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LETO IX., STEV. 65 

nad 300.000 do 400.000 
uad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 do 600.000 
nad 600.000 

70»/« 27 «/o 
75 »/o 28 »/o 
80 »/o 29 »/o 
80 % 50 »/o 

17. do 30.000 
nad 30.000 do 50.000 
nad 50.000 do 80.000 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 

uad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 

Na podlagi 1., 5. in 2.a člena te- 
meljnega zakona o občinski dokla- 

in o posebnem krajevnem pri- 
»Pevku (Uradni list FLRJ št. 19/55, 
^/57, 55/57, 52/58 in 52/59) in 9. toč- 
f.0 141. člena statuta okraja Ljub- . т z.: ;-; 
Jjana je Mestni svet mesta Ljub- naj ^зО.ООО do 300.000 
»Jana na 20. seji dne 19. septembra n , '00-000 do 400.000 
1952 sprejel ' 400 non Hn чпоппп 

ODLOK 
® spremembi odloka o občinski do- 
Kladi na dohodke od kmetijstva v 
{»ožinah na območju mesta Ljub- 
'Janu za leto 1962 tako, da se pre- 

čiščen tekst glasi: 

1. člen 
p Na območju občin Ljubljana- 
Pezigrtd, Ljubljana-Center, Ljub- 
Ijana-Moste-Polje, Ljubljana-Šiška 
"u ?Jju'3liana"Vič-Rudnik se pobira občinska doklada od zavezancev 
dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
, Osnova za občinsko doklado od 
Kmetijstva je za leto 1962 ugotov- 
ljeni katastrski dohodek, doklada 
Pa se odmeri za posamezne občine 
Posebej za kmetijske površine in 
Posebej za gozdove, in sicer po na- 
8lednjih stopnjah: 

1- Za kmetijske površine: 
Občlua Ljubljana-Bežigrad: 

Občinska, doklada se odmeri in 
Plača po stopnjah, če znaša letna 
davčna osnova: 

I. II. 

30»/« 
35 V. 
40 »/o 
45 Vo 
50 »/o 
55»/« 
60«/. 
65«/« 
70»/« 
75»/« 
80«/« 

25»/. 
28»/« 
31»/« 
34»/« 
37»/» 
40»/« 
42»/« 
44»/« 
46 % 
48»/« 
50»/« 

do 30.000 
nad 30.000 do 50.000 
nad 50.000 do 80.000 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 

I. 
30»/« 
35 V« 
40»/« 
45»/« 
50»/« 
55»/« 
60 »/o 
65»/« 

П. 
19»/« 
20»/« 
21»/« 
22»/« 
23»/« 
24 •/« 
25 V. 
26»/« 

Po lestvicah se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah: 

I. lestivca: Brinje del, Bukovica, 
Dravlje del, Gameljne, Glince del 
(razen naselja Toško čelo). Kapu- 
cinsko predmestje del. Polje, Rep- 
nje, Skaiučna, Sp. Šiška del, Sta- 
nežiče. Sinkov turn, Šmartno, Šent- 
vid nad Ljubljano, Tacen, Veeca, 
Vižmarje, Vodice in Zg. Šiška del. 

II. lestvica: Glince del fnaselje 
Toško čelo) in Rašica del. 

Po I. lestvici se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah: Brinje del, Čr- 
nuče, Ježica, Kapucinsko predmestje 
del, Petrsko predmestje I. del. 
Spodnja Šiška ael, Stožice, Dravlje 
del, Šmartno ob Savi del. Zadobrova 
del. 

Po II. lestvici se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah: Beričevo, Dol 
Pri Ljubljani, Kleče, Nadgorica, 

odgora in Podgorica. 

Občina LjubljanarCenter: 
Občinska doklada se odmeri in 

plača po stopnjah, če znaša letna 
davčna osnova: 

Občina Ljubljana-Vič-Rudnik: 
Občinska doklada se odmeri in plača po stopnjah, če znaša letna 

davčna osnova: 

do 
30.000 do 
50.000 do 

30.000 
50.000 
80.000 

nad 
nad 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 300.000 do 400.000 
nad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 do 600.000 
nad 600.000 

I. 
30»/« 
35»/« 
40 »/o 
45»/« 
50»/« 
55»/« 
60»/« 
65«/« 
70»/« 
80»/« 
80»/« 
80»/« 

II. 
25«/« 
28»/« 
31»/« 
34»/» 
37»/« 
40»/« 
42»/« 
44 «/o 
46»/« 
48»/« 
50»/« 
50»/« 

III. 
23»/« 
24«/« 
25«/« 
26 »/o 
27»/« 
28»/« 
29»/« 
30»/« 
31»/« 
33»/« 
35»/« 
36»/« 

IV. 
19 Vo 
20»/« 
21«/« 
22»/« 
23«/« 
24«/« 
25»/« 
26»/« 
27«/« 
28«/« 
29 «/« 
30»/« 

V. 
14*/« 
15«/« 
16«/« 
17»/. 
18»/« 
19«/. 
20»/« 
21»/« 
22»/« 
23»/« 
24«/« 
25«/« 

do 
30.000 do 
50.000 do 

30.000 
50.000 
80.000 

nad 
nad 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 300.000 do 400.000 
nad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 

30»/. 
35»/. 
40»/« 
45»/« 
50»/. 
55«/. 
60»/. 
65»/« 
70»/« 
75»/« 
80»/« 

Občina Ljnbljana-Moste-Polje: 
Občinska doklada se odmeri in plača po stopnjah, če znaša letna 

davčna osnova: 

do 30.000 
nad 30.000 do 50.000 
nad 50.000 do 80.000 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 300.000 do 400.000 
nad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 do 600.000 
nad 600.000 

I. 
30»/. 
35»/. 
40»/« 
45»/« 
50»/. 
55»/. 
60»/« 
65»/« 
70»/« 
75»/« 
80»/« 
80»/« 

II. 
23»/« 
24»/« 
25»/« 
26»/« 
27»/. 
28»/« 
29»/« 
30»/. 
31 »/« 
33»/« 
35»/« 
36»/« 

111. 
20»/« 
21 »/« 
22»/. 
23»/. 
24»/« 
25«/« 
26»/. 
27»/« 
28»/. 
29»/« 
30»/« 
30»/« 

Po I. lestvici se odmeri in plača naselja Kamnica), Podmolnik, Se- 
oocinska doklada v naslednjih ka- nožeti, Sostro (ostala naselia). 
Jastrskih občinah: Brinje (del). Do- d m i i ■ • j • • i « brunje. Kašelj razen naselja Pod- Л u juVT Se odmenin nJača 
Kfad Karlovško predmestje (del), občinska doklada v naslednjih kata- 

ol Jan s ko predmestje (dej). Slape, gi^v.'Vetelln^1 (Jalefe K^mfe 
Sv. Križ, Trebeljevo (del). Vinje 
in Volavlje. 

Sostro (naselje Sostro), Stožice (del), 
v' Peter predmestje I (del), Smart- 

5° (del), Stepanja vas, Udmat (del), 
zadobrova (del). 

Po II. lestvici se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
Jastrskih občinah: Dolsko, Kašelj 
(naselje Podgrad), Petelinje (razen 

Občina Ljubljana-Siška: 
Občinska doklada se odmeri in 

plača po stopnjah, če znaša letna 
davčna osnova: 

Po lestvicah se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah: 

I. lestvica: Gradišče predmestje. 
Krakovsko predmestje, Trnovslcp 
predmestje (razen dela pod bivšo 
občino Ljubljana-Rudnik) in Vič. 

II. lestvica: Dobrova (razen na- 
selij Brezje in Dobrova), Ig, Iška 
vas (razen naselja Gor. Ig), Iška 
Loka, Podsmreka (razen naselja 
Razori), Sujica (razen naselja Osre- 
dek), Vrbi jen je, Glince, Karlovško 
predmestje (razen dela pod bivšo 
občino Ljubljana-Rudnik) in Zgor. 
Šiška. 

III. lestvica: Butajnova, Brezovi- 
ca, Dobrova (z naseljima Brezje in 
Dobrova), Horjul, Karlovško pred- 
mestje (del pod bivšo občino Ljub- 
ljana-Rudnik), Polhov Giadec, Kam- 
nik, Podsmreka (naselje Razori), 
Preserje, Jezero, Setnik, Sentjošt, 
Sujica (naselje Osredek), Trnovsko 
predmestje (del pod bivšo občino 
Ljubljana-Rudnik razen naselij Čr- 
na vas in Lipe), Tomišelj Turjak 
(naselje Male Lašče), Vel. Lašče, 
Vrzdenec, Zaklanec, Zažar ter La- 
nišče (razen naselja Pleše) in Rud- 
nik. 

IV. lestvica: Črni vrh, Dobravi- 
ca. Dvorska vas, Iška vas (naselje 
Gor. Ig), Lanišče (naselje Pleše), 
Pijava gorica, Osolnik Rakitna, 
Trnovsko predmestje (del pod biv- 
šo občino Ljubljana-Rudnik naselji 
Črna vas in Lipe), Turjak (brez na- 
selja Male Lašče), Ulaka, Vino, Ze- 
limlje (razen naselja Selnik). 

V. lestvica: Golo, Gradišče, Bab- 
na gora. Krvava peč, Lužarji, Selo 
I in II. Zapotok in Zelimlje (naselje 
Selnik). 

2. Za gozdove: 
Občine Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 

ljana-Center, Ljubi jana-Moste-Polje, 

Ljubljana-Siška 
Rudnik. 

in Ljubljana-Vič- 

Občinska doklada se odmeri in 
plača po stopnjah, če znaša letna 
davčna osnova: 

do 
30.000 do 
50.000 do 

30.000 
50.000 
80.000 

nad 
nad 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 

4»/« 
5 »/. 
6»/. 
7»/« 
8«/. 
9»/« 

10»/« 

plačuje v 
isti način 

3. člen 
Občinska doklada se 

gotovini istočasno in na   
kakor ustrezajoča dohodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 2/61) z vsemi spremem- 
bami in dopolnitvami in uredbe o 
prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Ur. list 
FLRJ št. 33/53 in 25/57) se uporab- 
ljajo tudi za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za ob- 
činsko doklado. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasnikiu, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 1962. 

Z dnem, ko začne veljati ta od- 
lok, preneha veljavnost odloka o 
občinski dokladi na dohodke od 
kmetijstva v občinah na območju- 
mest? Ljubljana, ki je bil objav- 
ljen v uradnem vestniku okraja 



STRAN 266 GLASNIK 

Ljuhljnna, »Glasnik« št. 20 z dne 
13. marca 1962. 

Stev.: 422-067/62-4/4. 
Ljubljana, dne 25. julija 1962. 

Predsednik Mestnega sveta: 
iug. Marjan Tepina 1. r. 

18. 
Na osnovi 28. in 29. člena zakona 

o prispevku iz dohodka (Ur. list 
TLRJ št. 8/61) je Mestni svet za 
mesto Ljubljana v soglasju z ob- 
činskimi ljudskimi odbori mestnih 
občin sprejel na svoji 20. seji dne 
19. septembra 1962 

ODLOK 
o določitvi plačevanja prispevka iz 
dohodka komunalnih gospodarskih 
organizacij na območju mesta Ljub- 
Ijane in o delitvi dohodka, ki iz- 

haja od prispevka iz dohodka. 

t. člen 
Obničunavanja in plačevanja 

prispevka iz dohodka so oproščena 
komunalna podjetja Ljubljana- 
transport. Ljubljanske mlekarne in 
Trgohlad Ljubljana. 

2. člen 
Vse pekarne s sedežem na ob- 

močju mesta Ljubljane obračuna- 
vajo prispevek iz dohodka po stop- 
nji 10°/«, s tem, da 5®/» dohodka, 
ki ustreza obračunanemu prispevku 
iz dohodka, vlagajo v svoj poslov- 
ni sklad, 5 »/o pa v družbeni investi- 
cijski sklad pristojne občine, na- 
mensko za komunalno dejavnost. 

3. člen 
Naslednje komunalne gospodar- 

ske organizacije: 
Mestni vodovod, Ljubljana; 
Mestna kanalizacija, Ljubljana; 
Snaga, Ljubljana: 
Mestna plinarna, Ljubljana; 
Mestna vrtnarija, Ljubljanaj 
Elektro Ljubljana-mesto, Ljub- 

ljana; 
Elektro Ljubljana-okolica, Ljub- 

ljana; 
iavna razsvetljava, Ljubljana; 
avne garaže, Ljubljana; 

Uprava trgov, Ljubljana; 
SAP-Turist, Ljubljana; 
Kinematografsko podjetje, Ljub- 

ljana; 
obračunavajo prispevek iz do- 

hodka po stopnji 15 "/o. 
10'/o dohodka, ki ustreza obra- 

čunanemu prispevku iz dohodka, 
vlagajo te gospodarske organizacije 
v svoj poslovni sklad, 5 0/o pa v 
družbeni investicijski sklad pri- 
stojne občine namensko za komu- 
nalno dejavnost. 

4. člen 
Letni načrt uporabe sredstev 

poslovnega sklada sestavljajo ko- 
munalne gospodarske organizacije, 
navedene v 2. in 3. členu po smer- 
nicah Mestnega sveta. 

5. člen 
Za dimnikarska podjetja ter vsa 

ostala komunalna podjetja s sede- 
žem na območju mesta Ljubljana, 
ki niso taksativno navedena v tem 
odloku, določijo višino prispevka 
iz dohodka oziroma pavšala pri- 
stojne občine, kjer imajo te gospo- 
darsko organizacije svoj sedež. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasnikiu. uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

7. člen 
S tem preneha veljati odlok o 

določitvi plačevanja prispevka iz 
dohodka komunalnih gospodarskih 
organizacij na območju mesta Ljub- 
ljane in o delitvi dohodka, ki iz- 
haja od prispevka iz dohodka, št. 
420-030/62 z dne 4. aprila 1962 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 28/62). 

Številka: 420-030/62. 
Datum: 14. september 1962. 

Predsednik Mestnega sveta; 
ing. Marijan Tepina 1. r. 

19. 
Na osnovi 7. člena zakona o 

obrestih od gospodarskih skladov 
(Ur. list FLRJ št. 8/61) je Mestni 
svet za mesto Ljubljana v soglasju 
z občinskimi ljudskimi odbori mest- 
nih občin sprejel na svoji 20. seji 
dne 19. septembra 1962 

ODLOK 
o višini obrestne mere, po kateri 
plačujejo obresti od poslovnega 
sklada komunalne gospodarske or- 
ganizacije na območju mesta Ljub- 
ljane in o delitvi dohodka, ki iz- 

haja od obresti. 

1. člen 
Obračunavanja in plačevanja 

obresti od poslovnega sklada so 
oproščena podjetja Ljubljana-trans- 
port. Ljubljanske mlekarne in Tr- 
gohlad Ljubljana. 

2. člen 
Po obrestni meri le/o obračuna- 

vajo obresti od poslovnega sklada 
naslednja podjetja: 

Mestna vrtnarija, Ljubljana, 
Uprava trgov, Ljubljana, 
Elektro Ljubljana-mesto, Ljub- 

ljana, 
Elektro Ljubljana-okolica, Ljub- 

ljana, 
Snnga, Ljubljana, 
Javne garaže, Ljubljana, 

lestna kanalizacija, Ljubljana, 
Mestni vodovod, Ljubljana, 
Mestna plinarna. Ljubljana, 
Kinematografsko podjetje, Ljub- 

ljana. 
Po obrestni meri 20/o obračuna- 

vajo obresti od poslovnega sklada 
podjetje SAP-Turist Ljubljana in 
vse pekarne s sedežem na območju 
mesta Ljubljane. 

Po obrestni meri 6 "U obraču- 
nava obresti od poslovnega sklada 
podjetje Javna razsvetljava Ljub- 
ljana. 

3. člen 
Del dohodka, ki ustreza višini 

obračunanih obresti od poslovnega 
sklada, vlagajo podjetja, navedena 
v 2. členu, v svoj poslovni sklad. 

Letni načrt uporabe sredstev po- 
slovnega sklada sestavljajo komu- 
nalne gospodarske organizacije po 
smernicah Mestnega sveta. 

4. člen 
Za dimnikarska podjetja in vsa 

ostala komunalna podjetja s sede- 
žem na območju mesta Ljubljane, 
ki niso taksativno navedena v tem 
odloku, določijo višino obrestno 
mere pristojne občine, v katerih 
imajo te gospodarske organizacije 
svoj sedež. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

6. člen 
S tem neha veljati odlok o višini 

obrestne mere, po kateri plačujejo 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalne gospodarske organizacije na 
območju mesta Ljubljane iu o de- 
litvi dohodka, ki izhaja od obresti, 
št. 402-033/62 z dne 4. aprila 1962 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 28/62). 

Številka: 420-024/62. 
Datum: 14. september 1962. 

Predsednik Mestnega sveta: 
ing, Marijan Tepina 1. t. 

20. 
Na podlagi 11. člena odloka o 

vodstvu kulturno-prosvetnih, umet- 
niških in znanstvenih zavodov (Ur. 
list LRS št. 49/55) je sprejel uprav- 
ni odbor Mestnega arhiva na 7. seji 
dne 13. junija 1962 naslednji 

PRAVILNIK 
o uporabnini za uporabo spisov in 

načrtov v Mestnem arhivu. 

1. člen 
Za uporabo spisov in načrtov v 

Mestnem arhivu plačujejo uporab- 
niki prispevek k stroškom za nji- 
hovo hrambo (v nadaljnjem bese- 
dilu: uporabnina) po določilih tega 
pravilnika. 

2. člen 
Uporabnina se plačuje ob upo- 

rabi spisov za namene javnega ali 
zasebnega poslovanja, ki nima znan- 
stvenega. publicističnega ali študij- 
skega značaja. 

Uporabnina se ne plačuje za 
uporabo spisa v namene, ki so po 
zakonu o taksah oproščeni plačila 
taks. 

3. člen 
Uporabnino plačujejo vsi upo- 

rabniki (pravne in fizične osebe), 
razen: 

a) ustanovitelj in drugi javni 
organi, ki uporabljajo spis v po- 
stopku po službeni dolžnosti. Cigar 
stroški se ne zaračunajo strankam; 

b) fizične osebe in družbene or- 
ganizacije, ki so oproščene plačila 
taks po zakonu o taksah; 

c) izročitelji arhivskega gradiva, 
pri uporabi gradiva, ki so ga sami 
dali v arhiv, kar velja samo za ne- 
posredne izročitelje, ne za njihove 
pravne naslednike. 

4. člen 
Pii uporabi navedenih spisov 

(brez načrtov) znaša uporabnina: 
a) za vpogled v čitalnici 200 din 

od zadeve ali 500 din od fascikla, 
če je iz njega uporabljenih več 
zadev; 

b) za prepis spisa 200 din od 
strani originala; za mikrofilm ali 
fotografski posnetek pa obsega 
efektivne stroške, ki se sproti do- 
ločajo s posebno tarifo in pribitek 
uporabnine za vpogled; 

c) za posodbo navadnih spisov 
iz prostora ustanove za vsak začeti 
mesec posodbe 600 din za spis do 
10 strani, 1200 din za spis nad 10 
strani. Za uporabo v sodnem po- 
stopku znaša uporabnina od zače- 
tega drugega meseca dalje po 100 
dinarjev mesečno. 

5. člen 
Pri uporabi gradbenih načrtov 

znaša uporabnina: 
a) za vpogled 200 din od zadeve; 
b) za zunonjo izposodbo popol- 

nih načrtov, vsebujočih tlorise, fa- 
sado iu prerez za dobo prvega me- 
seca: 

— od stavbe z zazidano povr- 
šino do 100m! osnovna tarifa za pri- 
tlično zgradbo 500 din, za vsako 
nadaljnje nadstropje 250 din; 

— od stavbe z .zazidano površino 
od 101 do 300 m2 osnovna tarifa za 
pritlično zgradbo 1000 din, za vsako 
nadaljnje nadstropje 500 din; 

— od stavbe z zazidano površino 
od 301 do 600 m* osnovna tarifa za 
pritlično zgradbo 1500 din, za vsako 
nadaljnje nadstropje 750 din; 

— od stavbe z zazidano površino 
601 in več m* osnovna tarifa za pri- 
tlično zgradbo 2000 din, za vsako 
nadaljnje nadstropje 1000 din. 

Od začetega drugeg^ meseca da- 
lje znaša uporabnina po 50 V« te 
vsote mesečno; 

e) za izposodbo nepopolnih na- 
črtov se zaračuna le osnovna tarifa 
pod b), če vsebuje načit le manjše 
adaptacije brez celotnega stanja pa 
500 din; 

d) za prerisovanje načrtov v či- 
talnici polovico tarife pod b) oz. c), 
toda najmanj 500 din, za popolne 
načrte in 250 din za delne načrte. 

Za statistične elaborate se smi- 
selno uporabljajo enaka načela. 

Vsaka gradbena etapa, vsebo- 
vana v eni ali več zadevah, tvori 
samostojno obračunsko enoto. 

6. člen 
Za vpogled spisa se ne šteje pre- 

gled spisov z namenom, da se ugo- 
tovi, ali ustrezajo uporabnikovim 
potrebam. 

7. člen 
Z uporabniki, ki za namene spo- 

meniškega varstva pogostoma po- 
trebujejo načiie in spise, se lahko 
sklene za posamezno koledarsko 
leto pogodba o plačilu letnega pav- 
šala, ki znaša najmanj 30.000 din in 
ki je plačljiv ob prvi izposodbi 
spisa v tistem letu. 

Pavšal velja le za uporabo do 
enega meseca. Za uporabo nad me- 
sec dni veljajo tarifo za daljšo upo- 
rabo po 5. členu točke b) in c). 

8. člen 
Ob izposodbi izven ustanove po- 

loži uporabnik, ki mu ni odobren 
pavšal po 7. členu, kavcijo cenilne 
vrednosti izposojenega spisa ali na- 
črta, a najmanj v dvojnem znesku 
predvidene uporabnine. 

Kavcijo je praviloma dolžan po- 
ložiti tudi uporabnik, ki je po točki 
b) 3. člena oproščen uporabnine. 

Kadar si izposodi spis javni or- 
gan v postopku, čigar stroške nosi 
stranka, poda namesto kavcije iz- 
javo, da bo uporabnino stranki za- 
računal in odvedel Mestnemu ar- 
hivu. 

9. člen 
Kavcije in plačane uporabnine 

se vodijo na depozitnem računu. 
Najmanj en mesec pred zaključkom 
koledarskega leta se iz depozitnega 
računa refundirajo efektivni stro- 
ški na ustrezne pozicije ustanove, 
uporabnine pa odvedejo med do- 
hodke ustanove oziroma, dokler 
ima Mestni arhiv položaj proiačun- 
ske ustanove, med dohodke Mest- 
nega sveta. 
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10. Clen 
Nadrobni postopek za odmero in 

Pobiranje uporabnine določa uprav- 111 k ustanove. 

U. člen 
Upravičenost in višina kavcije ali uporabnine se ugotovi z upo- 

rabnikom pred uporabo spisa. Ce 
0 tem nastane spor, se ta reši po 
0Wem upravnem postopku. 

Za izterjavo predhodno določene 
^Porabnine, ki je ne krije kavcija, 
'5 spor o vračilu kavcije, za zahte- 
^ek za vrnitev spisa oz. načrta in 
~a odškodnino in druge civilno- 
Pfavne zahtevke velja civilni pravd- 
01 postopek. 

12. člen 
Ta pravilnik stopi v veljavo г 

dnem, ko ga potrdi Mestni svet 
Ljubljana in se uporablja od dneva 
objave v »Glasaiiku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Ste v.: 423-030/62. 
Ljubljana, dne 13. junija 1962. 

Predsednik upravnega odbora 
Mestnega arhiva: 

dr. Milko Kos 1. r. 

Ta pravilnik je potrdil Mestni 
svet Ljubljana na svoji 20. seji dne 
19. septembra 1962. 

Predsednik Mestnega sveta: 
ing. Marijan Tepina 1. r. 

IMENOVANJA NA 20. SEJI 
MESTNEGA SVETA 

dne 19. septembra 1962 
Imenovan je bil upravni udbop 

Prireditvene ijoslovalnice »Festival« 
v Ljubljani, in sicer: Danilo Bra- 
čič, Ciril Cvetko, Živa Kraigher, 
Lado Pohar, Smiljan Samec, Tit 
Vidmar in Ludvik Zaje. 

Danilo Bračič je bil imenovan 
v Komisijo za kulturo pri Mestnem 
svetu. 

Jože Senčar ie bil imenovan za 
direktorja Zavoda za izmero in ka- 
taster zemljišč Ljubljana. 

Ing. Boris Kristančič je bil ime- 
novan za direktorja Zavoda »Šport- 
ni park ing. Stanka Bloudka« v 
Ljubljani. 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK 
640. 

Na podlagi 1., 2. in 2.a člena te- 
j^ljnega zakonu o občinski dokladi 
.J o posebnem krajevnem prispevku 
'Uradni list FLRJ št. 19/55, 19/5", 
?'58 in 52/59) ter 26. člena statuta 

оНк e ^amn'k Је Občinski ljudski ®dbor Komnik na seji občinskega 
^bora in na seji zbora proizvajalcev 

116 U. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
® spremembi in dopolnitvi odloka 

uvedbi doklade na dohodke od 
kmetijstva v občini Kamnik 

' za leto 1962 

1. Clen 
Odlok o uvedbi občinske doklade 

J1 dohodke od kmetijstva v občini 
^ijnmik za leto 1962, objavljen v 
glasniku« okraja Ljubljana št. 34 
. ^ne 4. maja 1962, se spremeni in 

popolni tako, da se 2. člen točke 
a in b odloka glasi: 

, Osnova za občinsko doklado od 
. ftietijstva je za leto 1962 ugotov- 
Jeni katastrski dohodek, doklada 

Pa se odmeri za posamezne kaia- 
trske občine posebej za kmetijske 

Površine in posebej za gozdove po 
laslednjih stopnjah: 

L za kmetijske površine: 
. a) za katastrske občine: Podgor- 
ja Križ, Kaplja vas, Nasovče, Mo- 

e, Suhadole. Smarca se odmeri in 
''ača občinska doklada od davčne 

snove po stopnji: 
do 30.000 din 40»/o 

<xl 30.000 do 50.000 din 42«/o 
od 50.000 do 80.000 din 45 »/o 
od 80.000 do 120.000 din 48 »/o 
od 120.000 do 160.000 din 51 »/o 
od 160.000 do 200.000 din 54% 
od 200.000 do 250.000 din 57 »/a 
od 250.000 do 300.000 din 60 Vo 
od 300.000 do 400.000 din 63 »/e 
od 400.000 do 500.000 din 66»/« 

»ad 500.000 din 70% 
if za katastrske občine: Godič, 
v^ninik, Košiše, Mekinje, Mlaka, 
tol e' ^'гап,Је> Tunjice, Volčji po- se odmeri in plača občinska do- 

lada od davčne osnove po stopnji; 
do 30.000 din 25% 

od 30.000 do 50.000 din 27% 
Od 50.000 do 80.000 din 29% 
od 80.000 do 120.000 din 31 % 
Od 120.000 do 160.000 din 33% 
Od 160.000 do 200.000 din 35% 
od 200.000 do 250.000 din 37% 
Od 230.000 do 300.000 din 39% 
od 300.000 do 400.000 din 41% 
od 400,000 do 500.000 din 43% 
Od 500.000 dp 600.000 din 45% 

0ad 600.000din 47% 

c) za katastrske občine: Bistri- 
čica, Cešnjice, Črna, Gozd, Ilrušev. 
ka. Hribi, Loke, Motnik, Zg. Motnik, 
Palovče, Podhruška, Pšajnovica, Spi- 
talič, Šmartno, Tučna, Tuhinj, Zno- 
jile, Županje njive se odmeri in 
plača občinska doklada od davčne 
osnove po stopnji: 

do 30.000 din 7% 
od 30.000 do 50.000 din 9% 
od 50.000 do 80.000 din 11% 
od 80.000 do 120.000 din 13% 
od 120.000 do 150.000 din 16% 
od 150.000 do 200.000 din 18% 
od 200.000 do 250.000 din 21 % 
od 250.000 do 300.000 din 24% 
2. Za gozdove: 
za vse katastrske občine v občini 

Kamnik: 
do 30.000 din 1 % 

od 30.000 do 50.000 din 2% 
od 50.000 do 80.000 din 3% 
od 80.000 do 120.000 din 4% 
od 120.000 do 150.000 din 5% 
od 150.000 do 200.000 din 6% 
Občinska doklada se plačuje v 

gotovini istočasno in na isti način 
kakor ustrezajoča dohodnina. 

2. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 22/61) z vsemi spre- 
membami in dopolnitvami in uredbe 
o prisilni izterjavi davkov in dru- 
gih proračunskih dohodkov (Uradni 
list FLRJ št. 33/53 in 25/57) se upo- 
rabljajo tudi za odmero in pobi- 
ranje občinske doklade. 

3. Clen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za občin- 
sko doklado. 

4. Clen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. Ko začne veljati 
ta odlok, preneha veliati скПок o 
uvedbi občinske doklade na dohod- 
ke od kmetijstva v občini Kamnik 
v letu 1962 (»Glasnik« okraja Ljub- 
ljana št. 34/62 z dne 4. maja 1962). 

St. 020-59/62-1. 
Kamnik, dne 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol I. r. 

641. 
Na podlagi 36. člena Uredbe o 

prometu na javnih cestah (Ur. li$t 
FLRJ |t. 51/50), 3. in 150. člena Te- 
meljnega zakona o prekrških ip 
26. člena statuta občine Kamnik Je 

občinski ljudski odbor Kamnik na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne U. septem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi prometa na območju 

občine in mesta Kamnik 

I. 
1. Clen 

Vprežna vozila sinejo voziti v 
koloni na javnih cestah le tako, 
da je med posameznimi vozili raz- 
dalje najmanj 50 m. 

2. člen 
Vozila, ki prevažajo tovor, mo- 

rajo biti tako naložena, da se tovor 
ne raztresa po javnih cestah in da 
ne ogroža drugih uporabnikov cest 
ter da je v skladu z 21. členom 
Uredbe o prometu na javnih cestah 
(Uradni list FLRJ št. 51/50). 

3. člen 
Za vse sprevode in druge javne 

prireditve, ki bi ovirale promet na 
javnih cestah, mora prireditelj imeti 
posebno dovoljenje Oddelka za no- 
tranje zadeve ObLO Kamnik v smi- 
slu 4. členo zokona o prekrških zo- 
per javni red in mir (Uradni list 
LRS št. 38/59). 

4. člen 
Avtomobili, ki se uporabljajo za 

učenje, morajo imeti na prednji in 
zadnji strani, motoma kolesa pa na 
zadnji strani poseben znak: izda ga 
Avtomoto društvo, njegovo obliko 
pa predpiše AMZ Slovenije. 

II. 
5. Clen 

Skozi območje mesta Kamnik je 
prepovedana vožnja z motornimi 
vozili z večjo hitrostjo kot 40 km 
na uro. 

6. člen 
Vprežna vozila se na cesti Borisa 

Kidriča, Titovem trgu, Maistrovi in 
Medvedovi ulici ne smejo ustavljati. 

Po cesti, ulicah in trgu iz prvega 
odstavka je prepovedano goniti ali 
voditi živinOj razen po Medvedoti 
ulici od Tunjiške ceste do lesenega 
то51ц čez reko Bistrico in po Ki- 
dričevi cesti od Usnjarske ulice do 
križišča pri gimnaziji. 

7. Clen 
Prepovedan je promet s tovor- 

nimi vozili z nosilnostjo več kot 
5 top in 8 tovornimi vpzili s pri- 
klopniki po Japljevi ulici, Slandrovi 

ulici od cerkve do križišča pri spo- 
meniku Revolucije, po Kolodvorski 
ulici in Sadnikn,rjevi ulici. 

Dovoljenje izdaja Oddelek za 
notranje zadeve ObLO Kamnik, to- 
da le v izjemnih primerih. 

Tranzitni promet vseh vozil je 
dovoljen le no cesti II. reda št. 323, 
t. j. po Ljubljanski in Kidričevi ce- 
sti, Titovem trgu in Medvedovi ulici 
ter po okrajnih cestah, t. j. Kranj- 
ski in Maistrovi ulici. 

8. Clen 
Prepovedano je parkiranje vozil 

na cestah in ulicah iz prvega od- 
stavka 6. člena, razen na Titovem 
trgu, na ploščadi pri sedanji avto- 
busni postaji. ч 

Motorna vozila lahko parkirajo 
samo tam, kjer so označbe za par- 
kirni prostor in na parkirnem pro- 
storu za gostiščem »Malograjski 
dvor«. 

Ce je na parkirnem prostoru or- 
ganizirano čuvanje motornih vozil, 
morajo uporabniki parkirnega pro- 
stora plačati uporabnino. 

9. člen 
Na cestah in ulicah, na katerih 

je ustavljanje in parkiranje vozil 
posebej urejeno z znakom B-5 brez 
dopolnilne table, sme vozilo usta- 
viti in le za toliko časa, kolikor je 
poitrebno, da potniki izstopijo In 
vstopijo, oz. da se blago naloži ali 
razloži. Zaradi nakladanja ali ral-< 
kladanja se sme ustaviti vozilo naj- 
veC za pol ure, pri tem pa ne sme 
ovirati prometa. 

Kjer je ustavljanje vozil prepo- 
vedano, smo vozilo ustaviti samo za- 
radi dela pri odstranjevanju pro- 
metne zapreke in pri opravljanju 
nujnih komunalnih del. Delovno $fe- 
sto mora biti zavarovano. V družili 
nujnih primerih lanko dovoli ustav- 
ljanje službujoči prometni miličnik. 

10. člen 
Prepovedano Je prislanjati ko- 

lesa ob pločnike. 
Prav tako je prepovedano pri- 

slanjati kolesa ob zgradbe in dnlgfe 
objekte v mestu pa teh-le cestali 
in ujicah: na Kidričevi cesti, na Ti- 
tovem trgu, v Maistrovi, Medvedovi 
in Japljevi ulici. 

Na cestah, ulicah in trgu iz 
prejšnjega odstavka se smejo sprav- 
Ijati kolesa le na mestih, ki so za 
to določena. 

11. člen 
Žaganje drv na cesti, ulicah in 

trgu iz drugega odstavka nrejšnjega 
člena je prepovedano. Dovoljenji 
izdaja Oddelek ?a notranje zadeve, 
toda le v izjemnih primerih. 

Blago, kurivo in drug material, 
ki je dostavljen prebivalcem mčsta 
Kamnika, morti biti odstranjen $ 
pločnikov in ulic rri^d 6. In 21. uro 
najpozneje v eni uri, v času od Sy. 
do 6. ure pa najpozneje do 7. ure 
zjutraj. 

21. člen 
Pranje ulic in odvažanje smeti 

v Ljubljanski in Kidričevi ulici, 
Medvedovi in Maistrovi ulici ter na 
Titovem trgu je dovoljeno samo 
med 21. in 6. uro. 

13. člen 
Delo na vozišču mora biti ozna- 

čeno in zavarovano: 
a) z rdečo-belo pleskanimi letva- 

mi širine 20 do 40 cm ali z drugipii 
enakovrednimi sredstvi za zavard- 
vanie, ki morajo biti postavljeni 
v oue smeri ceste pravokotno tii 
cesini rob in v razdalji 10 m od 
mesta, kjer je delo na cesti; 
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b) z enako ptegrado se mora za- 
varovati delovno mesto tudi na- 
sproti odprtemu delu cestišča; \ 

c) pred zaporo mora biti z obeh 
strani v zadostni razdalji postav- 
ljen prometni znak >Delo na cesti«. 

Prometni znak iz točke c) tega 
člena je treba podvojiti, če to za- 
hteva gostota prometa na ogroženem 
odseku. 

14. člen 
Kdor prekoplje cesto ali pločnik, 

mora v roku, ki ga določi cestni 
upravni organ, spraviti cestišče v 
prejšnje stanje. 

14. člen 
Dclovišče na cesti ali neposredno 

ob cesti mora biti ponoči in v me^li 
razsvetljeno po potrebi z električ- 
nimi ali akumulatorskimi svetil- 
kami. 

16. člen 
Izvajalec gradbenih del ob javni 

cesti mora gradbišče zavarovati ta- 
ko, da delo uu gradbišču ne ogroža 
varnosti cestnega prometa. 

Kadar je zaradi gradnje potreb- 
no zavzeti pločnik ali del cestišča 
za postavitev odra, mora izvajalec 
gradnje speljati pod odrom prehod 
za pešce, ki mora biti zavarovaa 
pred padanjem materiala, zadostno 
razsvetljen in urejen za varno hojo. 

I?, člen 
V Kamniku je začetna in končna 

postaja avtobusov rednega medkra- 
jevnega prometa le na kraju, ki je 
določen kot centralna avtobusna po- 
staja. 

18. člen 
Postajališča vozil javnega med- 

krajevnega prometa moraio biti od- 
daljena najmanj 15 m od križišča, 
če se vozila ustavljajo za križiščem, 
najmanj 25 m od križišča pa, če se 
ustavljajo pred križiščem. 

Postajališče določijo transportna 
podjetja v sporazumu z oddelkom 
za notranje zadeve Občinskega ljud- 
skega odbora Kamnik. 

19. člen 
Otroci do desetega leta starosti 

ne smejo voziti s kolesom po javnih 
cestah brez spremstva odrasle osebe. 

Otroci od 10. do 14. leta starosti 
smejo voziti samostojno, če imajo 
legitimacijo oziroma značko o oprav- 
ljenem kolesarskem izpitu v šoli. 

20. člen 
Mopedisti smejo voziti sopotnika, 

če imajo dodatni sedež in stopalki. 
Po kolesarski stezi je dovoljena 

vožnja z mopedom ali kolesom s 
pomožnim motorjem samo takrat, 
kadar voznik poganja tako vozilo 
s pedali. 

Ce je ob vozišču, ki je določeno 
za motorni promet, vozišče za po- 
časnejša vozila, morajo mopedisti 
in kolesarji s pomožnim motorjem 
uporabiti to vozišče. 

21. člen 
Kjer na vozišču ni označenega 

prehoda za pešce, morajo pešci 
prečkati cesto pravokotno pred kri- 
žiščem. 

Izven označenega prehoda za peš- 
ce smejo pešci prekoračiti cesto, 
kadar v razdalji najmanj 100 m ni 
križišča ali označenega prehoda za 
peSoR. 

22. člen 
Z denarno kaznijo do 500 dinar- 

cv se kaznujejo za prekršek: 
a) vozniki vprežnih vozil, ki vo- 

■ijo po javnih cestah v koloni v 
nasprotju s 1. členom tega odloka; 

b) vozniki vprežnih vozil, ki 
ustavljajo vprežna vozilu na cestah, 
ulicah in trgu iz 6. člena tega od- 
loka; 

c) kdor vodi ali goni živino po 
cestah, ulicah in trgu iz 6. člena 
tega odloka; 

č) kdor prisloni kolo ob pločnik 
ali zgradbo na cesti, ulici ali trgu 
iz 10. člena tega odloka; 

d) kdor ustavlja motorno vozilo, 
kjer je ustavljanje prepovedano, v 
9. členu tega odloka; 

e) kdor parkira vozilo na mestu, 
ki ni določeno za parkiranje vozil 
iz 8. člena tega odloka; 

f) kdor vozi motorno vozilo v 
nasprotju s 4. členom tega odloka; 

g) kdor raztresa po cesti ali ulici 
razni material ali kdor na tovornem 
vozilu nima tovora pravilno nalo- 
ženega in da je v nasprotju z 2. čle- 
nom tega odloka; 

h) kdor vozi motorno vozilo v 
nasprotju s 7. členom tega odloka; 

i) mopedist ali kolesar s pomož- 
nim motorjem, ki vozi v nasprotju 
z 20. členom tega odloka. 

Službujoči uslužbenec LM sme 
izterjati denarno kazen iz tega čle- 
na takoj na mestu od vseh krši- 
teljev, ki jih zaloti pri prekršku. 

2\ člen 
Z denarno kaznijo do 2000 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek: 
a) kdor z motornim vozilom pre- 

korači dovoljeno hitrost skozi mest- 
no območje (5. člen); 

b) kdor se ne ravna po 11. členu 
lega odloka; 

c) starši ali skrbniki otrok, ki 
kršijo 19. člen tega odloka. 

24. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje za prekršek: 
a) gospodarska organizacija, ki 

pere ceste in odvaža smeti v na- 
sprotju z 12, členom tega odloka; 

b) odgovorni uslužbenec gospo- 
darske organizacije, ki odredi pra- 
nje ulic ali odvažanje smeti v na- 
sprotju z 12. členom lega odloka; 

c) gospodarska organizacija, ki 
pri delu na vozišču ali ob javni 
cesti ne izvede varnostnih ukrepov, 
predpisanih v 13., 14., 15, in 16. čle- 
nu tega odloka: 

č) odgovorna oseba gospodarske 
organizacije, ki je odgovorna za iz- 
vedbo ukrepov po 13., 14., 15. in 
16. členu tega odloka; 

d) kdor ravna v nasprotju s 
17. členom tega odloka; 

e) organizacija ali društvo ozir. 
prireditelj javne prireditve, ki nima 
dovoljenja po 5. členu tega odloka: 

f) odgovorne osebe, ki so organi- 
zirale javno prireditev v nasprotju 
z določbo 2. člena tega odloka, 

25. člen 
Po uredbi o prometu na javnih 

cestah (Uradni list FLRJ št. 51/50) 
je odgovoren za prekršek, in sicer. 

a) po 7, točki 32. člena pešec, 
ki prečka cesto ali ulico iz 21. člena 
tega odloka v mestnem območju iz- 
ven označenega prehoda za pešce. 

26. člen 
Ta odlok se objavi v >Glasniku<, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 15. oktobra 1962 
dalje. 

Št. 020-61/62-1/1. 
Kamnik, dn^ 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol I. r. 

OBČINA VRHNIKA 

642. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunsskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52/61) ter 26. člena statuta 
občine Vrhnika je Občinski ljudski 
odbor Vrhnika sprejel na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 29. maja 1962 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka 

delavcev 

»Glasnike okraja Ljubljana št. 28, 
tako da se prečiščeno besedilo od- 
loka glasi: 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka delavcev se 
predpiše za leto 1962 za vse izpla- 
čevalce osebnih dohodkov družbe- 
nega in privatnega sektorja na ob- 
močju občine Vrhnika. 

Od plačevanja dopolnilnega pro- 
računskega prispevka je izvzeta Ju- 
goslovanska ljudska armada za pod- 
oficirje, oficirje in vojaške usluž- 
bence za območje občine Vrhnika. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohod- 
ka znaša za vse v 1. odstavku 1. čle- 
na navedene izplačevalce 15 Va od 
proračunskega prispevka iz oseb- 
nega dohodka delavcev in usluž- 
bencev, ki se plačuje po zakonu 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev. 

Dopolnilni proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka delavcev. 

a) obračunan po stopnji 80/o do- 
hodek občinskega proračuna; 

b) obračunan po stopnji 7% do- 
hodek občinskega sklada za šolstvo. 

3. člen 
Svet za družbeni plan In finance 

občinskega ljudskega odbora lahko 
v upravičenih primerih oprosti za- 
vezance iz 1. odstavka 1. člena tega 
odloka delno ali v celoti plačila 
dopolnilnega proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev, če bi bili s plačilom dopolnil- 
nega proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev ogro- 
ženi življenjski pogoji njihovih de- 
lavcev. Ta oprostitev se pa ne more 
določati individualno za posamez- 
nega delavca ali uslužbenca, ampak 
za vse delavce in uslužbence ene 
izplačilne blagajne. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 4/1-010-16/62. 
Datum: 29. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

GLASNIB 

RAZPIS 

Razpisna komisija Sveta delov- 
nega kolektiva Okrajnega ljudske- 
ga odbora Ljubljana 

razpisuje 

v upravi Okrajnega ljudskega od- 
bora Ljubljana naslednja delovno 
mesta; 

1. referenta za industrijo, 
2. finančnega inšpektorja, 
3. pravnega referenta v Oddel- 

ku za gospodarstvo, 
4. urbanističnega inšpektorja, 
5. šefa sanitarne inšpekcije, 
6. sanitarnega inšpektorja, 
7. referenta za kadre, 
8. vodja ekonomata, 
9. referenta za okrajni proračuni 

10. vodja glavne pisarne, 
11. pisar, uslužbenca v Glavni 

pisarni, 
12. strojepiske v Oddelkr -ca fi' 

nance, 
13. telefonista, 
14. dveh kurirjev, 
15. treh vratarjev, 
16. snažilke. 
Pogoji: Za delovna mesta pod št 

1—5 je potrebna visoka strokovna 
izobrazba, za delovna mesta pod št. 
6—9 višja strokovna izobrazba, za 
delovna mesta pod št. 10. in 11. sred- 
nja strokovna izobrazba in za de- 
lovna mesta pod št. 12. in 13. admi- 
nistrativna šola oziroma nižja stro- 
kovna izobrazba. • 

Za vsa delovna mesta od št. 1. do 
13. se poleg teoretične izobrazbe 
zahteva še praksa, predpisana s po- 
sebnimi predpisi za posamezna de- 
lovna mesta. 

Za delovna mesta pod št. 14. dp 
16. je potrebna osnovna šola in 
praksa. 

Prošnje za razpisana delovna 
mesta, opremljene z življenjepisom, 
je treba vložiti v roku 15 dni p" 
objavi razpisa pri Razpisni komisiji 
Sveta delovnega kolektiva OLO 
Ljubljana, Mačkova ul. 1, soba Št. 
13, I. nadstr. 

Razpisna komisija 
Sveta delovnega kolektiva OLO 

VSEBINA 
17. Odlok o spremembi odloka o obćinsk* 

dokladi na dohodke od kmetijstva v ob- 
Cinah na območju mesta za leto 1962 

18. Odlok o določitvi plačevanja prispevka 
iz dohodka komunalnih gospodarskih or- 
ganizacij na območju mesta in o deliti 
dohodka, ki izhaja od prispevka iz do- 
hodka. 

19. Odlok o višini obrestne mere> po kateri 
plačujejo obresti od poslovnega sklada 
komunalne gospodarske organizacije 
območju mesta in o delitvi dohodke« 
ki izhaja od obresti. 

20. Pravilnik o uporabnini za uporabo epi* 
sov in načrtov Mestnega arhiva. 
Imenovanja na 20. seji Mestnega sveta- 

640. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o uvedbi doklade na dohodke od 
kmetijstva za leto 1%2 občine Kamnik« 

641. Odlok o ureditvi prometa na območja 
občine in mesta Kamnik. 

642. Odlok o spremembah In dopolnitvah od' 
loka o dopolnilnem proračunskem pri* 
spevku iz osebnega dohodka delavce^ 
občine Vrhnika. 
Razpis delovnih mest v upravi okraj' 
nega ljudskega odbora. 


