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558. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odbo- 
lih (Ur. list LRS št. 19/52) in 3., 8. 
in 150. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. list FLRJ št. 2/59) 
je občinski ljudski odbor Litija na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajavcev dne 12. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o javnem redu 

in miru v občini Litija. 

1. člen 
5. in 4. člen odloka o javnem 

redu in miru občine Litija (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 19 z dne 19. 
Шагса 1962) se spremenita tako, da 
se iz odloka črtajo 4., 5. in 17. točka 
5- člena in 3. točka 4. člena. Točke, 
ki se s tem odlokom črtajo, so že 
zajete v odlokih višjih organov. 

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

ntadnem vestniku okraja Ljubljana. 
Številka: 010-31/61-1/1. 
Datum; 12. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega #jorff: 

Stane Pungerčar 1. r. 

c) od prometa z motornimi ko- 
lesi, skuterji in mopedi v trgovini 
na drobno po stopnji 3 0/o. 

2. člen 
Z dnem, ko prične veljati ta od- 

lok, prenelKi veljati odlok o spre- 
membi odloka o občinskem promet- 
nem davku od prometa na drobno 
na območju občine Litija, objav-lje- 
nem v »Glasniku« okraja Ljubljana 
št. 24/62. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-10/62-1/1. 
Datum: 12. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungerčar 1. r. 

559. 
Na podlagi 3. točke 3. člena ured- 

be o prometnem davku in 1. od- 
stavka V. dela tarifo prometnega 
davka (Ur. list FLRJ št. 19/62), 5. 
Člena uredbe o spremembah in do- 
polnitvah tarife prometnega davka 
(Ur. list FLRJ št. 6/62) in 2. točke 
10. člena statuta občine Litija je 
občinski ljudski odbor Lilija na 
ločeni seji občinskega zbora in zbo- 
ra proizvajavcev dne 12. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi 4. člena odloka o ob- 
činskem prometnem davku od pro- 
meta na drobno na območju občine 

Litija. 

1. člen 
Besedilo 4. člena odloka o občin- 

skem prometnem davku od pro- 
meta na drobno na območju občino 
Litija, kot je bilo navedeno v od- 
loku o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku od prometa 
na drobno na območju občine Li- 
tija (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 24/62), se spremeni tako, da se 
glasi: 

Občinski prometni davek po tem 
odloku se plačuje: 

a) od prometa v trgovini na 
drobno (razen od prometa z alko- 
holnimi pijačami ter z motornimi 
kolesi, skuterji in mopedi) po stop- 
nji 5 »/o; 

b) od prometa z alkoholnimi pi- 
jačami v trgovini na drobno po 
stopnji 20 Vo; 

560. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS št. 19/52), 88. člena zakona o 
izkoriščanju kmetijskega zemljišča 
(Ur. list FLRJ št. 43-707/59) in 26. 
člena statuta občine Litija je občin- 
ski ljudski odbor Litiia na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizva- 
javcev dne 12. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o najvišjem znesku zakupnine 

za kmetijska zemljišča. 

1. člen 
Najvišji znesek zakupnine za 

kmetijska zemljišča, ki jih dajejo 
v zakup zasebni lastniki kmetij- 
skim organizacijam, individualnim 
kmetijskim proizvajavcem in dru- 
gim posameznikom, sme znašati od 
6 do največ 10 "/o katastrskega do- 
hodka od v zakup danega zemljišča 
s tem, da vse družbene obveznosti 
od zakupnih zemljišč prevzame za- 
kupojemavec. 

2. člen 
Katastrski dohodek v zakup da- 

nega zemljišča za cenilni okraj Li- 
tija, Kamnik (del) in Novo mesto 
(del) se ugotavlja po lestvici, ki je 
1)0 pristojnem organu za finance 
LRS določena za posamezne vrsto 
kultur za vsako posamezno leto. 

3. člen 
Kršivci določb iz 1. člena se ka- 

znujejo z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-29/62-1/1. 
Datum: 12. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungerčar 1. r. 

561. 
Na podlagi 2. točke 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) ter 2. člena 
zakona o ustvarjanju in uporabi 
sredstev republiških in občinskih 
rezervnih skladov za potrebe go- 
spodarskih organizacij (Ur. 1. FLRJ 
št. 9/61 in 22/62) je občinski ljudski 
odbor Litiia na seji občinskega 
zbora in zoora proizvajavcev dne 
10. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi prispevka, ki se steka 
v skupne rezerve gospodarskih or- 
ganizacij na območju občine Litija. 

1. člen 
Prispevek, ki se steka v skupne 

rezerve gospodarskih organizacij na 
območju občine Litija, znaša za 
leto 1961 5 »/o za naslednje indu- 
strijske gospodarske organizacije: 
Predilnica Litija, Lesna industrija 
Litija, Tovarna usnja, krzna, kon- 
fekcije in lahke obutve Šmartno pri 
Litiji in Kresniška industrija apna 
Kresnice ter 3 0/o za ostale gospo- 
darske organizacije od doseženega 
čistega dohodka, določenega v 1. od- 
stavku 2. člena zakona o ustvarja- 
nju in uporabi sredstev republiških 
in občinskih rezervnih skladov za 
potrebe gospodarskih organizacij. V 
letu 1962 znaša prispevek za vso 
gospodarske organizacije 5 0/o. 

2. člen 
S tem odlokom se razveljavi od- 

lok o določitvi prispevka, ki se 
steka v skupne rezerve gospodar- 
skih organizacij na področju ob- 
čine Litija, sprejet na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajav- 
cev dne 10. aprila 1962. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1961. 

Številka: 010-34/62-1/1. 
Datum: 10. julij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungerčar 1. r. 

i. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a 

člen, ki se glasi: 
Uslužbencem se poveča vrednost 

delovnega mesta glede na delovno 
dobo, ki jo je prebil na delu v 
javni upravi in na drugih podobnih 
delih, vključno s časom, prebitim 
v NOV. 

Osnovo za povečanje po prejš- 
njem odstavku predstavlja vrednost 
delovnega mesta. Povečanje znaša: 

do 5 let — 0 točk; 
od 5 do 10 let — 10 točk; 
od 10 do 15 let — 20 točkj 
od 15 do 25 let — 30 točkj 
nad 25 let — 40 točk. 

2, člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestliiku 
okraja Ljubljana, uporablja ца $o 
od 1. januarja 1962 dalje. 

Številka: 010-9/62-1/1. 
Datum: 12. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Slane Pungerčar 1. r. 

562. 
Na podlagi 4. odstavka 158. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Ur. 
list FLRJ št. 53/57, 1/59, 44/58, 27/60, 
53/60 in 52/61) je občinski ljudski 
odbor Litija na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajavcev dne 12. 
junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o položajnih 
fdačah In dodatkih uslužbencev in 
ehničrfega osebja upravnih in dru- 

gih organov občinskega ljudskega 
odbora Litija. 

563. 
Na podlagi 5. člena uredbe o 

povračilu potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. list FLRJ 
št. 9/60, 15/61, 24/61 in 16/62) je ob- 
činski ljudski odbor Litija na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
javcev dne 11. maja 1962 spj^jel 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnev- 
nic na uradnem potovanju, nado- 
mestilu za ločeno življenje in kilo- 
metrine uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora Litija, njegovih 

orgonizacij in zavodov. 
1. člen 

2. člen odloka o višini dnevnic 
na uradnem potovanju, nadomestilu 
za ločeno življenje in kilometrine 
za uslužbence občinskega ljudskega 
odbora Litija, njegovih organizacij 
in zavodov (»Glasnik« okraja Ljub- 
ljana št. 84/61) se spremeni in se 
glasi: 

Dnevnica uslužbencev občinskih 
organov znaša: 

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

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

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporabila 
pa se od i. maja 1962. 

Številka: 010-25/62-1/1. 
Datum: 11. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odborat 

Stane Pungerčar 1. r. 
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564. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS št. 22/59) in H. 
točke 27. člena statuta občine Ljub- 
Ijana-Bežigrad je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Bežigrad na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 26. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o notranji or- 
ganizaciji upravnih organov občin- 
skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Bežigrad tako. dn se njegovo pre- 

čiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega od- 

bora Ljubljana-Bežigrad. 

1. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora Ljubljana-Bežigrad so: 
Temeljni upravni organi: 
1. Oddelek za splošne in notra- 

nje zadeve ter družbene službe; 
2. Oddelek za narodno obrambo; 
3. Oddelek za finance; 
4. Oddelek za gospodarstvo; 
5. Oddelek za gradbene in ko- 

munalne zadeve. 
Posebni organi: 
1. Krajevni urad Črnuče; 
2. Krajevni urad Dol pri Ljub- 

ljani. 
Drugi organi: 
1. Sodnik za prekrške. 

2. člen 
Notranje organizacijske enote 

apravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Bežigrad bo: 

V oddelku za splošne in notranje 
zadeve ter za družbene službe: 

1. Odsek za notranje zadeve; 
2. Odsek za socialno in invalid- 

sko varstvo; 
3. Glavna pisarna; 
4. Pomožne tehnične službe. 
V oddelku za finance: 
1. Odsek za dohodke. 

3. člen 
Ustanovi se urad tajnika kot po- 

sebna notranja organizacijska enota 
v upravi ljudskega odbora. 

Urad tajnika opravlja poleg za- 
dev iz 1. odstavka 44. člena zakona 
p organizaciji uprave ljudskih od- 
borov tudi vse pravne zadeve za 
upravo ljudskega odbora. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljano. 

Številka: 02-19/62-1. 
Datum: 16. julij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Кошап 1. r. 

565, 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list LRS št. 22/59), 6. Od- 
stavka 25. člena zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni liet FLRJ 
53/57) _ in 24. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad je občinski 
ljudski odbor na seji občiiiskega 
zbora in na seji zbpra proizvajav- 
cev dne 26. Junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o sistemizaciji delovnih mest v 
upravi ljudskega odbora Ljubljana- 

Bežigrad. 

Odlok o sistemizaciji delovnih 
mest v upravi občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Bežigrad, objav- 
ljen v Glasniku okraja Ljubljana 
št. 29/62, se spremeni tako, da se 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest v 
upravi občinskega ljudskega odbora 

Ljubljana-Bežigrad. 

1. člen 
Delovna mesta in strokovna izo- 

brazba uslužbencev za posamezna 
delovna mesta se določijo takole: 

1. tajnik — usluž. I. vrste. 
Urad tajnika; 
2. vodja pravne službe — usluž. 

I. vrste; 
3. vodja skupščinske pisarne — 

usluž. II. vrste; 
4. Tajnica predsednika, podpred- 

sednika in tajnika — usluž. III. 
vrste; 

5. strojepiska — usluž. IV. vrste. 
Oddelek za splošne in notranje 

zadeve ter družbene službe: 
6. načelnik — usluž. I. vrste; 
7. referent za prosveto in kul- 

turo — usluž. I. vrste; 
8. vodja personalne in OMT 

službe — usluž. 111. vrste; 
9. ekonom — usJužbenec III. 

vrste; 
10. vodja oddelčne pisarne — 

usluž. 111. vrste. • 
Odsek za notranje zadeve: 
11. šef — usluž, 1. vrste; 
12. referent za promet — usluž. 

III. vrste; 
13. referent za reg. motornih vo. 

zil — usluž. 111. vrste; 
14. referent za notranje zadeve 

— uslužbenec III. vrste; 
15. referent za ppžarno varnost 

in civilno zaščito — usluž. III. vrste. 
Referat za prijavno in odjavno 

službo: 
16. vodja referata — referent za 

prijavno službo — usluž. II. vrste; 
17. referent za prijavno in od- 

javno službo in osebne izkaznice — 
usluž. 111. vrste; 

18. referent za prijavno in od- 
javno službo in potna dovoljenja — 
usluž. III. vrste. 

Odsek za soc. in invalidsko var- 
stvo: 

19. šef — usluž. T. vrste; 
20. sanitarni inšpektor — uslu. 

II. vrste; 
21. referent za splošno varstvo in 

skrbništvo — usluž. II. vrste; 
22. referent za varstvo družine 

— usluž. 111. vrste: 
23. pisarniški uslužbenec — usluž. 

IV. vrste. 
Referat za invalidsko varstvo: 
24. vodja referata — referent za 

inval. varstvo — usluž. 11. vrste; 
25. referent za varstvo invalidov 

in borcev NOV — usluž. III. vrste; 
26. referent za izplačilno službo 

— usluž. 111. vrste. 
Glavna pisarna: 
27. vodja glavne pisarne — usluž. 

III. vrste; 
28. pisarniški uslužbenec — usluž. 

IV. vrste: 
29. pisarniški uslužbenec — usluž. 

IV. vrste. 
Sprejemna pisarna: 
30. vodja sprejemne pisarne — 

nsluž. III. vrste. 
Pomožne tehnične služb^;; 
31. Šofer C kategorije; 
32. Kurir; 
33. Snažilk a r 

34. snažilka; 
35. snažilka. 
Oddelek za narodno obrambo: 
36. načelnik — usluž. I. vrste; 
37. referent za vojne zadeve — 

usluž. II. vrste; 
38. referent za vojne zodeve — 

usluž. III. vrste; 
39. refeient za prijave in odjave 

— usluž. 111. vrste; 
40. referent za starešinski kader 

in priprave na področju gospodar- 
stva — usluž. 11. vrste; 

41. referent za naborne zadeve 
in priprave civ. preb. za obrambo 
— usluž. II. vrste; 

42. administrator — usluž. III. 
vrste. 

Oddelek za finance: 
43. načelnik — usluž. I. vrste; 
44. referent za premoženjsko 

pravne zadeve — usluž. 1. vrste; 
45. referent za evidenco SLP — 

usluž. III. vrste; 
46. referent za dohodke prora- 

čuna in skladov — usluž. II. vrste; 
47. referent za proračun — usluž. 

III. vrste; 
48. referent za proračun — usluž. 

111. vrste; 
49. referent za sklade — usluž. 

III. vrste; 
50. referent za sklade — usluž. 

III. vrste. 
Odsek za dohodke: 
51. šef — usluž. I. vrste; 
52. referent 'za kontrolo dohod- 

kov — usluž. II. vrste; 
53. referent za kontrolo dohod- 

kov — usluž. II. vrste; 
54. referent za odmero dohodni- 

ne od samostojnih poklicev — usluž. 
111. vrste; 

55. referent za odmero dohodni- 
ne od samostojnih poklicev — usluž, 
III. vrste; 

56. referent za odmero dohodni- 
ne od kmetijstva — usluž. III. vrste; 

57. referent za odmero hišnine 
in drugih prispevkov — usluž. III. 
vrste; 

58. vodja davčnega knjigovod- 
stva — usluž. III. vrste; 

59. davčni knjigovodja — usluž. 
III. vrste; 

60. davčni knjigovodja — usluž. 
III. vrste; 

61. davčni knjigovodja — usluž. 
III. vrste; 

62. referent za registracijo raču- 
nov — usluž. III. vrste; 

63. referent za registracijo raču- 
nov — usluž. III. vrste; 

64. referent za takse — usluž. 
III. vrste; 

65. obračunski referent — usluž. 
III. vrste; 

66. davčni izterjevavec — usluž. 
IV. vrste; 

67. davčni izterjevavec — usluž. 
IV. vrste; 

68. pisarniški uslužbenec — usluž. 
IV. vrste. 

Oddelek za gospodarstvo: 
69. načelnik — usluž. I. vrste; 
70. referent za družbeno uprav- 

ljanje in anolize — usluž. 1. vrste: 
71. referent za družbeno načr- 

tovanje in analize — usluž. III. vrste; 
72. referent za evidenco, doku- 

mentacijo in stat. — usluž. III. vrste; 
73. referent za industrijo in obrt 

— usluž. II. vrste; 
74. referent za trgovino, gostin- 

stvo in turizem — usluž. II. vrste; 
75. vodja oddelčne pisarne — 

usluž. III. vrste. 
Inšpekcijske službe: 
76. inšpektor dela — usluž. I. 

vrste; 
77. inšpektor dela — usluž. II. 

vrste; 
78. iržni inšpektor — usluž. II. 

vrste; 
79. tržni inšpektor — usluž. II. 

vrste; 

80. kmetijski inšpektor — uslu?. 
II. vrste; 

81. pisarniški uslužbenec — usluž. 
IV. vrste. 

Referat za delovna in delitven« 
razmerja: 

82. vodja referata za delitvena 
razmerja — usluž. 1. vrste; 

83. referent za ugotavljanje de- j 
lovne dobe — usluž. II. vrste; 

84. pisarniški uslužbenec — usluŽ. j 
IV. vrste. 

Oddelek za gradbene in komu- 
ч nalne zadeve: 

85. načelnik — usluž. I. vrste; 
86. pravni referent — usluž. I 

vrste; 
87. referent za urbanizem — 

usluž. I. vrste; 
88. gradbeni inšpektor — usluž- ! 

I. vrste; 
89. referent za komunalne zade- | 

ve — usluž. I. vrste; 
90. vodja oddelčne pisarne — 

usluž. III. vrste; 
91. pisarniški uslužbenec — usluŽ- 

IV. vrste. 
Referat za stanovanjske zadeve! 
92. referent za stanovanjske za- 

deve — usluž. П. vrste; 
93. pisarniški uslužbenec — usluž. 

III. vrste; 
Sodnik za prekrške: 
94. sodnik za prekrške — usluž- 

I. vrste; 
95. sodnik za prekrške — usluŽ. 

I. vrste; 
96. pisarniški uslužbenec — usluž. 

IV. vrste; 
97. pisarniški uslužbenec — usluž- 

IV. vrste. 
Krajevni urad Črnuče: 
98. šef krajevnega urada — usluž. 

III. vrste; 
99. matičar — usluž. III. vrste- 

2. člen 
Poleg delovnih mest, navedenih 

v i. členu tega odloka, se sistemi- 
zirajo še honorarna delovna mesta 
z nepopolnim delovnim časom, in 
sicer: 

1. V oddelku za splošne in no- | 
tianje zadeve: 

a) arhivar — usluž. III. vrste: 
b) snažilka — nelevalifeirana de- 

lavka; 
c) kurir — pomožni uslužbenec. 
2. V oddelku za finance: , 
a) referent za odmero hišnine in 

drugih prispevkov — uslužbenec III- 
vrste; 

b) referent za evidenco premože- 
nja v upravi občine — uslužbenec 
III. vrste; 

c) referent za nacionalizacijo ' 
usluž. 1. vrste. 

3. V oddelku za gospodarstvo: 
a) veterinarski inšpektor — usluŽ- 

I. vrste: 
b) referent za gozdarstvo — 

usluž. III. vrste. 
4. V oddelku za komunalne in 

gradbene zadeve: 
a) referent za družbeno uprav- 

ljanje stanov, hiš — uslužbenec Ш- 
vrste. 

5. V krajevnem uradu Dol prJ 
Ljubljani: 

a) šef urada — usluž. III. vrste- 

3. člen 
Za pridobivanje novih uslužben- 

cev občinskega ljudskega odbora se 
sistemizirajo poleg delovnih mesti 
ki so določena v 2. členu tega od- 
loka, še delovna mesta za priprav- 
nike raznih strok in sicer 10% od 
števila po tem odloku sistemiziro- 
nih referentskih delovnih mest. 



OLASNIB 

l. flen 
Ta odlok velja od dneva objave 

* >Glasnikiu) uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 02-18/62-1. 
Dulum; 26. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman 1. r. 

OBČINA 
UUBLJANA-VIČ-RUDNiK 

566. 
Na podlagi 7. člena splošnega 

Zakona o ureditvi občin in okrajev 
(Uradni list FLRJ št. 26/55) in 27. 
člena statuta občine Ljubljana-Vič- 
Rucinik je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
•zvajavcev dne 30. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
0 spremembah in daplnitvah od- 
'okn o krajevnih skupnostih v ob- 

čini Ljubljana-Vič-Rudnik. 

1. člen 
Prvi člen odloka o krajevnih 

skupnostih v občini Ljubljana-Vič- 
''udnik, ki ga je sprejel občinski 
'jiidskl odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
"a seji občinskega zbora in na seji 
^born proizvajavcev dne 3. februar- 
ja 1962 se spremeni in dopolni tako, 
oa se glasi: 

1. Krajevna skupnost Velike La- 
šče z območji krajevnih odborov 
\elike Lašče, Dvorska Vas, Karlo- v'ca, Opalkovo in Rašica; 

2. Krajevna skupnost Rob z ob- 
®iocji krajevnih odborov Rob, Pur- 
kače, Mohorje in Veliki Osolnikj 

5. Krajevna skupnost Turjak z 
9"močjem krajevnega odbora Tur- 
jak; 

4. Krajevna skupnost Zapotok z 
^bmočji krajevnih odborov. Golo- 
^apotok; 

5. Krajevna skupnost Zelimlje z 
"bmočjem krajevnega odbora Ze- 
»mlje; 

6. Krajevna skupnost Škofljica 
* območji krajevnih odborov Skof- 
'J'ca in Pijava gorica; 

7. Krajevna skupnost Lavrica z 
območjem krajevnega odbora La- 
^ica; 

8. Krajevna skupnost Ig z ob- 
močjem krajevnega odbora Ig; 

9. Krajevna skupnost Tomišelj 2 
območjem krajevnega odbora To- 
taiSelj; 

10. Krajevna skupnost Preserjo 
8 območji krajevnih odborov Pre- 
Serje in Podpeč; 
И. Krajevna skupnost Brezovica 

* območjem krajevnega odbora Bre- 
zovica; 

12. iTrajevna skupnost Vnanje 
, priče z območjem krajevnega od- 

bora Vnanje gorice; 
13. Krajevna skupnost Notranje 

»orice z območjem krajevnega od- 
bora Notranje gorice; 

14. Krajevna skupnost Dobrova 
* območjem krajevnega odbora Do- 

t. člefl 
Te odlok velja od dneti objavfj 

t »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 020-40/62. 
LJubljana, 30. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

OBČINA RIBNICA 
567. 

Na podlagi 23. člena temeljnega 
zalvona p financiranju šolstva (Ur. 
list FLRJ &t. 53/60) je občinski ljud- 
ski odbor Ribnica na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajav- 
cev dne 26. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o kalegorizaciji šol na območju 

občine Ribnica. 

1. člen 
Zaradi razdelitve sredstev skla- 

da za šolstvo^ se glede na število 
učencev, upoštevajoč tudi število 
oddelkov in učnih ur, razvrstijo 
šole v naslednje kategorije: 

I. kategorija — osnovne šole do 
100 učencev: 

Gregor, Velike Poljane, GrČarice, 
Gora, Suš je; 

II. kategorija — osnovne šole nad 
100 učencev; 

Dolenja vas. Loški potok, So- 
dražica, Ribnica. 

2. člen 
Šolam I. kategorije se dodeli na 

posameznega učenca od 50.000 do 
80.000 din. 

Šolam II. kategorije se dodeli 
na posameznega učenca od 35.000 
do 50.000 din. 

3. člen 
Na šolah I. kategorije se mora 

uporabiti od določenih sredstev 
najmanj 250.000 do 300.000 din na 
oddelek za materialne izdatke. 

Na šolah II. kategorije se mora 
uporabiti od določenih sredstev 
najmanj 180.000 do 200.000 din na 
oddelek za materialne izdatke. 

4. člen 
Osebni prejemki učno-vzgojnih 

in tehničnih delavcev na šolalt se 
določajo s pravilniki o delitvi oseb- 
nega dohodka, katere potrdi svet 
za šolstvo občinskega ljudskega od- 
bora Ribnica na predlog šolskih 
odborov. 

5. člen 
Usklajevanje osebnih prejemkov 

med šolami v občini opravlja svet 
za šolstvo občinskega ljudskega 
odbora Ribnica. 

orova; 
15. Krajevna skupnost Horjul z 

omočji krajevnih odborov Horjul 
111 Sentjošt-Butajnova; 

16- Krajevna skupnost Črni vrh 
- območjem krajevnega odbora 

vrh; 
^ Krajevna skupnost Polhov 
J^adec z območjem krajevnega od- 

, ora Polhov Gradec; 
J8. Krajevna skupnost Rakitna 

^območjem krajevnega odbora Ra- 4'tna. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 61-25/62-01. 
Datum: 26. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 

In Eop>unaIno ureditev slavbenih 
zemHiSfi (UtaJni list FLRT, št. 19/4 
1в občinski ljudski odbor Rilmica 
tlfl »ejl občinskega zbora in zbora 
proizvajavcev dne 26. junija 1962 

ODLOK 
o ustanovitvi komunalnega sklada. 

1. člen 
Ustanovi se komunalni sklad ob- 

čine Ribnica (v nadaljnjem bese- 
dilu: »sklad«). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
komunalni prispevki, ki jih pla- 

čujejo investitorji in so določeni 
9 posebnim predpisom občinskega 
ljudskega odbora v smislu določb 
uredbe o začasnem načinu ureditve 
prispevka investitorjev k stroškom 
za pripravo in komunalno ureditev 
stavbnih zemljišč, namenske vloge 
politično teritorialnih enot, zavodov 
in skladov ter gospodarskih, druž- 
benih in drugih organizacij, obresti 
sredstev sklada, posojila, darila in 
drugi dohodki. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. za pripravo in razčiščenjo 

zemljišč (sanacijska dela, odkupi 
stavb, odškodnine za stavbe in zem- 
ljišča, podiranje starih stavb, od- 
voz materiala); 

2. zn gradnjo začasnih in stalnih 
objektov za stanovavce in stavb, ki 
jih jo treba podreti, in za stroške 
v zvezi s preselitvijo stanovavcev; 

3. za dograditev, razširitev in re- 
konstrukcijo obstoječih komunal- 
nih naprav in napeljav, ki so se- 
kundarno omrežje; 

4. za namenska posojila gospo- 
darskim organizacijam in 

5. za druga komunalna dela. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila, s katerimi se 

določijo organizacija sklada ter na- 
čin upravljanja ter poslovanja 
sklada. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima 5 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje občinski ljudski odbor. 

Mandatna doba članov upravne- 
ga odbora traja 2 leti, 

6. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celot- 

ne rezerve, letna vlaganja in re- 
zervo ter rok, do katerega mora 
rezerva doseči določeno višino, do- 
loči svet za komunalne in stano- 
vanjske zadeve v soglasju s svetom 
za industrijo in obrt občinskega 
ljudskega odbora na predlog uprav- 
nega odbora sklada. 
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8. člen 
Naredbodajavec za finančni na- 

črt sklada je načelnik oddelka za 
gradbene in komunalne zadeve ob- 
činskega ljudskega odbora, ki iz- 
vršuje pravico odredbodajavca v 
mejah odločb in sklepov upravnega 
Odbora sklada. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Številka: 402-12/62-04. 
Ribnica, 26. junij 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France lic 1. r. 

OBČINA CERKNICA 
569. 

Občinski zbor občinskega ljud- 
skega odbora Cerknica je na svoji 
seji dne 26, julija 1962 na podlagi 
prvega odstavka 137. člena zakona 
o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev. 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor občinskega ljudske- 
ga odbora Cerknica v volilni enoti 
št. 20 — RAVNIK, ki obsega nase- 
lja: Ravnik. Gradiško, Andrejčje, 
Zavrh, Polšeče, Storovo, Lepi vrh, 
Lahovo, Krajič, Godičcvo, Skufče, 
Skrabče, Strmica, Mramorovo pri 
Lužarjih. Zakraj in Kramplje, ker 
je prenehal mandat odborniku tega 
zbora ALOJZIJU DROBNICU, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, 2. sep- 

tembra 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
in v naseljih 20. volilne enote. 

Številka: 1/2-013-09/62. 
Cerknica. 26. Julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

568. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunu fn financiranjil samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ, 
9t. 52/59) in (|oIočb uredbe o začas- 
nem načinu ureditve pri^pevkf fn- 
Teslitorjev k stroškom za pripravo 

7. člen 
Sklad posluje po določbah za- 

kona o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada za 
vsako leto se določijo s finančnim 
načrtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du s programom skladii upravni 
odbor sklada. 

V programu sklada se določijo 
sredstva sklada In njihova uporaba 
Р0 $mernicali sveta za komunalne 
ui stanovanjske zadeve in sveta za 
industrijo jn obrt občinskega ljud- 
skega odbora. 

VSEBINA 
558. Odlok o epremembi odloka o tavnem 

redu In miru ob?lne Litij«, 
obilnskpm prometnem davkn od pro- 
meta na drobno občine Litija. 

560. Odlok o najvišjem znesku la kupnine 
za kmetijska temljlSfa ob81ne Lilija. 

561. Odlok o doloSitvl prispevka, ki ae steka 
v »kupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij občine Litija. 

562. Odlok o dopolnitvi odloka o poIoSajnlh 
plačah in dodatkih uslužbencev in teh- 
ničnega osebja upravnih In drugih or- 
ganov občine Lilija. 

565. Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic na uradnem potovanju, nado- 
mestilu za ločeno življenje in kilo- 
metrine uslužbencev občinskega ljud- 
skega odbora, njegovih organizacij in 
ravodov občine Litija. 

564. Odlok o spremembi odloka o notranji 
organizaciji upravnih organov občine 
Ljiibljaua-Bežigrad. 

565. Odlok o sprememb! In dopolnitvi оф 
loka o sistemizaciji delovnih mest V 
upravi občine LJubljana-Bežigrad. 

566. Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka 0 krajevnih skupnostih občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

567. Odlok o kategorizaciji 5ol občine Rib- 
nica. 

568. Odlok o ustanovitvi komunalnega skla- 
da občine Ribnica. 

569. Odlok o razpisu nadomestnih Tollle* 
občine Cerknica. 
^aključni računi gospodarskih organi- 



STRAN 240 GLASNIB 

Zaključni račun ELEKTROMEDICINE, Ljubljana, Slomškova 4 
AKTIVA ailANCA na dan 31 decembra I9li(i PASIVA 
Za p 

51 Na/iv ostavke Vnesen 
v ooo din 

A Usaovaa sredstva 
t. Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nih sredstev 
S Sredstva skupne 

oorabe 
S Sredstva skupne poruDe 
• Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

I. Skupna obratna sredstva 
O Izločena sredstva 

t. Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drug№ 
skladov 

I Denarna sredstva neraj 
porelenlh sredstev 
Л. Sredstva v obrafuno 

(o druga aktiva 
I. Kupci in drug«' tenatv» 
) Druas oktlve 

ч k u p a) ■ 

16.057 

1.539 

1.369 

37.097 

2.023 

29.555 
215 

88.755 

iav 
41 Naziv nastavke Znesek 

v 000 din 

A Viri osauvnlh sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev ц 774 
I. DrugI viri osnovnih 

sredstev 7.937 
a viri sredstev skupne 

porab« 
3 Sklad skupne porabe 1.369 
I DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obramlb sredstev 

J. Sklad obratnih sredstev 16.228 
I DrugI viri obratnih 

sredstev 21.172 
D Rezervni sklad 

in drugI skladi 
I. Rezervni sklad In drugi 

skladi 2.308 
t. Viri nerazporejenih 

»redstev 9.679 
e Viri sredstev 

7 obračunu In druga paslve 
). .Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva — 
1». Dobavitelji In druge 

obveznosti j 14.800 
II Orusa pasiva , 4.488 

9 H 11 p a ) 88.735 

Računovodja 
Karel Schvvarzbartl 

Predsednik UO' 
Ing. Vida Janko 

Direktor 
Milan 2un 

Zakjučni račun splošnega gradbenega podjetja »GRADIŠČE«, Cerknica 
AKTIVA BILANCA na dan JI. decembra 1960 PASIVA 
Za p 

31 Naziv postavke Znesek 
v 000 din 

Zap 
it Naziv postavke 

A Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
t Sredstva skupne porabe 
I Denarna sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

t Skupna obratna sredstva 
u izločena sredstva 

I. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drugih 
skladov 

f. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 

B Sredstva v obraCunn 
In druga aktiva 

8 Kupci In druge terjatve 
0 Drug!) aktiva 

s K u p a ] i 

20.608 

2.518 

1.048 
1.362 

277 
1 

18.840 
16.310 
60.964 

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

sredstev 
B Viri sredstev ikupn« 

porabe 
3 Sklad skupne porabe 
1 Drugi vin sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

5 Sklad obratnih sredstev 
I DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

tn drugI skladi 
I. Rezervni sklad In drugi 

skladi 
I- Viri nerazporejenih 

sredstev 
E. Viri sredstev 

v obraCunu In druga pasiva 
9 Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
1# Dobavitelji In druge 

obveznosti 
II Druga pasiva 

S K u p a 11 

Računovodja 
Janez SteržaJ 

Predsednik UO 
Jože Meklnda 

Direktor' 
ing. Oliver Miler 

Zaključni račun »PEKARIJE«, Domžale 
AKTIVA BILANCA na dan JI. decembra 1960 PASIVA 
Zap Naziv nostavke Znesek 

v 000 din 
Zap Naziv postavke Znesek 

v 000 din 

A- Osnovna sredstva 
l. Osnovne sredstva 
1. Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
B. Sredstva skupne 

porabe 
t Sredstva skupne porabe 
I. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstvi 

1 Skupna obratna sredstva 
O. IzIoCena sredstva 

|. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklade In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva nerai 
porelenlh sredstev 
■■ Sredstva v obraCuno 

In druga aktiva 
1 Kupci In druge terlam 
• Drues aktive 

4 K u p ■ ) t 

113 

97 

2.359 

1.302 

3.871 

Vlrt osnovnlb sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
t. Drugi viri osnovnih 

sredstev 
B Viri Sredstev skupne 

porabe 
i. Sklad skupne porabe 
1 DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

I Sklad obratnih sredstev 
« DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

in drugI skladi 
f. Rezerv.D sklad In drugI 

skladi 
i Viri nerazporejenih 

sredstev 
B Viri sredstev 

v obraCunu tn druga pasiva 
). Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva • ' 
II Dobavitelji In druge 

obveznosti 
H Dnies onslva 

9 It u p a ) 

154 

97 

"H 

180 

2.431 
1.009 
3.871 

Računovodja Predsednik OO Direktor; 
Zule Pavlin SreCko Cemažar Alfonz Pire 

Zaključni račun TOVARNE KOVANEGA ORODJA, Kamnik 
AKTIVA BILANCA na đan Si decembra 198« PASIVA 
Zap Naziv postavke Znesek 

■j ooo dir 
'ap s, Nazu oostavke Znesek 

v 000 din 
A Osnovna sredstva 

t. Osnovne sredstva 
t Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
«. B Sredstva skupne 

porabe 
1 Sredstva skupne porabe 
(. Denarne sredstva skupne 

porabe 
O. Obratna sredstva 

i Skupne obratne sredstvt 
O IzIoCena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv 
nega sklade tn drugih 
skladov 

» Denarne sredstva оегег 
poreienlh sredstev 

8. Sredstva v obraCunc 
In druga aktiva 

1 Kupci In druge tenatv« 
1 Druga aktiva 

s k o o a i 

45.109 

2.687 

3.345 
77 

30.722 

1.020 

50.244 
1.860 

135.064 

A Vin usnuvnlb sredstev 
l Sklad osnovnih sredstev 
i Drugi vlrt osnovnih 

sredstev 
e viri sredstev skupne 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
t DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

i Sklad obratnih sredstev 
5 DrugI viri obratnih 

sredstev 
O Rezervni sklad 

In dmgl skladi 
t. Rezervni sklad In drug 

skladi 
t Vin nerazooreienlh 

sredstev 
e Vin sredstev 

v obraCunu In druga paslvr 
i Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
Id Dobavitelji in druge 

obveznosti 
H Dniea nasivh 

' H u o e 1 

31.258 
19.992 

3.390 
1.529 

15.943 
5.894 

1.009 
19.156 

31.849 
5.039 

135.064 

Raćunovođja. PrenseciniJ{ UO; Ulrekiur 
Ivanka Kožuh Stane Brulc Alfonz Boltar 

Zaključni račun MIZARSKEGA PODJETJA, Stari trg pri Rakeku 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra I96(i PASIVA 

Zap gt Naziv postavke Znesku 
v 000 din 

Zap Na/M oustavke Znesek 
v ooo din 

A Osnovna sredstva 
l. Osnovna sredstva 
t. Denarna sredstva osnov- 

nih sredstev 
8 Sredstva skupne 

porabe 
t Sredstva skupne porabe 
(. Denarna sredstva skupne 

porabe 
C. Obratna sredstva 

1. Skupna obratna sredstva 
o IzIoCena sredstva 

1. Denarna sredstva rezerv- 
nega sklada In drugih 
skladov 

1. Denarna sredstva neraz 
porelenlh sredstev 

B. Sredstva v obraCunu 
in druga aktiva 

|. Kupci in druge terjatve 
D Druga nktlva 

H u u p a j t 

31.346 

7.465 

317 

54.178 

2.298 

12.961 
6.241 

114.806 

A. vin osnuvnili sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. DrugI viri osnovnih 

sredstev 
B Viri sredstev skupne 

porabe 
s Sklad skupne porabe 
«. DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

J. Sklad obratnih sredstev 
8. Dragi viri obratnih 

sredstev 
О Rezervni sklad 

In drugi skladi 
f. Rezervni sklad In drugi 

skladi 
t- Viri nerazporejenih 

sredstev 
B. Viri sredstev 

v obraCunu In druga pasive 
D- Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
1». Dobavitelji In druge 

obveznosti 
11 Druga onslva 

8 Kupa)- 

34.704 
4.345 

317 

13.221 ' 
14.524 

2.520 
13.666 

10.500 
11.586 
9.423 

114.806 

Računovodja Predsednik UO Dlrektdr 
A. Nekrep Franc KraSevec V. Turšič 

Zaključni račun gostišča »PRI PETRU«, Jarše 48 
AKTIVA BILANCA n« dan <1. dec-emlira 1960 PAST^ 
ZHM Na/iv oostavke Znesek 7 0011 dir <8 0 i, v.i. rv oosiavKt* /.neseK 

v 1)00 diri^ 

A Osnovna sredstva 
1 Osnovna sredstva 
1 Denarna sredstva osnov 

nlh sredstev 
B Sredstva skupne 

porabe 
i Sredstva skupne porabe 
1 Denarne sredstva skupne 

porabe 
C Obratna sredstva 

t Skupne obratna sredstve 
D IzIoCena sredstva 

1 Denarna sredstva rezerv 
nega sklada In drugih 
skladov 

t. Denarna sredstva nerez 
porelenlh sredstev 
B Sredstva v obraCuno 

In druga aktiva 
8 Kupci in dnioe ipnatv« 0 tv-чрз 

* 4 .1 (S -t 1 

522 

23 

14 
559 

A Vin osnovnlb sredstev 
I Sklad osnovnih sredstev 
J. DrugI viri osnovnlb 

sredstev 
8 Viri sredstev skupne * 

porabe 
S Sklad skupne porabe 
» DrugI viri sredstev 

skupne porabe 
C. Viri obratnih sredstev 

S Sklad obratnih sredstev 
8 DrugI viri obratnih 

sredstev 
D Rezervni sklad 

In drugI skladi 
t Rezervni sklad In drugI 

skladi 
1 Viri nerazporejenih 

sredstev 
E Viri sredstev 

i obraCunu In druga pasiva 
» Kratkoročni krediti 

za obratna sredstva 
II Dobavitelji In druge 

obveznosti ii П' "ra 
* H 11 n Л 1 ■ 

6 

23 

415 
116 
559 

Vodja računovodstva; Predsednik UOi ouektjr 
Terezija Jeretlna 


