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URADNI 
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Ljubljana, 24. avgusta 1962 LETO IX., ŠTEV. 60 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
583. 

Na podlagi 14. in 39. člena te- 
meljnega zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov 
(Ur. list FLRJ št. 52-847/59) in 26. 
бјепа statuta občine Cerknica je ob- 
činski ljudski odbor Cerknica na 
?eji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajavcev dne 26. aprila 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o proračunu občine Cerknica 

za leto 1962. 

1. člen 
Proračun občine Cerknica za leto 

1962 obsega: 
dohodke v znesku 349,242.000 
ki se zmanjšajo za: 
1. 9,3 % od skupnih virov do- 

hodkov za sklad za skupno finansi- 
'anje strokovnega šolstva za ob- 
jnočje okraja Ljubljana 19,239.000 

2. 16,3 fl/o od skupnih virov do- 
hodkov za sklad za skupno finansi- 
rnnje negospodarskih investicij na 
območju okraja Ljubljana 33,668.000 

3. odvod v 10% posebno prora- 
čunsko rezervo 17,294.000, tako da 
ostane za finansiranje proračuna 
279,041.000. 

279,041.000 Ц. izdatke v znesku 

2. člen 
Za Okrajno sodišče Rakek, ki je 

Prešlo v letu 1962 na proračun ob- 
činskega ljudskega odbora Cerkni- 

ca, so zagotovljena sredstva v zne- 
sku 9,743.000 din. 

3. člen 
Vse nove nastavitve pri občinskih 

organih, za katere niso predvideni 
krediti, se morajo izvršiti le na 
predlog pristojnega sveta po pri- 
trditvi Sveita za družbeni plan in 
finance, ki tudi odobrava potrebna 
sredstva. 

4. člen   
Svet za družbeni plan in finan- 

ce se pooblašča, da razporeja sred- 
stva proračunske rezerve za pre- 
malo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna. Odo- 
brava izplačila za izredne izdatke 
iz proračunske rezerve do višine 
četrtletnega plana proračunske re- 
zerve proti naknadnemu poročanju 
občinskemu ljudskemu odboru. 

5. člen 
V primeru neenakomernega do- 

toka proračunskih sredstev sme 
občinski ljudski odbor najeti za 
redno izvrševanje proračunskih iz- 
datkov po občinskem proračunu po- 
sojilo do višine 20,000.000 din. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Ste v.: 4/3-40-8/62 
Datum: 26/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Telič L r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Cerknica za lefo 1962 po delih 

A. DOHODKI: 
1. del — Skupni dohodki 
2. del — Posebni dohodki 
5. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

Skupaj vsi dohodki 

Odvod v sklade in 10 0/o posebno proračunsko 
rezervo 

Ostane za kritje proračunskih izdatkov 

B. IZDATKI: 
1. del — Prosvcta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 

del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Državna uprava in sodstvo 
6. del — Komunalna dejavnost 

del — Negospodarske investicije 
& del — Dotacije: 

— samostojnim zavodom 
— družbenim organizacijam 28,000.000 
— skladom 97,466.000 
— ostale dotacije 8,770.000 

del — Obveznosti in garancije 

din 
206,812.000 

113,802.00 
700.000 

10,000.000 
17,928.000 

349,242.000 

70,201.000 
279,041.000 

7,700.000 
15.840.000 
26.520.000 
73,915.000 

1,600.000 

OBČINA HRASTNIK 
584. 

Na podlagi 14. in 39. člena temeljnega zakona o proračunih in a 
financiranju samostojnih zavodov (Uradni list FLRJ 52-847'59) in 3. toč- 
ke 26. člena statuta občine Hrastnik je občinski ljudski odbor Hrastnik 
na seji občinskega zbora in zbora proizvajalcev dne 31. marca 1962 

sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Hrastnik za leto 1962. 

1. člen 
Proračun občine za leto 1962 obsega: 

din 
389,622.000 

24,533.000 

42,999.000 

2,597.000 

2,497.000 
19,359.000 

297,537.000 
297,537.000 

I. dohodke v znesku 
ki se razporedijo takole: 

i. 9,3 o/o od skupnih virov dohodkov za sklad za skupno fi- 
nanciranje strokovnega šolstva za območje okraja Ljub- 
ljana 

2.16,3 o/o od skupnih virov dohodkov za sklad za skupno fi- 
nanciranje negospodarskih investicij na območju okra- 
ja Ljubljana 

3.1,4 o/o od občinskega prometnega davka na alkoholne pi- 
jače za sklad za telesno vzgojo Hrastnik 

4. 1,4 o/e od občinskega prometnega dovka na alkoholne pi- 
jače za sklad za kulturo Hrastnik 

5. odvod v 10 o/o proračunsko rezervo 
tako da ostane za financiranje proračuna 

II. izdatke v znesku 
2. člen 

Svet za družbeni plan in finance občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik se pooblašča, da razporeja sredstva proračunske rezerve za 
premalo predvidene izdatke po posameznih postavkah proračuna in 
dovoljuje izplačila za izredne izdatke iz proračunske rezerve do zne- 
ska 100.000 din brez posebne odobritve občinskega ljudskega odbora. 

3. člen 
Vse dopustne virmane v okviru zakonitih predpisov odobrava Svet 

za družbeni plan in finance občinskega ljudskega odbora Hrastnik. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 1. januarja 1962. 
Stev.: 400-1/62-3 Predsednik 
Datum: 31. marca 1962 občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko I. r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov občine Hrastnik za leto 1962 po delih 

'0- del — Proračunska rezerva 
Skupaj izdatki 

134,236.000 
7.740.000 

11,490.000 
279,041.000 

A. DOHODKI: 
1. del — Skupni dohodki 
2. del — Posebni dohodki 
3. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

Skupaj vsi dohodki 
Odvod v sklade in 10 e/o posebno proračunsko 

rezervo 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 
B. IZDATKI: 

1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Državna uprava in sodstvo 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del —^ Dotacije: 

— samostojnim zavodom 2,853.000 
— družbeni organizacijam 20,186.000 
— skladom 102,315.000 
— ostale dotacije 22,467.000 

9. del — Obveznosti in garancije 
10. del — Proračunska rezerva 

Skupaj izdatki 

din 
263,798.000 
101,691.000 

3,042.000 
21,091.000 

389,622.000 

92.085.000 
297,537.000 

9,034,000 
26,332.000 
12,423.000 
52,898.000 
16,857.000 
7,010.000 

147,821.000 
13,087.000 
12,075.00« 

297,537.000 
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OBČINA LITIJA 
585. 

Na podlagi 14. in 39. členu temeljnega zakona o proračunih in o fi- 
nnneiranju sumustojnih zavodov (Uradni list FLRJ 52-847/59) je občin- 
ski ljudski odbor Litija na seji občinskega zboiu in zbora proizvajal- 

cev dne 5. aprila 1962 spiejcl 
ODLOK 

o proračunu občine Litija za leto 1962 
1. člen 

Proračun občine Litija za leto 1962 obsega: 
din 

1. dohodke v znesku 351,368.000 
ki se razporedijo takole: 

I.9,3% od skupnih virov dohodkov za sklad za skupno fi- 
nanciranje strokovnega šolstva za območje okraja Ljub- 
ljana 20,920.000 

2.16,5% od skupnih virov dohodkov za sklad za skupno fi- 
nanciranje negospodarskih investicij na območju okraja 
Ljubljana . 36,617.000 

3. za financiranje občinskega sklada za šolstvo: 
a) 21,0t '/• od skupnih virov dohodkov 46,214.000 

b) 100% dopolnilni proračunski prispevek 22,913.000 
c) 50% občinske doklade — obvezne 4,967.000 
d) 50% občinske doklade — neobvezne 7,222.000 81,316.000 

4. odvod v 10% posebno proračunsko rezervo 18,502.000 
tako, da ostane za financiranje proračuna 194,013.000 

II. izdatke v znesku 194,013.000 
2. člen 

Svet za družbeni plan in finance se pooblašča, da razporeja sred- 
stva proračunske rezerve za premalo predvidene izdatke po posamez- 
nih postavkali proračuna in odobrava izplačila za izredne izdatke iz 
proračunske rezerve do višine ene čelrtine letnega plana proračunske 
rezerve proti naknadnemu poročanju občinskemu ljudskemu odboru. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Glasniku«, uradnem vesfniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 1. januarja 1962. 
Stev.: 400-2/62. Predsednik 
Datum; 5. aprila 1962. občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Lilija za lelo 1962 po delih 

10% posebno proračunsko 

A. DOHODKI: 
1. drl — Skupni dohodki 
2. del — Posebni dohodki 
3. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

Skupaj vsi dohodki 
Odvod v sklade in 

rezervo 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 
B. IZDATKI: 

1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — 'Zdravstvena zaščita 
5. del — Državna uprava in sodstvo 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del — Dotacije: 

— samostojnim zavodom 8.000.000 
— družbenim organizacijam 8,900.000 
— skladom 16,114.000 
— ostale dotacije' 6,226.000 

9. del — Obveznosti in garancije 
10. del — Proračunska rezerva 

Skupaj izdatki 

din 
224,923.000 
108,157.000 

415.000 
1,699.000 

16,174.000 
351,368.000 

157,355.000 
194,013.000 

4,242.000 
21,275.000 
15,404.000 
68,166.000 
11.600.000 
3.500.000 

39,240.000 
17,800.000 
12,786.000 

194,013.000 

OBČINA LJUSLJANA-CENTER 
586. 

Na podlagi 3. točke 24. člena statuta občine Ljubljana-Center in 

m i o т " ,Jiro"^'ln!11 ш financiranju samostojnih zavodov ''-KJ. št. 5259, 23/61 in 52/61) je občinsku ljudski odbor Ljub- 
Ijnna-Center na seji občinskega zbora in na seji zbora proizvajalcev 

dne 23. aprila 1962 sprejel 
ODLOK 

o proračunu občine Ljubljana-Center za Iclo 1962. 

1. člen 
Proračun občine Ljubljana-Center za leto 1962 obsega: 

I. dohodke v znesku 
ki se razporedijo takole: 

*■ 1 j5,"''?.0 dohodkov v znesku 1.903.100.000 din za 
9 «00/1 l medobčinski sklad negospodarskih investicij 

ji-? sknPnih dohodkov v znesku 1.903,100.000 din za udeležbo v medobčinski sklad strokovnega šolstva 
3. za namenska sredstva, ki se stekajo v šolski sklad 

v investicijski sklad za ureditev PIT omrežja 

din 
4.164,300.000 

294,900.000 

169.300.000 
387,000.000 
350,000.000 

4. 12,5,/о od skupnih in posebnih dohodkov ▼ znesku 
2.871,100.000 din za finansiranje programu skupnih mest- 
nih potreb 358.800.000 

5. 10,5 "/o od skupnih dohodkov v znesku 1.259,100.000 din 
za finansiranje finančnega plana uprave občinskega ljud- 
skega odbora 205,200.000 

6.5,5 % od skupnih in posebnih dohodkov v znesku 
2.507,100.000 din za 10 0/o posebno rezervo 80,800.000 

7.41,3Ve od skupnih in posebnih dohodkov v znesku 
2.307,100.000 din za sklad za socialno varstvo 260,700.000 

8.3,7'/o od skupnih in posebnih dohodkov v znesku 
2.307,100.000 din za sklad za zdravstvo 85,300.000 

9.12,54/o od skupnih in posebnih dohodkov v znesku 
2.507,100.000 din za komunalni sklad 288,400.000 

10. 10,6 0/o od skupnih in posebnih dohodkov v znesku 
2.307,100.000 din za sklad za pospeševanje kulturne de- 
javnosti 244,500.000 

11.33,3 Vo od skupnih in posebnih dohodkov v znesku 
2.307,100.000 din za šolski sklad 768,300.000 
Skupaj razporejeni dohodki 3.495,200.000 
tako, da ostane za finunsiranjc proračuna občine Ljub- 
ljana-Center . 671,100.000 

11. Izdatke v znesku 671 100 000 
2. člen 

Osebni dohodki in materialni izdatki Okrajnega sodišča I. v Ljub- 
ljani, ki obsega območje občin Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste- 
Polje in Litija, so zajeti v celoti v proračun občine Ljubljana-Center 
s tem, da te občine krijejo izdatke v razmerju 60:30:10. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance občinskega ljudskega odbora se 

pooblašča, da odobrava koriščenje proračunske rezerve za nepredvi- 
dene izdatke v višini 75°/« letnega plana 'proračunske rezerve, vendar 
tako, da sme v vsakem četrtletju odobriti le eno četrtino celotne kvote, 
8 katero sme razpolagati. 

Svet za družbeni plan in finance mora poročati občinskemu ljud- 
skemu odboru vsake tri mesece o uporabi sredstev proračunske re- 
zerve. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Glasniku«, uradnem vesfniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 1. januarja 1962. 
Znak: 1'PV-400/Proračun Podpredsednik 
Datum: Ljubljana, 23. aprila 1962. občinskega ljudskega odbora 

ing. Drago Lipič 1. r. 

dohodkov 

1. del — 
2. del - 
3. del — 
4. del — 
6. del — 

1. del 
2. del 
3. del 
5. del 
6. del 
7. del 
8. del 

9. del 
10. del 

PREGLED 
in izdatkov proračuna občine Ljubljana-Center 

po delih 
A. DOHODKI: 
Skupni dohodki 
Posebni dohodki 
Dohodki državnih organov 
Ostali dohodki 
Prenesena sredstvu 
Skupaj vsi dohodki 
Odvod v sklade in 10 Vo posebno proračunsko 
rezervo 

Ostane za kritje proračunskih izdatkov 
B. IZDATKI: 

Prosveta in kultura 
Socialno varstvo 
Zdravstvena zaščita 
Državna uprava in sodstvo 
Komunalna dejavnost 
Negospodarske investicije 
Dotacije: 
— samostojnim zavodom   
— družbenim organizacijam 66,638.000 
— skladom 22,350.000 
— ostale dotacije 66,638.000 
Obveznosti in garancije 
Proračunska rezerva 
Skupaj izdatki 

za lelo 1962 

din 
1.903,100.000 
2.137,000.000 

1,000.000 
31,200.000 
92,000.000 

4.164,300.000 

3.493,200.000 
671,100.000 

85,867.000 
184,740.000 

9,600.000 

OBČINA LOGATEC 
587. 

Na podlagi 13. odstavka II. točke 
V. dela Tarife prometnega davka 
(Ur. 1. FLRJ, št. 19/61 in 6/62) je 
Občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 18. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o občinskem prometnem davku 

v občini Logatec 
1. člen 

V Tarifi prometnega davka, ki je 
sestavni del Odloka o občinskem 
prometnem davku v občini Logatec 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 27/62) 

148,788.000 
189,766.000 
52,339,000 

671,100.000 

se v delu C — splošna tarifa — tar. 
žt 5 spremeni in se glasi' 

»5. a) Od prometa na drobno v 
trgovini od motornih koles, skuter- 
jev, mopedov in osebnih avtomobi' 
lov po stopnji 3 %. 

b) Na ves ostali maloprodajni 
promet v trgovini po stopnji 5 %. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Številka: 421 -4/62-4. 
Datum: 18. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič I. r. 
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588. 
Na podlagi 1. čl. temeljnega zako- 

na o občinski dokladi in o posebnem 
krajevnem prispevku {Ur. 1. FLRJ, 
žt. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 in 52/59) 
Je Občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 24. julija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
uvedbi občinske doklade na dohodke 
od kmetijstva, samostojnih poklicev 
in drugega premoženja za leto 1962 

v občini Logatec 

1. člen 
2. člen odloka o uvedbi občinske 

doklade na dohodke od kmetijstva, 
samostojnih poklicev in drugega 
Premoženja za leto 1962 se spremeni 
in se glasi: 

»Osnova za občinsko doklado od 
kmetijstva za leto 1962 je ugotov- 
ljeni katastrski dohodek od kmetij- 
stva, doklada pa se odmeri posebej 
za gozdove in posebej za kmetijsko 
Površino, in sicer po naslednjih stop- 
njah: 

1. za gozdne površine, in sicer: 
a) v katastrskih občinah: Zibrše, 

Medvedje brdo, Zirovski vrh, Ko- 
Privnik, Vrsnik I, Vrsnik II, Ledine 
— del, Dole — del, Zaplana — del. 
Davčna osnova Se plača občinska 

(din) doklada po stopnji 
nad do . 

30.000 2 % 
30.000 50.000 3 % 
50.000 80.000 4 c/c 
80.000 120.000 5 % 

120.000 160.000 6 % 
160.000 200.000 7 % 
200.000 dalje 8 % 

b) v katastrskih občinah: Dobra- 
fceva, Ziri, Ledinica, Opale, Dolenji 
Logatec, Blekova vas. Gorenji 
Logatec, Grčarevec, Laze, Novi svet, 
Hotedršica, Petkovec, Rovte, Vrh, 
Kačja vas in Ravnik 

120.000 
160.000 
200.000 
250.000 
300.000 
400.000 

160.000 
200.000 
250.000 
300.000 
400.000 
dalje 

/8% 
17% 
18% 
20 % 
22% 
24% 

c) v katastrskih občinah: Grča- 
revec in Laze 
Davčna osnova Se plača občinska 

(din) doklada po stopnji 
nad do 

30.000 14 % 
30.000 50.000 16 % 
50.000 - 80.000 18% 
80.000 120.000 19 % 

120.000 160.000 21 % 
160.000 200.000 23 % 
200.000 250.000 24 % 
250.000 300.000 25 % 
300.000 400.000 26 % 
400.000 dalje 28 % 

Občinska doklada se odmeri od 
skupnega katastrskega dohodka ce- 
lotnega gospodarstva po stopnjah, 
ki so določene za katastrsko občino, 
v kateri se nahaja sedež gospodar- 
stva. 

Izjemoma se za naselje Zabrež- 
nik, Lavrovec in za zaselek Podpe- 
sek in Lom uporabi stopnja pod b) 
druge točke. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 010-2/62. 
Datum: 24. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglic I. r. 

— štirje člani, ki jih imenujejo: 
Komunalno podjetje Logatec, Kme- 
tijska zadruga Logatec, Avto-moto 
društvo Ziri in Turistično društvo 
Logatec. 

6. člen 
Za zadeve sklada je pristojen Svet 

za urbanizem, stanovanjsko izgrad- 
njo in komunalne zadeve. 

Administrativno delo sklada 
opravlja upravni organ občinskega 
ljudskega odbora, pristojen za grad- 
bene in komunalne zadeve. 

7. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne 

rezerve, letno vlaganje v rezervo in 
rok, do katerega mora rezerva dose- 
či določeno višino, odloči ustanovi- 
telj s pravili sklada. 

8. člen 
Sedanji cs'ni sklad Občinskega 

ljudskega oc Logatec se odpravi 
z 31. marec. ЈУ62. Neuporabljena 
sredstva in ooveznosti sklada, vštev- 
ši njegova sredstva, ki so blokirana 
za rezervo, preidejo na cestni sklad 
občine Logatec, ki je ustanovljen s 
tem odlokom. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 010-22/62. 
Datum: 18. junija 62. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglic 1. r. 

Davčna osnova 
(din) 

,nad do 
30.000 

30.000 50.000 
50.000 80.000 
80.000 120.000 

120.000 160.000 
160.000 200.000 
200.000 dalje 

Se plača občinska 
doklada po stopnji 

8% 
10 % 
12% 
14 % 
16% 
18% 
20 % 

cer: 
2. Za kmetijske površine, in si- 

a) v katastrskih občinah: Ziri, 
Dobračeva, Ledinica, Opale, Dole- 
nji Logatec, Blekova vas. Gorenj' 
Logatec, Hotedršica, Petkovec, Rov- 
te in Vrh 

Davčna osnova 
(din) 

nad do 
30.000 

30.000 50.000 
50.000 80.000 
80.000 120.000 

120.000 160.000 
ieo.ooo 200.000 
200.000 250.000 
250.000 300.000 
300.000 400.000 
400.000 dalje 

Se plača občinska 
doklada po stopnji 

38% 
20% 
22% 
24% 
26% 
28% 
30% 
32% 
34 % 
36% 

, b) v katastrskih občinah: Zirov- 
»ki vrh, Koprivnik, Vrsnik I, Vrsnik 
Ц, Ledine — del. Dole — del, Rav- 
nik, Zibrše, Medvedje brdo, Kačja 
Vas, Novi svet in Zaplana 
Davčna osnova Se plača občinska 

(din) doklada po stopnji 
nad do 

30.000 12 % 
30.000 50.000 13 % 
50.000 80.000 14 % 
80.000 120.000 15 % 

589. 
Na podlagi 31. člena Zakona o 

cestnih podjetjih (Ur. 1. FLRJ, stev. 
27-460/61) in 27. člena statuta občine 
Logatec, je Občinski ljudski odbor 
Logatec sprejel na seji občinskega 
zbora in seji zbora proizvajalcev dne 
18. junija 1562 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada obči- 

ne Logatec 

1. člen 
Ustanovi se cestni sklad občine 

Logatec (v nadaljnjem besedilu: 
sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. dohodki za finansiranje vzdr- 

ževanja, rekonstrukcije in gradnje 
cest, ki pripadajo Občinskemu ljud- 
skemu odboru Logatec po zakonu o 
cestnih podjetjih, oziroma po pred- 
pisih, izdanih na • podlagi tega za- 
kona; 

2. dotacija iz občinskega prora- 
čuna; 

3. drugi dohodki (dotacija, pomoč, 
darila, posojila). 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo 

za vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
gradnjo javnih cest 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila. S pravili se 

določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. 

5. člen 
Upravni odbor sklada sestavljajo: 
— predsednik in dva člana, ki 

Ju imenuje občinski ljudski odbor 
izmed prometnih in drugih javnih 
delavcev; 

izločiti vse živali ženskega spola, ki 
so nastale z začasnim uporabnim 
križanjem. 

6. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo 

po predpisih 12. in 13. člena Zakona 
o ukrepih za napredek živinorejske 
proizvodnje. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, objavi pa se tudi 
na krajevno običajni način. 

Številka: 010-16/62. 
Dne 30. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglic 1. r. 

590. 
Na podlagi 1. in 2. člena ter 2. 

odstavka 4. člena Zakona o ukrepih 
za napredek živinorejske proizvod- 
nje (Ur. 1. LRS, št. 17-103/60) in na 
predlog sveta za kmetijstvo in goz- 
darstvo Občinskega ljudskega odbo- 
ra Logatec z dne 18. maja 1962 je 
Občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 18. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o zamenjavi pinegavske pasme go- 
veje živine na območju Krajevnega 

odbora Ziri 

1. člen 
Pri zasebnih živinorejcih se mora 

postopoma zamenjati vsa goveja ži- 
vina pinegavske pasme ženskega 
spola s sivorjavo pasmo. 

2. člen 
Na območju Krajevnega odbora 

Ziri je v zasebnih rejah dopustno 
umetno osemenjevanje krav in telic 
le s semenom plemenskih bikov si- 
vorjave pasme. 

3. člen 
Vsa ženska teleta pinegavske 

pasme, rojena po 1. mareu 1962, se 
morajo obvezno oddati v zakol do 
4. mesecev starosti. Vsi biki do 4 
mesecev starosti se morajo obvez- 
no rezati. Do konca leta 1963 pa bo 
potrebno izločiti tudi vse pinegavske 
krave nad 5 let starosti. 

4. člen 
Kmetijska gospodarska zadruga 

»Sora« Ziri je dolžna priskrbeti po- 
trebno število ženskih telet sivorja- 
ve pasme, za zamenjavo. 

5. člen 
Do zamenjave vseh pinegavskih 

krav se dopušča začasno uporabno 
križanje s semenom sivorjave pa- 
чше. Iz nadaljnje reje pa se morajo 

591. 
Na podlagi 57. in 11. člena Zako- 

na o zdravstvenem varstvu in orga- 
nizaciji zdravstvene službe v LRS 
(Ur. 1. FLR, št. 9/61), je Občinski 
ljudski odbor Logatec na svoji seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 18. junija 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o preimenovanju zdravstvene posta- 
je Logatec v Zdravstveni dom Lo- 

gatec 
1. 

Zdravstvena postaja Logatec, ki 
je bila ustanovljena z odločbo Okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana- 
okolica št. V. 42-39/1 od 11. junija 
1955, se preimenuje v Zdravstveni 
dom Logatec. 

2. 
Ta odločba se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana. 
Številka: 022-12/62. 
Dne 18. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1. r. 

592. 
Na podlagi 16. člena Zakona o or- 

ganizaciji uprave (Ur. 1. LRS, štev. 
22/59), 27. člena statuta občine Loga- 
tec je Občinski ljudski odbor Loga- 
tec na seji občinskega zbora ter seji 
zbora proizvajalcev dne 24. julija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o sistemizaciji 
delovnih mest v upravi občinskega 

ljudskega odbora Logatec 

1. člen 
Spremeni se 1. člen odloka o si- 

stemizaciji delovnih mest v upravi 
občinskega ljudskega pdbora Loga- 
tec št. 010-10/62 (Glasnik št. 43/62) 
z dne 9. maja 1962, s tem, da se pod 
II. oddelek za splošne in notranje 
zadeve in družbene službe sistemi- 
zira novo delovno mesto kurirja — 
osnovna izobrazba. 

Nadalje se pod III. oddelek za. 
gospodarstvo ukine delovno mesto 
referenta za komunalne in stano- 
vanjske zadeve —, višja strokovna 
izobrazba in 3 leta upravne prakse. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Stev. 010-10/62. 
Datum: 24. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odboru 

Peter Naglič 1. X, 
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593. 
Na podlagi 5. in 47. člena Uredbe 

o povračilih potnih in drugih stro- 
škov javnih uslužbencev (Ur. list 
FLRJ, št. 9/61, 15/61, 24/61 in 16/62) 
in 27. člena statuta občine Logatec 
je občinski ljudski odbor Logatec 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 18. junija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o dnevnicah, 
nadomestilih za ločeno življenje in 
kilometrini za uslužbence organov 
občinskega ljudskega odbora Logatec 

1. člen 
Prvi člen odloka o dnevnicah, na- 

domestila za ločeno življenje in ki- 
lometrini za uslužbence organov Ob- 
činskega ljudskega odbora Logatec 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 67/61) 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Dnevnice uslužbencev organov 
Občinskega ljudskega odbora Loga- 
tec znašajo; 

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

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

Honorarnim uslužbencem se do- 
loči dnevnica po honorarju v skla- 
du z določbami, ki veljajo za redne 
uslužbence. 

Honorarnim uslužbencem, ki jim 
honorarna služba ni edini poklic, se 
določi dnevnica po glavnem poklicu, 
če je to zanje ugodnejše. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 18. aprila 1962. 

Številka: 010-15/62. 
Logatec, dne 18. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglic 1. r. 

din 
236,924.000 

14,344.000 

25,141.000 
14,134.000 

183.305.000 
183,303.000 

OBČINA MEDVODE 
594. 

Na podlagi 14. in 39. člena temeljnega zakona o proračunih in o 
finansiranju samostojnih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 52-847/59) in 
2. točke 26. člena statuta občine Medvode, je občinski ljudski odbor 
Medvode na seji občinskega zbora in zbora proizvajalcev dne 

13. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o proračunu občine Medvode za leto i%2, 

1. člen 
Proračun občine Medvode za leto 1962 obsega: 

I. dohodke v znesku 
ki se zmanjšajo za: 

1. 9,3 »/o od skupnih virov dohodkov za sklad za skupno fi- 
nansiranje strokovnega šolstva za območje okraja Ljub- 
ljana 

2. 10,30/c od skupnih virov dohodkov za sklad za skupno fi- 
nansirunje negospodarskih investicij na območju okraja 
Ljubljana 

3. odvod v 10 Vo posebno proračunsko rezervo 
tako da ostane za finansiranje proračuna 

11. izdatki v znesku 
2. člen 

Vse nove nastavitve pri občinskih organih in zavodih, za, katere 
v njegovih predračunih niso predvideni krediti, se morajo izvršiti le 
na predlog pristojnega sveta po potrditvi Sveta za družbeni plan in 
finance, ki tudi odobrava potrebna sredstva. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance se pooblašča, da razporeja sred- 

stva proračunske rezerve za premalo predvidene izdatke po posamez- 
nih postavkah proračuna in odobrava izplačila za izredne izdatke iz 
proračunske rezerve proti naknadnemu poročanju občinskemu ljud- 
skemu odboru. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Glasnikuc, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 1. januarja 1962. 
5tev.: 010-11'62-04. Predsednik 
Datum: Medvode, 13. aprila 1962. občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Trnmte 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Medvode za leto 1962 po delih 

A. DOHODKI: din 
1. del — Skupni dohodki 154,240.000 
2. del — Posebni dohodki 71,182.000 
3. del — Dohodki državnih organov 200.000 
4. del — Ostali dohodki 2,069.000 
6. del — Prenesena sredstva 9,233.000 

Skupaj vsi dohodki 236,924.000 
Odvod v sklade in 10 Vo posebno proračunsko 

rezervo 53,619.000 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 183,305.000 

B. IZDATKI: 
1. del — Prosveta in kultura 3,700.000 
2. del — Socialno varstvo 6,000.000 
3. del — Zdravstvena zaščita 7,000.000 
5. del — Državna uprava in sodstvo 37,000.000 
6. del — Komunalna dejavnost 5,000.000 
7. del — Negospodarske investicije — 

8. del — Dolacije: 
— samostojnim zavodom 
— družbenim organizacijam 
— skladom 
— ostale dotacije 

9. del — Obveznosti in garancije 
10. del — Proračunska rezerva 

Skupni izdatki 

13,250.000 
43,700.000 
16,750.000 73,700.000 

33,295.000 
17,610.000 

183,305.000 

OBJAVE 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev v OB- 
ČINSKI ZBOR Občinskega ljudske- 
ga odbora Medvode, ki so bile 12, av- 
gusta 1962, v volivnl enoti št. 17 in 

v volivni enoti št. 4. 
1. 

V volivnl enoti št. 17 Moše, Dra- 
gočajna sta kandidirala dva kandi- 
data in sicer: 

1. VOVK (Luka) Pavel, Moše 25, 
ki je dobil 79 glasov 

2. GANTAR (Mirko) Mirko, Med- 
vode 110, ki je dobil 45 gasov 

Neveljavne glasovnice so bile 4. 
V volivni enoti je skupno 198 vo- 

livnih upravičencev. 
Od tega je glasovalo 128 volivnih 

upravičencev. 
Za odbornika je bil Izvoljen tov. 

VOVK (Luka) Pavel, Moše 25. 
2. 

V volivni enoti št. 24, Medvode 
se pri nadomestnih volitvah volita 
dva odbornika, kandidirali so štirje 
kadidati in sicer: 

1. KRAJSEK (Jože) Dare, Medvo- 
de 107, kd je dobil 301 glas; 

2. OREL (Franc) Franc, Medvode 
65, ki je dobil 215 glasov; 

3. MARINKO (Jože) Zdravko, 
Medvode 112, ki je dobil 214 glasov; 

4. BERTONCELJ (Janez) Mirko, 
Medvode 133, ki je dobil 143 glasov. 

Neveljavnih je bilo 17 glasovnic. 
V volivni enoti je skupno 790 

volivnih upravičencev, od tega je 
glasovalo 462 upravičencev. 

Za odbornika sta bila izvoljena: 
1. KRAJSEK (Jože) Dare, Med- 

vode 107; 
2. OREL (Franc) Franc, Medvo- 

de 65. 
Komisija ni ugotovila pri izvedbi 

volitev nobenih nepravilnosti. 
St. ObVK 2/62 
Datum: 14. 8. 1962 

Namestnik predsednika': 
dr. Saša KORON 1. r. 

Tajnik: 
Tone PLESEC I. r. 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev V ZBOR 
PROIZVAJALCEV Občinskega ljud- 
skega odbora Medvode, v proizva- 
jalski skupini industrije, trgovine in 
obrti, ki so bile 10. avgusta 1962, v 
volivni enoti št. 2 obrat Celuloze, 
št. 3 Tov. spec. mizarskih izdelkov 
»SORA« Medvode in št. 5 Tesnilka 
Medvode in Pošta Medvode in 

Smlednik 
V volivni enoti št. 2 — Celuloza 

se pri nadomestnih volitvah voli en 
odbornik, kandidirali so ti'ije kan- 
didati. in sicer: 

1. TOMAŽIN (Janez) Lado, Med- 
vode 110. ki ie dobil 103 glasove: 

2. KOPRIVNIK (Mihael) Ivan, 
Medvode 110, ki je dobil 38 glasov; 

3. DIMC (Franc) Niko, Svetje 16, 
ki je dobil 53 glasov. 

Neveljavnih je bilo 5 glasovnic. 
V volivni enoti je vpisanih v vo- 

livni imenik 278 vol upravičencev. 
Od tega jih je glasovalo 199 vol. 

upravičencev. 
Za odbornika je bil izvoljen: 

TOMAŽIN (Janez) Lado, Med- 
vode 110. 

2. 
V volivni enoti št. 3 — »Sors« 

Medvode se pri nadomestnih volit- 
vah voli en odbornik, so kandidirali 

1. JERSlN (Jože) Jože, Medvode, 
ki je dobil 84 glasov; 

2. 2ITNIK (Katarina) Srečo, 
Medvode, ki je dobil 45 glasov. 

Neveljavna je bila ena glasovni- 
ca. 

V volivni imenik je vpisanih 166 
vol. upravičencev. 

Glasovalo jih je 93. 
Za odbornika je bil izvoljen: 
JERSlN (Jože) Jože, Medvode. 

3. 
V volilni enoti št. 5 »Tesnilka'" 

Medvode, Pošta Medvode, Smlednik, 
v kateri se pri nadomestnih volit- 
vah voli en odbornik, so kandidirali 
trije kandidati, in sicer: 

1. JEMEC (Janez) Stanislav, Med- 
vode 35 b, ki je dobil 28 glasov; 

2. PETAC (Leopold) Franc, Goti- 
čane 50, ki je dobil 62 glasov; 

3. PALClC (Jakob) Leon, Medvo- 
de 134, ki je dobil 73 glasov. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 6. 
V volivnl enoti je vseh volivnih 

upravičencev 219. 
Od tega je glasovalo 169 volivcev. 
Za odbornika je bil izvoljen: 
PALClC (Jakob) Leon, Medvode 

134. 
Komisija ni ugotovila pri izvedbi 

volitev nobenih nepravilnosti. 
St. ObVK: 5/62 
Datum: 14/8-1962 

Namestnik predsednika: 
dr. Saša KORUN 1. r. 

Tajnik: 
Tone PLESEC 1. r. 

VSEBINA 
583 — Odlok o proračunu za leto 1962 ob- 

čine Cerknica 
584 — Odlok o proračunu za leto 1%2 ob- 

čine Hrastnik 
585 — Odlok o proračunu občine za leto 

1962 občine Litija 
586 — Odlok o proračunu za leto 1962 ob- 

čine Ljubljana-Center 
587 — Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem davku 
občine Logatec 

588 Odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o uvedbi občinske doklade 
dohodke od kmetijstva, samostojni'1 

poklicev in drugega premoženja 
leto 1962 občine Logatec 

589 — Odlok o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Logatec 

590 — Odlok o zamenjavi pinegavske pa4' 
me goveje živine na območju K*"a' 
jevnega odbora Ziri občine Logatc^ 

591 — Odločba o preimenovanju Zdravstvi; 
ne postaje Logatec v Zdravstveni 
dom Logatec 

592 — Odlok o spremembi odloka o siste- 
matizaciji delovnih mest v upra* 
vi občine Logatec 

593 — Odlok o spremembi odloka o dne^' 
nicah, nadomestilih za ločeno Živ' 
Ijenjc in kilometrini za uslužbenc® 
organov občine Logatec 

594 — Odlok o proračunu za leto 1962 ob- 
čine Medvode 
Poročilo o izidu nadomestnih vol*' 
tev v občinski zbor in zbor proiz" 
javcev občinskega ljudskega odbora 
ledvode. 


