
GLASNIK iM;; 

I Ljubljana. 26. oktobra 1962 leto IX., stev. 69 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA D0M2ALE 
689. 

Na podlagi 15. člena Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. 1. LRS, 

19/52) in 3., 8. in 150. člena Temelj- 
nega zakona o prekrških (Ur. 1. FLRJ, 
*t. 2/59) je občinski ljudski odbor 
Domžale na seji občinskega zbora in 
t,a seji zbora proizvajalcev, dne 25. sep- 
tembra 1962 prejel 

ODLOK 
o javnem redu in miru občine 

Domžale. 

1. člen 
Dolžnost občanov je uravnavati svo- 

je življenje, delo in zabavo tako, da ne 
potijo soobčanov pri delu, razvedrilu 
'П počitku. Paziti morajo na javno mo- 
falo, snago, lepoto in zunanji videz na- 
selij ter da ne ogrožajo varnosti pre- 
moženja in zdravja ljudi. 

2. člen 
Udeleženci javnih prireditev (veselic. 

Plesov ipd.) ter gostje gostinskih pod- 
rtij in gostišč morajo po preteku 
•obratovalnega časa gostišča, oziroma 
1'P preteku časa, do katerega je prire- 
O'tev dovoljena, zapustiti mesto prire- 
ditve. 

Občinski upravni organ, ki je pri- 
stojen za notranje zadeve, lahko z od- 
ločbo trajanje priglašene prireditve 0rtlcjil če je prireditev organizirana na 
'akem kraju, da lahko občutno moti 
Počitek ljudi. 

3. člen 
V spodaj naštetih krajih občine 

Domžale je dovoljeno imeti perutnino 
le. v zaprtih, oziroma v dobro ograje- n'h prostorih; 

Na območju mesta Domžale, ki ob- 
spga vse ulice in ceste, razen: Stud- 
jjanske, Mačkovci, Kopališke ceste. Se- 
jemske ceste. Roje, Detelove ceste, Ke- 
ttejeve ulice, Trdinove ulice, Vodovod- 
ne ulice it Poljske ceste; 

na območju naselja Mengeš, ki ob- 
®eBa vse ulice in ceste, razen Ropre- 
J°vo pot, Muljavo, Pot Rašiške čete, 
^grinovo in Pristavo; 

na vsem območju krajevnega odbo- 
ra Radomlje, razen naselja Hudo. 

4. člen 
. 2 denarno kaznijo do 10.000 din se 
kaznuje: 

1. Kdor se kljub resnemu opominu 
gostinskih delavcev ali drugih priredi- eljev zadržuje preko dovoljenega ča- 
sa v gostinskih lokalih, drugih javnih 
an privatnih prostorih, kjer se enkrat- 
no ali občasno prirejajo zabave, ki so 
Javnosti dostopne. 

Z enako kaznijo se kaznuje tudi pri- rediieij zabave, ki je organizirana iz- 
Ven gostinskih lokalov, če na vidnih 
Jnestih ne objavi podatka o tem, do 
kdaj je prireditev dovoljena ali če ne 
skrbi, da se udeleženci zabave po pro- 
'L'ku dovoljenega časa odstranijo. 

2. Rejec, oziroma imetnik perutni- 
na območju iz 3. člena tega odloka, 
nima perutnine v zaprtih, oziroma 

dobro ograjenih prostorih ali jo tako 

očitno slabo zavaruje, da perutnina gre 
na tuje vrtove, dvorišča ali javne pro- 
store. 

3. Kdor vedoma občutno moti javne 
shode, zborovanja, proslave, sestanke 
in druge podobne prireditve. 

4. Kdor prenočuje na skednju, ko- 
zolcu ali v drugem poslopju, ki ni na- 
menjeno za prenočevanje ljudi, brez 
vednosti in dovoljenja lastnika. 

5. Kdor v bližini hiš gnoji vrtove ali 
njive s fekalijami, odlaga odpadke ali 
gnoj na mestih, kjer so izpostavljeni 
sončni pripeki in se širi smrad zaradi 
razkrajanja. 

6. Kdor zaliva vrtove ali njive z vo- 
do iz vodovodnih omrežij, kadar zara- 
di okvare na omrežju ali suše primanj- 
kuje vode za prebivalstvo. 

7. Kdor kakorkoli poškoduje oglas- 
ne ali druge naprave, ki so s posebnim 
namenom v interesu občanov postav- 
ljene na javnih prostorih. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-3/62-5/1. 
Datum: 25/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

690. 
Na podlagi 5. in 47. čl. uredbe o po- 

vračilu potnih in drugih stroškov jav- 
nih uslužbencev (Uradni list FLRJ, 
štev, 9/60, 15/61 in 21/61) ter 1. členom 
uredbe o spremembi uredbe o povra- 
čilih potnih in drugih stroškov javnih 
uslužbencev (Uradni 1. FLRJ, št. 16/62) 
je občinski ljudski odbor Domžale na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 25. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o viSIni dnevnic 
za službena potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrino za 
uslužbenec organov občinskega ljud- 

skega odbora Domžale. 

1. člen 
2. člen odloka o višini dnevnic za 

službena potovanja, nadomestilu za lo- 
čeno življenje in kilometrini za usluž- 
bence organov občinskega ljudskega 
odbora Domžale, njegovih zavodov in 
organizacij (Glasnik okraja Ljubljana, 
štev. 30/62), se spremeni, in sicer: 

Uslužbencem občinskih organov pri- 
pada za službena potovanja na območ- 
ju občine dnevnica, in sicer: 

1. uslužbencem, ki so razvrščeni do 
XI. plačilnega razreda in tehničnemu 
osebju — 1700 dinarjev; 

2. uslužbencem, ki so raavrščeni od 
X. plačilnega razreda naprej in tehnič- 
nemu osebju z izobrazbo visokokvali- 
ficiranega delavca — 2000 dinarjev. 

Za službena potovanja v kraje iz- 
ven občine pa lahko tajnik občinskega 
ljudskega odbora v posebno upraviče- 

nih primerih odredi višjo dnevnico, in 
sicer: za uslužbence pod točko 1. tega 
člena do 2000 dinarjev, pod točko 2. pa 
2500 dinarjev. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 114-1/62-2/3. 
Datum: 25/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
691. 

Na podlagi 16. člena Zakona o 'Orga- 
nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 
list LRS, št. 22/59) in 11. točke 27. čle- 
na statuta občine Kočevje je občinski 
ljudski odbor Kočevje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 11. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvah odloka o 
sistemizaciji delovnih mest v upravi 
občinskega ljudskega odbora Kočevje, 
tako da se v prečiščenem besedilu 

glasi: 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest v upravi 
občinskega ljudskega odbora Kočevje. 

1. člen 
Delovno mesto in strokovna izobraz- 

ba uslužbencev za posamezna delovna 
mesta se določijo tako: 

Urad tajnika: 
1. tajnik — uslužbenec I. vrste, 
2. pravni referent in referent za OMT 

službo —- uslužbenec I. vrste, 
3. stenodaktilograf — uslužbenec III. 

vrste. 
Oddelek za splošne in notranje 
zadeve: 

1. načelnik oddelka (in referent za 
šolstvo) — uslužbenec I. vrste, 

2. referent za invalidske zadeve — 
uslužbenec II. vrste, 

3. referent za borce in likvidacijo in- 
validskih prejemkov — uslužbenec 
III. vrste, 

4. referent za socialno skrbstvo — 
uslužbenec II. vrste, 

5. referent za mladinsko varstvo — 
uslužbenec II. vrste, 

6. sanitarni inšpektor in referent za 
zdravstvo — uslužbenec I. vrste, 

7. pisarniški uslužbenec — uslužbenec 
IV. vrste, 

8. strojepiska — uslužbenec IV. vrste. 
Odsek za notranje zadeve; 

9. šef odseka in referent za državljan- 
sko stanje — uslužbenec II. vrste, 

10. referent za javni red in mir — 
11. referent za požarno varnost in ci 

vilno zaščito — uslužbenec III. 
vrste, ■ 

12. referent za promet — uslužbenec 
III. vrste, 

13. referent za prijavno in odjavno 
službo ter administracija — usluž- 
benec III. vrste. 

14. matičar — uslužbenec III. vrste. 
Glavna pisarna; 

15. vodja glavne pisarne — uslužbenec 
III. vrste, 

16. vodja sprejemne pisarne — usluž- 
benec III. vrste, 

17. pisarniški uslužbenec — uslužbenec 
IV. vrste, 

18. ekonom — uslužbenec III. vrste, 
Pomožno tehnične službe; 

19. hišnik, 
20. šofer, 
21. snažilka I., 
22. snažilka II., 
23. snažilka III., 
24. kurir. 

Oddelek za finance; 
1. načelnik — uslužbenec I. vrste, 
2. referent za plan in analize — usluž- 

benec I. vrste, 
3. referent za statistiko — uslužbenec 

III. vrste, 
4. referent za imovinsko pravne zade- 

ve — uslužbenec I. vrste, 
5. referent za kontrolo dohodkov — 

uslužbenec III. vrste, 
6. referent za proračun — uslužbenec 

III. vrste, 
7. referent za likvidacijo os. prejem- 

kov — uslužbenec III. vrste, 
8. referent za sklade I. — uslužbenec 

III. vrste, 
9. referent za sklade II. — uslužbenec 

III. vrste, 
10. pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste, 
11. daktilograf — uslužbenec IV. vrste. 

Odsek za dohodke; 
12. šef oddelka za ref. za dohodke iz 

obrti — uslužbenec II. vrste, 
13. referent za dohodke od prebival- 

stva — uslužbenec HI. vrste, 
14. referent za takso in izdajo potrdil 

— uslužbenec III. vrste, 
15. referent za davčno knjigovodstvo I. 

— uslužbenec III. vrste, 
16. referent za davčno knjigovodstvo 

H. in referent za registracijo raču- 
nov — uslužbenec III. vrste, 

17. davčni izvršitelj — uslužbenec III. 
vrste. 
Oddelek za gospodarstvo 
in komunalne zadeve; 

1. načelnik — uslužbenec I. vrste, 
2. referent za splošno gospodarske za- 

deve — uslužbenec 11. vrste, 
3. referent za gradnje in komunalne 

zadeve — uslužbenec I. vrste, 
4. referent za stanovanjske zadeve — 

uslužbenec III. vrste, 
5. referent za plače in delovne odno- 

se — uslužbenec II. vrste, 
6. referent za kmetijstvo — uslužbe- 

nec I. vrste, 
7. referent za gozdarstvo — uslužbe- 

nec I. vrste, 
8. referent za odmero gozdnega skla- 

da — uslužbenec HI. vrste, 
9. gradbeni inšpektor — uslužbenec I. 

vrste, 
10. veterinarski inšpektor — uslužbe- 

nec I. vrste, 
H. tržni inšpektor — uslužbenec III. 

vrste, 
12. pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste, 
13. strojepiska — uslužbenec IV. vrste. 
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Odsek za naro.lno obrambo: 
1. šef odseka — uslužbenec II. vrste, 
2. referent za vojaške zadeve — usluž- 

benec III. vrste, 
3. referent za naborne zadeve in pri- 

prave prebivalstva za obrambo — 
uslužbenec III. vrste, 

4. pisarniški uslužbenec — uslužbenec 
IV vrste. 

Krajevni urad Draga: 
šef in matičar — uslužbenec III. vrste. 
Krajevni urad Kočevska reka: 
šef in matičar — uslužbenec III. vrste. 
Krajevni urad Osilnica; 
žef in matičar — uslužbenec III. vrste. 
Krajevni urad Predgrad: 
šef in matičar — uslužbenec III. vrste. 
Krajevni urad Vas-Fara: 
šef in matičar — uslužbenec III. vrste, 
kurir — uslužbenec IV. vrste. 

Sodnik za prekrške: 
1. sodnik za prekrške — uslužbenec I. 

vrste, 
2. pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 
2. člen 

Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od L 9. 1962. 

Številka: 010-13/62-2/1. 
Datum: Kočevje, 11. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina, I. r. 

692. 
Na podlagi 2. odstavka 158. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ, št. 53/57, 44/58, 52/59, 27/60, 53/60, 
52/61 in 31/62) ter 12. tč. 27. čl. statuta 
občine Kočevje je Občinski ljudski od- 
bor Kočevje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
11. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvah odloka o 
položajnih plačah in dodatkih usluž- 
bencev In tehničnega osebja, upravnih 
in drugih organov Občinskega ljud- 
skega odbora Kočevje, tako da se pre- 
čiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o položajnih plačah in dodatkih usluž- 
bencev in tehničnega osebja upravnih 
in drugih organov Občinskega ljud- 

skega odbora Kočevje. 

1. 
Položajne plače in dodatki usluž- 

bencev in tehničnega osebja upravnih 
in drugih organov Občinskega ljud- 
skega odbora Kočevje se določajo na 
način, ki ga predpisuje ta odlok. 

2. 
Položajna plača ozir. dodatek na 

posamezna delovna mesta se določi 
tako, da predstavlja razliko med te- 
meljno plačo, določeno po Zakonu o 
javnih uslužbencih, in zneskom pred- 
videne skupne plače, določene ob upo- 
števanju vrednosti delovnega mesta, 
dela in strokovnosti uslužbenca, izra- 
ženo v določenem številu točk. Pri tem 
pa je vrednost točke odvisna od neto 
mesečnega zneska, določenega za plače 
v predračunu občine Kočevje. Tako 
izračunana položajna plača pa ne sme 
presegati zneska 30.000 din. 

Ce pa bi bila skupna plača usluž- 
benca na dan uveljavitve tega odloka 
nižja zaradi na gornji način določene 
položajne plače, obdrži uslužbenec 
skupno plačo, ki jo je prejemal dne 
31. 12. 1961. 

Za nagrajevanje po uspehu in re- 
zultatih dela se poleg sredstev iz prejš- 
njega odstavka porabijo tudi prihran- 
ki zaradi nezasedbe delovnih mest in 
zaradi odsotnosti uslužbencev, pri- 
hranki pri odbitkih uslužbencev-pri- 
pravnikov in uslužbencev za nepolo- 
žene strokovne izpite in pri zneskih. 

določenih za občasne nagrade, hono- 
rarje in nadurno delo. 

3. člen 
Pregled točkovnih vrednosti delov- 

nih mest, določenih ob upoštevanju 
delovne dobe uslužbencev, ki ta delov- 
na mesta zasedajo, je kot priloga se- 
stavni del tega odloka. 

Za spremembo točkovne vrednosti 
delovnih mest se pooblašča Svet za 
splošne in notranje zadeve pri Občin- 
skem ljudskem odboru Kočevje. 

4. člen 
Ce je bil po dosedanjih predpisih 

za posamezna delovna mesta (n. pr. 
delovna mesta inšpektorjev, uslužben- 
cev odseka za notranje zadeve, uprave 
za dohodke itd.) določen poleg temelj- 
ne in položajne plače tudi posebni do- 
datek, se to vračuna v položajno pla- 
čo po tem odloku. 

5. člen 
Uslužbencu se poveča vrednost de- 

lovnega mesta glede na delovno dobo, 
ki jo je prebil na delu v javni upravi 
in na drugih podobnih delih, vključ- 
no s časom, prebitim v NOV. 

Osnova za povečanje po prejšnjem 
odstavku predstavlja vrednost delov- 
nega mesta. Povečanje znaša: 

— od 3 let — 0/» 
— od 3 let do 5 let 2 »/e 
— od 5 let do 10 let 4 »/# 
— od 10 let do 15 let 6V» 
— od 15 let do 25 let 8 •/• 
— nad 25 let 10 •/• 

6. člen 
Posameznim uslužbencem se zniža 

položajna plača, ki je določena za de- 
lovno mesto in sicer: 

— uslužbencu, ki za delovno mesto 
nima dosežene po sistemizaciji zahte- 
vane strokovne izobrazbe za vsako 
manjkajočo stopnjo izobrazbe — za 20 
točk; 

— uslužbencu — začetniku — za 
20«/.: 

— uslužbencu, ki nima zahtevanega 
strokovnega izpita — za 20 0/». 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. Z uveljavitvijo tega odloka 
preneha veljati odlok o položajnih pla- 
čah in dodatkih uslužbencev in tehnič- 
nega osebja upravnih in drugih orga- 
nov Občinskega ljudskega odbora Ko- 
čevje št. 113-9/62-1/1 z dne 6. 4. 1962 
in odlok št. 113-11/62-1/1 z dne 5. 5. 
1962. 

Številka: 113-11/62-1/1 
Kočevje, dne 11. 9. 1962. 

Precjsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina I. i. 

693. 
Občinski ljudski odbor Kočevje je 

na podlagi 5. in 47. člena Uredbe o 
povračilih potnih in selitvenih Stro- 
škov javnih uslužbencev (Ur. list 
FLRJ št. 9/60, 15/61 in 21/61) ter 1. 
člena Uredbe o spremembah Uredbe o 
povračilih potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. list FLRJ št. 
16/62) na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 11. sep- 
tembra 1962 sprejel 

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

skega odbora Kočevje. 

1 »Чеп 
L člen odloka o spremembi odloka 

o določitvi dnevnic za uradna potova- 
nja, nadomestila za ločeno življenje 
in kilometrine za uslužbence občinske- 
ga ljudskega odbora Kočevje, občin- 
skih zavodov in organizacij se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Uslužbencem občinskih organov 
pripada za službena potovanja na ob- 
močju občine dnevnica in sicer; 

1. uslužbencem, ki so razvrščeni do 
XI. plačilnega razreda in tehničnemu 
osebju — 1700 din; 

2. uslužbencem, ki so razvrščeni od 
X. plačilnega razreda in tehničnemu 
osebju z izobrazbo visokokvalificirane- 
ga delavca — 2000 din.« 

Za službena potovanja v kraje iz- 
ven območja občine pa lahko tajnik 
Občinskega ljudskega odbora v poseb- 
no opravičenih primerih odredi višjo 
dnevnico in sicer; 

— za uslužbence pod točko 1. tega 
člena — do 2000 din; 

— za uslužbence pod točko 2. tega 
člena — pa 2500 din. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka; 010-21/62-2/1 
Kočevje, dne 11/9-1962. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina I. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-BEŽIGRAD 

694. 
Na podlagi 5. člena uredbe o po- 

vračilih potnih in drugih stroškov jav- 
nih uslužbencev (Uradni list FLRJ, št. 
9-113/60), 1. člena uredbe o dopolnitvi 
uredbe o povračilih potnih in drugih 
stroškov javnih uslužbencev (Uradni 
list FLRJ, št. 15-249/61) ter 2. točke 27. 
člena statuta občine Ljubljana-Beži- 
grad je občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Bežigrad na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
7. septembra 1962 sprejel 

prejšnjega odstavka pa 2000 dinarjev. 
Honorarnim uslužbencem se določa 

dnevnica po honorarju v skladu z do- 
ločbami, ki veljajo za redne uslužben- 
ce. Honorarnim uslužbencem, ki jim 
honorarna služba ni edini poklic, se 
določa dnevnica po glavnem poklicu, 
če je to zanje ugodneje. 

3. člen 
V smislu 4. odstavka 21. člena 

uredbe o povračilih potnih in drugih 
stroškov javnih uslužbencev se usluž- 
bencu, če na službenem potovanju ni 
prenočeval, zmanjša dnevnica (cela 
dnevnica ali pol dnevnice) za 30 »/o- 
Dnevnica se mu ne zmanjša, či je bh 
uslužbenec, ki je službeno potoval, na 
poti večji del noči. 

4. člen 
Nadomestilo za ločeno življenje 

znaša za uslužbence občinskih organov 
in uslužbence občinskih organov od 
5000 do 10.000 dinarjev na mesec. V 
posebno upravičenih primerih se sme 
izjemoma priznati uslužbencem prve 
in druge vrste ter tehničnem osebju S 
kvalifikacijo visokokvalificiranega de- 
lavca tudi višje nadomestilo, vendar 
največ 15.000 dinarjev na mesec. Ce se 
prizna uslužbencem nadomestilo nad 
10.000 dinarjev na mesec, mora izdati 
o tem predstojnik organa obrazloženo 
odločbo. 

5. člen 
Uslužbenci občinskih organov ima- 

jo po 14. členu uredbe o povračilih 
potnih in drugih stroškov javnih 
uslužbencev pravico, do kilometrine, 
ki znaša 25 dinarjev na vsak prevože- 
ni kilometer. 

6. člen 
Uslužbencem občinski organov se 

po 14 a. členu uredbe o povračilu pot- 
nih in drugih stroškov javnih usluž- 
bencev povrnejo stroški za prevoz Z 
javnimi prometnimi sredstvi na delo 
in z dela, ki presegajo 600 din na me- j 
sec, in to od 1. aprila 1961 da!:e. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrine za 
uslužbence občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana-Bežlgrad, njegovih zavo- 
dov in organizacij (Glasnik okraja 
Ljubljane 42/61, 74/61, 43/62) tako, da 
se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja, 
nadomestila za ločeno življenje in 
kilometrine za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Be/^rad, 

njegovih zavodov in organizacij. 

L člen 
Uslužbenci v smislu tega odloka so 

osebe, ki so v delovnem razmerju z 
občinskim ljudskim odborom Ljublja- 
na-Bežigrad, njegovim zavodom ali 
njegovo organizacijo (v nadaljnjem 
besedilu: organi), za katere velja za- 
kon o javnih uslužbencih. 

2. člen 
Dnevnica uslužbenskih oVvnskih 

organov znaša; 
1. Za uslužbence razvrščene do 

vštetega XI. plačilnega razreda in za 
tehnično osebje 2000 dinarjev. 

2. Za uslužbence razvrščene od X. 
plačilnega razreda navzgor in za teh- 
nično osebje z izobrazbo visokokvali- 
ficiranega delavca 2500 dinarjev. 

Za potovanje v območju občine, ko- 
likor so izpolnjeni drugi pogoji, pri- 
pada uslužbencem iz 1, točke prejšnje- 
ga odstavka 1700 dinarjev, iz 2. točke 

Številka: 02-26/62-1 
Datum; 7/9-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman, 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
695. 

Na podlagi 106. člena zakona o pro- 
računu in finansiranju samostojnih za- 
vodov (Ur. 1. FLRJ, št. 52/59), določb 
uredbe o začasnem načinu ureditve 
prispevka investitorjev k stroškom za 
pripravo in komunalno ureditev stavb- 
nih zemljišč (Ur. 1. FLRJ, št. 19/59) in 
27. člena statuta občine Logatec je ol> 
činski ljudski odbor Logatec na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 28. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi komunalnega sklada. 

1. člen 
Ustanovi se Komunalni sklad obči- 

ne Logatec (v nadaljnjem besedilu: 
»sklad«). 

2. člen 
V sklad se stekajo.- 
1. Komunalni prispevki, ki jih p'3" 

čujejo investitorju in so določeni s po- 
sebnim predpisom občinskega ljudske- 
ga odbora. 

2. Prispevek občine od deljivih >n 

posebnih virov proračunskih dohod- 
kov, ki se določi z vsakoletnim druž- 
benim planom občine. 
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3. Darila, posojila in namenske vlo- 
ge gospodarskih organizacij. 

4. Namenske vloge politično terito- 
rialnih enot, zavodov in skladov druž- 
benih in drugih organizacij. 

5. Vsi ostali dohodki. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. Za pripravo in razčiščenje zem- 

ljišč, (sanacijska dela, odkupi stavb, 
odškodnina za stavbe in zemljišča, po- 
diranje starih stavb, odvoz materiala, 
in tako dalje); 

2. za gradnjo začasnih in stalnih ob- 
jektov za stanovalce iz stavb, ki jih 
je treba podreti in za stroške v zvezi 
s preselitvijo stanovalcev; 

3. za dograditev, razširitev in rekon- 
strukcijo obstoječih komunalnih na- 
prav, ki so sekundarno omrežje; 

4. za namenska posojila gospodar- 
skim organizacijam in 

5. za druga komunalna dela. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za komu- 

nalne investicije praviloma brez vrači- 
la, lahko pa v skladu s pravili sklada 
tudi proti vračilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. Sklad ima 

Pravila, ki jih predpiše občinski ljud- 
ski odbor. S pravili se določijo orga- 
nizacija skiada ter način upravljanja 
ter poslovanja sklada. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Spravni odbor ima 7 članov. Predsed- 
nika in člane upravnega odbora ime- 
nuje občinski ljudski odbor. 

Mandatna doba članov upravnega 
odbora traja 2 leti. 

7. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne 

rezerve, letna vlaganja in rezervo ter 
rok, do katerega mora rezerva doseči 
določeno višino, določi svet za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in ko- 
munalne zadeve občinskega ljudskega 
odbora Logatec. 

8. člen 
Sklad posluje po določbah zakona o 

Proračunih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada za vsako 
leto se določijo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejema v skladu s 
Programom sklada upravni odbor 
sklada. 

V programu se določijo sredstva 
sklada in njihova uporaba po smerni- 
cah sveta za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve in sve- 
ta za gospodarstvo občinskega ljudske- 
ga odbora. 

9. člen 
Naredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predsednik upravnega odbo- 
ra sklada, oziroma člani upravnega od- 
bora, ki jih določi upravni odbor. 

10. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok. 

Preneha veljati odlok o ustanovitvi 
sklada za komunalne potrebe družbe- 
nega standarda na območju občine Lo- 
gatec (objavljen v »Glasniku« okraja 
f-jubljana, št. 87/60). Denarna sredstva 
in vse obveznosti ukinjenega sklada se 
Prenesejo na komunalni sklad, usta- 
Oovljen s tem odlokom. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

•Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-28/62-3. 
Dne 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

I 

696. 
Na podlagi 2. odstavka 5. člena Od- 

loka o ustanovitvi komunalnega sklada 
občine Logatec (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 69/62) je občinski ljudski od- 
bor Logatec sprejel na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 28. septembra 1962 

PRAVILA 
o razpolaganju s sredstvi Komunalne- 

ga sklada občine Logatec. 

L člen 
Komunalni sklad občine Logatec (v 

nadaljnjem besedilu »Sklad«) je usta- 
novil občinski ljudski odbor Logatec z 
odlokom št. 010-28/62, sprejetim r.a svo- 
ji seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 28. septembra 1962. 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči ustano- 

vitelj. 
3. člen 

V sklad se stekajo naslednja sred- 
stva: 

a) Komunalni prispevki, ki jih pla- 
čujejo investitorji in so določeni s po- 
sebnim predpisom občinskega ljudske- 
ga odbora; 

b) prispevek občine od deljivih in 
posebnih virov proračunskih dohod- 
kov, ki se določi z vsakoletnim druž- 
benim planom občine: 

c) darila, posojila in namenske vlo- 
ge gospodarskih organizacij; 

d) namenske vloge — politično te- 
ritorialnih enot, zavodov in skladov 
družbenih in drugih organizacij; 

c) ostali dohodki. 

4. člen 
Sredstva, ki se stekajo v sklad, se 

vodijo na posebnem računu pri Narod- 
ni banki Vrhnika. 

5. člen 
Sredstva sklada se lahko uporab- 

ljajo: 
a) za pripravo in razčiščenje zem- 

ljišč; 
b) za gradnjo začasnih in stalnih 

objektov za stanovalce iz stavb, ki jih 
je treba podreti in za stroške v zvezi 
s preselitvijo stanovalcev; 

c) za komunalno dejavnost; 
d) za posojila; 
e) za dotacijo in darila. 

6. člen 
S sredstvi sklada razpolaga upravni 

odbor. 
7. člen 

Upravni odbor sklada opravlja zla- 
sti tele zadeve: 

a) sestavlja finančni načrt sklada 
po smernicah pristojnega sveta LO Lo- 
gatec; 

b) odloča na podlagi mnenja pri- 
stojnega občinskega ljudskega odbora 
Logatec, ali se sredstva sklada dajejo 
v obliki dotacij, posojil ali daril; 

c) določa pogoje posojila (višina, 
obrestne mere. rok vračanja); 

d) odloča o najetju posojil pri dru- 
gih organih; 

e) nadzoruje namensko uporabo da- 
nih sredstev. 

8. člen 
Finančno in administrativno poslo- 

vanje sklada opravlja oddelek za fi- 
nance občinskega ljudskega odbora Lo- 
gatec, stroški za poslovanje upravne- 
ga odbora sklada bremenijo proračun 
občinskega ljudskega odbora Logatec. 

9. člen 
Odredbodajalec za izvršitev finanč- 

nega načrta sklada sta predsednik 
upravnega odbora in od upravnega od- 
bora pooblaščena oseba. 

rt). CTen 
Upravni odbor izvršuje svoje naloge 

samo na sejah. Seje sklicuje in vodi 
predsednik upravnega odbora. Seja je 
sklepčna, če je navzočih več kot polo- 
vica članov upravnega odbora. Sklep 
upravnega odbora je veljaven, če zanj 
glasuje večina članov upravnega odbo- 
ra. Pri enakem številu glasov odloča 
glas predsednika. 

O sejah se piše zapisnik. 

11. člen 
Ta pravila se objavijo v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, v 
veljavo pa stopijo takoj. 

Številka: 010 28/62-3. 
Datum: 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

697. 
Na podlagi 2. čl. Zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o jav- 
nih uslužbencih (Ur. 1. FLRJ, št. 31/62) 
je občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 28. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o pooblasti'vi sveta za splošne In no- 
tranje zat'.eve občinskega ljudskega od- 
bora Logatec, da predpiše sistemizaci- 
jo delovnih mest upravnih organov 
občinskega ljudskega odbora Logatec, 

1. člen 
Pooblašča se svet za splošne in no- 

tranje zadeve občinskega ljudskega od- 
bora Logatec, da predpiše sistemizaci- 
jo delovnih mest upravnih organov 
občinskega ljudskega odbora Logatec. 

2 člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-10/62-2. 
Dne 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

698. 
Na podlagi 16. čl. Zakona o organi- 

zaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 1. 
LRS, št. 29/59) je občinski ljudski od- 
bor Logatec na seji občinskega zbora 
in seji zbora proizvajalcev dne 28. sep- 
tembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o notranji orga- 
nizaciji upravnih organov občinskega 

ljudskega odbora Logatec. 

1. člen 
Drugi odstavek tretjega člena odlo- 

ka o notranji organizaciji upravnih or- 
ganov občinskega ljudskega odbora Lo- 
gatec se spremeni in glasi: 

V oddelku za splošne in notranje za- 
deve ter družbene službe: 

1. odsek za notranje zadeve, 
2. odsek za družbene službe, 
3. glavna in sprejemna pisarna, 
4. pomožna tehnična služba. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 010-9/62-2. 
Dne 28. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

699. 
Na podlagi 4. odstavka 158. člena 

Zakona o javnih uslužbencih je občin- 
ski ljudski odbor Logatec na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 28. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o položajnih plačah uslužbencev uprav- 
nih organov občinskega ljudskega od- 

bora Logatec. 

1. člen 
Položajne plače uslužbencev uprav- 

nih organov občinskega ljudskega od- 
bora Logatec se določijo v sledečih 
mejah razponov: 

I. tajnik občinskega ljudskega odbo- 
ra — do 30.000 dinarjev, 

II. načelniki oddelkov in sodnik za 
prekrške — do 27.000 dinarjev, 

III. šefi samostojnih odsekov — do 
23.000 dinarjev, 

IV. šefi ostalih odsekov in referenti 
na delovnih mestih, za katere je pred- 
pisana visoka strokovna izobrazba — 
— do 20.000 dinarjev, 

V. šefi krajevnih uradov, inšpektorji 
in referenti na delovnih mestih, za ka- 
tera je predpisana višja strokovna izo- 
brazba — do 19.000 dinarjev, 

VI. referenti na delovnih mestih, za 
katera je predpisana srednja strokov- 
na izobrazba — do 17.000 dinarjev, 

VIL izvršilni in pisarniški uslužben- 
ci na delovnih mestih, za katera je 
predpisana srednja strokovna izobraz- 
ba in strojepisci L b razreda — do 
17.000 dinarjev, 

VIII. izvršilni in pisarniški usluž- 
benci na delovnih mestih, za katera je 
predpisana nižja strokovna izobrazba 
— do 13.000 dinarjev, 

IX. pripravniki: 
za naziv I. vrste — do 16.000 dinarjev, 
za naziv II. vrste — do 13.000 dinarjev, 
za naziv III. vrste — do 11.000 dinarjev, 
za naziv IV. vrste — do 8000 dinarjev. 

2. člen 
Višina položajne plače po tem od- 

loku se določi glede na pomen delov- 
nega mesta (zapletenost poslov, odgo- 
vornost, napor in pogoji dela), oseb- 
ne lastnosti in rezultate dela. 

3. člen 
Individualne odločbe o določitvi vi- 

šine položajne plače izda uslužbencem 
starešina, ki je pristojen za imenova- 
nje, v soglasju s komisijo za uslužben- 
ske zadeve občinskega ljudskega odbo- 
ra Logatec. 

O pritožbah zoper odločbe o dolo- 
čitvi višine položajne plače odloča svet 
za splošno upravo in notranje zadeve 
občinskega ljudskega odbora Logatec. 

4. člen 
Uslužbencem samostojnih zavodov 

in skladov, za katere ne veljajo^ po- 
sebni predpisi, se določajo položajne 
plače po smiselni uporabi določb tega 
odloka. 

5. člen 
Odlok o položajnih plačah uslužben- 

cev in tehničnega osebja upravnih or- 
ganov občinskega ljudskega odbora Lo- 
gatec z dne 9/5-1962, št. 010-11/62 (Glas- 
nik okraja Ljubljana 43/62) se odpravi. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave V 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

številka: 113-7/62. 
Logatec, dne 28/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič, 1. r. 

700. 
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona 
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o veterinarski službi v Ljudski republi- 
ki Sloveniji (Ur. 1. LRS, št. 6/59) je 
občinski ljudski odbor Logatec na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev, dne 28. septembra 1962 spre- 
jel naslednjo 

ODLOČBO 
1. 

Veterinarska postaja Žiri, ki je bi- 
la ustanovljena z odlokom občinskega 
ljudskega odbora tiri — objavljenim v 
Uradnem vestniku okraja Kranj štev. 
12/60, in Veterinarska postaja Logatec, 
ki je bila ustanovljena z odločbo ob- 
činskega ljudskega odbora Logatec 
(objavljen v »Glasniku« okraja Ljub- 
ljana št. 33/58), prenehata s 30. 9 1962. 

2. 
Likvidacija obeh postaj sq opravi 

po predpisih uredbe o prenehanju pod- 
jetij in obrtov. , 

3. 
Likvidacijsko komisijo imenuje svet 

za kmetijstvo in gozdarstvo občinske- 
ga ljudskega odbora Logatec. 

4. 
S to odločbo se odpravi odločbo ob- 

činskega ljudskega odbora Logatec št. 
322-1/52-3/4 od 22. 5. 1962 o pripojitvi 
veterinarske postaje Žiri k veterinar- 
ski postaji Logatec. 

5. 
Ta odločba se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana in 
velja, ko jo potrdi okrajni ljudski od- 
bor Ljubljana. 

Številka: 322-1/62-3/6. 
^ne 1. 10. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Nagllč, 1. r. 

OBČINA RIBNICA 
701. 

Na osnovi 16. člena Zakona o or- 
ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 22/59) je obć:nski 
ljudski odbor Ribnica na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 19. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
O notranji organizaciji upravnih orga- 

nov občinskega ljudskega odbora 
Ribnica. 

1. člen 
Upravni organi občinskega ljudske- 

ga odbora Ribnica so: 
Temeljni upravni organi: 
1. Oddelek za splošne in notranje 

zadeve; 
2. Oddelek zaifinance; 
3. Oddelek za gospodarstvo in ko- 

munalne zadeve; 
4. Odsek za narodno obrambo. 
Posebni upravni organi: 
1. Krajevni urad Sodražica ; 
2. Krajevni urad Dolenja vas; 
3. Krajevni urad Loški potok. 
Drugi organi: 
1. Sodnik za prekrške. 

2. člen 
Notranje organizacijske enote uprav- 

nih organov občinskega ljudskega od- 
bora Ribnica so: 

I. V oddelku sa splošne in notranje 
zadeve: 

1. Odsek za notranje zadeve; 
2. Glavna pisarna: 
3. Sprejemna pisarna; 
4. Pomožno-tchnična služba; 
II. V oddelku za finance: 
I. Odsek za dohodke; 
V oddelku za gospodarstvo in ko- 

munalne zadeve* 

1. Odsek za krnetijstvo fn gozdar- 
stvo. 

V odseku za narodno obrambo, pri 
sodniku za prekrške in krajevnih ura- 
dih ni notranjih organizacijskih enot. 

3. člen 
Ustanovi se Urad tajnika kot poseb- 

na organizacijska enota v upravi ob- 
činskega ljudskega odbora Ribnica, ki 
opravlja zadeve iz 1. odstavka 54. čle- 
na Zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov. 

4. člen 
S tem odlokom se razveljavi odlok, 

objavljen v Glasniku okraja Ljubljana, 
št. 7 z dne 26. januarja 1962. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 01-14/62-01. 
Ribnica, dne 19/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France lic, I. r. 

702. 
Na podlagi 16. člena Zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 
list LRS, št 22/59), 6. odstavka 26. čle- 
na Zakona o javnih uslužbencih (Ur. 
Ust FLRJ, št. 53/57) in 77. in 82. člena 
statuta občine Ribnica je občinski 
ljudski odbor Ribnica na seji občinske- 
ga zbora in zbora proizvajalcev, dne 
19. septembra sprejel 

ODLOK 
0 sistemizaciji delovnih mest v uprav- 
nih organih občinskega ljudskega od- 

bora Ribnica. 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku o no- 

tranji organizaciji delovnih mest uprav- 
nih organov občinskega ljudskega od- 
bora Ribnica, se določijo naslednja de- 
lovna mesta in najnižja strokovnost: ' 

URAD TAJNIKA: 
1 tajnik — visoka ali višja strokovna 

izobrazba in 5 let upravne prakse ali 
prakse v organizacijskem delu; 

1 strojepisec II. ali I. b razreda. 

ODDELEK ZA SPLOSNE 
IN NOTRANJE ZADEVE: 

1 načelnik — visoka ali višja strokov- 
na izobrazba in 5 let upravne prakse 
ali prakse pri organizacijskem delu; 

1 referent za zdravstvo in soc. skrb- 
stvo — srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta upravne prakse; 

1 referent za invalidsko varstvo ter 
varstvo invalidov in borcev NOV in 
referent za šolstvo, prosveto in kul- 
turo — višja strokovna izobrazba in 
3 leta upravne prakse; 

1 referent za invalidsko izplačilno služ- 
bo in mladinsko varstvo — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse; 

1 sanitarni inšpektor — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse; 

1 pisarniški uslužbenec — nižja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse. 

Odsek za notranje zadeve: 
1 šef odseka in referent za notranje 

zadeve — višja ali srednja strokovna 
izobrazba in 5 let upravne prakse; 

1 referent za promet in požarno var- 
nost — srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta upravne prakse; 

1 matičar — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta upravne prakse. 

Glavna pisarna: 
1 šef glavne pisarne — srednja stro- 

kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse. 

Sprejemna pisarna ! 
1 šef sprejemne pisarne — srednja 

strokovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse. 

Pomožno tehnična služba: 
1 kurir — pomožni uslužbenec; 
1 šofer — kvalificiran delavec; 
1 snažilka — osnovna izobrazba. 

ODDELEK ZA FINANCE: 
1 načelnik — visoka ali višja strokov- 

na izobrazba in 5 let upravne prakse 
pri organizacijskem delu; 

1 referent za imovinsko pravne zade- 
ve — visoka ali višja strokovna izo- 
brazba in 3 leta upravne prakse; 

1 referent za proračun — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse; 

1 blagajnik in likvidator računov — 
srednja strokovna izobrazba in 3 le- 
ta upravne prakse; 

1 pisarniški uslužbenec — srednja ali 
nižja strokovna izobrazba in 3 leta 
upravne prakse. 

Odsek za dohodke: 
1 referent za dohodke od samostojnih 

poklicev in premoženja, gospodar- 
stva ter davčni kontrolor — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse; 

1 referent za takse in dohodke od 
kmetijstva — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta upravne prakse; 

1 referent za registracijo računov in 
dohodke od stavb — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse; 

2 davčna knjigovodja — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse; 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
IN KOMUNALNE ZADEVE: 

1 načelnik — visoka ali višja strokov- 
na izobrazba in 5 let upravne prakse 
ali prakse v organizacijskem delu; 

1 referent za plan in statistiko — viso- 
ka ali višja strokovna izobrazba in 
3 leta upravne prakse; 

1 referent za sklade — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse; 

1 referent za delo in delovna razmer- 
ja — srednja strokovna izobrazba in 
3 leta upravne prakse; 

1 referent za gradbene in stanovanjske 
zadeve — višja ali srednja strokovna 
izobrazba in 3 leta upravne prakse; 

1 tržni inšpektor in referent za blagov- 
ni promet — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta upravne prakse; 

1 inšpektor dela — višja ali srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse; 

1 strojepisec I. b ali I. a razreda in 3 
leta upravne prakse. 

Odsek za kmetijstvo in gozdarstvo: 
1 šef odseka in referent za gozdarstvo 

— visoka ali višja strokovna izobraz- 
ba in 3 leta upravne prakse; 

1 referent za nego in varstvo gozdov — 
srednja strokovna izobrazba in 3 le- 
ta upravne prakse; 

1 referent za kmetijstvo in kmetijsko 
inšpekcijo — visoka ali višja strokov- 
na izobrazba in 3 leta upravne 
prakse; 

1 referent za gozdni sklad in odmero 
— srednja strokovna izobrazba in 3 
leta upravne prakse; 

1 veterinarski inšpektor — visoka stro- 
kovna izobrazba in 3 leta upravne 
prakse. 

ODSEK ZA NARODNO OBRAMBO: 
1 šef odseka in referent za vojaške za- 

deve na področju gospod, državnih 
organov in družbenih služb — visoka 
ali višja strokovna izobrazba in 5 let 
upravne prakse ali v organizacijskem 
delu; 

1 referent za vojaške zadeve, predvo- 
jaške in izvenarmadne vzgoje — 
srednja strokovna izobrazba in 3 le- 
ta upravne prakse; 

1 referent za delovne materialne obve- 
ze in personalne zadeve — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse; 

KRAJEVNI URADI: 
Krajevni urad Sodražica: 

1 šef krajevnega urada in matičar — 
višja ali srednja strokovna izobrazba 
in 5 let upravne prakse; 

1 kurir — pomožni uslužbenec. 
Krajevni urad Dolenja vas: 

1 šef krajevnega urada in matičar — 
višja ali srednja strokovna izobrazba 
in 5 let upravne prakse; 

1 kurir — pomožni uslužbenec. 
Krajevni urad Loški potok: 

1 šef krajevnega urada in matičar — 
višja ali srednja strokovna izobrazba 
in 5 let upravne prakse; 

1 kurir — pomožni uslužbenec. 

SODNIK ZA PREKRŠKE: 
1 sodnik za prekrške — višja ali sred- 

nja strokovna izobrazba in 3 leta 
upravne prakse. 

2. člen 
Poleg delovnih mest, ki so navedena 

v prejšnjem členu tega odloka, se si- 
stemizirajo še delovna mesta za pri- 
pravnike raznih strok in sicer največ 
do 10 »/o vseh delovnih mest, vštevši 
delovna mesta, ki jih zasedajo hono- 
rarni uslužbenci z nepolnim delovnim 
časom. 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 

neha veljati odlok o sistemizaciji de- 
lovnih mest v upravnih organih občin- 
skega ljudskega odbora Ribnica objav- 
ljen v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, št. 7/62 z dne 26. ja- 
nuarja 1962. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa 

se od dneva objave v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 01-01-15/62. 
Datum: 19/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic, 1. r. 

VSEBINA 
669 Odlok o Javnem redu In miru občine 

Domžale 
690 Odlok o spremembi odloka o viSlnl 

dnevnic za službena potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilome- 
trino za uslužbence organov občine 
Domžale 

691 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o sistemizaciji delovnih mest V 
upravi občine Kočevje 

692 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o položajnih plačah In dodatkih 
uslužbencev in tehničnega osebja 
upravnih in drugih organov občin« 
Kočevje 

693 Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje In kilo- 
metrino za uslužbence organov občine 
Kočevje 

694 Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilo- 
metrino za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, njegovih zavodov 
in organizacij občine Ljubljana-Beži- 
grad 

695 Odlok o ustanovitvi komunalnega 
sklada občine Logatec 

696 Odlok o razpolaganju s sredstvi ko- 
munalnega sklada občine Logatec 

697 Odlok o pooblastitvi sveta za splošne 
In notranje zadeve, da prepiše siste- 
mizacijo delovnih mest upravnih or- 
ganov občine Logatec 

698 Odlok o spremembi odloka o notranji 1 

organizaciji upravnih organov občine 
Logatec 

699 Odlok o položajnih plačah uslužben- 
cev upravnih organov občine Logatec 

700 Odločba o prenehanju veterinarskih 
postaj 2in in Logatec 

701 Odlok o notranji organizaciji uprav- 
nih organov občine Ribnica 

702 Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občine Ribnica. 


