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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK 
(.2?. 

Na podlagi drugega in tretjega 
^stavka 11. člena zakona o prora- 
čunskem prispevku iz osebnega do- 
?0dka delavcev (Uradni list FLRJ 

17/61, 44/61 in 52/61) je Občinski 
V.udski odbor Kamnik na seji ob- 
cinskega zbora in na seji zbora 
Pfoizvajavcev dne 11. septembra 

62 sprejel 

ODLOK 
? oprostitvi Invalidskih učnih de- 
lnic za gluho mladino v Ljubljani 
P'ačevanja dela proračunskega pri- 
devka iz osebnega dohodka delav- 

cev, ki pripada občini Kamnik 

1. člen 
, Invalidske učne delavnice za 

puho mladino v Ljubljani se za 
'eto 1952 oprostijo plačevanja tiste- 
»a dela proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev, ki pri- 
Pada občini Kamnik. 

2. člen 
. Invalidske učne delavnice za 

s'uho mladino v Ljubljani vložijo 
J'roščeni del proračunskega pri- 
devka iz osebnega dohodka delav- 
ev v svoj poslovni sklad. 

3. člen 
v Ta odlok velja od dneva objavo 

, »Glasnikuc, uradnem vestniku 
*5raja Ljubljana, uporablja pa se 
^ 1- januarja 1962. 

St. 020-58/62-1/1. 
Kamnik, dne 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

3. člen 
Cas fluorografiranja določi Svet 

za zdravstvo občinskega ljudskega 
odbora Kamnik. 

4. člen 
Po izvrženem fluorografiranju so 

morajo na individualni poziv pri- 
stojnega upravnega organa za zdrav- 
stvo ali pooblaščenega zdravstve- 

7. člen 
Ta odlok dobi veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasnikuc, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

St. 020-60/62-1/1. 
Kamnik, dne 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

628. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

, jAkona o občinskih ljudskih od- 
?0rih (Uradni list LRS št. 19-88/52) 
. r '• in 8. člena temeljnega zakona 
? Prekrških (Ur. 1. FLRJ št. 2-22/59) 

Občinski ljudski odbor Kamnik 
j? skupni seji občinskega zbora in 

proizvajavcev dne 11. sep- 
•ftbra 1962 sprejel 

ODLOK 
0 obveznem fluorografiranju 

Prebivavstva v občini Kamnik 

1. člen 
ђ. Zaradi preprečevanja in zatira- 
jjJtt tuberkuloze se izvede obvezno 
^Uorografiranje vseh prebivavcev 
I občini Kamnik, ki so rojeni v 

1943 in starejših ter vseh za- 
^slenih oseb ne glede na starost. 

2. člen 
^luorografiranje je brezplačno, 

^oški fluorografironja gredo Ж 
eine občinskega proračuna. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 50. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 

0L0 Ljubljana 

Na podlagi 83. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
48. člena statuta okraja Ljubljana 

sklicujem 
50. sejo obeh zborov, ki bo v petek, dne 28. septembra 1962 ob 9. uri 
dopoldne v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: ' 

1. Poročilo o izvajanju smernic resolucije o politiki gospodarskega 
razvoja okraja v I. polletju 1962 in o gibanju gospodarstva za 
razdobje januar—avgust 1962. 

2. Poročilo o pripravah za gradnjo nove bolnice v Ljubljani. 
3. Poročilo komisije za likvidacijo okrajnega gozdnega sklada. 
4. Predlog odloka o spremembah odloka o višini dnevnic za uradna 

potovanja, nadomestila za ločeno življenje in kilometrine za 
uslužbence organov okrajnega ljudskega odbora. 

5. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o organizaciji upravnih 
organov, izvolitvi ter pravicah in dolžnostih sveta delovnega 
kolektiva in arbitražnega sveta uprave okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana. 

6. Predlog odloka o spremembi odloka o sistemizaciji delovnih 
mest v upravnih organih okrajnega ljudskega odbora. 

7. Garancije. 
8. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati 
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. " 

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

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

nega zavoda odzvati na kontrolni 
pregled pozvane osebe. 

5. člen 
Svet za zdravstvo Občinskega 

ljudskega odbora Kamnik je po- 
oblaščen, da izda za izvajanje tega 
odloka natančnejše predpise in 
ukrepe. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje, kdor se ne ude- 
leži fluorografiranja ali kontrolnega 
pregleda ali ki sicer ovira izvršitev 
tega odloka ali na njegovi podlagi 
izdanih predpisov in ukrepov. 

629, 
Občinski ljudski odbor Kamnik 

je na podlagi 5. in 47. člena uredbe 
o povračilih potnih in selitvenih 
stroškov javnih uslužbencev (Uradni 
list FLRJ št. 9/60, 15/61 in 21/61) 
ter 1. člena uredbe o spremembi 
uredbe o povračilih potnin in dru- 
gih stroškov javnih uslužbencev 
(Uradni list FLRJ št. 16/62) na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 11. septembra 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življeneje in kilometrino za 

uslužbence organov občinskega ljud- 
skega odbora Kamnik in zavodov 

1. člen 
1. člen odloka o dnevnicah, na- 

domestilu za ločeno življenje in 
kilometrini za uslužbence organov 
Občinskega ljudskega odbora Kam- 
nik in zavodov (>Glasnikc okraja 
Ljubljana št. 179 z dne 20. oktobra 
1961) se spremeni tako, da se glasi: 

uslužbencem občinskih organov 
pripada za službena potovanja na 
območju občine dnevnica, in sicer: 

1. uslužbencem, ki so razvrščeni 
do XL plačilnega razreda, in teh- 
ničnemu osebju — 1700 din; 

2. uslužbencem, ki so razvrščeni 
od X. plačilnega razreda naprej, 
in tehničnemu osebju z izobrazbo 
visokokvalificiranega delavca — 
2000 din. 

Za službena potovanja v kraju 
izven območja občine pa lahko taj- 
nik občinskega ljudskega odbora v 
posebno upravičenih primerih od- 
redi višjo dnevnico, in sicer: za 
uslužbence pod točko 1 lega člena 
do 2000 din, pod točko 2 pa 2500 din. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa 

se v >Glasnikuc, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 020-19/62-1/1. 
Kamnik, dne 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
630. 

Na podlagi 12. člena zakona o 
proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 17/61, 44/61 in 52/61) ter 
8. in 10. člena statuta občine Ko- 
čevje je občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajavcev dne 
11. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o dopolnilnem 

proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev 

1. člen 
V odloku o dopolnilnem prora- 

čunskem prispevku iz osebnega do- 
hodka delavcev (>Glasnik< okraja 
Ljubljana št. 55-526/62) se 4. člen 
črta. Naslednji členi otlloka pa so 
za eno številko zmanjšajo. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 010-6/62-4/1. 
Kočevje, dne 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Beučina 1. r. 
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631. 
Na osnovi odredbe o mar/ah v 

trgovini na debelo in drobno točke 2 
in 4 (Uradni list FLRJ št. 17/62) 
izdaja Oddelek za gospodarstvo in 
komunalne zadeve pri Občinskem 
ljudskem odboru Kočevje naslednjo 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno: 

1. 
Trgovsko podjetje na debelo iu 

drobno »TRGOPROMET« Kočevje 
sme zaračunavati za kritje stroškov 
v prometu na drobno z industrij- 
skimi izdelki in živili industrijskega 
izvora maržo v taki višini, da po- 
vprečni pribitek na fakturne ceno 
brez odbitka morebitnih popustov 
(rabat, kasaskonto) v določenem 
obračunskem razdobju (periodični 
obračun) ne bo presegal v posamez- 
nih trgovinah naslednjih odstotkov: 

Določbe te odredbe ne veljajo 
za izdelke in pridelke, za katere 
so se s posebnimi predpisi določile 
piodajne cene ali način njihovega 
oblikovanja, kakor tudi ne za iz- 
delke in pridelke, katere prodajajo 
trgovine na drobno z dogovorjenimi 
popusti po ceni, ki jo je določil 
proizvajavec ali uvoznik kot pro- 
dajno ceno v prometu na drobno. 

Ta odredba začne veljati 25. 6. 
1962, uporablja pa se od 1. 1. 1962 
dalje. 

St. 330-11/62-5/14. 
Kočevje, dne 13. septembra 1962. 

Načelnik 
oddelka za eospodarstvo in 

komunalne zadeve: 
Slane Ocepek 1. r. 

1. TEHNIKA Kočevje 
2. ZELEZNINA, Kočevje 
3. MANUFAKTURA, 

Kočevje 
4. TEKSTIL, Kočevje 
5. TKANINA. Kočevje 
6. PAPIRNICA IN 

KNJIGARNA, Kočevje 
7. GALANTERIJA. 

Kočevje 
8. OBUTEV, Kočevje 
9. SADJE-ZELENJAVA, 

Kočev je 
10. PREHRANA, Kočevje 
11. SPECERIJA, Kočevje 
12. HRANA, Kočevje 
13. OSKRBA, Kočevje 
14. POTROŠNIK, Kočevje 
15. IZBIRA, Stara cerkev 
16. KOLONIALE, Zeljne 
17. KOSTEL, Livold 
18. ROG, Koprivnik 
19. ZARJA, Stari log 
20. ŽIVILA. Mozelj 
21. PRESKRBA, Osilnica 
22. POSTREŽBA. 

Banja loka 
23. KOLPA, Fara 
24. POLJ ANKA, Predgrad 
25. CABRANKA, Papeži 
26. MOSEN1K, Morava 
27. KREMPA. 

Bosljiva loka 
28. RUDAR, Rudnik 

15.50/o 
18 •/« 632. 

Na osnovi odredbe o maržah v 
trgovini na debelo in drobno točki 2 
in 4 (Uradni list FLRJ št. 17/62) 
izdaja oddelek za gospodarstvo in 
komunalne zadeve Občinskega Ijud- 

22 Vo skega odbora Kočevje naslednjo 

18 Ve 
18 •/. 
18 •/• 

22 •/» 
20 •/• 

40 •/» 
15 »/o 
14,5»/« 
14 •/« 
13,50/i 
13.5«/e 
14 •/• 
16 •/. 
16 •/« 
18 »/o 
20 Ve 
17 Vo 
15,5»/o 

15,5°/« 
19 Vo 
18 V« 
17,5V. 
18 Vo 

21 Vo 
14,5Vo 

V gornji marži so odvisni stroški 
že všteti in se ne morejo preraču- 
navati posebej. 

2. 
Po določbah 1. točke citirane od- 

redbe smejo trgovine pri posamez- 
nih predmetih znotraj blagovnih 
skupin odstopati navzgor aJi na- 
vzdol od določenega najvišjega po- 
vprečja, vendar tako, da povprečje 
marže v enem obračunskem razdob- 
ju (periodičnem obračunu) ne sme 
presegati s to odredbo določenega 
odstotka. Ce pa bi to odstopanje 
vplivalo na zvišanje nivoja cen iz 
decembra 1961 ali neposredno pred 
tem, če to blago v decembru ni bilo 
v prodaji, smo trgovina zaračuna- 
vati največ tisto maržo, ki jo je 
obračunavala v navedenem obdobju 
leta 1961. 

3. 
Nivo cen iz decembra 1961 Je 

lahko višji za 2Vo nri blagu, za ka- 
terega se plačuje občinski prometni 
davek na maloprodajo po stopnji 
50/o in ISV« na naravna vina, za 
katera se plačuje prometni davek 
[K) stopnji 25Vo. 

To zvišanje cen pa ne more vpli- 
vati na prekoračitev s to odredbo 
določene povprečne marže na po- 
samezno trgovino. 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno 

1. 
Kmetijska zadruga Kočevje sme 

zaračunavati za kritje stroškov v 
prometu na drobno z reprodukcij- 
skim materialom maržo v taki vi- 
šini. da povprečni pribitek na fak- 
turne cene brez odbitka morebitnih 
fiopustov (rabat, kasaskonto) v do- 
očenem obračunskem razdobju (pe- 

riodični obračun) ne bo presegal 
v posameznih prodajnih skladiščih 
naslednjih odstotkov: 

1. Prodajno skladišče Kočevje 13V« 
2. Prodaj, skladišče Predgrad 13 Vo 
3. Prodajno skladišče Fara 13 Vo 
4. Prodajno skladišče Struge 13 Vo 
5. Prod. skladišče Banja loka 13 Vo 
6. Prodajno skladišče Osilnica 13 Vo 

V gornji marži niso všteti pre- 
vozni stroški in se smejo priraču- 
navati posebej. Prevozni stroški so 
pribijejo na formirano prodajno 
ceno. 

2. 
Po določbah 1. točke citirane 

odredbe smejo prodajna skladišča 
pri posameznih predmetih znotraj 
blagovnih skupin odstopati navzgor 
ali navzdol od določenega najviš- 
jega povprečja, vendar tako, da po- 
vprečje marže v enem obračunskem 
gbdobju (periodičnem obračunu) no 
sme presegati s to odredbo dolo- 
čenega odstotka. Ce pa bi to od- 
stopanje vplivalo na zvišanje ni- 
voja cen iz decembra 1961 ali ne- 
posredno pred tem, če to blago v 
decembru ni bilo v prodaji, sme 
prodajno skladišče zaračunavati 
največ tisto maržo, ki jo je obra- 
čunavalo v navedenem obdobju 
leta 1961. 

3. 
Določbe te odredbe ne veljaio 

za izdelke, za katere so s poseb- 
nimi predpisi določene prodajne 
cene ali način njihovega oblikova- 
nja, kakor tudi ne za izdelke, ka- 
tere prodajajo prodajna skladišča 
na drobno z dogovorjenimi popusti 
po ceni, ki jo je določil proizvaja- 
vec ali uvoznik kot prodajno ceno 
v prometu na drobno. 

Ta odredba začne veljati 25. 7. 
1962, uporablja pa se od 1. 1. 1962 
dalje. 

St. 330-11/62-3/14. 
Kočevje dne 15. septembra 1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo in 

komunalne zadeve: 
Slane Ocepek 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-ViČ-RUDNIK 

633. 
Občinski zbor Občinskega liud- 

skega odbora Ljubljana-Vič-Rudnik 
je na podlagi 20. člena in 1. od- 
stavka 137. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Ur. list LRS št. 25-117/57) 
na seji dne 8. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 
v 13. volilni enoti 25. volilnega 

območja občinskega zbora 
Občinskega ljudskega odbora 

Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne vo- 

litve v 13. volilni enoti 25. volilnega 
območja občinskega zbora Občin- 
skega liudskega odbora Ljubljana- 
Vič-Rudnik, ki obsega: 

— Pot na Drenikov vrh (del) 
— Cesta na Rožnik (del) 
— Cadova pot (del) 
— Cankarjev vrh ^del) 
— Večna pot (del) 
— Svetčeva ulica (del) 
— Ažbetova ulica (del) 
— Levčeva ulica (del) 
— Študentsko naselje 
— Cesta III (del) 
— Cesia VII (del) 
— Cesta VIII (del) 
— Cesta X (del) 
— Cesta XII (del) 
— Cesta V (del) 

ker je v tem volilnem območju pre- 
nehal mandat občinskemu odbor- 
niku Cirilu Vidmarju. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 

4. novembra 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
in na krajevno običajen način v 
13. volilni enoti 25. volilnega ob- 
močja. 

St. 020-50/62. 
Ljubljana, 8. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome I. r. 

zervni sklad občine Ljubljana-ViČ- 
Rudnik in v rezervni sklad ljudske 
republike Slovenije (skupne rezer- 
ve gospodarskih organizacij), znaša 
4,5 Vo. 

2. člen 
V občinski rezervni sklad se ste- 

ka prispevek iz 1. člena tega odloka 
po stopnji 1,5 Vo. 

3. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati XI. poglavje družbe- 
nega plana občine Ljubljana-Viž' 
Rudnik za leto 1961 (»Glasnik' 
okraja Ljubljana št. 31/61). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablj'1 

pa se od 1. januarja 1962, in sicef 
tudi za prispevke, ki jih je trebe 
odvesti v skupne rezerve gospodar- 
skih organizacij po zaključnih ra- 
čunih za leto 1961. 

St. 420-237/62. 
Ljubljana, 8. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora' 

Ivan Rome 1. r. 

634. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

ustvarjanju in uporabi sredstev re- 
publiških in občinskih rezervnih 
skladov za potrebe gospodarskih or- 
ganizacij (Uradni list FLR1 št. 9/61 
in 22/62) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbortl 
proizvajavcev dne 8. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o odstotku prispevka, ki se plačuje 

v rezervni sklad za polrebe 
gospodarskih organizacij 

1. člen 
Prispevek, ki ga morajo gospo- 

darske organizacije vplačevati v re- 

635. 
Na podlagi 4. člena zakona 0 

izkoriščanju kmetijskega zemljišče I 
(Ur. 1. FLRJ št. 43-707/59) in 27. čle- 
na statuta občine Ljubliana-ViŽ- 
Rudnik je občinski ljudski odbol | 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin- 
skega zboia in na seji zbora pro- , 
izvajavcev dne 8. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi minimalnih agrotehnični'' 

ukrepov na območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
Po določilih tega odloka se mo- 

rajo ravnati vsi lastniki in koris'- 
niki obdelovalnih zemljišč, ki imaj0 

zemljišča na območju, ki je nave- 
deno v 2. členu odloka. 

2. člen 
Odlok velja za območja znotraj 

naslednjih mejnih črt: 
1. V k. o. Dobrova: od Dolgega , 

mostu struga Malega grabna ozi- 
roma Gradaščice do naselja Kožarje 
in do vkljtlčno parcele št. 1596/1'' 
od tu meja te parcele, dalje vključ- 
no parceli št. 1608 in 1607/7, nate 
preko Horjulščice vključno parcel' 1 
št. 960/4 in 962/3 v k. o. Podsmrek" 
do katastrske meje med k. o. D0' 
brova in k. o. Podsmreka in po njej 
do naselja Zeje. od tu po poti, 
vodi iz Kozarij v Podsmrcko, ou t« 
preko navedene poti po poti d" 
konca parcele št. 201 v k. o. Pod- 
smreka, od tu po poti ob meji parcel 
št. 201/51, 201/52 in 201/53 v k. 0. , 
Podsmreka proti Tržaški cesti zope' a 
do Dolgega mostu. 

2. Meja območja Dobrovškcgl 
polja poteka v k. o. Podsmreka pr' 
parceli št. 184 po poti. ki veže Trža- 
ško cesto z naseljem Dobrova, ''' 
sicer do ceste Ljubljana—Dobrov®1 

dalje po tej proti Polhovemu Grad' 
cu do mostu čez Gradaščico, od ji1 

po desnem bregu Gradaščico do 
meje z bivšo občino Ljubljana-Vi'1 

do vključno parcele št. 1596/10 k. e; 
Dobrova, od tu vključno po parce'1 

št. 1600, 1606, 1591/2 in 1607/4 d0 1 

llorjttlščice, prekorači potok i" 
vkl juči parceli št. 960/4 in 962/4 k. ''j 
Podsmreka do katastrske meje m®0 

k, o. Dobrova in k. o. Podsmrek"' 
po tej meji do naselja Zeje. od t" 

I 
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po poti do poti ki vodi iz Kozarij 
v Podsmieko. prekorači pot pri par- 
celi št. 201/35 in nadaljuje do par- 
cele št. 201/18 in od tu po poti, ki 
pelje proti Tržaški cesti do parcele 
št. 184 k. o. Podsmreka. 

3. a) Na območju katastrske ob- 
čine Studenec po Ižanski cesti, po 
poljski poti (kolovozu) vključno 
parceli št. 2828 in 2826, po meji med 
k. o. Studenec in k. o. Iška Loka 
in po južni meji parcel št. 1655, 
1638 in 1637 do Ižanske ceste (ob- 
niočje njiv, ki so označene s kra- 
jevno oznako »Pri smreki«, >Stu- 
denske njive«, »Dobjet ter »Mali 
in veliki kanal«). 

b) Na območju k. o. Studenec 
in Iška vas po poljski poti Kot— 
Iška vključno parcele št. 2852 k. o. 
Studenec in parcele št. 1616 k. o. 
Iška vas, po severovzhodni meji 
parcele št. 258, po južni meji par- 
cele št. 263 in po zahodnih mejah 
Parcel št. 109. 197. 200/3, vse k o. 
Iška vas, po meji med k. o. Iška 
vas in k. o. Studenec in po severni 
meji parcele št. 2300 k. o. Studenec 
do poljske poti Kot—Iška vos (ob- 
močje njiv, označeno s krajevno 
oznako (Koške njive«). 

c) Na območju k. o. Tomišelj in 
Vrbljenje po poljski poti Brest— 
Vrbi jen je (parcela št. 2705 k. o. To- 
mišelj), vključno parcele št. 1662 
k. o. Vrbljenje, po poti Staje—Vrb- 
ljenje (parcela št. 1663 k. o. Vrb- 
ljenje), po meji med k. o. Studenec, 
Pp poljski poti parcele št. 2706 k. o. 
Tomišelj in po severni meji parcele 
št. 524 k. o. Tomišelj, do izhodiščno 
točke (območje njiv. ki so označeno 
s krajevnimi oznakami »Skovec«, 
»Dolge proge«, »Koprivnice« in »V 
dol ah«). 

č) Na območju katastrske občine 
Tomišelj po poti Tomišelj—Vrblje- 
nje (parcela št. 2692 k. o. Tomišelj) 
tlo mostu preko potoka Iščica, po 
Iščici in po južni meji parcel št. 17 
in 16 do izhodiščne točke (območje 
njiv, ki so označene s krajevno 
oznako »Pod plazom«). 

3. člen 
Za obdelovalna zemljišča se šte- 

jejo bodisi po katastrskem ali pa 
Po dejanskem stanju njive, vrtovi, 
sadovnjaki in travniki. 

4. člen 
Za vsa obdelovalna zemljišča se 

mora uporabiti letno najmanj 600 kg 
umetnih gnojil na en hektar obdelo- 
valne zemlje. 

5. člen 
Poleg obveznega gnojenja z umet- 

nimi gnojili po prejšnjem členu so 
določajo še naslednji obvezni agro- 
tehnični ukrepi: 

a) uporaba samo očiščenega, raz- 
kuženega in priznanega semena v 
občini rajoniziranih sort pšenice, 
'ži, ječmena, ovsa in koruze ter 
Uporaba samo priznanega semena 
sort krompirja; 

b) obvezna zamenjava semena 
l'ibridne koruze vsako leto, pšenice, 
rži, ječmena in krompirja vsako 
četrto leto, ovsa pa vsako peto leto. 
Obvezna zamenjava semena se pra- 
viloma izvaja preko kmetijske za- 
drnge; 

c) za setev detelj in deteljin so 
mora uporabljati samo prečiščeno 
•n rozpredeničono seme; 

č) zatiranje plevela s herbicidi 
v čistih posevkih pšenice in koruze; 

d) strojna setev žit (pšenice, rži, 
ječmena) na vseh nad 20 arov ve- 
likih površinah na enem kompleksu. 

6. člen 
Vsi koristniki ornih površin v 

nižinskem območju, ki pridelujejo 

pšenico, rž. ječmen, koruzo in krom- 
pir, morajo zemljo preorati vsaj 
20 cm globoko, na intenzivnih sor- 
tah pšenice opraviti v času od de- 
cembra do sredine aprila dva- do 
trikrat dognojevanje z dušičnimi 
gnojili, na površinah, določenih za 
koruzo in krompir, pa izvršiti tudi 
krajevno običajno gnojenje s hlev- 
skim gnojem. 

7. člen 
Za pridelovanje krme na trav- 

niških površinah se mora izvršiti 
osnovno gnojenje v času od oktobra 
do konca marca. Prvo dopolnilno 
gnojenje z dušičnimi gnojili mora 
biti izvršeno v aprilu, drugo pa po 
prvi košnji. 

Travniške površine morajo biti 
vsako leto očiščene, da bodo ^spo- 
sobne praviloma za strojno košnjo. 
Obvezna je tudi odstranitev grmov- 
ja. Očiščeni in urejeni morajo biti 
tudi odvodni jerki. 

Prva košnja travnikov mora biti 
končana najkasneje v dobi cvetenja 
glavnih trav. 

8. člen 
Zatiranje rastlinskih bolezni in 

škodljivcev, predpisano po temelj- 
nem zakonu o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Uradni list 
FLRJ št. 26-292/54) in dopolnilnih 
predpisih, se šteje kot minimalni 
agrotehnični ukrep po tem odloku. 

9. člen 
Kmetijska zadruga je dolžna, da 

za svoje območje pravočasno pri- 
skrbi potrebne količine priznanega 
očiščenega in razkuženega semena 
Ešenice. rži. ječmena, ovsa in hi- 

ridne Koruze rajoniziranih sort ter 
priznanega semenskega krompirja 
rajoniziranih sort. 

Prav tako mora zadruga pravo- 
časno priskrbeti tudi potrebne ko- 
ličine umetnih gnojil in zaščitnih 
sredstev. Oskrbeti mora tudi zadost- 
ne kapacitete strojev za opravljanje 
strojnih storitev. 

Kmetijska zadruga je dolžna vo- 
diti evidenco o prodaji in izmenjavi 
semen ter o prodaji gnojil in za- 
ščitnih sredstev za vsakega pro- 
izvajavca. 

10. člen 
Zaradi kontrole izvajanja tega 

odloka so zasebni proizvajalci dolž- 
ni pri kmetijski zadrugi pravočasno 
naročiti potrebne količine semen in 
umetnih gnojil, in sicer za jesensko 
setev do 1. septembra, za spomla- 
dansko setev pa do 1. februarja, ali 
pa v ta namen zadrugi predložiti v 
evidenco račune o nabavi navedenih 
reprodukcijskih sredstev pri drugih 
gospodarskih Organizacijah. 

obdelano po določilih tega odloka, 
da v prisilno itpravo za dobo od 
enega do petih let. 

Te ukrepe izda za kmetijstvo 
pristojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora v skladu s pred- 
pisi členov 24 do 35, 92, 93 in 95 za- 
kona o izkoriščanju kmetijskega 
zemljišča. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. Z uveljavitvijo 
tega odloka preneha veljati odlok 
o agrotehničnih ukrepih za pridelo- 
vanje pšenice (Glasnik št. 35-258/61), 
ki ga je sprejel občinski ljudski 
odbor Ljubljanor-Vič-Rudnik na seji 
dno 11. marca 1961. 

Številka: 320-35/62. 
Ljubljana, dne 8. sept. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivau Rome 1. r. 

636. 
Na podlagi 11. člena zakona o 

proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 17/61, 44/61, 52/61) jo ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Vič 
Rudnik na soji občinskega zbora in 
na soji zbora proizvajalcev dne 
8. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi plačevanja dela prora- 
čunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev, ki pripada občini 

Ljubljana-Vič-Rudnik. 

1. člen 
Plačevanja dela proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki pripada občini Ljublja- 
faa-Vič-Rudnik, se za leto 1962 opro- 
sto: 

a) Časopisno založniško podjetje 
»Ljudska pravica«; 

b) Časopisno podjetje »Delo«; 
c) Invalidske učne delavnico za 

gluho mladino. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev morajo organizacije iz pr- 
vega člena toga odloka vložiti x 
svoj poslovni sklad. 

3. člen 
Ta odlok volja od dneva objave 

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

Številka: 420/A-4/62. 
Datum; 8. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
637. 

Na podlagi 168. člena zakona o proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ št. 52/59) in 27. člena statuta občine 
Logatec je občinski ljudski odbor Logatec na seji občinskega zbora 
in na soji zbora proizvajalcev dne 18. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o Izvršitvi proračuna občine Logatec 

za leto 1961 

i. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Logatec 

za leto 1961, ki obsega: 
1. Zaključni račun občinskega proračuna 

Dohodki: 
1. dol — Skupni dohodki 

11. člen 
Za pridelovalce, ki so sklenili s 

kmetijsko zadrugo ali družbenim 
posestvom pogodbo o proizvodnem 
sodelovanju za vse svojo obdeloval- 
no površine, določila tega odloka 
no veljajo, če jo to sodelovanje v 
agrotehničnem pogledu najmanj na 
ravni s tem odlokom predpisanih 
ukrepov. 

12. člen 
Svet za kmetijstvo občinskega 

ljudskega odbora izda po potrepi 
natančnejša navodila za izvajanje 
toga odloka. 

13. člen 
Co lastnik oziroma koristnik ob- 

delovalnih zemljišč ne bi izvršil po 
tem odloku predpisanih minimalnih 
agrotehničnih ukrepov, jih izvrši 
območna kmetijska zadruga na stro- 
ške lastnika oziroma koristnike 
zemljišč, ali pa se zemljišče, ki lil 

2. del — Posebni dohodki 
4. del — Ostali dohodki 
5. del — Prenesena sredstva 

Skupaj : 

— 10°/« rezerva 

Cisti dohodki 
Storno zemljarini 

Cisti dohodki skupaj: 
Izdatki: 
1. del — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno skrbstvo 
3. del — Ljudsko zdravstvo 
5. del — Državna uprava 
6. del — Komunalna dejavnost 
8. del — Dotacijo 
9. del — Obveznosti in garancije 

10. del — Proračunska rezerva 

Skupaj: 

Presežek dohodkov nad izdatki 
8. Zaključni račun rezervnega sklada 

Dohodki 
Jzdatki 
Presežek dohodkov nad izdatki 

91,797.412 din 
28,321.217 din 

31.687 din 

120,150.316 din 

7,335.862 din 

112,814.454 din 
91.950 din 

112,722.504 din 

4,354.123 din 
5.759.778 din 
3,414.514 din 

32,283.168 din 
15,596.440 din 
43,180.380 din 

5,296.887 din 
2,038.108 din 

111,923.398 din 

799.106 din 

1,839.997 din 

1,859.997 din 
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3. Zaključni račun sklada 60/o obvezne proračunske 
rezerve 
Dohodki 3,038.324 din 
Izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 3,038.324 diu 

4. Zaključni račun 10 Vo obvezne proračunske rezerve 
za leto 1961 
Dohodki 7,335.862 din 
Izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 7,335.862 din 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

občinskega proračuna v znesku din 
799.106 se prenese kot dohodek 
proračuna za leto 1962. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

rezervnega sklada v znesku 1,859.997 
din se prenese kot dohodek tega 
sklada za leto 1962. 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

sklada 60/o obvezne proračunske 
rezerve v znesku 3,038.324 din se 
prenese kot dohodek tega sklada za 
leto 1962 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

10'/o obvezno proračunske rezerve 
dosežene v letu 1961 v skupnem 
znesku 7,335.862 din se prenese kot 
dohodek občinskega proračuna za 
leto 1962. 

6. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 010-19/62. 
Datum: 18. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1. r. 

638. 
Na podlagi 168. člena zakona o proračunih in financiranju samo- 

stojnih zavodov (Uradni list FLRJ št. 52/59) 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 potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna bivše občine Ziri 

za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna bivše občine Ziri 

za leto 1961, ki obsega: 
i. Zaključni račun občinskega proračuna 

Dohodki: 
1. del — Skupni dohodki 39,731.414 din 
2. del — Posebni dohodki 10,324.576 din 
4. del — Ostali dohodki 122.456 din 
6. del — Prenesena sredstva 4,471.779 din 

Skupaj; 
— 10 "/o rezerva 

Cisti dohodki skupaj: 
Izdatki: 
1. del — Prosveta in ljudska kultura 
2. del — Socialno skrbstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita ljudstva 
5. del — Državna uprava 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del — Dotacije 
9. del — Obveznosti in garancije 

10. del — Proračunska rezerva 

54.650.225 din 
3,264.673 din 

51,385.552 din 

869.991 din 
2,597.644 din 
3,244.845 din 

15,884.679 din 
3,465.694 din 

766.398 din 
23,123.500 din 

683.003 din 
741.416 din 

Skupaj: 51,377.169 din 
Presežek dohodkov nad izdatki 8.385 din 

2. Zaključni račun rezervnega sklada 
Dohodki 2,217.247 din 
Izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 2,217.247 din 

3. Zaključni račun sklada 60/o obvezne proračunske 
rezerve 
Dohodki 2,229.070 din 
Izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 2,229.070 din 

4. Zaključni račun lOVo obvezne proračunske reezrve 
iz leta 1961 
Dohodki • 3,264.673 din 
Izdatki — 
Presežek dohodkov nad izdatki 3,264.673 din 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

proračuna bivše občine Ziri v zne- 
sku 8383 din se prenese kot dohodek 
proračuna ObLO Logatec za leto 
1962. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

rezervnega sklada bivšega ObLO 
Ziri v znesku 2,217.247 din se pre- 
nese kot dohodek rezervnega skla- 
da ObLO Logatec za leto 1962. 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

sklada 6 Vo obvezne proračunske 
rezerve bivšega ObLO Ziri v zne- 
sku 2,229.070 se prenese kot doho- 
dek sklada 6 0/o obvezne proračun- 
ske rezerve ObLO Logatec za leto 
1962. 

Presežek dohodkov nad izdatki 

5. člen 
10 Vo obvezne proračunske rezerve, 
ki jo je dosegel v letu 1961 bivši 
ObLO Ziri v znesku 3,264.673 din se 
prenese kot dohodek proračuna 
ObLO Logatec za leto 1962. 

6. člen 
Ta odlok velja z dnem objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-20/62. 
Datum: 18. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Nngiič 1. r. 

639. 
Na podlagi 2. točke Odredbe o 

maržah v trgovini na debelo in 
drobno (Ur. 1. FLRJ št. 17-230/62) 
izdaja Oddelek za gospodarstvo pri 
občinskem ljudskem odboru Loga- 
tec 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno 

1. Trgovske gospodarske organi- 
zacije, ki imajo sedež na območju 
občine Logatec, smejo zaračunavati 
za kritje svojih stroškov v prometu 
na drobno z industrijskimi izdelki 
in živili industrijskega izvora ter s 
kmetijskimi pridelki maržo v takšni 
višini, da povprečni pribitek za 
fakturne cene brez odbitka more- 
bitnih popustov (rabati, kasa s kon- 
ti), v aoločenem obračunskem raz- 
dobju (periodični obračun) ne bo 
presegal naslednjih odstotkov: 

I. Pri Trgovskem podjetju »PO- 
TROŠNIK« Ziri: 

1) v poslovalnici »Preskrba« No- 
va Vas 18 »/o 

2) v poslovalnici »Selo« Selo 18 
odstotkov 

3) v poslovalnici »Izbira« Dobra- 
čeva 18 »/o 

4. v poslovalnici »Živila« Ziri 18 
odstotkov 

5) v poslovalnici »Postrežba« 
Ziri 18 »/o 

6) v poslovalnici »Zirovka« Sta- 
ra vas 15 «/o 

7) v poslovalnici »Usnje« Stara 
vas 15 0/o 

8) v poslovalnici »Slon« Ziri 15 
odstotkov 

9) v poslovalnici »Zeleznina« 
Stara vas 17 0/o 

10) v poslovalnici »Sadje« Ziri 
20 »/o. 

II. Pri Kmetijski zadrugi Loga- 
tec: 

V trgovini z reprodukcijskim 
materialom 170/o. 

III. Pri Kmetijsko gozdarski za- 
drugi »Sora« Ziri: 

V trgovini z reprodukcijskim 
materialom 17 '/o. 

V gornji marži so dejanski od- 
visni stroški že všteti in se ne mo- 
rejo posebej priračunavati. Izjemo- 
ma se pri izračunu dosežene po- 
vprečne marže upoštevajo pri grad- 
benem materialu ter sadju in zele- 
njavi še prevozni stroški do pro- 
dajnega skladišča trgovskega pod- 
jetja »POTROŠNIK« Ziri oziroma 
Kmetijske zadruge Logatec in Kme- 
tijsko gozdarske zadruge »Sora« 
Ziri. 

Pri trgovskih organizacijah, ki 
imajo v svojem poslovanju zajeto 
tudi prodajo naravnega vina, ob- 
veznost plačila prometnega davka 
ni zajeta v zgoraj določeni marži. 

2. Po določbah 1. točke te odred- 
be smejo trgovske gospodarske or- 
ganizacije pri posameznih predme- 
tih znotraj blagovnih skupin odsto- 
pati navzgor ali navzdol od določe- 
nega najvišjega povprečja, vendar 
tako, da povprečje marže v enem 
obračunskem razdobju (periodični 
obračun) ne sme presegati s to od- 
redbo določenega odstotka. Tako 
odstopanje je dopustno le v pri- 
meru, če prodajne cene ne prese- 
gajo ravni cen v decembru 1961, 
oziroma neposredno pred tem, če 
to blago v decembru 1961 ni bilo 
v prodaji. 

3. Določbe te odredbe ne velja- 
jo za izdelke in pridelke, za katera 
so s posebnimi predpisi določene 
prodajne cene ali način njihovega 
oblikovanja, kakor tudi ne za iz- 
delke in pridelke, katere prodajajo 
trgovske gospodarske organizacije 
na drobno z dogovorjenim popu- 
stom po ceni, ki jo je določil pro- 
izvajalec ali uvoznik kot prodajno 
ceno v prometu na drobno. 

4. Ta odredba začne veljati ta- 
koj po objavi v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se za leto 1962. 

Številka: 330-7/62-3/5. 
Dne 17. 9. 1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

Anton Petemel 1. r. 

VSEBINA) 
Vabilo oa 50. eejo obeh zborov OLO 

627 Odlok ^ o oprostitvi Invalidskih uCnih 
delavnic za gluho mladino v Ljubljani, 
plačevanja dela proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka delavcev, ki 
pripada občini Kamnik. 

628 Odlok o obveznem fluorografiranju 
prebhalstva občine Kamnik. 

629 Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nadome 
stila za ločeno življenje in kilometrino 
za uslužbence organov občinskega 
ljudskega odbora in zavodov občine 
Kamnik. 

630 Odlok o spremembi odloka o dopolnil- 
nem proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev občine Kočevje. 

631 Odredba o maržah v trgovini na drob- 
no občine Kočevje. 

632 Odredba o maržah v trgovini na drobno 
občine Kočevje. 

033 Odlok o ra/pisu nadomestnih volitev v 
13. volilni enoti 23. volilnega območja 
občinskega zbora občinskega ljudskega 
odbora Ljubi jana-Vič-Puduik. 

634 Odlok o odstotku nrispevka. ki se pla- 
čuje v rezervni slclna za potrebe go- 
spodarskih organizacij občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik. 

635 Odlok o uvedbi .minimalnih agrotehnič- 
nih ukrepov občine Ljubljana-Vić-Rud- 
nik 

636 Odlok o sprostitvi plačevanja dela pro- 
računskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev občine Ljubljana-ViČ- 
Rudnik. 

637 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvrSilvi proračuna za leto 1961 ob- 
čine Logatec. 

638 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvrSitvi proračuna bivše občine Ziri 
za leto 1961 občine Logatec. 

639 Odredba o maržah v trgovini občine 
Logatec. 


