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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

50. seja okrajnega zbora in zbora proizvajalcev, dne 28. septembra 1962 

51. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana 

je na podlagi 5. člena uredbe o po- 
i vračilu potnih in drugih stroškov 

javnih uslužbencev (Ur. list FLRJ 
št. 9/CO, 15/61 in 24/61) ter 1. člena 
uredbe o spremembah uredbe o po- 
vračilu potnih stroškov javnih usluž- 
bencev (Ur. list FLRJ, št. 16/62) na 
seji okrajnega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 28. septembra 1962 
.sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrino za 
uslužbence organov okrajnega ljud- 

skega odbora Ljubljana 

1. člen 
V odloku o spremembah odloka o 

višini dnevnic za uradna potovanja, 
nadomestila za ločeno življenje in ki- 
lometrino za uslužbence organov 
okrajnega ljudskega odbora Ljublja- 
na (Glasnik okraja Ljubljana št. 75/61) 
se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 

Dnevnice uslužbencev organov 
okrajnega ljudskega odbora znašajo: 

1. za uslužbence, razvrščene do 
XI. pi. razreda in ,za uslužbence, ki 
zasedajo delovno mesto, ocenjeno z 
Vrednostjo do 500 točk ter tehnično 
osebje 2000 dinarjev, 

2. za uslužbence, razvrščene od 
X. plačilnega razreda navzgor in za 
Uslužbence, ki zasedajo delovno me- 
sto, ocenjeno z vrednostjo nad 500 
točk ter za tehnično osebje s kvalifi- 
kacijo visokokvalificiranega delavca 
2500 dinarjev. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ok- 
tobra 1962. 

St.: 114-019/62. 
Ljubljana, 28. septembra 1962. 

55. 
Na podlagi 18. člena zakona o 

spremembah zakona o javnih usluž- 
bencih (Ur. list FLRJ št. 56/61) iz- 
daja Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na seji okrajnega zbora in seji zbora 
Proizvajalcev dne 28. septembra 1932 
naslednji 

ODLOK 
0 spremembi odloka o organizaciji 
Upravnih organov, izvolitvi ter pra- 
vicah in dolžnostih sveta delovnega 
kolektiva In arbitražnega sveta upra- 

ve Okrajnega ljudskega odbora 
LJubljana 

1, člen 
V 1. členu odloka O organizaciji 

upravnih organov, izvolitvi ter pra- 

vicah in dolžnostih sveta delovnega 
kolektiva in arbitražnega sveta upra- 
ve Okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana (Glasnik okraja Ljubljana št. 
26-17/62) se na koncu doda: 

— služba za prošnje in pritožbe. 
2. člen 

Ta odlok stopi v veljavo 1. okto- 
bra 1962. 

St.: 021-046/62. 
Datum: 28. septembra 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

56. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji ljudskih odborov (Ur. 1. 

0BCIKA KOČEVJE 
643. 

POPRAVEK 
odredbe o maržah v trgovini 

na drobno 
V odredbi o maržah v trgovini na 

drobno občine Kočevje, objavljeni 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana št. 64/62, je bil na- 
pačno objavljen odstotek, ki ga sme 
zaračunavati trgovsko podjetje za 
kritje stroškov v trgovini in se pra- 
vilno glasi: 

6. Papirnica in knjigoveznica Ko- 
čevje 20 % 

St. 330-11/62-3/14. 
Datum: 26. septembra 1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo in 

komunalne zadeve: 
Stane Ocepek 1. r. 

OBČINA LITIJA 
644. 

Na podlagi 3. točke 26. člena sta- 
tuta občine Litija in 39. ter 97. čle- 
na zakona o proračunih in o finansi- 
ranju samostojnih zavodov (Ur. list 
FLRJ št. 52-847/59) je Občinski ljud- 
ski odbor Litija na seji občinskega 
zbora In na seji zbora proizvajalcev 
dne 14. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna 

občine Litija za leto 1962 

1, č len 
Omeji se potroSnja proračuna obj 

čino Litija ea leto 1962 za 24,390.006 
dinarjev, In Slcen 

LRS št. 22-119/62) je Okrajni ljudski 
odbor Ljubljana na seji okrajnega 
zbora in seji zbora proizvajalcev dne 
28. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o sistemizaciji 
delovnih mest v upravnih organih 

Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana 

1. člen 
V 1. členu odloka p sistemizaciji 

delovnih mest v upravnih organih 
Okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana (Glasnik okraja Ljubljana St. 
26-18/62) se v oddelku za občo upra- 
vo — referat za skupščinske zadeve 
in prošnje in pritožbe črta besede: 
»In prošnje in pritožbe«. 

Za delovnimi mesti: »sodniki In 
senat za prekrške« pa se doda: 

»služba za prošnje in pritožbe 
1 referent .... visoki«. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 1. okto-' 

bra 1962. 
St.: 021-9/62. 
Ljubljana, 28. septembra 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 
IMENOVANJE NA 50. SEJI 
OKRAJNEGA LJUDSKEGA 

ODBORA 
Ing. Vinko Kregar je bil imeno- 

van za direktorja Gradbene tehniško 
fiole v Ljubljani. 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

dni 
1. del — Prosveta in kultura 290.000 
2. del — Socialno varstvo 6,000.000 
3. del — Zdravstvena za- 

ščita 3,000.000 
5. del — Državna uprava 3,300.00 
6. del — Komunalna de- 

javnost 1,500.000 
7. del — Negospodarske in- 

vesticije 1,000.000 
8. del — Dotacije samostoj- 

nim zavodom 2,000.000 
in družbenim or- 
ganizacijam 2,000.000 

9. del — Obveznosti iz po- 
sojil in garancij 5,300.000 

2. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da izvede v sporazumu 
s prizadetimi organi omejitve po- 
trošnje Iz 1. člena po posameznih 
proračunskih partijah in pozicijah v 
okviru zneskov po delih iz' 1. člena. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da sme v primeru po- 
trebe izvajati prenose v okviru pro- 
računskega globala po omejitvi. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

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

St.: 010-36/62-1/1. 
Datum: 14. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Stane Pungerčar 1. r. 

645. 
Na podlagi 4. člena zakona o izko- 

riščanju kmetijskega zemljišča (Ur. 

list FLRJ št. 43-707/59), pismenega 
mnenja komisije strokovnjakov o po- 
trebnosti, možnosti ip gospodarnosti 
agrotehničnih ukrepov 2 dne 20. av- 
gusta 1962, je Občinski ljudski 6dbor 
Litija na saji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 14. sep- 
tembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi minimalnih agrotehničnih 
ukrepov na območju občine Litija 

1. člen 
Po določilih tega odloka se mo- 

rajo ravnati vsi lastniki in koristniki 
obdelovalnih zemljišč na območju 
naslednjih katastrskih občin: k. d. 
Konj, k. o. Hotič (Zg. Log), ter k. o. 
Moravče (Moravško polje), znotraj 
naslednjih parcelnih številk; 

1. K. o. Konj in k. o. Hotič: pare. 
št. 1309 preko republiške ceste na 
pare. št. 1310, ob železniški projjt na 
pare. št. 1267, od tu preko železni- 
škega prelaza do pare. št. 56, nato po 
republiški cesti vse do pare. št. 1566, 
od tu naprej na pare. št. 1198 na re- 
ko Savo, nato ob Savi navzdol na 
izhodiščno točko pare. št. 1309. 

2. K. o. Moravče: Vse parcele pod 
republiško cesto Litija—Gabrovkn, 
začenši s pare. št. 2570 na pare. št. 
2492, nato na vzhodni strani na pare. 
št.'2575 na križišče s pare, št. 2580 — 
Slepček potok od tu na pot pare. 
št. 2595, naprej na pare. št. 219 od 
stične točke s pare. št. 2570 — pot. 

2. člen 
Za obdelovalna zemljišča se šte- 

jejo bpdisi po katastrskem ali pa po 
dejanskem stanju njive, vrtovi, sa- 
dovnjaki, vinpgradi in taki pašniki, 
H So nastali na obdelovalni zemlji. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mlkoš 1. r. 



STKAN ii'J Ol.ASNlK 

3. člen 
Območje občine je za izvajanje 

agrotehničnih ukrepov razdeljeno na 
nižinska območja. 

V nižinsko območje spadajo obde- 
lovalna zemljiSča, ki se nahajajo v 
območju katastrskih občin: k. o. Mo- 
ravče in obdelovalna zemljišča v k. o. 
Konj, ter dolino v katastrski občini 
Hotič. 

4. člen 
Razdelitev obdelovalnih zemljišč 

v nižinskem območju katastrskih ob- 
čin, ki se dele, se opravi po vaseh. 

Razvrstitev vasi, katerih obdelo- 
valne zemljišča se uvrste v nižinsko 
območje, določi Svet za kmetijstvo 
na predlog območne kmetijske za- 
druge. 

5. člen 
Za vsa obdelovalna zemljišča se 

morajo uporabiti letno najmanj na- 
slednje minimalne količine umetnih 
gnojil na en hektar obdelovalne 
zemlje: 

V ijižinskem območju 800 kg 
za 1 ha. 

Od obveznega gnojenja po tem 
členu so izvzete površine, ki so za- 
močvirjene ali poplavne. Oprostitev 
odobri za kmetijstvo pristojni uprav- 
ni organ občinskega ljudskega odbo- 
ra, na predlog območja kmetijske 
zadruge. 

6. člen 
Poleg obveznega gnojenja z umet- 

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

a) uporaba samo očiščenega, raz- 
kuženega in priznanega semena v 
občini rajoniranih sort pšenice, rži, 
ječmena, ovsa in koruze, ter uporaba 
samo priznanega semena v občini ra- 
joniranih sort krompirja, 

b) obvezna zamenjava semena hi- 
bridne koruze vsako leto, pšenice, rži, 
ječmena in krompirja, vsaka 3 leta, 
ovsa pa vsaka 4 leta. Obvezna zame- 
njava semen se praviloma Izvaja 
preko kmetijske zadruge, 

c) za sotpv detelj in deteljin se 
mora uporabljati samo prečiščeno 
seme, 

dl zatiranje plevela s herbicidi v 
čistih posevkih pšenice in koruze, 

e) strojna setev žit (pšenice, rži. 
Ječmena) na vseh z odlokom zajetih 
površinah. 

f) strojno trošenje umetnih gnojil 
za osnovno gnojenje na vseh z odlo- 
kom zajetih površinah, 

g) zimsko globoko oranje njiv, 
določenih za spomladansko setev. 
Ukrepi pod točkami a) do g) so ob- 
vezni za delovno območje, ki je za- 
jeto s tem odlokom. 

7. člen 
Vsi koristniki ornih površin v ni- 

žinskem območju, ki pridelujejo pše- 
nico, rž, ječmen, koruzo in krompir, 
morajo zemljo preorati vsaj 20 cm 
globoko, na intenzivnih sortah pše- 
nice opraviti v času od decembra do 
sredine aprila dva do trikrat dogno- 
jevanje z dušičnimi gnojili, na povr- 
šinah, določonih za koruzo in krom- 
pir pa izvršiti tvdi krajevno običajno 
gnojenje s hlevskim gnojem. 

S. člen 
Za pridelovanje krme na travni- 

ških površinah se mora izvršiti 
osnovno gnojenje v času od oktobra 
do konca marca, in sicer v nižinskih 
območjih na vseh površinah, ki so 
sposobne za strojno obdelavo, s stro- 
ji. Prvo dopolnilno gnojenje z dušič- 
nimi gnojili mora biti izvršeno v 
aprilu, drugo pa po prvi košnji. 

Travn'ško novršine morajo biti 
vsako loto očiščene, da bodo sposob- 
ne praviloma za strojno košnjo. Ob- 
vezna je tudi odstranitev grmovja. 

Očiščeni in urejeni morajo biti tudi 
odvodni jarki. 

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

0. člen 
Zatiranje rastlinskih bolezni in 

škodljivcev, predpisano po temeljnem 
zakonu o varstvu rastlin pred bolez- 
nimi in škodljivci (Ur. list FLRJ 
št. 26-292/54) in dopolnilnih pred- 
pisih, se šteje kot minimalni agroteh- 
nični ukrep po tem odloku. 

10. člen 
Kmetijska zadruga je dolžna, da 

za svoje območje pravočasno pre- 
skrbi potrebne količine priznanega 
očiščenega in razkuženega semena 
pšenice, rži, ječmena, ovsa in hibrid- 
ne koruze rajoniranih sort ter pri- 
znanega semenskega krompirja ra- 
joniranih sort. 

Prav tako mora zadruga pravo- 
časno preskrbeti tudi potrebne koli- 
čine umetnih gnojil in zaščitnih sred- 
stev. Oskrbeti mora tudi zadostne 
kapacitete strojev za opravljanje 
strojnih storitev. 

Kmetijska zadruga je dolžna vo- 
diti evidenco o prodaji In izmenjavi 
semen, ter o prodaji gnojil in zaščit- 
nih sredstev za vsakega proizvajavca. 
Zaradi kontrole izvajanja tega od- 
loka so zasebni proizvajavcl dolžni 
pri kmetijski zadrugi pravočasno na- 
ročiti 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. 

11. člen 
Za pridelovavce, ki so sklenili s 

kmetijsko zadrugo ali družbenim po- 
sestvom pogodbo o proizvodnem so- 
delovanju za vse svoje obdelovalne 
površine, določila tega odloka ne ve- 
ljajo, če je to sodelovanje v agro- 
tehničnem pogledu najmanj na ravni 
s tem odlokom predpisanih ukrepov. 

12. člen 
Svet za kmetijstvo izda po po- 

trebi natančnejša navodila za izvaja- 
nje tega odloka 

13. člen 
Ce lastnik oz. koristnik obdelo- 

valnih zemljišč ne bi izvršil po tem 
odloku predpisanih minimalnih agro- 
tehničnih ukrepov, Jih izvrši območ- 
na kmetijska zadruga na stroške last- 
nika oziroma koristnika zemljišča, 
ali pa se zemljišče, ki ni obdelano 
po določilih tega odloka, da v pri- 
silno upravo za dobo enega do petih 
let. 

Te ukrepe izda za kmetijstvo pri- 
stojni upravni organ občinskega ljud- 
skega odbora v skladu s predpisi čle- 
nov 24. do 35., 92. in 95. zakona o 
izkoriščanju kmetijskega zemljišča. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

St.: 010-35/02-3/6. 
Datum; 10. septembra 1962. 

(Ur. list LRS št. 19/52) izdaja Občin- 
ski ljudski odbor v Litiji naslednjo 

oaLOCBD 
o geodetski izmeri novograjenih 

stavb in cest 

1. 
Ta odločba urejuje geodetsko iz- 

mero novograjenih stavb in prizid- 
kov ter geodetsko izmero novozgra- 
jenih cest, njih rekonstrukcij ali ko- 
rekcij na območju občine Litija. 

2. 
Investitor, ki namerava graditi 

novo stavbo, ali kak prizidek pri že 
obstoječi stavbi, je dolžan predložiti 
vlogi za določitev lokacije novograd- 
nje, preris iz katastra za katastrsko 
parcelo iz katastrskega evidenčnega 
načrta, na kateri je nameravana gra- 
ditev ter 3. oziroma 4 izvode načrta 
v povečanem merilu 1:1000. 

Izvod gradbenega dovoljenja do- 
stavi organ občinskega ljudskega od- 
bora, pristojen za gradbene zadeve 
Zavodu za izmero zemljišč in kata- 
ster v Litiji. Ta je dolžan določiti, 
v zvezi z gradbenim dovoljenjem, 
niveleto bodoči zgradbi in napraviti 
izkoličbo zanjo. Zavod mora smatrati 
ta dela za prioritetna. 

Organ občinskega ljudskega od- 
bora, pristojen za gradbene zadeve, 
izda uporabno dovoljenje za novo 
zgradbo ali prizidek le pod pogojem, 
če je ustrezni vlogi priložena kopija 
katastrsko evidenčnega načrta, ki do- 
kazuje. da je novograjena stavba ozi- 
roma prizidek geodetsko izmerjen in 
situiran v katastrskem načrtu. 

3. 
Investitor za gradnjo nove ceste, 

njeno rekonstrukcijo ali korekcijo na 
območju občine Litija, Je po izgrad- 
nji dolžan cesto zamejničiti s predpi- 
sanimi mejniki in naročiti Zavodu za 
izmero zemljišč in kataster v Litiji, 
da zvrši geodetsko izmero novega 
stanja ter izdela geodetski elaborat. 

Elaborat o geodetski izmeritvi je 
osnova za lastninsko ureditev v 
upravnem postopku za izvedbo ob- 
jektivnih sprememb v zemljiški knji- 
gi. Ureditev po upravnem postopku 
in ustrezni predlog za zemljiško 
knjigo opravi organ občinskega ljud- 
skega odbora, pristojen za premo- 
ženjsko pravne zadeve. 

4. 
Stroške geodetske izmere in iz- 

delave geodetskih elaboratov novo- 
gradnje, ki so navedene v 2. in 3. 
točki te odločbe, nosi investitor. 

5. 
Določila te odločbe veljajo za na- 

zaj za vse ceste, ki so se zgradile po 
letu 1945. 

6, 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

St.: 45-8/02-1/1. 
Datum: 14. septembra 1962. 

Tajnik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Kajžcr 1. r. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Slane Pungerčar 1. r. 

647. 

646. 
Na osnovi 4. in 21 člena uredbe 

o katastru zemljišč (Ur. list FLPJ 
št. 43/53 in 23/56) in 2. točke 50. člena 
zakona o občinskih ljudskih odborih 

Na osnovi določil Uredbe o poinih 
in selitvenih stroških (Ur. 1. FLRJ 
št. 9/60) in rešitve Sekretariata Zvez- 
nega izvršnega sveta za občo upravo 
št. 06-4371/2 z dne 3. junija 19S1 in 
2. točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. LRS št. 19/52) 
izdaja Občinski ljudski odbor Litija 
naslednio 

ODLOČBO 
o povračilu geodetskim 

strokovnjakom na terenu 
1. 

Geodetskim strokovnjakom se pri- 
znava za delo na terenu v pasu 4 do 
10 km od mesta službovanja, dnevni- 
ca v višini 50 %. 

2. 
Odločba velja z dnem objave, • 

uporablja pa se od 1. maja 1932. 
3. 

Ta odločba se objavi v »Glas- 
niku«, uradnem vestniku okrajs 
Ljubljana. 

St.: 45-8/62-1/1. 
Datum: 14. septembra 1962. 

Tajnik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Kajžer 1. r. 

СВША LJUSLJAMA CENTES 
048. 

Oddelek za gospodarstvo občinske- 
ga ljudskega odbora Ljubijana-Cen- 
ter izdaja na podlagi 2. točke odredbe 
o maržah v trgovini na debelo in na 
drobno (Ur. 1. FLRJ št. 17-230-62) 

ODLOČBO 
o maržah v trgovini na drobno 

1. 
Trgovske gospodarske organiza- 

cije, ki imajo sedež na območju ob- 
čine Ljubljana-Center, smejo zara- 
čunavati za kritje svojih stroškov V 
prometu na drobno z industrijskimi 
izdelki in živili industrijskega izvora 
maržo v taki višini, da povprečni pri- 
bitek na fakturne cene, brez odbitka 
morebitnih popustov (rabati, kasa- 
skonti) v določenem obračunskem 
obdobju (periodični obračun), ne bo 
presegal tehle odstotkov: 
LJUDSKA PRAVICA, LJub- 

ljana, Kopitarjeva ul. 2 18 $ 
EMKA. Ljubljana, Titova c. 3 18 $ 
DRŽAVNA ZALOŽBA SLO- 

VENIJE, Ljubljana, Mestni 
trg 26 18% 

BTSERKA, Ljubljana, Nazor- 
jeva 4 15 % 

BONBONIERA, Ljubljana, Ti- 
tova cesta 14 20 % 

CVETA, Ljubljana, Trubarje- 
va cesta 30 15 % 

DELIKATESA. Ljubljana, Wol- 
fova ulica 10 27 % 

FOTOMATERIAL, Ljubljana, 
Trubarjeva cesta 20 7 % 

GALEB, Mestni trg 21, Ljub- 
ljana 15 % 

IZBIRA, Ljubljana, Wolfo- 
va ulica 1 15 % 
GASILSKA OPREMA. LJubljana 14 % 
KARMIN, Ljubljana, Resljeval 18 % 
KERAMIKA, Liubljana, Na- 

zorjeva ulica 8 18 % 
KOLESAR, Ljubljana, Titova 

cesta 23 7 % 
KOVINA, Ljubljana, Stritar- 

jeva 7 17 % 
MANUPAKTURA. Ljubljana, 

Trubarjeva c. 27 15 % 
MARELICA. Ljubljana, Tito- 

va cesta 22 13 % 
MODA, Ljubljana, Wolfova 

ulica 1 .15 
MLINAR. LJubljana, UI. M. 

Pijade 25 14 % 
NA-MA. Ljubljana, Wolfova 

uMca 1 17 % 
NAS VRT, LJubljana, Vošnja- 

kova ulica 4 13% 
NOVOST. Ljubljena, Trubar- 

jeva 30 15 % 
OPREMA. Ljubljana, Kers- 

nikova 5 17 % 
OFTEN^ Ljubljana, Titova 

cesta 22 ir % 
PLAVTCA, LJubljana, Wolfo- 

va ulica 12 18 % 
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zavod za Čebelarstvo, 
Ljubljana, Titova c. 10 20 % 

POVRTNINA, Ljubljana, Go- 
sposvetska c. 13 13 % 

ROŽNIK, Ljubljana, Titova 
cesta 18 18 % 

SANITARIA, Ljubljana, Mi- 
klošičeva 17 10 % 

STEKLENINA, Ljubljana, Ti- 
tova cesta 18 18 % 

SLOVENIJA ŠPORT, Ljublja- 
na, Mestni trg 10 18 % 

SVILA, Ljubljana, Trubarjeva 
cesta 9 15 % 

ŠOŠTANJ, Ljubljana, Trubar- 
jeva cesta 39 15 % 

TKANINA, Ljubljana, Tru- 
barjeva 1 15 % 

USN.TE, Ljubljana, GrarUSče 10 18 % 
VOLAN, Ljubljana, Vošnja- 

kova ul. 9 7 % 
VOLNA, Ljubljana, V.'olfova 

ulica 1 15 % 
VRVARNA, Ljubljana, Tru- 

barjeva 29 13 % 
ŽELEZO, Ljubljana, Stritar- 

jeva 7 17 % 
BADJAR IN VRTNAR, Ljub- 

ljana, Cankarjevo nabr. 17 18 % 
Lovska ZADRUGA, Ljub- 

ljana, Gosposvetska c. 12 20 % 
OBRTNIK, Ljubljana, Маза- 

r.vkova c. 34 15 % 
AGROTEHNIKA, Ljubljana, 

Titova c. 19 7 % 
DENTAL. Ljubljana, Titova 

cesta 25 12 % 
CHEMO. Ljubljana, Maistrova 

ulica 10 15 % 
JUGOTEHNIKA, Ljubljana, 

Pod Trančo 2 14 % 
MEDEK, Ljubljana, Mikloši- 

čeva cesta 13 20 % 
OPREMOTEHNA, Ljubljana, 

Kidričeva 3 9 % 
PREHRANA, Ljubljana, 

Kersnikova 2 18—20 % 
SEMENARNA, Ljubljana, Go- 

sposvetska cesta 20 20 % 
SLOVENIJA AVTO, Ljublja- 

na, Prešernova c, 30 7 % 
SADJE-ZELENJAVA, Ljub- 

ljana. Krekov trg 2 13 % 
VELETEKSTIL. Ljubljana, 

Masarvlrova 17 15 % 
METALKA, Ljubljana, Titova 

cesta 24 17 % 
KURIVO, Ljubljana, Masa- 

rvkova cesta 15 10 % 
STEKLO EXPORT, Ljubljana, 

Titova c. 18 18 % 
DOM. Llubllana, Mestni trs 24 20 % 
Continental ekport, 

Ljubljana. Tomšičeva 7 14 % 
SLOVENTTALES, Ljubljana, 

Beethovnova 11 21 % 
PETROL. Ljubljana, Vošnja- 

kova ul'Va 7 % 
_V mrrti so dejanski odvisni stro- 

gi že vSM' in se ne morejo posebej 
Pri^Cunavati. 

Co onravlja poslovalnica promet 
[5 več strok, so določi marža po stro- 
Kl. ki je ro vrednosti doseženega pro- 
meta oretežna v obračunskem tro- 
"tesečju. 

Pri trgovskih gospodarskih orga- 
"izacijah. ki imajo v svojem poslo- 
vanju /ajeto tudi i>rođajo naravnega 
v'na, obveznost nlačila obračunskega 
Pfometnesa davka od naravnega vl- 
113 ni zajeta v določeni marži. 

Po določbah 1. točke te odredbe 
Srr>ejo trgovske gospodarske organl- 
^acije pri posameznih predmetih zno- 
ra] blagovnih skupin odstopati na- 
^for ali navzdol od določenega naj- 
's]ega povprečja, vendar tako, da 

Povprečje marže v enem obračun- 
sKem obdobju (periodični obračun) 
•J6 sme presegati s to odredbo dolo- 
^npGa odstotka. V primeru, ko bi to 
Postopanje vplivalo na zvišanje nl- 
^оја cen Iz decembra 1961 ali nepo- 
sredno pred tem, če blago V decem- 

bru 1961 ni bilo v prodaji, sme pod- 
jetje zaračunavati največ tisto mar- 
žo, ki jo je obračunavalo v navede- 
nem obdobju leta 1961. 

Izjeme od določb iz prejšnjega 
odstavka so dopustne le, če se ja 
med tem spremenila dobaviteljeva 
prodajna cena. V tem primeru indi- 
vidualna marža po artiklih ne sme 
presegati povprečja, ki je določeno 
v prvi točki te odredbe za zadevno 
blagovno skupino ali podjetje. 

3. 
Določbe te odredbe ne veljajo za 

izdelke in pridelke, za katere so 
s posebnimi predpisi določene pro- 
dajno cona aii način njihovega obli- 
kovanja, kakor tudi ne za isdelke in 
pridelke, katere prodajajo trgovske 
gospodarske organizacije na drobno 
z dogovorjenim popustom po ceni, ki 
jo je določil proizvajalec ali uvoznik 
kot prodajno ceno v prometu na 
drobno. 

4. 
Trgovskim gospodarskih organi- 

zacijam z ožjo specializacijo iz ka- 
tere koli blagovne skupine, lahko od- 
delek za gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora na njihovo obrazlo- 
ženo zahtevo določi tudi drugačen 
odstotek povprečnega pribitka. 

5. 
Ta odredba velja takoj in se upo- 

rablja za leto 1962. 
Znak; G" 130/62. 
Ljubljana, 24. septembra 1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo: 

Ivan Saje l.r. 

OBČINA MEDVODE 

б-гд. 
Na podlagi 14. in 39. člena temelj- 

nega zakona o proračunih in o finan- 
ciranju samostoinih zavodov (Uradni 
list ELRJ št. 52-847/59) in 2. točke 
26. člena statuta občine Medvode, je 
občinski ljudski odbor Medvode na 
seji občinskega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 21. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna 

občine Medvode za leto 1963 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna ob- 

čine Medvode za leto 1962 za 
37,975.000 din, in sicer: 

din 
1. del — Prosveta in kul- 

tura 273.000 
2. del — Socialno varstvo 322.000 
S. del — Zdravstvena za- 

ščita 250.000 
5. del — Državna uprava 1,850.000 
6. del — Komunalna de- 

javnost 510.000 
8. del — Dotacije — sa- 

mostojnim zavo- 
dom 24,838.000 
— družbenim or- 
ganizacijam 3,850.000 

10. del — Proračunska re- 
zerva 6,082.000 

2. člen 
Svet za družbeni plan In finance 

se pooblašča, da Izvede v sporazumu 
s prizadetimi organi omejitve po- 
trošnje iz 1. člena po poeameznih 
proračunskih partijah in pozicijah 
v okviru zneskov po delih iz 1. člena 

3. člen 
Svet za družbeni plan In finance 

se pooblašča, da sme v primeru po- 
trebe izvajati prenose (virmane) v 
okviru proračunskega globala po 
dmejitvl. 

4. člen / 
Ta odlok prične veljati z dnem 

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

St.: 010-34/62. 
Medvode, 21. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Trarate 1. r. 

650. 
Na podlagi 14. člena In 39. člena 

zakona o proračunih in o financira- 
nju samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52''59) in 2. točke 26. člena 
statuta občine Medvode je občinski 
ljudski odbor Medvode na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 21. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
c sprentembeh družbenega plana 

občine KJedvode za leto 1962 

1. člen 
Družbeni plnn občine Medvode za 

leto 1962 se v tretjem delu ekonom- 
ski ukrepi za izpolnitev družbenega 
plana — spremeni v 17. in 21. po- 
glavju. 

2. člen 
17. poglavje — dopolnilni prora- 

čunski prispevek iz osebnega dohod- 
ka se glasi: 

Dopolnilni proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka se pretipiše s 
posebnim odlokom in je v celoti do- 
hodek šolskega sklada občine Med- 
vode. 

3. člen 
21. poglavje — občinska doklada 

na dohodke od kmetijstva, samostoj- 
nih poklicev in premoženja se glasi: 

Občinska doklada za dohodke od 
kmetijstva samostoinih poklicev in 
premo-ženj se predpiše s posebnim od- 
lokom s tem, da je neobvezni del 
občinske doklade od kmetijstva v ce- 
loti dohodek šolskega sklada. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St.: 010-35'62-04. 
Medvede, 21. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

651. 
Na podlnfi 12. člena Zakona o 

občinskih liudskih odborih (Uradni 
list I,RS št. 10/52), 3., 8. in 150. čle- 
ne Zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ Si 2/59) je občinski ljudski 
odbor Medvode na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 7. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o zunanjem videzu naselij 

občine Medvode 

1. člen 
Z zunanjo ureditvijo dvorišč, vr- 

tov, zgradb, izložbenih oken, re- 
klamnih in oglasnih desk v občini 
Medvode se mora zagotoviti prime- 
ren videz naselij. 

2. člen 
Pred nameravano spremembo 

pročelja zgradbe, preureditvijo iz- 
ložbenih oken, pred namestitvijo 
reklamnih in oglasnih desk in pred 
postavitvijo vseh vrst lesenih lop 
in novih ograj je potrebno zapro- 
siti oddelek za gospodarstvo in ko- 
munalne zadeve za dovoljenje. 
Prošnji se mora priložiti skica ali 

načrt za preureditev oziroma skica 
reklamnih ali oglasnih desk. 

3. člen 
Na zahtevo oddelka za gospo- 

darstvo iu komunalno zadeve ob- 
činskega ljudskega odbora morajo 
lastniki oz. upravljavci: 

1. urediti dvorišča in vrtove, če 
kvarijo zunanji videz naselij: 

2. popraviti in prebeliti zgradbe, 
s katerih odpada omet ali so zane- 
marjene; 

3. popraviti in obnoviti zanemar- 
jene strehe, žlebove, snegobrane iu 
odtočne cevi; 

4. popraviti in obnoviti vhodna 
vrata, okna, smetiSčue in gnojnične 
jame, če so v slabem stanju; 

5. zaradi estetskega videza ali 
dotrajanja zamenjati izložbe, re- 
klamne in oglasne deske; 

6. odstraniti dotrajane giadbene 
objekte, kioske, stojnice, ki kvarijo 
videz okolice; 

7. odstraniti obstoječe barake, 
skladišča hlodov, desk in gradbene- 
ga materiala, če kvarijo videz oko- 
lice; 

8. odstraniti ograje, napajalna 
korita, smetiščne in gnojničue jame, 
če kazijo zunanji videz cest ali na- 
selij ali motijo promet vozil in peš- 
cc'v; 

9. opustiti zelenjadne vrtove, če 
po zazidalnem načrtu naselja niso 
predvideni; 

10. prepovedati sušenje perila 
na oknih, balkonih in ložah ob ce- 
stah. 

4. člen 
Pri izdajanju dovoljenj po 2. Čle- 

nu tega odloka oz. zahtev po 3. čle- 
nu tega odloka postopa oddelek za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 
po določbah Zakona o splošnem 
upravnem postopku s tem, da je 
prilo/.beni organ Svet za komunal- 
ne in stanovanjske zadevo občin- 
skega ljudskega odbora Medvode. 

5. člen 
Navodila za okrasitev naselij oz. 

posameznih zgradb v večjem obsegu 
izda oddelek za gospodarstvo in 
komunalne zadeve občinskega ljud- 
skega odbora Medvode. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 din 

se kaznuje: 
1. kdor začne urejati stavbe, po- 

stavljati reklamne in oglasne deske, 
preurejati izložbena okna, pa nima 
za to dovoljenja; 

2. kdor na zahtevo oddelka za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 
ne popravi ali prebeli stavbe, ne 
popravi ali ne obnovi vhodnih vrat 
in oken, ne zamenja izložbe, re- 
klamnih in oglasnih desk, ne od- 
strani kioskov, stojnic, barak in 
ograj in ne opusti zelenjadnih vr- 
tov; 

3. kdor postavi lopo (garažo, dr- 
varnico, kurnik ali podobno), ali 
kdor brez dovoljenia postavi ka- 
kršnokoli ograjo ali zasadi živo 
mejo; 

4. kdor se ne ravna po navodilih 
za okrasitev naselij in zgradb. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku<, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-32/62-01. 
Datum: dne 7. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

652. 
Na podlagi 2. točke 26. člena sta- 

tuta občine Medvode, 12. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih odborin 
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(Ur. list LRS, št. 19/52), 3.. 8. in 150. 
člena temeljnega zakona o prekr- 
ških (Ur. list FLRJ št. 2/59) je ob- 
činski ljudski odbor Medvode na 
seji občinskega zbora in na seji 
/bora proizvajalcev dne 7. septem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi, ureditvi in varstvu 

javnih parkov in zelenic na območju 
občine Medvode 

1. člen 
S tem odlokom se urejuje na ob- 

močju občine Medvode vzdrževanje, 
varstvo javnih parkov in zelenic, ki 
naj služijo razvedrilu in oddiha 
občanov ter lepšemu izgledu naselij. 

Na območju občine Medvode so 
naslednji javni parki in zelenice- 

1. park od »COLORJA« do »PAR- 
TIZANA. 

2. zelenica med cesto I г., PLM in 
Fertinovo hišo 

3. park med Jesihovo hišo in 
»Gorenjko« 

4. zelenica med pekarno in ga- 
silsko šolo 

5. zelenica pri odcepu ceste iz 
Medvod za Sk. Loko 

6. park pred upravno stavbo 
ObLO Medvode 

7. park pred zdravstvenim do- 
mom Medvode 

8. zelenice okoli blokov v novem 
naselju 

9. zelenica okrog spomenika bor- 
cev v gramozni jami v Medvodah 

10. zelenica okrog spomenika 
NOB v Vulburgi 

11. zelenica okrog spomenika 
talcem v gozdu ob cesti Smlednik — 
Tacen 

12. zelenica okrog spomenika 
NOB pri Mošah 

13. park na Starem gradu v 
Smledniku 

14. zelenica okrog spomenika 
Staneta Rozmana v Pirničah 

15. park okrog gradu v Goriča- 
nah. 

2. člen 
Izgradnjo in vzdrževanje javnih 

J mrkov in zelenic opravlja občinski 
judski odbor Medvode preko Ko- 

munalnega podjetja Medvode na 
podlagi posebnih pogodb in po ča- 
sovnem programu, ki ga določi svet 
za komunalne in stanovanjske za- 
deve. 

3. člen 
Občina Medvode izroča javne 

parke in zelenice v varstvo obča- 
nom. Vsak občan je dolžan, da so- 
deluje v varstvu javnih parkov in 
zelenic tako da 

— opusti sleherno dejanje, ki bi 
moglo prizadejati škodo objektom; 

— pojasnjuje drugim državlja- 
nom, posebno otrokom, potrebo ču- 
vanja javnih parkov in zelenic; 

— pomaga pristojnim organom 
in delavcem, ki skrbe za vzdrževa- 
nje in negovanje javnih parkov in 
zelenic. 

4. člen 
V javnih parkih in zelenicah je 

prepovedana hoja izven potov, se- 
denje in ležanje v travi, drsanje in 
sankanje na krajih, ki niso za to 
določeni, stopanje ali ležanje nn 
klopen, prestavljanje klopi, zažiga- 
nje ognja, odmetavanje odpadkov 
ali kakršnihkoli predmetov na tla, 
prevračanje posod za odpadke, dru- 
gačno onesnaženje tal, trganje cvet- 
ja in listja, lomljenje vej, kleščenje 
dreves, nabiranje sadežev in seme- 
na, košnja trave, vrezovanje imen 
in'znakov v drevesna debla, na zi- 
dove in druge objekte, lepljenje 
lepakov, prevračanje in lomljenje 
klopi, odstranjevanje in poškodba 
napisnih tabel, ograj, spuščanje ži- 

vine in perutnine v javne parke 
in zelenice. 
Psi se smejo voditi po javnih par- 
kih in zelenicah samo na povodcu. 

5. člen 
Otrokom je dovoljeno, da se po 

potih v javnih parkih in zelenicah 
vozijo s kotalkami, skiroji, otroški- 
mi kolesi in avtomobili, razen na 
krajih, kjer je to prepovedano. 

6. člen 
Prepovedana je uporaba javnih 

parkov in zelenic za namene, ki 
niso v skladu z njihovim osnovnim 
namenom. 

Če je podana splošna korist, 
lahko Komunalno podjetje Medvo- 
de dovoli uporabo javnega parka 
ali zelenice za športne vaje, piire- 
ditve, razstave in podobno, proti 
plačilu kavcije za zavarovanje 
plačila škode. 

Za zadovoljitev potreb obisko- 
valcev more upravni organ pristo- 
jen za izdajo potrebnih dovoljenj 
dovoliti osebam, ki imajo dovolje- 
nje za opravljanje obrtnih, trgov- 
skih in drugih uslužnostnih dejav- 
nosti (fotografiranje, točenje sad 
nih sokov, prodaja mlečnih izdel- 
kov in podobno), da opravljajo te 
dejavnosti v javnem parku ali ze- 
lenici. 

7. člen 
Povračilo škode, storjene, na ob- 

jektih javnih parkov in zelenic, se 
jslača po ceniku, ki ga predpiše 
svet za komunalne in stanovanjske 
zadeve občinskega ljudskega" od- 
bora. 

8. člen 
Z denarno kaznijo 300 din se 

kaznuje oseba za prekršek, ki ga 
stori v javnem parku ali zelenici s 
tem, da 

1. hodi izven potov; 
2. poseda ali poležuje v travi; 
3. leži ali stopa po klopi; 
4. prevrne ali prestavi klopi; 
5. odmetava odpadke po tleh; 
6. ponesnaži tla; 
7. zažiga ogenj. 
Z enako kaznijo se kaznujejo 

starši oz. skrbniki mladoletnika, ki 
je storil prekršek po tem členu, 
ako so zanemarili svojo dolžnost 
nadzorstva. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 5000 din 

se kaznuje oseba za prekršek, ki ga 
stori v javnem parku ali zelenici s 
tem, da 

1. spušča v javne parke ali zele- 
nice živino ali perutnino ali vodi 
pse brez povodca; 

2. nabira cvetje, sadeže in se- 
mena, seka veje ali sicer poškodu- 
je drevje; 

3. vrezuje ime ali znake v dre- 
vesna debla, klopi, ograje in po- 
dobno; ' 

4. lepi plakate po drevju; 
5. odstrani, zamaže ali poškodu- 

je označbe in napise za vzdrževa- 
nje reda: 

6. neupravičeno kosi travo; 
7. vozi s kolesom, motorjem ali 

avtomobilom po sprehajalnih stezah 
(potih); 

8. uporablja javne parke in ze- 
lenice za namene, ki niso v skladu 
z njihovim osnovnim namenom, 
brez dovoljenja po 6. članu tega 
odloka. 

10. člen 
Kazni po 8. členu tega odloka 

izterjajo na mestu organi Ljudske 
milice ali pooblaščeno čuvajsko 
osebje podjetij, ki vzdržujejo par-, 
ke in zelenice. Za prekrške po 9. 
členu tega odloka vodi upravno ka- 
zenski postopek in izreku kazni 
sodnik za prekrške občinskega 
ljudskega odbora Medvode, 

11. člen 
Po potrebi izda svet za komu- 

nalne in stanovanjske zadeve pri 
občinskem ljudskem odboru Medvo- 
de potrebna navodila za izvrševanje 
tega odloka. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljane. 

Številka: 010-33/62-05. 
Datum: 7. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tram te 1. r. 

0SČINA RIBNICA 
653. 

Na podlagi 39. člena zakona o pro- 
računih in o financiranju samostoj- 
nih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52-847/59) in 2. točke 26. člena 
statuta občine Ribnica je občinski 
ljudski odbor Ribnica na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 19. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna 

občine Ribnica za leto 1962 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna ob- 

bine Ribnica za leto 1962 za 
24,230.000 din na naslednjih postav- 
kah; 

Pozicija 
4 

Del 
t 

II. 

Partija 
1 
2 
2 

III. 
V. 

VI. 

VIII. 

X. 

11 
11 
15 

10 
12 
16 

1 
5 
6 
8 

1? 
5 

11 
1 
3 
4 

.5 
1 
2 
1 

din 
300.000 
80.000 

100.000 
500.000 
500,000 

50.000 
150.000 

2,300.000 
150.000 

1,000.000 
1,000.000 
2,740.000 
6,500.000 
1,300.000 
1,300.000 

500.000 
500.000 

5,260.000 

654. 
Na podlagi 1. in 3, odstavka 

11. člena zakona o proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavcev 
(Uradni list FLRJ št. 17'61. 44/61 In 
52/61) je občinski ljudski odbor Rib- 
nica na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 19. sep- 
tembra 19S2 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi Stanovanjske skupilostl 
Ribnica plačevanja dela proračun- 
skega prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev, ki pripada občini Ribnica 

za leto 1962 
1. člen 

Stanovanjska skupnost Ribnica 
se za leto 1962 oprosti plačevanja ti- 
stega dela proračunskega prispevka 
iz osebnega dohodka delavcev, ki pri- 
pada občini Ribnica. 

2. člen 
Stanovanjska skupnost Ribnica 

vloži oproščeni del proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev v svoj poslovni sklad. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se oć 
1. januarja 1962. 

St.: 420-23/62-01. 
Ribnica, 19. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Franc lic, L r. 

Razpis 
Komisija za uslužbenske zadeve 

občinskega ljudskega odbora Ljub" 
Ijana-Moste-Polje razpisuje nasled- 
nja delovna mesta: 

1. referenta za imovinsko-pravne 
zadeve — višja šolska izobrazba z 

najmanj 4 leti prakse; 
2. referenta za kontrolo dohodkov 

— višja šolska izobrazba z najmanj 
5 let prakse; 

3. obračunskega referenta — sred- 
nješolska izobrazba z najmanj 2 le- 
toma finančne prakse;- 

4. ekonoma-arhlvarja — srednje* 
šolska izobrazba in 

5. 2 davčna izterjevalca. 
Prošnje z življenjepisom je pc 

slati do 15 dni po objavi na občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste-Polj® 
aH telefonske informacije 30-590. 

Komisija za uslužbenske zadev® 
občinskega ljudskega odbora 

Ljubi jana-Moste-Polje 

2. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

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

St.: 402-16/62-01. 
Ribnica, 19. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Hc, 1. r. 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbora Med* 
vode razpisuje v upravi občinskega 
ljudskega odbora delovno mesto 

referenta za komunalne in 
stanovanjske zadeve. 

Pogoji; višja strokovna izobrazba 
z ustrezno prakso, gradbeni tehnik 

Nastop službe takoj. 
Kolkovano prošnjo z ustreznim' 

podatki je predložiti v roku 15 dni 
po objavi razpisa. 

Komisija za uslužbenske zadev« 
občinskega ljudskega odbora 

Medvode 

VSEBINA 
54. Odlok o spremembi odloka o viSi"' 

dnevnic za uradna potovanja, nadoin"' 
stila zn ločeno življenje in kilometrin 
za uslužbence oipanov okrajnega lju0' 
skega odbora Ljubljana. 

П, Odlok o spremembi odloka o organi'"' 
ciji upravnih organov, izvolitvi ter P'*' 
vicali in dolžnostih sveta delovnega ko* 
lektiva in arbitražnega sveta upra"" 
okrajnega ljudskega odbota LjubljaAr 

56. Odlok o sprememoi odloka o sislem1' 
zaciji delovnih mest v upravnih organ* 
okrajnega ljudskega odbora I.jubl]оП5' 
Imenovan (a na 50. seji okrajnega Ij"0' 
skega odbora. 

643. Popravek odredbe o maržah v trg"' 
vini na drobno občine Kočevje. 

644. Odlok o omejiM potrošnje proračun" 
za leto 1962 občine Litija. 

645 Odlok o uvedbi minimalnih agrotehn)c' 
nih ukrepov nn območju občine Litij®; 

646.Odločba o geodetski izmeri novo graj0' 
nih stavb in cesl občine Litija, 

64T. Odločba o povračilu geodetskim str" 
kovnjakom na terenu občine Litija. 

648. Odredba o maržah v trgovini no drobn 
občine Ljubljana-Center. 

649. Odlok o omejitvi potroSnje prorofun' 
zu loto 1962 občine Medvode. 

650. Odlok o spremembah družbenega pl^l^^', 
za leto 1962 občine Medvode. 

651. Odlok o zunanjem videzu naselij obcU1 

Medvode 
652. Odlok o določitvi, ureditvi in "rstf 

javnih parkov in zelenic občine Me0 

vodo. . 
655 Odlok o omejitvi potroSnje proračun 

zn leto t962 občine Uibniea. 
654. Odlok o oprostitivi stanovanjske 

nosti Ribnica plačevanja dela 
skega prispevka iz osebnega dohonK, 
delavcev za leto 1962, ki pripada občin 

Ribnica, . . 
Raznis delovnih mest v upravi občin 
Ljnbljann-Moste-Polje , . 
Raznis delovnega mesta v upravi obči" 
Medvodo. 


