnina ne zadošča za 
kritje oskrbnine, si smejo za svoja 
lastne potrebe zadržati od pokoj- 
nine 1000 dinarjev, razliko do oskr- 
bovalnine pa plača Občinski Ijud^ 
ski odbor Cerknica. 

12. člen 
O socialnih podporah odloča na 

predlog Komisija za dodeljevanje 
socialnih pomoči, o dodeljevanju 
priznavalnin pa na predlog odbor- 
niške komisije za zadeve borcev 
NOV upravni organ občinskega 
ljudskega odbora, ki je pristojen za 
zadeve socialnega varstva in za za- 
deve invalidov in borcev NOV. 

13. člen 
V odločbi o priznavanju social- 

ne podpore mora biti koristnik 
opozorjen, da takoj sporoči spie- 
membe okoliščin, ki so bile pod- 
laga za dodelitev podpore in da 
mora neupravičeno prejete znesko 
vrniti. 

14. člen 
V sredstvih, ki Jih Občinski ljud- 

ski odbor Cerknica zagotovi т vsa- 
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kolctnem proračunu po 1. členu iega 
odloku, se zagotovi ustrezen znesek 
га plačevanje zdravstvenih storitev 
tudi osebam, ki so plačevanja teh 
storitev popolnoma ali delno opro- 
ščene. 

15. člen 
Popolnoma ali delno so lahko 

oproščene plačevanja stroškov za 
zdiavstvene storitve osebe, ki stalno 
prebivajo v občini Cerknica. 

!i 16. člen 
Popolnoma so oproščene plače- 

vanja stroškov za zdravstvene sto- 
ritve osebe, ki prejemajo socialno 
podporo in niso zdravstveno zava- 
rovane po ZZZKP. 

17. člen 
Izjemoma se lahko oprostijo pla- 

čila stroškov za zdravstvene sto- 
ritve tudi osebe, ki ne prejemajo 
socialnih podpor, pa so pridobitno 
nesposobne in nimajo lastnih do- 
hodkov in tudi ne premoženja, s 
katerim bi mogle kriti zdravstvene 
stroške. 

18. člen 
Za zdravstvene storitve po tem 

odloku se štejejo naslednja zdrav- 
stvena opravila in pripomočki: 

1. zdravniška pomoč in oskrba 
V ambulanti in na bolnikovem do- 
mu, 

2. zdravniška pomoč in oskrba 
y bolnišnicah in v vseh drugih 
zdravstvenih zavodih, 

3. prejemanje zdravil in sanitet- 
nega materiala, 

4. v izjemnih primeiih tudi orto- 
pedski pripomočki. 

19. člen 
Za postopek pri ugotavljanju 

upravičenosti do kritja stroškov za 
zdravstvene storitve osebam, nave- 
denim v 16. in 17. členu tega od- 
loka, se smiselno uporablja določba 
12. člena tega odloka. 

I 20. člen 
O pritožbah zoper odločbe o so- 

coialnih4 podporah, priznavalninah 
in oprostitvah za zdravstvene sto- 
ritve odloča Svet za socialno var- 
stvo Občinskega ljudskega odbora 
Cerknica. 

21. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Ko začne veljati ta odlok, ne- 
hata veljati odloka o podeljevanju 
socialnih podpor občine Cerknica 
(Glasnik okr. Ljubljana št. 14-90/59) 
in odlok o oprostitvah in olajšavah 
samoplačnikov za zdarvstvene sto- 
ritve na območju občine Cerknica 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 54/59). 

St. 2/1-554-66/62. 
Cerknica, 26. junija 1962. 

Predsednik 
^ občinskega ljudskega odbora: 
\ Jože Telič I. r. 
f   

549. 
Na podlagi 224. člena zakona o 

javnih uslužbencih (Ur. list FLRJ 
■st. 53/57, 52/61) in 26. člena statuta 
občine Cerknica jo Občinski ljud- 
ski odbor Cerknica na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev 26. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnili plač 
uslužbencem in sodelavcem 

Okrajnega sodišča na Rakeku 

' 1. člen 
Položajne plače uslužbencev in 

sodelavcev Okrajnega sodišča na 
Rakeku se določajo na način, ki ga 
predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajne plače se določijo v sle- 

dečih skupinah in mejah razponov: 
a) za predsedniku sodišča do 

26.000 din; 
b) za sodnike do 19.000 din; 
c) za vodje posameznih pisarn, 

sodne pisarne in računovodstva od 
7000 do 12.000 din; 

č) za vodje zemljiškoknjižnega 
oddelka od 10.500 do 15.000 din; 

d) strojepiskam ter uslužbencem 
z nižjo strokovno izobrazbo od 6000 
do 11.000 din. 

3. člen 
Pomožni uslužbenci in tehnično 

osebje imajo namesto položajne 
lače pravico do posebnega dodat- 
a v višini 500/o njihove temeljne 

plače. (Uredba o dopolnitvi Uredbe 
o plačah tehničnega osebja in po- 
možnih uslužbencev. Ur. list FLRJ 
št. 3/62). 

4. člen 
Individualne odločbe o določitvi 

višine položajne plače predsedniku 
sodišča in sodnikom izda predsed- 
nik Občinskega ljudskega odbora 
Cerknica, drugim uslužbencem pa 

redsednik sodišča kot starešina, 
i je pristojen za imenovanja. 

5. člen 
Ta odlok velja z dnem objave 

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

St. 1/4-113-7/62. 
Cerknica, 26. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
550. 

Na podlagi 5. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Ur. list FLRJ 
št. 6/62) ter 26. člena statuta občine 
Grosuplje je Občinski ljudski od- 
bor Grosuplje sprejel na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajavcev dne 27. junija 1962 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 

prometa na drobno 
v občini Grosuplje 

1. člen 
Na območju občine Grosuplje 

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

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer od njihovega prometa, ki 
ga imajo sama ali pa po prodajal- 
nah, izvžemši promet na debelo, ki 
ga imajo trgovska podjetja na drob- 
no s pravico prodaje na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne proizvajalnih or- 

ganizacij; 
č) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
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 nepo- 
sredno s potrošniki. Promet s pro- 
izvodi, prodanimi trgovskim podjet- 
jem in trgovinam, se ne šteje za 

promet na drobno po določbah te 
točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

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

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

b) od proizvodov, katerim so z 
zveznimi predpisi določene prodaj- 
na cene na drobno ali je določeno, 
kuko se oblikujejo prodajne ceno 
na drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne 
pijače; 

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

d) od 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 (unifor- 
me in posameznih njenih delov); 

g) od tobaka in tobačnih izdel- 
kov. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek 

ne plačuje, se štejejo živilski iz- 
delki iz panoge 127 začasne nomen- 
klature zvezne planske komisije iz 
leta 1948, iz panoge 211 — kmetija 
stvo 212 — sadjarstvo, 213 — vino- 
gradništvo, 214 — živinoreja, 215 — 
ribištvo, 216 — domača predelava 
kmetijskih pridelkov, razen alko- 
holnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na 

drobno, od motornih koles, skuter- 
jev, mopedov in osebnih avtomo- 
bilov po stopnji 3%; 

b) od prometa vseh vrst alko- 
holnih pijač v trgovini po stopnji 
20%; 

c) od prometa vseh vrst alko- 
holnih pijač v trgovini po indivi- 
dualnih proizvajavcih po stopnji 
20 »/o; 

č) od celotnega ostalega prometa 
v trgovini na drobno, razen za bla- 
go pod a), b) in c), po stopnji 50/o. 

5. člen 
Uredba o prometnem davkn (Ur. 

list FLRJ št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
Navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. list FLRJ št. 254) 
z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, uredba o prisilni iz- 
terjavi davkov in drugih proračun- 
skih dohodkov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53 
in št. 25/57), pravilnik o periodičnih 
obračunih gospodarskih organizacij 
(Ur. list FLRJ št. 24/62) in uredba 
o kazenskih obrestih od nepravo- 
časno vplačanih dohodkov proraču- 
na in skladov (Ur. 1. FLRJ št. 24/59) 
z vsemi poznejšimi spremembami 
in dopolnitvami veljajo načelno tu- 
di glede plačevanja in izterjave ob- 
činskega prometnega davka na 
drobno. 

6. člen 
Izjemno od določb 5. člena od- 

loka lahko svet za družbeni plan 
in finance občinskega ljudskega od- 
bora odloči posameznim davčnim 
zavezancem plačevanje prometne- 
ga davka od prometa blaga na 
drobno v drugačnih rokih (14-dnev- 
no ali mesečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudske- 
ga odbora, ki je pristojen za fi- 
nance. 

GLASNIK 

8. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. Z uvelja- 
vitvijo tega odloka preneha veljati 
odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prometnem davku od pro- 
meta na drobno v občini Grosuplje 
(Glasnik okraja Ljubljana St. 27/62). 

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

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA КШТШК 
551. 

Na podlagi 168. člena zakona o 
proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59) in 1. točke 10. člena sta- 
tuta občino Hrastnik je Občinski 
ljudski odbor Hrastnik na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvd- 
javcev dne 16. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 

o izvršitvi proračuna 
občine Hrastnik za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o iz- 

vršitvi proračbna občine Hrastnik 
za leto 1961. 

2. člen 
Sestavni deli tega odloka so za- 

ključni računi občinskega prora- 
čuna, 60/o obvezne proračunske re- 
zerve, rezervnega sklada in 10 "/t 
posebne proračunske rezerve. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki za leto 1961 so: 

1. Zaključni račun občinskega pro- 
računa: 
Dohodki 226,087.247 din 
Izdatki 215,763.458 din 

Presežek dohodkov 10,323.789 din 
2. Zaključni račun б^о obvezne pro- 

računske rezerve: 
Dohodki 8,853.000 din 
Izdatki — 

Presežek dohodkor 8,253.000 din 
3. Zaključni račun rezerv, sklada: 

Dohodki 605.961 din 
Izdatki 60.596 din 

Presežek dohodkov 545.365 dia 
4. Zaključni račun 10Vo posebne 

proračunske rezerve: 
Dohodki 10,767.721 din 
Izdatki — 

Presežek dohodkov 10,767.721 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

občinskega proračuna v znesku 
10,323.789 din se prenese kot do- 
hodek proračuna občine Hrastnik 
za leto 1962. 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

6V0 obvezne proračunske rezerve 
v znesku 8,253.000 din se prenese 
kot dohodek tega sklada za 1.1962. 

6. člen 
Presežek dohodkov nnd izdatki 

rezervnega sklada v znesku 545.365 
dinarjev se prenese kot dohodek 
tega sklada za leto 1962. 

7. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

10 »/o posebne proračunske rezerve 
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leta 1961 t znesku 10,767.721 din 
5e prenese kot dohodek občinskega 
proračuna za leto 1962. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

* »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 01/1-010-22/62. 
Hrastnik, dne 16. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brečko 1. r. 

552. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
St. 52/39), 7. člena odredbe o obvez- 
nem izkoreninjenju tuberkuloze 
govedi na območju občine Hrastnik 
in 26. člena -Statuta občine Hrastnik 
je Občinski ljudski odbor Hrastnik 
Ha seji občinskega zbora in zbora 
Proizvajavcev dne 30. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
0 ustanovitvi sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali 

za območje občine Hrastnik 

1. člen 
S sredstvi sklada se plačujejo 

odškodnine za živali, ki bodo za- 
klane zaradi izkoreninjenja tnber- 
Kuloze. 

Sredstev, ki so v ta namen da- 
jejo iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je samostojna pravna 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje pet članov. 
Člane upravnega odbora ime- 

nuje ustanovitelj za dobo dveh let, 
'n sicer dva člana imenuje občinski 
'judski odbor na seji obeh zborov; 
Oftale člane pa predlagajo kmetij- 
ske gospodarske organizacije. Uprav- 
ni odbor izbere predsednika izmed 
Sebe. 

4. člen 
Sklad ima pravila. S pravili se 

določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. Pravila sklada po- 
trdi svet za kmetijstvo in gozdar- 
stvo Občinskega ljudskega odbora 
"rastnik. 

5. člen 
V sklad se stekajo; 

. 1. Prispevek občinskega Ijud- 
pega odbora Hrastnik, ki se bo 
formiral po potrebi in na predlog 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo 
0bCinskega ljudskega odbora; 

2. 100 din od vsake cepljene ži- 
voli, kar je vračunano v tarifi za 
cePljenje; 

3. 50 Vo od sredstev iz sklada 
Pavšalne skočnine, ki po zaključ- 
nem računu za leto 1960/61 prese- 
žejo stroške za oplemenjevanje 
Plernenic. 

6. člen 
Administrativne zadeve sklada 

SPravlja pristojni upravni organ 
^bčin. ljudskega odbora Hrastnik. 

■ 
7. člen 

, Sredstva sklada ne zapadejo z 
'mlekom proračunskega leta, ampak se prenesejo na naslednje leto. 

8. člen 
Upravni odbor sklada poroča O 

Rvojem delu svetu za kmetijstvo in 
Bozdarstvo ObLO Hrastnik. 

•. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

y »Glasniku«, uradnem .vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 01/1-010-24/62. 
Hrastnik, dne 30. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brečko 1. r. 

555. 
Na podlagi 5. in 45. člena uredbe 

o povračilih potnih in drugih stro- 
škov javnih uslužbencev (Uradni 
list FLRJ št. 9/60) s poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami (Uradni 
list FLRJ št. 15/61, 24/61 in 16/62) 
in na podlagi 26. člena statuta ob- 
čine Hrastnik je Občinski ljudski 
odbor Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajavcev dne 
50. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o višini dnevnic za službena poto- 
vanja, nadomestilu za ločeno živ- 
ljenje in kilometrini za uslužbence 
občinskega ljudskega odboro Hrast- 
nik, njegovih zavodov in organi- 

zacij 
1. člen 

Spremenijo se določbe 1., 2. in 
3. točke prvega odstavka 2. člena 
odloka o višini dnevnic za uradna 
potovanja, nadomestilu za ločeno 
življenje in kilometrini za usluž- 
benec občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik, občinskih zavodov in ob- 
činskih organizacij (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 45/60), tako da se v 
prečiščenem besedilu glasi: 

Dnevnica uslužbencev občinskih 
organov, njegovih zavodov in or- 
ganizacij znaša: 

1. za uslužbence, razvrščene od 
vštetega XI. plačilnega razreda in 
za tehnično osebje, razen za osebje 
s kvalifikacijo visokokvalifieiranega 
delavca — 2000 din; 

2. za uslužbence, razvrščene od 
X. plačilnega razreda iihvzgor in 
za tehnično osebje s kvalifikacijo 
visokokvalifieiranega delavca — 
2500 din. 

2. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

nehajo veljali določbe 1. člena od- 
loka o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o višini dnevnic za službena 
potovanja, nadomestilu za ločeno 
življenje in kilometrini za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik, njegovih zavodov in or- 
ganizacij (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 3/62). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 01/1-010-21/62. 
Hrastnik, dne 30. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brečko 1. r. 

554. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list LRS št. 22/59) in na 
podlagi 8. in 26. člena statuta obCiii6 
Hrastnik je občinski ljudski odbot 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora proizvajavcev dne 3. fo- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o organizaciji upravnih orgonov 

občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik 

" 1. Člen 
8 tem odlokom se predpne orga- 

nizacija upravnih organov občinske- 
ga ljudskega odbora Hrastnik. 

2. člen 
Za uresničevanje nalog iz 50. čle- 

na zakona o organizaciji upravo 
ljudskih odborov ima ljudski odbor 
tajnika. 

Tajniku je pri opravljanju ad- 
ministrativnih in strokovnih opravil 
z njegovega delovnega področja v 
pomoč urad tajnika, ki se ustanovi 
kot posebna organizacijska enota 
v upravi ljudskega odbora. 

3. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora Hrastnik so: 

Temeljni upravni organi: 
I. Oddelek za družbene službe 

in splošne zadeve; 
II. Oddelek za gospodarstvo in 

komunalne zadeve; 
III. Oddelek za finance; 
IV. Oddelek za notranje za- 

deve; 
V. Odsek za narodno obrambo. 
Posebni upravni organi: 
VI. Krajevni urad Radeče. 
Drugi organi: 
VII. Sodnik za prekrške. 

4. člen 
Notranje organizacijska enoio 

upravnih oiganov občinskega ljud- 
skega odbora Hrastnik so: 

1. V oddelku za družbene službe 
in splošne zadeve: 

1. referat za splošne zadeve;_ 
2. referat za zdravstvo in social- 

no varstvo; 
3. referat za varstvo družine; 
4. referat za invalidske zadeve 

in zadeve borcev NOV; 
5. referat za prosveto; 
6. referat za statistiko in evi- 

denco; 
7. referent za stanovanjske za- 

deve; 
8. glavna pisarna; 
9. sprejemna pisarna; 

10. strojepisnica; 
11. pomožne in tehnične službe. 
II. V oddelku za gospodarstvo in 

komunalne zadeve: 
1. referat za komunalne zadeve 

in gradbena inšpekcija; 
2. referat za investicije; 
3. referat za gradbene zadeve in 

urbanizem; 
4. referat za splošne gospodar- 

ske zadeve; 
5. referat za delo; 
6. referat za plan in analize; 
7. referat za kmetijstvo; 
8. referat za gozdarstvo; 
9. inšpekcijske službe. 
III. V oddelku za finance: 
1. referat za splošne finančno 

zadeve in finančni nadzor; 
2. odsek za dohodke; 
3. referat za proračun in laču- 

novodstvo; 
4. referat za likvidacijo računov 

in blagajna; 
5. referat za sklade; 
6. referat za premoženjsko prav- 

ne zadeve. 
IV. V oddelku za notranje za- 

deve: 
1. referat za splošne notrasje 

zadeve; 
2. referat za požarno varnost, 

civilno zaščito in promet; ^ 
3. prijavno-odjavna služba: 
4. matična služba. 
V odseku za narodno obrambo, 

pa кгајеупсга Uradu Radeče in pri 
Sodniku za prekrške ni notranjih 
Organizacijskih enot. 

^ 5. člen 
Upravni organi opravljajo vsak 

na svojem področju tudi inšpekcij* 
sko službo. 

6. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, neha veljati odlok o organiza- 
ciji upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Hrastnik, objav- 
ljen v »Glasniku« okraja Ljublja- 
na št. 20/60. 

7. člen 
Ta odlok volja od dneva objave 

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

Stev.: 02/1-010-19/62. 
Hrastnik, dne 3. febr. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brečko 1. r. 

555. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. 1. LRS št. 22/59), v zvezi 
s 6. točko 25. člena zakona o jaV- 
nih uslužbencih (Ur. list FLRJ 81. 
53/57) in na podlagi 26. člena sta- 
tuta občine Hrastnik je občinski 
ljudski 6dbor Hrastnik na seji o]b- 
činskega zbora in zbora proizva- 
javcev dne 3. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest uprav- 
nih organov občinskega ljudskega 

odbora Hrastnik. 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku 

0 notranji organizaciji upravnih or- 
ganov občinskega ljudskega odbori 
Hrastnik, se določijo naslednja de- 
lovna mesta in strokovna izo- 
brazba: 

I. URAD TAJNIKA 
1 tajnik — visoka str. izobt 
1 pravni referent — visoka str. izobr. 
1 referent za personalno in OMT 

službo — višja str. izobr. 
1 administrativni tajnik predsedni- 

ka in tajnika — srednja str. Izobr, 

IT. ODDELEK ZA DRUŽBENE 
SLUŽBE IN SPLOSNE ZADEVE 

1 načelnik in referent za splošne 
zadeve — visoka str. lxobr. 
referat za prosveto In kulturot 

1 referent — višja str. izobr. _ 
referat za zdravstvo in socialno 
varstvo: 

1 referent za zdravstvo in socialno 
varstvo — višja str. izobr. 
referat za varstvo družine: 

1 referent — višja str. Izobr. 
referat za invalidske zadeve In 
zadeve borcev NOV: 

1 referent — višja str. izobr. 
referat za stanovanjske zadeve: 

1 referent — srednja str. izobr. 
referat za statistiko in evidenco« 

1 referent — višja str. izobr. 
sprejemna pisarna in ekonomati 

1 referent — srednja str. izobr. 
glavna pisarna — vložišče; 

1 pisarniška uslužbenka I. — sred- 
nja str. izobr. 

1 pisarniška uslužbenka II. — nižja 
str. izobr. 
strojepisnica; 

1 strojepiska I. — strojepis. I.a razr. 
i strojepiska H. — strojepis. I.a razr, 

pomožne službe; 
1 kurir — nižja str. Izobr. 
1 hišnik in šofer — šofer B kategor. 
1 snažilka — polkval. delavka. 
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III. ODDELEK 
ZA GOSPODARSTVO 

IN KOMUNALNE ZADEVE 
1 načelnik — visoka str. izobr. 

referat za komunalne zadeve in 
gradbena inšpekcija: 

1 referent — visoka str. izobr. 
referat za investicije: 

i referent — višja str. izobr. 
referat za gradbene zadeve in 
urbanizem: 

1 referent — visoka str. izobr. 
referat za splošne gospodarske 
zadeve: 

1 referent — visoka str. izobr. 
referat za delo: 

1 referent — srednja str. izobr. 
referat, za družbeni plan in ana- 
lize: 

1 referent — visoka str. izobr. 
referat za kmetijstvo in kmetij- 
ska inšpekcija: 

1 referent — visoka str. izobr. 
referat za gozdarstvo: 

1 vodja referata in gozdarski in- 
špektor — visoka str. izobr. 

1 referent za obračun gozdne takse 
— srednja str. izobr. 
inšpekcijske službe: 

I tržni inšpektor — višja str. izobr. 

IV. ODDELEK ZA FINANCE 
1 načelnik oddelka in šef odseka za 

dohodke — visoka str. izobr. 
referat za proračun in računovod- 
stvo: 

1 referent — srednja str. izobr. 
referat za likvidacijo računov in 
blagajna: 

1 referent — srednja str. izobr. 
referat za sklade: 

1 referent — srednja str. izobr. 
referat za splošne finančne zadeve 
in finančni nadzor: 

1 referent — visoka str. izobr. 
referat za premoženjsko pravne 
zadeve: 

1 referent za evidenco SLP — sred- 
nja str. izobr. 
odsek za dohodke: 

1 referent za odmero dohodnine v 
obrti in samostojnih poklicih ter 
hišnine — srednja str. izobr. 

i referent za odmero dohodnine od 
prebivavstva — srednja str. izobr. 

1 referent za takse in registracijo 
računov — srednja str. izobr. 

i referent za dohodke od gospodar- 
stva — srednja str. izobr. 
davčno knjigovodstvo: 

1 davčni knjigovodja I. — srednja 
str. izobr. 

1 davčni knjigovodja II. — srednja 
str. izobr. 

1 davčni izvršitelj — srednja str. 
izobr. 

V. ODDELEK ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

1 načelnik oddelka in referent za 
splošne notranje zadeve — visoka 
str. izobr. 
referat za požarno varnost, civil- 
no zaščito in promet: 

I referent — višja str. izobr. 
prijavno-odjavna služba: 

1 referent — srednja str. izobr. 
matična služba: 

2 matičarja — srednja str. izobr. 
1 pisarniška uslužbenka oddelka in 

sodniku za prekrške — srednja 
str. izobr. 

VI. ODSEK ZA NARODNO 
OBRAMBO 

1 Šef odseka — visoka str. izobr. 
referat za naborne posle in izven- 
armadno ter predvojaško vzgojo: 

I referent — višja str. izobr. 
referat za vojaške zadeve: 

I referent — srednja str. izobr. 
referat za register in vojno evi- 
denco: 

1 referent — srednja str. izobr. 

VII. KRAJEVNI URAD RADEČE 
1 šef krajevnega urada — srednja 

str. izobr. 

VIII. SODNIK ZA PREKRŠKE 
1 sodnik za prekrške in referent za 

premoženjsko pravne zadeve — 
visoka str. izobr. 

2. člen 
Službo sanitarnega in delovnega 

inšpektorja opravljata uslužbenca 
občinskega ljudskega odbora Tr- 
bovlje. 

Službo veterinarskega inšpektor- 
ja opravlja uslužbenec veterinar- 
ske postaje Hrastnik. 

3. člen 
Poleg delovnih mest, ki so na- 

vedena v 1. in 2. členu tega odloka, 
se sitemizirajo delovna mesta za 
pripravnike L, II. in III. vrste, in 
sicer največ do 10 odstotkov vseh 
delovnih mest. 

4. člen 
Za določene občasne ali stalne 

posle, ki ne zahtevajo stalnih 
uslužbencev, se lahko namestijo ho- 
norarni uslužbenci. Za tako name- 
stitev je potrebno soglasje komisije 
za uslužbenske zadeve in soglasje 
sveta delovnega kolektiva. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Z dnem veljavnosti tega odloka 
preneha veljati odlok o sistemiza- 
ciji delovnih mest upravnih orga- 
nov občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik, objavljen v »Glasniku« 
okraja Ljubljana, št. 20/60. 

Stev.: 02/1. 
Hrastnik, dne 3. febr. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brečko 1. r. 

OBČINA KAMNIK 

556. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 

2. točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19/52) in 1. odstavka 6. člena temeljne- 
ga zakona o javnih cestah (Uradni list 
FLRJ, št. 27/61) v zvezi z 2. točko 26. 
člena statuta občine Kamnik je občin- 
ski ljudski odbor Kamnik na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajavcev dne 
28, junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest IV. reda v občini 

Kamnik 

1. člen 
Zaradi gospodarskega in prometne- 

ga pomena za občino Kamnik se za 
javne ceste IV, reda določijo tele ceste: 

km 
1. Odcep ceste III. reda: beton- 

ski most Stranje skozi naselje 
Zagorica, Bistričica — 3 les. 
propusta v dolžini 2.800 

2. Odcep ceste III. reda: beton- 
ski most — Sušov most skozi 
naselje Mekinje—Zduša—Go- 
dič do bet. mostu Stranje v 
dolžini 3,900 

3. Odcep ceste II. reda: Kam- 
nik—Kožiše—Tunjiška mlaka— 
Tunjice do odcepa za gasil- 
skim domom v dolž. 3.000 

4. Odcep ceste III. reda: Križ— 
Gora—Gmaj niča—Komenda— 
Kulturni dom v dolžini 2.800 

5. Odcep ceste III. reda: Kultur- 
ni dom Komenda—Potok— 

Breg—Nasovče do ceste II. 
reda v dolžini 2-700 

6. Odcep ceste III. reda: Moste 
—Suhadole do občinske meje 
Domžale v dolžini 2.000 

7. Odcep ceste III. reda: Podgor- 
je—Korenova pot do priključ- 
ka ceste III. reda Kamnik— 
Domžale v dolžini 1.500 

8. Odcep ceste III. reda skozi 
naselje Sibirija—betonski most 
—občinska meja Domžale v 
dolžini 2.100 

9. Odcep ceste III. reda: Vrhpo- 
Ije šola—Nevlje, mamutov 
most—Mekinje do Ogrinca v 
dolžini 2.150 

10. Odcep ceste IV. reda mamu- 
tov most Olševek do odcepa 
Tučna, samotni mlin v dolžini 0.850 

11. Odcep ceste III. reda: Nevlje 
. št. 1 do križišča v naselju 

Nevlje v dolžini 0.400 
12. Odcep ceste III. reda Laze— 

Zg. Tuhinj do mlina na pri- 
ključek ceste III. reda v dol- 
žini 3.000 

13. Odcep ceste III. reda: Kam- 
nik—žel. most—Novi trg—Zg. 
Perovo do Kračeka v dolžini 2.500 

14. Odcep IV. reda Novi trg—Zg. 
Paloviče (Razpokar) v dolžini 4.160 

15. Odcep ceste IV. reda Kratna 
—Stari grad v dolžini 1.800 

16. Odcep ceste IV. reda: Buč— 
Hruševka—Podbreg 2.400 

17. Odcep feste IV. reda: Gmaj- 
nica—Mlaka—odcep Tunjice— 
Gora v dolžini 1,075 

18. Odcep ceste IV. reda: Gmaj- 
nice—Podboršt—Komendska 
Dobrava do Cerkljanske občin- 
ske meje v dolžini 3.100 

19. Odcep ceste IV. reda: Spin 
mimo Sporna do Ogrinca v 
dolžini 0.700 

20. Odcep ceste II. reda Glasbena 
šola—Žale do hiše Rade št. 9 
v dolžini 1.100 

21. Cesta Podkozjak—Cešnjice— 
Okrog v dolžini 4.500 

22. Cesta Komenda—zadružni dom 
—cesta II. reda Kranj v dolž. 0.700 

Skupaj 49.235 

2. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prene- 

hajo veljati občinski predpisi, ki so z 
njim v nasprotju. 

3 člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 020-49/62-1/1 
Kamnik, 28/6-1962 

Predsednik 1 občinskega ljudskega odbora 
France Vldervol, I. r. 

OBČINA KOČEVJE 

557. 
Na podlagi 4. točke odloka o vi- 

šini pristojbine, ki se plačuje za 
cestna motorna vozila (Uradni list 
FLRJ, št. 32-560/61) in 26. člena sta- 
tuta občine Kočevje je občinski 
ljudski odbor Kočevje sprejel na 
seji občinskega zboia, in na seji 
zbora proizvajavcev dne 29. juni- 
ja 1962 

ODLOK 
o višini pristojbin, ki se plačajo za 
cestna motorna vozila komunalnih 

gospodarskih organizacij. 

1. člen 
Pristojbina za javne ceste, ki se 

»lačuje za cestna motorna vozila 
Komunalnih gospodarskih organiza- 
cij, znaša letno: 

1. za tovornjake, za vsako tono no- 
silnosti — 20.000 din; 

2. za tovorne avtomobilske in trak- 
torske priklopnike za vsako tono 
nosilnosti — 8000 din; 

3. za avtobuse, za vsak potniški se- 
dež — 1500 din; 

4. za avtobusne priklopnike, za vsak 
potniški sedež — 750din; 

5. za osebne avtomobile z motorjem 
z delovno prostornino: 
do 1000 ccm — 6000 din; 
nad 1000 do 1600 ccm — 10.000 din: 
nad 1600 do 2000 ccm — 20.000 dini 
nad 2000 do 3150 ccm — 30.000 din: 
nad 3150 ccm — 50.000 din; 

6. za motorna kolesa in skuterje: 
nad 50 do 125 ccm — 2000 din; 
nad 125 do 250 ccm — 3000 din; 
nad 250 do 500 ccm — 4000 din: 
nad 500 do 1000 ccm — 5000 din: 
nad 1000 ccm — 6000 din; 

7. za specialna vozila: 
ambulančni voz za prevoz bolni- 
kov — 10.000 din; 
druga specialna vozila — 30.000 
dinarjev; 
priklopnike specialnih vozil —* 
10.000 din; 

8. za delovna vozila — 10.000 din; 
9. za traktorje: 

do 25 KM — 10.000 din: 
nad 25 do 40 KM — 15.000 din; 
nad 40 KM — 20.000 din. 

2. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacije plačujejo pristojbino za cest- 
na motorna vozila iz 1. člena tega 
odloka ob registraciji vozila. 

3. člen 
Ce se registrira cestno motorno 

vozilo v drugem polletju se plača 
pristojbina samo za pol leta. 

Ce komunalne gospodarske or- 
ganizacije nabavijo med letom mo- 
torno vozilo od drugih uporabnikov 
in je že plačana taksa po odloku 
o višini pristojbine, ki se plačuje 
za cestna motorna vozila (Uradni 
list FLRJ št. 32/61), ni treba plačati 
pristojbine po tem odloku. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 010-20/62-4/1. 
Kočevje, 29. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčlna 1. r. 

VSEBINAi 
546. Odlok o dopolnitvah in spremembab 

odloka o občinskem prometnem davku 
v trgovini na drobno občine Cerknica- 

547. Odredba o maržah v trgovini na drob- 
no občine Cerknica. 

548. Odlok o podeljevanju socialnih podpof 
in občinskih priznavalnin tor o plače- 
vanju zdravstvenih storitev socialn0 

ogroženim občine Cerknica. 
549. Odlok o določitvi položajnih plač usluž- 

bencem in sodelavcem okrajnega sodi' 
Sča na Rakeku. 

550. Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Grosuplj6* 

551. Odlok o potrditvi zaključnega račun* 
o izvršitvi proračuna za 1. 1961 obCio^ 
Hrastnik. 

552. Odlok o ustanovitvi sklada za plafi®! 
vanje odškodnin za tuberkulozne žival' 
občine Hrastnik. 

553. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o viSini dnevnic za službena P?' 
tovanja, nadomestila za ločeno življenj6 

in kilometrini za uslužbence občinske#® 
ljudskega odbora, njegovih zavodov i0 

organizacij občine Hrastnik. 
554. Odlok o organizaciji upravnih organo* 

občine Hrastnik. 
555. Odlok o sistemizaciji delovnih mc9' 

upravnih organov občine Hrastnik. 
556. Odlok o določitvi cest IV. reda občin0 

Kam nik. 
557. Odlok o viSini pristojbin, ki se pl0* 

čajo za cestna motorna vozila koinU* 
nalnih organizacij občine Kočevje. 
Zaključni računi gospodarskih organ*' 
zacij. 


