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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
672. 

Na podlagi 1. člena Odloka o občin- 
skem proračunu za leto 1962 in pred- 
loga Sveta za finance in družbeni plan 
o znižanju proračunskih sredstev za 
leto 1962, je občinski ljudski odbor 
Cerknica, na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev, dne 26. ju- 
nija 1962 sprejel 

1. Znižajo se izdatki na: 
1. del — Prosveta in kultura 
S. del — Državna uprava 
8. del — Dotacije 

ODLOK 
o zmanjšanju in o spremembi prora- 
čunskih izdatkov proračuna občine 

Cerknica za leto 1962. 
Proračunski izdatki občine Cerkni- 

ca, ki so bili določeni v proračunu za 
leto 1962, se znižajo za 4 •/• v posamez- 
nih delih in partijah in spremeni se 
letni plan izdatkov na posameznih de- 
lih in partijah kot sledi: 

2. Spremeni se: 
Del Besedilo 
5. — Državna uprava 

Osebni izdatki 
Materialni izdatki 

9. — Obveznosti in garancije 
Obveznosti bivšega 
ObLO Loška dolina 
a) osebni izdatki 
b) materialni izdatki 

Številka: 1/1405-10/62. 
Datum: 26/6-1962. 

Partija 

4-1 
5-1 

partija 1-1 
partija 11-1 
partija 8-14, 8-16 

Skupaj 

Se zniža 

1,000.000 
725.000 

500.000 
400.000 

10,261.000 
11,161.000 

Se zviša 

17-3 a 
17-3 b 

SKUPAJ 1,725.000 

1,000.000 
725.000 

1,725.000 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tellč, L t. 

673. 
Na podlagi 10. točke 50. člena Za- 

kona o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
list LRS, št. 19/52) ter 165. in 166. čle- 
na Zakona o proračunih in o finansi- 
ranju samostojnih zavodov (Ur. list 
FLRJ, št. 52/59) je občinski ljudski od- 
bor Cerknica na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 29. 
septembra 1962, sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa občine 

Cerknica za leto 1961. 

1. člen 
Potrjuje se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Cerknica za le- 
to 1961, sestavljen po določbah 166. 
Člena Zakona o proračunih in o finan- 
siranju samostojnih zavodov (Ur. list 
LRS. št. 29/59) in 161., 162 in 164. čle- 
na Uredbe o izvajanju proračunov in 
računovodskem poslovanju državnih 
organov in zavodov (Uradni list, LFRJ, 
št. 35/55). 

2. člen 
Občinski zaključni račun za leto 

1961 z zaključnimi računi proračunskih 
skladov za leto 1961 je sestavni del te- 
8a odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki 

Po občinskem proračunu za leto 1961 
znašajo: 
1- Po občinskem zaključnem računu: 

din 
Dohodki 154,820.590 
Izdatki 137,592.846 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 17,227.744 
Od tega presežka je 

10% posebna pro- 

računska rezerva 
Cisti presežek za raz- 

delitev 

5,070.130 

12,157.614 
II. Po zaključnih računih proračunskih 
skladov: 

a) Cestni sklad 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 
b) Rezervni sklad 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 
c) 6 «/o obvezna rezerva 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 

7,894.446 
4,958.054 

2,936.392 

1,055.490 

1,055.490 

6,161.790 

6,161.790 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 51. sejo okrajnega zbora in sejo zbora 
proizvajalcev 0L0 Ljubljana 

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

s k 1 i c u j em 
51. sejo okrajnega zbora in sejo zbora proizvajalcev, ki bo v torek dne 
23. oktobra 1962 ob 9. uri dopoldne v veliki sejni dvorani na Magistratu 
v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red; 
1. Poročilo o stanovanjski izgradnji na območju okraja v letih 1961-1962. 
2. Informacija o gibanju proizvodnje v devetih mesecih t. 1. 
3. Sklepanje o reorganizaciji priznavanja strokovne usposobljenosti 

potom priučevanja. 
4. Predlog odloka o oprostitvi invalidskih delavnic »Enotnost« plačila 

proračunskega prispevka. 
5. Predlog odločbe o odvodu 25 «/• dela prispevka iz dohodka v sklad 

zavoda invalidskih delavnic »Enotnost«. 
6. Sklepanje o potrditvi pravil Zavoda za statistiko in proučevanje 

gospodarstva. 
7. Sklepanje o razveljavitvi zaplembe premoženja Luciji Osterman iz 

Kočevja. 
8. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati spre- 

membo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO Ljubljana, 

Kresija soba št. 11/1 (telefon: 32-566 int. 207). 
Predsednik 

okrajnega ljudskega odbora 
Boris Mlkoš, 1. r. 

4. člen 
Cisti presežek dohodkov nad izdat- 

ki občinskega proračuna v znesku 
12,157.614 din se v celoti prenese v pro- 
račun za leto 1962. 

10 Vo posebna proračunska rezerva 
v znesku 5,070.130 din se razdeli takole: 

1. znesek 1,070.130 v proračun za le- 
to 1962 kot proračunska sredstva; 

2. znesek 4,000.000 din v rezervni 
sklad. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 4/1-400-09/62. 
Cerknica, 29. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tellč, 1. t. 

674. 
Na podlagi 10. točke 50. člena Za- 

kona o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
1. LRS, št. 19/52) ter 165. in 166. člena 
Zakona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ, št. 
52/59) je občinski ljudski odbor Cerk- 
nica na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev, dne 29. sep- 
tembra 1962, sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa ukinje- 
ne občine Loška dolina za leto 1961. 

1. člen 
Potrjuje se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna ukinjene občine Loška 
dolina za leto 1961, sestavljen po določ- 
bah 166. člena Zakona o proračunih in 
financiranju samostojnih zavodov (Ur. 
list FLRJ, št. 52/59) in 161., 162. in 
164. člena Uredbe o izvajanju proraču- 
nov in računovodskem poslovanju dr- 
žavnih organov in zavodov (Uradni 1. 
FLRJ, št. 35/55). 

2. člen 
Občinski zaključni račun za leto 

1961 z zaključnimi računi proračunskih 
skladov za leto 1961 je sestavni del te- 
ga odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki 

po občinskem proračunu za leto 1961 
znašajo: 
L Po občinskem zaključnem računu; 

Dohodki 71,940.084 
Izdatki 69,637.195 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 
Od tega presežka je 

10«/o posebna pro- 
računska rezerva 

Cisti presežek za 
razdelitev 

II. Po zaključnih računih proračunskih 
skladov: 

a) Cestni sklad 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 
b) Rezervni sklad 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 
c) 6 »/o obvezna rezerva 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 

2,302.889 

1,254.411 

1,048.478 

2,171.339 
1,524.599 

646.740 

2,277.675 

2,277.675 

2,093.578 

2,093.571 
4. člen 

Na podlagi dogovora komisije ol> 
činskega ljudskega odbora Cerknica ii 



STRAN 278 OI.ASNIK 

občinskega ljudskega odbora Ribnica, 
za prevzem materialnih in finančnih 
sredstev ukinjene občine Loška dolina, 
se del čistega presežka dohodkov nad 
izdatki v znesku 548.478 din, ki odpade 
na občino Cerknica, v celoti prenese 
v proračun občine Cerknica za le- 
to 1962. 

Prav tako se v celoti prenese v pro- 
račun občine Cerknica za leto 1962 
10 0/o posebna rezerva v znesku 1,254.411 
dinarjev. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 4/l-40(M)9/62. 
Cerknica, 29. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Teli«, 1. r. 

675. 
Na podlagi 2. člena Zakona o go- 

spodarjenju in uporabi sredstev repu- 
bliških in občinskih skladov za potre- 
be gospodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ, št. 9/61 in 22/62) in določb Od- 
loka o odstotku prispevka, ki se pla- 
čuje v rezervni sklad LR Slovenije za 
potrebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list LRS, št. 26/62) je občinski ljudski 
odbor Cerknica na seji občinskega zbo- 
ra in seji zbora proizvajavcev dne 
29. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega rezervnega 
■klada za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij na območju občine Cerknica. 

Da se zagotovijo sredstva za izpla- 
čilo osebnih dohodkov delavcev in 
uslužbencev gospodarskih organizacij, 
če gospodarska organizacija ne more 
kriti takih izplačil iz ustvarjenega či- 
stega dohodka, oziroma iz sredstev 
svojih skladov (221. člen Zakona o de- 
lovnih razmerjih), za kritje poslovnih 
izgub in za sanacijo gospodarskih or- 
ganizacij ter za druge potrebe, s kate- 
rimi se pospešuje njihova dejavnost, 
se ustanovi občinski rezervni sklad za 
potrebe gospodarskih organizacij. 

2. člen 
V skupne rezerve gospodarskih or- 

ganizacij se steka prispevek, ki znaša 
za gospodarske organizacije v občini 
Cerknica 5 •/» od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke, za 4 Vo stanovanjski 
prispevek, prispevek za socialno zava- 
rovanje po dopolnilni stopnji 2 Vo ter 
za znesek, ki ga mora gospodarska or- 
ganizacija odvajati v svoj rezervni 
sklad. 

3. člen 
Po določbah 2. odstavka 3. člena 

Pravilnika o obračunavanju in plačeva- 
nju sredstev v skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
št. 16/61) v zvezi z odlokom o odstot- 
ku prispevka, ki se plačuje v rezervni 
sklad LR Slovenije za potrebe gospo- 
darskih organizacij (Uradni list LRS, 
št. 26/62) plačujejo gospodarske orga- 
nizacije v občini Cerknica prispevek za 
rezervni sklad občine Cerknica v višini 
2 »/• od doseženega čistega dohodka, 
zmanjšanega za zneske, ki so navede- 
ni v 2. členu tega odloka. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznost sklada jamči ustano- 

vitelj. 
5. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sestavlja 5 članov. 

Člane upravnega odbora imenuje za 
dobo 2 let ustanovitelj. Upravni odbor 
izbere predsednika izmed sebe. 

6. člen 
Za zadeve sklada je pristojen svet 

za gospodarstvo. 
Administrativno delo za sklad oprav- 

lja pristojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora. 

Finančne posle za sklad opravlja pri- 
stojna narodna banka. 

7. člen 
Sklad daje gospodarskim organiza- 

cijams redstva za namene iz 1. člena 
tega odloka praviloma proti vračilu. 

Natančnejši pogoji za dodeljevanje 
in vračanje sredstev, pogoji, v katerih 
se lahko dajejo gospodarskim organi- 
zacijam sredstva brez povračila, se do- 
ločijo s pravili, ki jih na predlog 
upravnega odbora predpiše ljudski 
odbor. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962 in sicer tudi za pri- 
spevke, ki jih je treba odvesti v občin- 
ski rezervni sklad za potrebe gospodar- 
skih organizacij po zaključnih računih 
za leto 1961. 

Številka: 4/1-402-11/62. 
Cerknica, 29. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože TellC, 1. r. 

OBČINA D0M2ALE 

616. 
Popravek 

odloka o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi odstotka prispevka v 
skupne rezerve gospodarskih organiza- 

cij občine Domžale. 
V cit odloku, objavljenem v »Glas- 

niku« okraja Ljubljana št. 67/62 je v 
drugem odstavku 1. člena napačno ti- 
skan odstotek prispevka. Pravilno se 
glasi: 

4,5 «/o (ne 45»/«). 

Ljubljana, dne 16. oktobra 1962. 

Iz oddelka za občo upravo 
Okrajnega ljudskega odbora 

OBČINA HRASTNIK 

677. 
Na podlagi 39. ter 97. člena zakona 

o proračunih in financiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. 1. FLRJ, št. 52-847/59) 
in 2. točke 26. člena statuta občine 
Hrastnik je občinski ljudski odbor 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev, dne 29. septembra 
1962 sprejel 

OD L O K 
o omejitvi proračunske potrošnje pro- 
računa občine Hrastnik za leto 1962. 

1. člen 
Proračunski izdatki proračuna ob- 

čine Hrastnik za leto 1962 se omejijo 
v znesku 15,886.000 din, in sicer: 

1. Del Prosveta in kultura. 
2. Del Socialno varstvo — 700.000. 
3. Del Zdravstvena zaščita. 
4. Del Državna uprava — 1,100.000. 
5. Del Komunalna dejavnost — 

1,100.000. 
7. Del Negospodarske investicije — 

3,168.000. 
8. Del Dotacije. 
Dotacije sam. zavodom. 
Dotacije družbenim organizacijam 

— 1,120.000. 
Dotacije skladom — 3,000.000. 
Ostale dotacije — 3,219.000. 
9. Del Obveznosti iz posojil in ga- 

rancije. 
10. Del Proračunska rezerva za obvez- 

nosti iz prejšnjih let — 1,000.000. 

Pror. rezerva za predv. in premalo 
predvidene izdatke — 1,479.000. 

2. člen 
Svet za družbeni plan in finance se 

pooblašča, da izvede v sporazumu s 
prizadetimi organi omejitev potrošnje 
iz 1. člena po posameznih 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 potrebe 
izvajati prenose (virmane) v okviru 
proračunskega globala po omejitvi. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-27/62-1. 
Hrastnik, dne 29. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, 1. r. 

678. 
Na podlagi 2. člena zakona o ustvar- 

janju in uporabi sredstev republiških 
in občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 1. 
FLRJ, št. 9/61 in 22/62), določb odloka 
o odstotku prispevka, ki se plačuje v 
rezervni sklad LR Slovenije za potrebe 
gospodarskih organizacij (Ur. 1. LRS, 
št. 26/62) in na podlagi 2. točke 26. čle- 
na statuta občine Hrastnik, je občinski 
ljudski odbor Hrastnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
javcev dne 29. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi odstotka prispevka, ki se 
plačuje v skupne rezerve gospodarskih 
organizacij na območju občine Hrastnik 

za leto 1962. 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih or- 

ganizacij se steka prispevek, ki znaša 
za gospodarske organizacije v občini 
Hrastnik 5 % od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke in za znesek, ki ga 
morajo gospodarske organizacije odva- 
jati v svoj rezervni sklad. 

2. člen 
S tem odlokom se razveljavi XX. 

poglavje družbenega plana občine 
Hrastnik za leto 1962. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 010-31/62-1. 
Hrastnik, dne 29. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, L r. 

679. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena in 

2. točke 50. člena zakona o ljudskih 
odborih (Ur. 1. LRS, št. 19/52), 38.a 
člena uredbe o ustanavljanju podjetij 
in obrtov (Ur. list FLRJ, št. 51/53), 
uredbe o cenah za komunalne proizvo- 
de in storitve, ki jih uporabljajo go- 
spodarske organizacije, državni organi 
in zavodi (Ur. list FLRJ, št. 16/58) in 
2. točke 26. člena statuta občine Hrast- 
nik, je občinski ljudski odbor Hrastnik 
na seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajavcev, dne 29. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o višini prispevka za uporabo Javne 

kanalizacije na območju občine 
Hrastnik. 

1. člen 
Prispevek za uporabo javne kanali- 

zacije plačujejo vsi uporabniki javnih 
kanalizacijskih naprav na območju me- 
sta Hrastnik, Dola pri Hrastniku, Ra- 
deč in Zidanega mosta, kakor je do- 
ločeno s tem odlokom. 

2. člen 
Koristnikom kanalizacijskih naprav 

se določi višina prispevka glede na ko- 
ličino porabljene vode iz javnega vodo- 
vodnega omrežja. 

Koristnikom kanalizacijskih naprav, 
ki niso priključene na javno vodovodno 
omrežje, in koristnikom, ki nimajo po- 
trebnih merilnih naprav za porabo vo- 
de, določi komunalno podjetje »Uslu- 
ga« Hrastnik prispevek v pavšalne® 
znesku. 

Komunalno podjetje »Usluga« Hrast- 
nik določi industrijskim gospodarski® 
organizacijam prispevek za uporabo 
javne kanalizacije sporazumno s teraj 
organizacijami v pavšalnem znesku ah 
po količini porabljene vode v tehno- 
loškem procesu. 

3. člen 
Koristniki javnih kanalizacijskih na- 

prav, ki črpajo vodo iz javnega vodo- 
vodnega omrežja, plačujejo; 

a) gospodinjstva — družina — 20 diD 
mesečno, 

b) koristniki, ki plačujejo prispevek 
od m3 porabljene vode — 10 din za m'- 

4. člen 
Za priključek na javno kanalizacijo 

se plača: 
a) za stanovanjsko hišo z enim sta- 

novanjem — 2000 din, 
b) za stanovanjsko hišo z več sta- 

novanji za vsako nadaljnje stanovanje 
— 1500 din, 

c) industrija — 50.000 din, 
d) ostale gradnje % 0/o od predra- 

čunske vsote. 
5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraj® 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. !"• 
1962 dalje. 

Številka: 010-32/62-1. 
Hrastnik, dne 29. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, 1, r. 

OBČINA 
UUBUANA-BEŽIGRAD 

680. 
Oddelek za gospodarstvo občinskega 

ljudskega odbora Ljubljana-Bežigrad 
izdaja na podlagi 2. točke odredbe 0 

maržah v trgovini na debelo in na 
drobno (Ur. list FLRJ, št. 17-230/62) 

ODLOČBO 
o maržah v trgovini na drobno 

1. 
Trgovske gospodarske organizacije« 

ki imajo sedež na območju občine 
Ljubljana-Bežigrad, smejo zaračunava- 
ti za kritje svojih stroškov v promet*1 

na drobno z industrijskimi izdelki li> 

živili industrijskega izvora maržo v ta- 
ki višini, da povprečni pribitek na fak- 
turne cene, brez odbitka morebitnih 
popustov (rabati), kasaskonti)v določe* 
nem obračunskem obdobju (periodiči® 
obračun) ne bo presegel naslednjih od- 
stotkov: - 

»LESNiNA«, Ljubljana, Titova c. 
- 21 »/o. 
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»TOBAK«, Ljubljana, Likozarjeva 
ul. 5 — 23 Vo, 

»ELEKTROTEHNA«, Ljubljana, Par- 
mova c. 33 — 14 »/o. 

»TEKSTII^PROMET«, Ljubljana, Ti- 
tova c. 63 — 15 0/». 

»ASTRA«, Ljubljana, Bežigrad št. 6 
- 15 »/o, 

»CEMENT-OPEKA«, Ljubljana, Ku- 
rilniška ul. 10/a — 10 Vo, 

LEKARNA »BEŽIGRAD«, Ljubljana, 
Titova c. 55 — 24 0/o. 

V marži so dejanski odvisni stroški 
Že všteti in se ne morejo posebej pri- 
računavati. 

Ce opravlja poslovalnica promet iz 
ve£ strok, se določi marža po stroki, 
ki je po vrednosti doseženega prome- 
ta pretežna v obračunskem tromesečju. 

2. 
Po določbah 1. točke te odredbe 

smejo trgovske gospodarske organiza- 
cije pri posameznih predmetih znotraj 
blagovnih skupin odstopati navzgor ali 
navzdol od določenega najvišjega po- 
vprečja, vendar tako, da povprečje 
marže v enem obračunskem obdobju 
(periodični obračun) ne sme presegati 
s to odredbo določenega odstotka. Ce 
Pa bi to vplivalo na zvišanje nivoja 
cen iz decembra 1961 ali neposredno 
Pred tem, če to blago v decembru 1961 
ni bilo v prodaji, sme podjetje zaraču- 
navati tisto maržo, ki jo je obračuna- 
valo v navedenem obdobju leta 1961. 

Izjeme od določb iz prejšnjega od- 
stavka so dopustne le, če se je med- 
tem spremenila dobaviteljeva prodajna 
cena, V tem primeru individualna mar- 
ža po artiklih ne sme presegati po- 
vprečja, ki je določeno v prvi točki_ to 
odredbe za zadevno blagovno skupino 
ali podjetje. ^ 

Določbe te odredbe ne veljajo za iz- 
delke in pridelke, za katere so s poseb- 
nimi predpisi določene prodajne cene 
ali način njihovega oblikovanja, kakor 
tudi ne za izdelke in pridelke, katere 
Prodajajo trgovske gospodarske organi- 
zacije na drobno z dogovorjenim popu- 
stom po ceni, ki jo je določil proizva- 
jalec ali uvoznik kot prodajno ceno v 
Prometu na drobno. 

4. 
Ta odredba velja takoj in se upo- 

rablja za leto 1962. 
Številka: 330-21/62-5. 
Ljubljana, dne 8. oktobra 1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

Ciril Ulčar, L r. 

OBČINA LJUBUANA-CENTER 
681. 

močje obCin Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 
Ijana-Center, Ljubljana - Moste - Polje, 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, 
Cerknica, Domžale, Grosuplje, Litija, 
Logatec, Kočevje, Medvode, Ribnica, 
Vrhnika in Zagorje. 

Ime banke je: Komunalna banka 
Ljubljana. 

Sedež banke je v Ljubljani, Subičo 
va ul. 2. 

2. člen 
Banka opravlja posle, ki so našteti 

v 116. členu zakona o bankah. 

3. člen 
Vodstvo banke temelji na načelih 

družbenega upravljanja. 

4. člen 
Organa banke sta upravni odbor in 

direktor. 
Posamezne z zakonom o bankah do- 

ločene zadeve, ki se tičejo upravljanja 
banke, opravlja delovni kolektiv banke 
kot celote oziroma svet delovnega ko- 
lektiva vsake njene poslovne enote kot 
njen organ. 

5. člen 
Upravni odbor banke ima 25 čla- 

nov. 
Člane upravnega odbora imenujejo 

v smislu 119. člena zakona o bankah 
občinski ljudski odbori občin, ki so 
ustanovitelji banke, in sicer: občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Centcr skupaj 
4 člane, občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana-Bežigrad, Ljubi jana-Moste-Pol je, 
Ljubljana-Siška in Ljubljana-Vič-Rud- 
nik skupaj vsak po 3 člane in občin- 
ski ljudski odbori Cerknica, Domžale, 
Grosuplje, Litija, Logatec, Kočevje, 
Medvode, Vrhnika in Zagorje vsak po 
1 člana. 

6. člen 
Direktorja banke imenuje občinski 

ljudski odbor Ljubljana-Center v so- 
glasju z občinskimi ljudskimi odbori, 
za katere je banka ustanovljena. 

7. člen 
Za obveznosti banke jamčijo obči- 

ne, za katere je banka ustanovljena, 
ter gospodarske organizacije, zavodi in 
druge družbene pravne osebe z ob- 
močja teh občin. 

Za obveznosti banke iz hranilnih 
vlog jamči tudi federacija. 

8. člen 
Statut banke določa med drugim 

natančneje poslovni predmet banke, 
delovno področje njenih organov in 
njihova medsebojna razmerja ter no- 
tranjo organizacijo in poslovanje 
banke. 

Statut potrdi občinski ljudski od- 
bor Ljubljana-Center v soglasju z ljud- 
skimi odbori drugih občin, za katere 
je ustanovljena skupna banka. 

ga odstavka 137. člena zakona o vo- 
litvah in odpoklicu odbornikov ljud- 
skih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev. 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

občinski zbor občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Siška v naslednjih 
volilnih enotah; 

1. v 7. volilni enoti, ki obsega: vso 
ulico Milana Majcna, levo stran Ga- 
silske ulice od št. 11. dalje in desno 
stran te ulice od št. 18. dalje, kjer je 
prenehal mandat odbornici Strmole 
Francki; 

2. v 12. volilni enoti, ki obsega: vso 
Tržno ulico, vso ulico Pod gozdom, 
Verovškovo ulico št. 5. del Vodnikove 
ceste levo od št. 1. do vključno št. 17a, 
desno od št. 2. do vključno št. 20., del 
Celovške ceste levo od št. 63. do 
vključno št. 75. in desno od št. 60. do 
vključno št. 68., del Gasilske ulice le- 
vo od št. 1. do vključno št. 7. in desno 
od št. 2. do vključno žt. 6., vso Do- 
linsko stezo. V tej volilni enoti je pre- 
nehal mandat odborniku Jakša Jožetu. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 18. no- 

vembra 1962. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana, in 
na krajevno običajni način v navede- 
nih volilnih enotah. 

Stev. 06/1-75-62. 
Ljubljana, 18. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog 1. r. 

spodarski organizaciji »Slovcnija-vino« 
in »Slovenija-avto«. V tej volilni enoti 
je prenetial mandat odborniku Erjavec 
Tinetu; 

2. v 2. volilni enoti, ki obsega go- 
spodarske organizacije: »Avtotehna«, 
»Cosmos«, »Kurivoprodaja«, posloval- 
nice trgovskega podjetja »Mercator«, 
»Galis«, »Volan«, »Tobak«, »Volna«, 
»Veriga«, »Drogerija«, poslovalnice trg. 
podjetja »Prehrana«, poslovalnice pod- 
jetja »Emona«, »Peko«, »Jagoda«, »De- 
likatesa«, »Marelica«. V tej volilni eno- 
ti je prenehal mandat • odborniku 
Turk Vinku; 

3. v 9. volilni enoti, ki obsega go- 
spodarski organizaciji »Farmis« in 
tovarno »Dekorativnih tkanin«, kjer je 
prenehal mandat odbornici Gantar 
Dragici; 

4. v 17. volilni enoti, ki obsega del 
»Litostroja«, kjer je prenehal mandat 
odborniku Einhauer Martinu; 

5. v 18. volilni enoti, ki obsega del 
»Litostroja«, kjer je prenehal mandat 
odborniku Zupanec Romanu. 

2. člen 
Volitve bodo v ponedeljek dne 

19. novembra 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana in. 
na krajevno običajni način v navede- 
nih volilnih enotah. 

St. 06/1-75-62. 
Datum: 18. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog 1. r. 

683. 
Zbor proizvajalcev občinskega ljud- 

skega odbora Ljubljana-Siška je na 
svoji seji dne 18. septembra 1962 na 
podlagi prvega odstavka 137, člena za- 
kona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev, 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

zbor proizvajalcev občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana-Siška in to v pro- 
izvajalski skupini industrije, trgovine 
in obrti v naslednjih volilnih enotah: 

1. v 1. volilni enoti, ki obsega go- 

684. 
Na podlagi določil zakona o prora- 

čunih in financiranju samostojnih za- 
vodov (Ur. 1. FLRJ št. 52/59) in 25. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Siška je 
občinski ljudski odbor Ljubljana-Siška 
na seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 18. septembra 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa občine 

LJubljana-Slška za leto 1961 

1. člen 
Odobri se zaključni račun občine 

Ljubljana-Siška za leto 1961. 

2. člen 
Zaključni račun občine Ljubljana- 

Siška za leto 1961 s posebnimi prilo- 
gami obsega: 

Na podlagi drugega odstavka 4. čle- 
na in 113. in 114. člena zakona o ban- 
kah (Ur. list FLRJ, št. 10/61) je občin- 
ski ljudski odbor Ljubljana-Center v 
sporazumu z občinskimi ljudskimi od- 
bori Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Mo- 
ste-Polje, Ljubljana-Siška, Ljubljana- 
Vič-Rudnik, Cerknica, Domžale, Gro- 
SuPlje, Litija, Logatec, Kočevje. Med- 
vode, Ribnica, Vrhnika in Zagorje na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
Proizvajalcev dne 27. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

Komunalne banke •>Ljubljana (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 36/62), tako da se 

prečiščeno besedilo odloka glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi Komunalne banke 

Ljubljana. 

1. člen 
Ustanovi se Komunalna banka (T 

nadaljnjem besedilu: banka) za ob- 

9. člen 
Banka prevzame od ukinjene okraj- 

ne komunalne banke v Ljubljani na- 
njo odpadajoče premoženje, sredstva 
in sklade ter pravice in obveznosti na 
podlagi prevzemne bilance, ki jo se- 
stavi komisija za likvidacijo in odobri 
okrajni ljudski odbor Ljubljana. 

10. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa 

se od L julija 1962. 
Znak: T/PV-023/KB. 
Ljubljana, dne 27. sept. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Roje 1. r. 

OBČINA UUBLJANA-SISKA 
682. 

Občinski zbor občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Siška je na svoji 
seji dne 18. sept. 1962 na podlagi prve- 

I. Izvršitev občinskega proračuna 
z doseženimi dohodki 
Z izvršenimi izdatki 
z doseženo 10 »/o obvezno rezervo 
in presežkom dohodkov nad izdatki 

II. Izvršitev predračuna proračunskih skladov 
z doseženimi dohodki 
z izvršenimi izdatki 
z doseženo 10 »/o obvezno rezervo 
in presežkom dohodkov nad izdatki 

III. Izvršitev rezervnega sklada občine 
z doseženimi dohodki 
z izvršenimi izdatki 
z doseženo 10«/« obvezno rezervo 
in presežkom dohodkov nad izdatki _ui _ , , , 

IV. Izvršitev sklada skupnih rezerv gospodarskih organizacij ObLO Ljub- 
Ijana-Siška 

z doseženimi dohodki 
2 izvršenimi izdatki 
in presežkom dohodkov nad izdatki 

V. Izvršitev na računu 6 % obvezne rezerve iz leta 1959 
z doseženimi dohodki 
z izvršenimi izdatki 
in presežkom dohodkov nad izdatki 

815,588.548 din 
746,215.357 din 
47,799.450 din 
21,573.741 din 

29,079.248 din 
13,557.003 din 
2,954.234 din 

12,568.011 din 

2,300,608 din 
939,957 din 
226,687 din 

1,133,964 din 

15,216,319 din 
2,536,548 din 

12,679,771 din 

27,415.357 din 

27,415.357 din 

3. člen 
Dosežena 10% obvezna rezerva v 

znesku din 47,799.450 in presežek pro- 
računskih dohodkov nad izdatki v zne- 
sku din 21,573.741 se preneseta kot do- 
hodek proračuna za leto 1962. 

4. člen 
Dosežena 10% obvezna rezerva v 

znesku din 2,954.234 in presežek dohod- 
kov nad izdatki v znesku din 12,568.011 
iz predračuna proračunskih skladov se 
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preneseta kot dohodek skladov za leto 
1962. 

5. člen 
Dosežena 10 % obvezna rezerva din 

226.687 in presežek dohodkov nad iz- 
datki v znesku din 1,133.964 iz rezerv- 
nega sklada občine se preneseta kot 
dohodek sklada za leto 1962. 

6. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

sklada skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij občine Ljubljana-Siška v 
znesku din 12,679.771 se prenese kot 
dohodek sklada za leto 1962. 

7. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki ra- 

čuna 6 % obvezne rezerve iz leta 1959 
v znesku din 27,415.357 ostane še na- 
dalje na posebnem računu, kot to do- 
ločajo obstoječi predpisi. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 1/1-400-18/62. 
Datum: 18. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

lanez Nedog I. r. 

OBČINA LOGATEC 
685. 

Na podlagi 39. ter 97. člena zakona 
o proračunih in o finansiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ številka 
52-847/59) in 27. člena statuta občine 
Logatec je občinski ljudski odbor Lo- 
gatec na ločeni seji občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 28. septem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna občine 

Logatec za leto 1962. 

686. 
Na podlagi 1. in 2. člena zakona o 

spremembah zakona o ustvarjanju in 
uporabi sredstev republiških in občin- 
skih rezervnih skladov za potrebe go- 
spodarskih organizacij (Ur. 1. FLRJ št. 
22/62) in 27. čl. statuta občine Logatec 
je občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 28. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o prispevku v skupne rezerve 

gospodarskih organizacij 

L člen 
Da se zagotovijo sredstva za kritje 

poslovnih izgub in sanacijo gospodar- 
skih organizacij odvajajo gospodarske 
organizacije del čistega dohodka v re- 
zervni sklad občine. 

2. člen 
Prispevek iz 1. čl. tega odloka zna- 

ša na teritoriju občine Logatec 5 % od 
doseženega čistega dohodka, zmanjša- 
nega za izplačane osebne dohodke in 
za znesek, ki ga mora gospodarska 
organizacija odvajati v svoj rezervni 
sklad. 

3. člen 
Sredstva skupnega občinskega skla- 

da za potrebe gospodarskih organiza- 
cij se uporabljajo v skladu z določ- 
bami o rezervnem skladu politične te- 
ritorialne enote, ki so v VI. poglavju 
zakona o proračunih in finansiranju 
samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 
52/59). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962, in sicer tudi za pri- 
spevke, ki jih je treba odvesti v skup- 
ne rezerve gospodarskih organizacij 
po zaključnih računih za leto 1961. 

sprejemajo vsak delovni dan v teku 
vsega delovnega časa. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku« uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Z dnem, ko stopi ta odlok v velja- 
vo, neha veljati odlok o določitvi de- 
lovnega časa upravnih organov Občin- 
skega ljudskega odbora Logatec (Glas- 
nik okraja Ljubljana, št. 67/61 in 
85/61). 

Stev.: 010-27/62-2. 
Datum: 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter NagUč 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
688. 

Na podlagi 12. člena Temeljne ured- 
be o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list LRJ, št. 51-426/53), 17. čle- 
na Pravilnika o registraciji finančno 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 27-282/55), izdaja oddelek za 
splošne zadeve in družbene službe ob- 
činskega ljudskega odbora Zagorje ob 
Savi naslednjo 

ODLOČBO 
Registrira se Veterinarska postaja 

v Zagorju ob Savi in se vpiše v regi- 
ster finančno samostojnih zavodov pri 
občinskem ljudskem odboru Zagotje 
ob Savi — oddelku za splošne zadeve 
in družbene službe. 

Zavod se vpiše v register na reg. 
listu št. 9, zvezek 1. na strani 12.. 

1. Ime zavoda: Veterinarska posta- 
ja v Zagorju ob Savi. 

2. Sedež zavoda: Izlake št. 85. 
3. Zap. št. vpisa: 9. 
4. Ime organa, ki je ustanovil za- 

vod, št. in datum odločbe: Občinski 
ljudski odbor Zagorje ob Savi, odloč- 
ba št. 02/1-V-l 1/1-60 z dne 4. 6. 1960. 

5. Ime državnega organa, ki je pri- 
stojen za zadeve in naloge zavoda: 
Svet za kmetijstvo in gozdarstvo ob- 
činskega ljudskega odbora Zagorje ob 
Savi. 

6. Delovno področje in naloge za- 
voda: 

Zavod opravlja vse strokovno ope- 
rativne veterinarske naloge, v smislu 
zakona o veterinarski službi v LR Slo- 
veniji v okolišu občine Zagorje ob 
Savi. 

V sestav zavoda spada tudi veteri- 
narska ambulanta in osemenjevalna 
postaja. 

7. Vrednost osnovnih sredstev zna- 
ša 10,000.000 din. 

8. Zavod zastopa upravnik zavoda 
Serbec Janko, ki podpisuje vse listine 
v imenu zavoda, od 31. 5. 1962 dalje; 
pred njim pa njegov predhodnik Mi- 
količ Niko. 

9. Vpis v register je izvršen 17. ju- 
nija 1960. leta, kar je razvidno iz regi- 
stra finančno samostojnih zavodov pri 
občinskem ljudskem odboru Zagorje 
ob Savi na strani 9, pod zap. št. 1, 
ni pa bila o vpisu izdana svoječasno 
odločba. 

S tem vpisom pridobi Veterinarska 
postaja v Zagorju ob Savi lastnost 
pravne osebe in pravico do poslova- 
nja. ^ 

Odločba je na podlagi 3. točke 21. 
člena zakona o upravnih taksah takse 
prosta. 

Številka: 720-1/62-5. 
Datum: 24. 9. 1962. 

Načelnik oddelka 
za splošne zadeve in druž. službe 

Ludvik Blatnik 1. r. 

GLASNIK 

RAZPISI 
Komisija za uslužbenske zadeve občin* 
sega ljudskega odbora Ljubljana-Siška 
razpisuje v upravi občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Siška naslednja de- 
lovna mesta: 

1. davčnega InSpektorja — vodjo 
davčne kontrole 

2. referenta za ugotavljanje delovne 
dobe 

3. referenta za SLP 
4. referenta za invalidsko varstvo 
5. računovodje 
6. 2 davčna Izvršitelja-izterjevalca 
7. kurirja 
Pogoji: za delovno mesto pod št. 1 

je potrebna višja strokovna izobrazba« 
za delovna mesta od št. 2 do 5 srednja 
strokovna izobrazba, za delovna rne* 
sta pod št. 6 in 7 nižja strokovna i1' 
obrazba. 

Kolkovane prošnje s kratkim iiv' 
Ijenjepisom, podatki o strokovni i*" 
obrazbi in dosedanjih zaposlitvah vlo- 

žite v 15 dneh od razpisa na Komisij® 
za uslužbenske zadeve občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Siška. 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbore 

Ljubljana-Siška 

Komisija za uslužbenske zadeve ob- 
činskega ljudskega odbora Ribnica 
razpisuje v upravi občinskega ljudske- 
ga odbora naslednji delovni mesti: 

1. Referenta za delo in delovna ra? 
merja — srednja strokovna izobrazba 
in najmanj 3 leta upravne prakse; 

2. Referenta za invalidsko varstvo 
ter varstvo Invalidov in borcev NOV 
združeno z referatom za šolstvo — vii* 
ja strokovna izobrazba in najmanj 3 
leta upravne prakse. 

Kolkovane prošnje z življenjepisoH' 
je poslati do 15 dni po objavi na ob- 
činski ljudski odbor Ribnica — komi- 
sija za uslužbenske zadeve. 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbora 

Ribnica 

VSEBINA^ 
Vabilo na 51. sejo obeli zborov OL^1' 

672. Odlok o zmanjšanju in o spremeп^',' 
proračunskih izdatkov za leto 1962 p'0' 
računa občine Cerknica. 

673. Odlok o potrditvi zaključnega račuo* 
za leto 1961 občine Cerknica. 

674. Odlok o potrditvi zaključnega raču11* 
za I. 1961 ukinjene občine Loška 0°" 
lina. 

675. Odlok o ustanovitvi občinskega rezerv' 
nega sklada za potrebe gospodarski'1 

organizacij na območju občine Cerk- 
nica. 

676. Popravek odloka o spremembi in do- 
polnitvi odloka o določitvi odstotke 
prispevka v skupne rezerve gospodar- 
skih organizacij občine Domiale. 

677. Odlok o omejitvi proračunske potrošnjo 
za leto 1962 občine Hrastnik. 

678. Odlok o določitvi prispevka, ki se p'?/ 
čuje v skupne rezeive gospodarski11 

organizacij za leto 1962 občine Hrastnik' 
679. Odlok o višini prispevka za uporab^ 

{avne kanalizacije na območju občin® 
Irastnik. 

680. Odločba o maržah v trgovini na drobi>e 

občine Ljubljana-Bezigrad. 
681. Odlok o dopolnitvah odloka o ustano- 

vitvi Komunalne banke Ljubljana o"' 
čine Ljubljana-Center. 

682. Odlok o razpisu nadomestnih volit®* 
občine Ljubljana-Siška. 

683. Odlok o razpisu nadomestnih volit6' 
občine Ljubljana-Siška. 

684. Odlok o potrditvi zaključnega r^čt10® 
za 1. 1961 občine Ljubljana-Siška. 

685. Odlok o omejitvi potrošnje proraču*1" 
za leto 1962 občine Logatec. 

686. Odlok o prispevku v skupne rezerv® 
gospodarskih organizacij občine 

687. ^)dlok o določitvi delovnega 
upravnih organov občine Logatec. 

688. Odločba o registraciji Veterinarske P"' 
staje Zagorje ob Savi. 
Razpis delovnih mest v upravi obč*0 

Ljubljana-Siška in Ribnica. 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna obči- 

ne Logatec za leto 1962 za 10,540.000 
din in sicer: 

I. del — Prosveta in ljudska kul- 
tura — 71.000, 

II. del — Socialno skrbstvo — 
550.000, 

III. del — Zdravstvena zaščita ljud- 
stva — 455.000, 

V. del — Državna uprava — 2,845.000, 
VI. del — Komunalna dejavnost — 

833.000, 
VIII. del — Dotacije — a) samo- 

stojnim zavodom — 146.000, b) poli- 
tičnim in družbenim organizacijam — 
573.000, c) skladom — 1,057.000, 
d) ostale dotacije — 333.000, 

IX. del — Obveznosti in garancije 
— 610.000, 

X. del — Proračunska rezerva — 
3,067.000. 

2. člen 
Svet za družbeni plan in finance se 

pooblašča, da izvede v sporazumu s 
prizadetimi organi omejitve potrošnje 
iz 1. člena po posameznih proračun- 
skih partijah in po||^ijah v okviru 
zneskov po delih iz 1. člena. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance se 

pooblašča, da sme v primeru potrebe 
izvajati prenose (virmane) v okviru 
proračunskega globala po omejitvi. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-3/62A 
Datum: 28. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Nagllč 1. r. 

Številka: 0104/62-4. 
Datum: 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Nagllč 1. r. 

687. 
Na podlagi 71. člena zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 
list LRS št. 22/59) in 11. točke 27. čle- 
na statuta občine Logatec je Občinski 
ljudski odbor Logatec na seji občin 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 28. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi delovnega časa, upravnih 

organov občinskega ljudskega odbora 
Logatec 

1. člen 
Delovni čas uslužbencev upravnih 

organov Občinskega ljudskega odbora 
Logatec traja dnevno 7 ur, kolikor ni 
s tem odlokom ali z drugim predpi- 
som drugače določeno. 

2. člen 
Delovni čas traja: 
1. ob ponedeljkih, torkih, četrtkih 

in petkih od 7. do 14. ure; 
2. ob sredah od 7. do 12. ure in od 

14. do 18. ure; 
3. ob sobotah od 7. do 12. ure. 

3. člen 
Delovni čas za sprejem strank je 

ob ponedeljkih in petkih od 9. do 13. 
ure, ob sredah pa od 9. do 12. ure in 
od 14. do 18. ure. Glavna pisarna — 
vložišče sprejema vloge vsak delovnik 
ves delovni čas. 

Vloge, ki jih želijo dati stranke 
ustno na zapisnik in so vezane na rok 
ali so kako drugače neodložljive, se 


