
GLASNIK 

Ljubljana, 2. novembra 1902 

0 R fl D N 1 

Vestnih 

okraja 

LJUBLJANA 

LETO IX.. STEV. 70 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA D0M2ALE 
703. 

Na podlagi 39. ter 97. člena zakona 
0 proračunih in o finanslranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. list FLRJ, St. 
52-847/59) in 26. člena statuta občine 
"omžale, je občinski ljudski odbor na 8eji občinskega zbora in zbora proiz- 
Vajalcev dne 25. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
0 omejitvi potroSnJe proračuna občine 

Domžale za leto 1962 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna obči- 

ne Domžale za leto 1962 za 60,204.000 
"in in sicer: 

1. del — Prosveta in kultura — 
1.000.000 din, 

2. del — Socialno skrbstvo — 250.000 
Qin, 

3. del — Zdravstvena zaščita — 
«>0,000 din, 

5. del — Državna uprava — 3,890.000 
din, 

6. del — Komunalna dejavnost — 
2.499.000 din, 

8. del — Dotacije — samostojnim 
Svodom — 550.000 din, 

— družbenim organizacijam — 
3,300.000 din, 

— skladoma — 15,000.000 din. 
— ostalim — 12,515.000 din, 

9. del — Obveznosti in garancije — 
1.000,000 din, 

10. del — Proračunska rezerva — 
20.000.000 din. 

2. člen 
Svet za družbeni plan in finance se 

Pooblašča, da Izvede v sporazumu s 
Prizadetimi organi omejitve potrošnje 
'г 1. člena po posameznih proračunskih 
Partijah in pozicijah v okviru zneskov 
P0 delih iz 1. člena. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance se 

Pooblašča, da sme v primeru potrebe 
dajati prenose (virmane) v okviru 
Proračunskega globala po omejitvi. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem ob- 

Jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
0'£raja LJubljana. 

Številka: 401-12/62-6. 
Domžale, dne 25/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

704. 
Oddelek za gospodarstvo in komu- 

nalne zadeve občinskega ljudskega od- 
bora Domžale izdaja na podlagi Odred- 

o maržah v trgovini na debelo in 
a,robno (Ur. list FLRJ, št. 17-230/62) na- 
slednjo 

ODREDBO 
0 maržah v trgovini na drobno. 

L 
Trgovska podjetja na drobno na pb- 

^žju občine Domžale smejo zaračuna- 

ti za kritje stroškov v prometu na 
drobno z industrijskimi izdelki in ži- 
vili industrijskega izvora maržo v taki 
višini, da povprečni pribitek na faktur^ 
ne cene brez odbitka morebitnih popu- 
stov (rabat, kasaskonto) v določenem 
obračunskem razdobju (periodični ob- 
račun) ne bo presegel v posameznih 
podjetjih naslednjih odstotkov: 

1. Trgovsko podjetje »Napredek« 
Domžale — 1/Vo, 

2. Kmetijska zadruga Lukovica — 
trgovina z reprodukcijskim materia- 
lom — 17 »/o. 

Navedena trgovska podjetja smejo 
za kritje svojih stroškov v prometu s 
sadjem, zelenjavo in povrtninami zara- 
čunati maržo največ do 27«/o. 

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 razdobju 
ne sme presegati s to odredbo določe- 
nega odstotka. 

Ce bi pa to odstopanje vplivalo na 
zvišanje nivoja cen iz decembra 1961, 
sme prodajalec zaračunati največjo 
maržo, katero je obračunaval v tem 
meseou za artikel. 

Isto velja tudi za blago, za katero 
so se nabavne cene povišale, da se lah- 
ko preračuna na ceno samo marža me- 
seca decembra 1961. 

To velja za vse blago, ki je bilo v 
prodaji v mesecu decembru 1961. V ko- 
likor pa tega blaga ni bilo v prodaji 
v mesecu decembru 1961, veljeuo cene 
neposredno pred tem. 

3. 
Določbe te odredbe ne veljajo za iz- 

delke in pridelke, za katere so se s 
posebnimi predpisi določile prodajne 
cene ali način njihovega oblikovanja, 
kakor tudi ne za izdelke in pridelke, 
katere prodajajo trgovine ng drobno z 
dogovorjenimi popusti po ceni, ki jo 
je določil proizvajalec ali uvoznik kot 
prodajno ceno v prometu na drobno. 

4. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1.1. 1962. 

Številka: 330-8/62-3/9. 
Dne: 20/6-1862. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

in komunalne zadeve 
Albin Pavlin, I. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
70S. 

Na podlagi 2. točke odredbe o mar- 
fah v trgovini na drobno (Ur. 1, FLRJ, 
Št. 17-230/62), izdaja oddelek za gospo- 
darstvo in komunalne z^idev? pri ob- 
činskem ljudskem odboru Grosuplje 
naslednjo 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno. 

1. 
Trgovskim gospodarskim organiza- 

cijam, ki imajo sedež na območju ob- 
čine Grosuplje, se določi za kritje nji- 
hovih stroškov v prometu na drobno 
z industrijskimi izdelki, živili indu- 
strijskega izvora, kmetijskimi pridelki 
in tekstilom, maržo v taki višini, da 
povprečni pribitek na fakturne cene 
brez odbitka morebitnih popustov (ra- 
bati kassaskonti) v določenem obra- 
čunskem razdobju (periodičnem obra- 
čunu) ne bo presegel 17°/». V zgornji 
marži so všteti dejanski odvisni stro- 

sto maržo, ki jo je zaračunavalo v no- 
vembru 1961. 

3. 
Pri trgovskih gospodarskih organi- 

zacijah, ki imajo v svojem poslovanju 
zajeto tudi prodajo naravnega vina, ob- 
veznost plačila prometnega davka od 
naravnega vina ni zajeta v zgoraj do- 
ločeni marži. 

4. 
Določbe te odredbe ne veljajo za iz- 

delke in pridelke, za katere $o s po- 
sebnimi predpisi določene prodajne ce- 
ne ali način njihovega oblikovanja, ka- 
kor tudi ne za izdelke in pridelke, ka- 
tere prodajajo trgovske gospodarske 

MESTNI SVET 

VABILO 

na ZI. sejo Mestnega sveta 

Na osnovi 2. člena odloka o spremembi in dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana 

sklicujem 
21. sejo Mestnega sveta, ki bo v sredo, dne 7. novembra 1962 ob 16.50 
v veliki sejni dvorani na Magistratu v LJubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Razprava in sklepanje o odloku o pogojih za gradnjo malo- 
stanovanjskih hiš v vplivnem območju mesta Ljubljane. 

2. Razprava in sklepanje o odloku o ustanovitvi In financiranju 
Uprave mestnega prometa. 

5. Razprava in sklepanje o pravilniku o splošnih pogojih za od- 
dajo plina Mestne plinarne Ljubljana. 

4. Razprava in sklepanje o Pravilniku o nagrajevanju telesno- 
kulturnih organizacij. 

5. Razprava in sklepanje o pravilih Zavoda »Športni park ing. 
Stanko Bloudek< v Ljubljani. 

6. Razprava in sklepanje o ustanovitvi zavoda »Magistrat« Ljub- 
ljana. 

7. Imenovanja. 
8. Razno. 
Morebitno odsotnost Javite Oddelku za občo upravo OLO LJub- 

ljana, Kresija, soba št, 11/1 (telefon: 32-566, int. 207 — skupščinska 
pisarna). 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marijan Tepina 1. r. 

ški in se isti ne morejo posebej prira- 
čunavati. 

Poslovalnicam, ki opravljajo promet 
z več strok, se določi marža po stroki, 
ki Je pretežna. Za pretežno se smatra 
stroka, v kateri doseže poslovalnica 
več kot 50 ®/o prometa. 

2. 
Po določbah 1. točke te odredbe, 

smejo trgovske organizacije pri posa- 
meznih predmetih znotraj blagovnih 
skupin odstopati navzgor ali navzdol 
od določenega najvišjega povprečja, 
vendar tako, da povprečje marže v 
enem obračunskem razdobju ne prese- 
ga s to odredbo določenega odstotka. 

Ce pa bi to odstopanje vplivalo n^ 
zvišanje nivoja cen iz decembra 1961 
idl neposredno pred tem, oz. če to bla- 
go v decembru 1961 ni bilo v prodaji, 
ime podjetje zaračunavati največ ti- 

organizacije na drobno z dogovorjenim 
popustom po ceni, ki jo je določil pro- 
izvajalec ali uvoznik kot prodajno ce- 
no v prometu na drobno. 

Ta odredba začne veljati z dnem 
objave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
t. januarja 1962. 

Številka: 330-16/62-4/1. 
Datum: 17/10-1962. 

V. d. načelnika 
oddelka za gospodarstvo 

in komunalne zadeve 
Rode Dominik, 1. r. 

706. 
Na podlagi odredbe o maržah v tr- 

govini na drobno točki i. in 4. (Ur. list 



STRAN Ш OLASMS 

FLRJ, št. 17-230/62) izdaja oddelek za 
gospodarstvo in komunalne zadeve ob- 
činskega ljudskega odbora Grosuplje 
naslednjo 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno. 

1. 
Kmetijskim zadrugam, ki imajo se- 

dež na območju občine Grosuplje, se 
določi za kritje njihovih stroškov v 
prometu na drobno z reprodukcijskim 
materialom, maržo v taki višini, da 
povprečni pribitek na fakturne cene 
btez odbitka morebitnih popustov (ra- 
bati kassaskonti) v določenem obra- 
čunskem razdobju (periodičnem obra- 
čunu) ne bo presegel 13 Vo. 

V gornji marži niso všteti prevozni 
stroški in se smejo priračunavati po- 
sebej. Prevozni stroški se pribijejo na 
formirano prodajno ceno. 

2. 
Po določbah 1. točke cit. odredbe 

smejo prodajna skladišča pri posa- 
meznih predmetih znotraj blagovnih 

- skupin odstopati navzgor ali navzdol 
od določenega najvišjega povprečja, 
vendar tako, da povprečje marže v 
enem obračunskem obdobju (periodič- 
nem obračunu) ne sme presegati s to 
odredbo določenega odstotka. Ce pa bi 
to odstopanje vplivalo na zvišanje ni- 
voja cen iz decembra 1961 ali nepo- 
sredno pred tem, če to blago v decem- 
bru ni bilo v prodaji, sme kmetijska 
zadruga zaračunavati največ tisto mar- 
žo, ki jo je obračunavala v navedenem 
obdobju leta 1961 

3. 
Določbe te odredbe ne veljajo za iz- 

delke, za katere so s posebnimi pred- 
pisi določene prodajne cene ali način 
njihovega oblikovanja, kakor tudi ne 
za izdelke, katere prodajajo kmetijske 
zadruge na drobno z dogovorjenimi po- 
pusti po ceni, ki jo je določil proizva- 
jalec ali uvoznik kot prodajno ceno na 
drobno 

4. 
Ta odredba začne veljati z dnem ob- 

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

Številka: 330-16/62-4/1. 
Datum: 17/10-1962. 

V. d. načelnika 
oddelka za gospodarstvo 

in komunalne zadeve 
Rode Dominik, I. r. 

OBČINA HRASTNIK 
707. 

Na podlagi 16. člena zakona o orga- 
nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 
list LRS, St. 22/59) in na podlagi 8. in 
26. člena statuta občine Hrastnik je 
občinski ljudski odbor Hrastnik na se- 
ji občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 29. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o organizaciji 

upravnih organov občinskega ljudske- 
ga odbora Hrastnik. 

1. člen 
Spremenita se 3. in 4, člen odloka o 

organizar1" upravnih organov občin- 
skega Iji .^ga odbora Hrastnik tako, 
da se v prečiščenem besedilu glasita: 

3. člen 
Upravni organi občinskega ljudske- 

ga odbora so: 
TEMELJNI UPRAVNI ORGANI: 
I. Oddelek za dražbene službe, no- 

tranje in splošne zadeve; 
II. Oddelek za gospodarstvo in ko- 

munalne zadeve; 

SI. Oddelek za financ«; 
r. Odsek za narodno obrambo; 

POSEBNI UPRAVNI ORGANI: 
V. Krajevni urad Radeče; 

DRUGI ORGANI: 
VI. Sodnik za prekrSke. 

4. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov občinskega ljudske- 
ga odbora Hrastnik so; 

L V oddelku za družbene službe, 
notranje in splošne zadeve: 

L referat za splošne zadeve, 
2. referat za zdravstvo in socialno 

varstvo, 
3. referat za varstvo družine, 
4. referat za invalidske zadeve in 

zadeve borcev NOV, 
5. referat za prosveto, 
6. referat za statistiko in evidenco, 
7. glavna pisarna, 
8. sprejemna pisarna, 
9. strojepisnica, 

10. pomožne tehnične službe, 
11. odsek za notranje zadeve, 
12. referat za splošne notranje za- 

deve, 
13. referat za požarno varnost, civil- 

no zaščito in promet, 
14. prijavno-odjavna služba, 
13. matična služba. 
II. V oddelku za gospodarstvo in 

komunalne zadeve: 
1. referat za komunalne zadeve in 

gradbena inšpekcija, 
2. referat za investiicje, 
3. referat za gradbene zadeve in 

urbanizem, 
4. referat za splošne gospodarske 

zadeve, 
5. referat za delo, 
6. referat za plan in analize, 
7. referat za kmetijstvo, 
8. referat za gozdarstvo, 
9. inšpekcijske službe, 

10. referat za stanovanjske zadeve. 

III. V oddelku za finance; 
1. referat za splošne finančne zade- 

ve in finančni nadzor, 
2. odsek za dohodke, 
3. referat za proračun in računovod- 

stvo, 
4. referat za likvidacijo računov in 

blagajna, 
5. referat za sklade, 
6. referat za premoženjsko-pravne 

zadeve. 
V odseku za narodno obrambo, na 

krajevnem uradu Radeče in pri sodni- 
ku za prekrške, ni notranjih organiza- 
cijskih enot. 

2. člen 
Ta odlok velja od L 10. 1962 dalje, 

istega dne pa prenehata veljati 3. in 4. 
člen odloka o organizaciji upravnih or- 
ganov občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik, objavljen v »Glasniku« okra- 
ja Ljubljana, št. 57/62. 

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

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brcčko, 1. r. 

708. 
Na podlagi 16. člena zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Ur. 
list LRS, št. 22/59), 6. točke 25. člena 
zakona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ, št. 53/57) in na podlagi 26. člena 
statuta občine Hrastnik, je občinski 
ljudski odbor Hrastnik na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev dne 
29. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o sistemizaciji 
delovnih mest upravnih organov občin- 

skega ljudskega odbora Hrastnik. 

1. člen 
Spremeni se 1. člen odloka o siste- 

mizaciji delovnih mest upravnih orga- 
nov občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik tako, da se prečiščeno bese- 
dilo glasi: 

I. URAD TAJNIKA 
1 tajnik — visoka strokovna izobrazba, 
1 pravni referent — visoka strokovna 

izobrazba, 
1 referent za personalno in OMT služ- 

bo — višja strokovna izobrazba, 
1 administrativni tajnik predsednika in 

tajnika — srednja strokovna izo- 
brazba. 

II. ODDELEK ZA DRUŽBENE 
SLUŽBE, NOTRANJE IN SPLOSNE 

ZADEVE: 
1 'načelnik in referent za splošne zade- 

ve — visoka strokovna izobrazba, 
referat za prosveto in kulturo: 

1 referent — višja strokovna izobrazba, 
referat za zdravstvo in socialno 
varstvo: 

1 referent — višja strokovna izobrazba, 
referat za varstvo družine; 

1 referent —višja strokovna izobrazba, 
referat za invalidske zadeve in zade- 
ve borcev NOV: 

1 referent — višja strokovna izobrazba, 
referat za statistiko in evidenco: 

1 referent — višja strokovna izobrazba, 
sprejemna pisarna in ekonomat: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba, 
glavna pisarna — vložišče; 

1 pisarniška uslužbenka I. — srednja 
strokovna izobrazba, 

I pisarniška uslužbenka II. — nižja 
strokovna izobrazba, 
strojepisnica: 

1 strojepiska I. — strojepiska I/a raz- 
reda, 

1 strojepiska II. — strojepiska I/a raz- 
reda, 
pomožne službe; 

1 kurir — nižja strokovna izobrazba, 
1 hišnik in šofer — šofer »B« kate- 

gorije, 
1 snažilka — polkvalificirana delavka. 

Odsek za notranje zadeve; 
1 šef odseka in referent za splošne no- 

tranje zadeve — višja strokovna izo- 
brazba, 

1 referent za požarno varstvo, civilno 
zaščito in promet — višja strokovna 
izobrazba, 
Prijavno-odjavna služba: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba. 
Matična služba: 

2 matičarja — srednja strokovna izo- 
brazba, 

1 pisarniška uslužbenka odseka in sod- 
nika za prekrške — srednja strokov- 
na izobrazba, 

HI. ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
IN KOMUNALNE ZADEVE: 

1 načelnik — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za komunalne zadeve in grad- 
bena inšpekcija: 

1 referent — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za investicije; 

1 referent — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za gradbene zadeve in urba- 
nizem ; 

1 referent — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za splošne gospodarske za- 
deve: 

1 referent — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za delo; 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba, 
referat za družbeni plan in analize; 

1 referent — visoka strokovna izo 
brazba. 

referat za kmetijstvo In kmetijska 
inšpekcija: 

1 referent — visoka strokovna izO' 
brazba, 
referat za gozdarstvo: 

1 vodja referata in gozdarski inšpektor 
— visoka strokovna izobrazba, 

1 referent za obračun gozdne takse — 
srednja strokovna izobrazba, 
referat za stanovanjske zadeve: 

1 referent — srednja strokovna izo-i 
brazba. 
Inšpekcijske službe; 

1 tržni inšpektor — višja strokovnr 
izobrazba. 

IV. ODDELEK ZA FINANCE; 
1 načelnik oddelka in šef odseka za 

dohodke — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za proračun in knjigovod* 
stvo: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba, 
referat za likvidacijo računov in bla- 
gajna: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba, 
referat za sklade: 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba, 
referat za premoženjsko- pravne za- 
deve; 

1 referent za evidenco SLP — srednja 
strokovna izobrazba. 
Odsek za dohodke; 

1 referent za odmero dohodnine ' 
obrti in samostojnih poklicih ter hiJ- 
nine — srednja strokovna izobrazba« 

1 referent za odmero dohodnine od 
prebivalstva — srednja strokovne 
izobrazba, 

1 referent za takse in registracijo ra- 
čunov — srednja strokovna izo- 
brazba, 

1 referent za dohodke od gospodarstva 
— srednja strokovna izobrazba, 
Davčno knjigovodstvo; 

1 davčni knjigovodja I. — srednja stro- 
kovna izobrazba, 

1 davčni knjigovodja 11. — srednja 
strokovna izobrazba, 

1 davčni izvršitelj — srednja strokov- 
na izobrazba. 

V. ODSEK ZA NARODNO 
OBRAMBO: 

1 šef odseka — visoka strokovna izo- 
brazba, 
referat za naborne posle in izvefl- 
armadno ter predvojaško vzgojo^ 

1 referent — visoka. strokovna izo- 
brazba, 
referat za vojaške zadeve; 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba, 
referat za register in vojno evidenco: 

I referent — srednja strokovna izo- 
brazba. 

VI. KRAJEVNI URAD RADEČE; 
1 šef krajevnega urada — srednja stro- 

kovna izobrazba. 

VII. SODNIK ZA PREKRSKE 
1 sodnik za prekrške in referent & 

premoženjsko-pravne zadeve — viso- 
ka strokovna izobrazba. 

2. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka pre- 

nehajo veljati določbe 1. člena odlok3 

o sistemizaciji delovnih mest upravnih 
organov občinskega ljudskega -odbora 
Hrastnik, objavljenega v »Glasnik«' 
okraja Ljubljana št. 57/62. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave ' 

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

Številka; 010-30/62-1. 
Hrastnik, dne 29. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbor' 

Stanko Brečko, I. r. 
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ta 709. 
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у 1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 2. člena 

y odloka o višini dnevnic za uradna po- 
tovanja, nadomestilu za ločeno življe- 

► nje in kilometrini za uslužbence občin- 
skega ljudskega odbora Hrastnik, nje- 
govih zavodov in organizacij tako, da 
se v prečiščenem besedilu glasi: 

Uslužbencem občinskih organov pri- 
pada za službena potovanja na območ- 
ju občine dnevnica v znesku; 

i 1. uslužbencem, ki so razvrščeni do 
vključno XI. plačilnega razreda in teh- 
ničnemu osebju 1700 din; 

2. uslužbencem, ki so razvrščeni od 
X. plačilnega razreda navzgor in teh- 
ničnemu osebju z izobrazbo visokokva- 
lificiranega delavca, 2000 din. 

Za službena potovanja v kraje iz- 
ven območja občine lahko tajnik ob- 
činskega ljudskega odbora v posebno 
opravičenih primerih odredi višjo 
dnevnico, in sicer: 

— za uslužbence pod 1. točko tega 
Člena 2000 din, 

— za uslužbence pod 2. točko tega 
fclena 2500 din. 

1 člen 
Za 3. členom se doda nov 3. a člen, 

ki se glasi: 
Za službena potovanja, ki se pogo- 

steje ponavljajo, se lahko določi po- 
vračilo tudi v povprečnem (pavšalnem) 
mesečnem znesku. Tako določeni zne- 
sek pa ne sme presegati 70 Vo dnevnic 
^a toliko dni, kolikor je bil uslužbenec 
dejansko na službenem potovanju. 

3. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prenehata 

Veljati odlok o spremembi in dopolnit- 
vi odloka o višini dnevnic za službena 
Potovanja, nadomestilu za ločeno živ- 
ljenje in kilometrini za uslužbence ob- 
činskega ljudskega odbora Hrastnik, 
njegovih zavodov in organizacij (Glas- 
nik št. 45/60) in odlok o spremembi 
in dopolnitvi odloka o višini dnevnic 
Ja službena potovanja, nadomestilu za 
jočeno življenje in kilometrini za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik, njegovih zavodov in organi- 
zacij (Glasnik št. 57/62). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1 10. 
1962 dalje. 

Številka; Olft-21/62-1. 
Hrastnik, dne 29. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, I. r. 

OBČINA KAMNIK 
710. 

Na podlagi 3. točke 26. člena Statuta 
J^čine Kamnik in 39. ter 97. člena za- 
kona o proračunih in o financiranju 
Jatnostojnih zavodov (Uradni 1. FLRJ, St' 52-847/59) je občinski ljudski odbor 

Kamnik na 51. skupni seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 12. oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna občine 

Kamnik za leto 1962. 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna obči- 

ne Kamnik za leto 1962 za 14,792.000 di- 
narjev, in sicer; 

1. del — Prosveta in ljudska kultu- 
ra — 100.000 din, 

2. del — Socialno varstvo — 800.000 
din, 

3. del — Zdravstvena zaščita —, 
5. del — Državna uprava — 4,892.000 

din, 
6. del — Komunalna dejavnost —, 
8. Dotacije — 3,000.000 din, 
9. del — Obveznosti iz posojil in ga- 

rancij — 1,000.000 din, 
10. del — Proračunska rezerva — 

5,000.000 din. 
2. člen 

Svet za družbeni plan in finance se 
pooblašča, da izvede v sporazumu s 
prizadetimi organi omejitve 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; 020-65/62-1/1. 
Kamnik, dne 12/10-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vldervol, 1. r. 

711. 
Na podlagi drugega odstavka 1. toč- 

ke Odloka o povečanju sredstev za 
osebne izdatke javnih uslužbencev (Ur. 
list FLRJ, št. 40-549/62) je občinski 
ljudski odbor Kamnik na 51. skupni se- 
ji občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 12. oktobra 1962 sprejel 

SKLEP 
o zagotovilu povečanih sredstev za 

osebne Izdatke za uslužbence 
In delavec občinskih organov. 

1. 
V V. delu proračuna občinskega 

ljudskega odbora Kamnik za tekoče le- 
to se zagotovi povečanje sredstev za 
osebne dohodke, ki znaša mesečno za 
vsakega uslužbenca in delavca dinar- 
jev 680; pri tem se vzame kot podlaga 
za obračun število delavcev in usluž- 
bencev. 

2. 
Iz sredstev, zagotovljenih za osebne 

dohodke, se povečajo uslužbencem in 
delavcem plače za čistih 400 dinarjev 
na mesec. 

Uslužbencem, ki so razvrščeni v 
plačilne razrede, se poveča položajna 
plača, uslužbencem, ki imajo sklenje- 
no pogodbo o honorarnem delu s pol- 
nim delovnim časom, pa se poveča ho- 
norar za čistih 400 dinarjev na mesec. 

3. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

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

Številka; 02066/62-1/1. 
Kamnik, dne 12/10-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vldervol, 1. r. 

OBČIMA UUBLJflNft-MOSTE- 
POUB 

712. 
Na podlagi 16. člena Zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 22/59) in 11. točke 
25. člena statuta občine Ljubljana-Mo- 
ste- Polje je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste-Polje na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 12. oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
sistemizaciji delovnih mest v upravi 
občinskega ljudskega odbora Ljublja- 

na-Moste-PolJe. 
1. člen 

V 1. členu odloka o sistemizaciji de- 
lovnih mest v upravi občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Moste-Polje se: 

— v uradu tajnika črta delovno me- 
sto vodje personalne in OMT službe — 
uslužbenec II. vrste in vneseta delovni 
mesti; 

»referent za OMT službo — usluž- 
benec II. vrste, 

referent za personalno-kadrovsko 
službo — uslužbenec II. vrste«, 

— v oddelku za finance — odsek za 
dohodke doda delovno mesto: 

»referent za kontrolo dohodkov iz 
gospodarstva — uslužbenec II. vrste.€ 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 1. oktobra 

1962, objavi pa se v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana 

Številka: 020-18/62-1. 
Datum: 12/10-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Vlado Črne, 1. r. 

OBČINA 
UUBUANA-VIČ-RUDNIK 

713. 
Na podlagi 5. člena uredbe o povra- 

čilih potnih in drugih stroškov javnih 
uslužbencev (Uradni 1. FLRJ, št. 9/60, 
15/61, 24/61 in 16/62) in 2. točke 27. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
je občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič-Rudnik na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 13. 
oktobra 1962 sjvejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o višini dnevnic za uradna potovanja, 
o nadomestilu za ločeno življenje In 
kilomctrlnt za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Vič-Rud- 
nik, njegovih zavodov In organizacij. 

1. člen 
V odloku o višini dnevnic za urad- 

na potovanja, o nadomestilu za ločeno 
življenje in kilometrini za uslužbence 
občinskega ljudskega odbora Ljublja- 
na-Vič-Rudnik, njegovih zavodov in or- 
ganizacij se 6. člen spremeni in dopol- 
ni tako, da se glasi: 

»Uslužbencem občinskih organov se 
lahko prizna povračilo za prevoz z jav- 
nimi prevoznimi sredstvi na delo in z 
dela, če presegajo stroški 600 dinarjev 
na mesec. Komu se prizna povračilo in 
koliko, odloča za vsak posamezen pri- 
mer posebej svet delovnega kolektiva 
v upravi občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Vič-Rudnik na predlog tajni- 
ka občinskega ljudskega odbora.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 114/2-62. 
Ljubljana, dne 13. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Rome, L r. 

OBČINA MEDVODE 
714. 

Na podlagi 4. odstavka 13. člena 
Uredbe o prometu na javnih cestah 
(Ur. list FLRJ, št. 51/50) in 161. člena 
Uredbe o pristojnosti občinskih in 
okrajnih odborov (Ur. list FLRJ, št. 
52/57) je občinski ljudski odbor Med- 
vode na ločenih sejah občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 28, spe- 
tembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi hitrosti vožnje motornih 

vozil skozi naselje Medvode. 
1. člen 

Za varnost prometa na cesti I. reda 
skozi naselje Medvode, od tovarne So- 
ra do Zdravstvenega doma, se omeji 
hitrost vožnje za vse vrste motornih 
vozil na 60 km/h. 

Določba prejšnjega odstavka ne ve- 
lja za nujne službene vožnje reševalnih 
in gasilskih vozil ter vozii organov za 
notranje zadeve, ki pa morajo pri teh 
vožnjah uporabljati zvočne ali druge 
znake. 

Komisija za prometno varnost pri 
svetu za splošne in notranje zadeve ob- 
činskega ljudskega odbora Medvode se 
pooblašča, da na lokalnih cestah v na- 
selju Medvode, omeji z prometnimi 
znaki hitrost vožnje na 30 km/h. 

2. člen 
Največjo dovoljeno hitrost vožnje 

motornih vozil skozi naselje Medvode, 
določeno v 1 in 3 odstavku 1. člena te- 
ga odloka, določi z namestitvijo pred- 
pisanih cestnih prometnih znakov za 
komunalne zadeve pristojni organ ob- 
činskega ljudskega odbora Medvode 
sporazumno z upravnim organom, pri- 
stojnim za notranje zadeve. 

Neposredno nadzorstvo nad izvrše- 
vanjem tega odloka opravljajo organi 
ljudske milice. 

3. člen 
Kršitelji določbe 1. odstavka 1. čle- 

na tega odloka se kaznuje za prekr- 
šek z denarno kaznijo do 5000 din. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka; 010-37/62-02, 
Medvode: 28/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte, 1. r. 

ЈВШД TRBOVLJE 
715. 

Občinski ljudski odbor Trbovlje, 
oddelek za gospodarstvo in komunalne 
zadeve izdaja na podlagi 2. točke od- 
redbe o maržah v trgovini na debelo 
in drobno (Ur. 1. FLRJ, št. 17/230-62) 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno. 

1. 
Trgovska podjetja in trgovine s st>- 

dežem v Trbovljah smejo zaračunavati 
za kritje svojih stroškov v prometu na 
drobno z industrijskimi izdelki in ži- 
vili industrijskega izvora maržo v taki 
višini, da povprečni pribitek na faktur- 
ne cene brez odbitka morebitnih popu- 
stov (rabati, kasaskonti) v določenem 
obračunskem razdobju (periodični ob- 
račun) ne bo presegel naslednjih od- 
stotkov: 

1. Pri trgovskem podjetju PRVI JU- 
NIJ TRBOVLJE 

a) za živila — 18 Vo, 
b) za industrijsko blago — 21 Vo. 
2. Pri trgovskem podjetju ŽELEZ- 

NI TRBOVLJE 
a) industrijsko blago — 22 V«. 
3. Pri trgovskem podjetju VITAr 

MINKA TRBOVLJE 

Na podlagi 5. in 47. člena uredbe o 
povračilih potnih in selitvenih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. 1. FLRJ, št. 
9/60, 15/61 in 24/61), 1. člena uredbe o 
spremembah uredbe o povračilih pot- 
nih in drugih stroškov javnih uslužben- 
cev (Ur. list FLRJ, št. 16/62) in 26. čle- 
na statuta občine Hrastnik, je občinski 
ljudski odbor Hrastnik na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev, 
dne 29. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
viilni dnevnic za službena potovanja, 
nadomestilu za ločeno življenje in kilo- 
metrini za uslužbence občinskega ljud- 
skega odbora Hrastnik, njegovih zavo- 

dov in organizacij. 
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za živila (sadje in zelenjavo) — 30°/«. 
4. Pri trgovini DROGERIJA TRBOV- 

LJE 
za industrijjsko blago — 22,60 »/o. 
5. Pri obrtno nabavno prodajni za- 

drugi Trbovlje 
za industrijsko blago — 18 »/o. 
6. Pri Kmetijski zadrugi TRBOVLJE 
za prodano industrijsko blago v tr- 

govini — 16 0/o. 
7. Pri LEKARNI TRBOVLJE 
za trgovsko blago — 28 •/». 
V gornjih maržah so dejanski odvis- 

ni stroški že všteti in se ne morejo po- 
sebej priračunati. 

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- 
vprečka, vendar tako, da povprečje 
marže v enem obračunskem razdobju 
(periodičnega obračuna) ne sme prese- 
gati s to odredbo določenega odstotka. 
Ce pa bi to odstopanje vplivalo na 
osvajanje nivoja cen iz leta 1961 ali ne- 
posredno pred tem, če tako blago v de- 
cembru ni bilo v prodaji, smejo pod- 
jetja zaračunavati največ tisto maržo, 
ki jo je obračunavalo v navedenem ob- 
dobju leta 1961. 

Izjeme od prednjih so dopustne le, 
Ce se je spremenila dobaviteljeva pro- 
dajna cena. V tem primeru individual- 
na marža po artiklih ne sme presegati 
povprečja, ki je določen v 1. točki te 
odredbe v navedeni skupini. 

Za prodajo naravnega vina v dolo- 
čeni marži pod 1. ni zajeta oveznost 
plačila maloprodajnega prometnega 
davka. 

3. 
Določbe te odredbe ne veljajo za iz- 

delke, za katere so s posebnimi pred- 
pisi določene prodajne cene in način 
njihovega oblikovanja, kakor tudi ne 
za izdelke, ki se prodajajo na drob- 
no z dogovorjenim popustom po ceni, 
ki jo je določil proizvajalec ali uvoz- 
nik kot prodajno ceno v prometu na 
drobno. 

4. 
Ce trgovska podjetja obračunavajo 

maržo po poslovalnicah in če ima po- 
slovalnica predmet poslovanja iz več 
strok se določi marža po stroki, ki je 
pretežna. Za pretežno stroko se smatra 
tista stroka, pri kateri poslovalnica 
dosega več kot 50 »/o prometa. 

5. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se za 
leto 1962. 

Številka: 330-15/62-3/3. 
Datum: 17/10-1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

in komunalne zadeve 
Jote Krevl, 1, r. 

OBČINA VRHNIKA 
716. 

Na podlagi 1. člena Zakona o spre- 
membah zakona o ustvarjanju in upo- 
rabi sredstev republiških in občinskih 
rezervnih skladov za potrebe gospo- 
darskih organizacij. (Uradni list FLRJ 
št. 22/62) in 26. člena statuta občine 
Vrhnika je Občinski ljudski odbor 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 12. ok- 
tobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o povišanju stopnje prispevka v skup- 
ni rezervni sklad gospodarskih organi- 

zacij. 
1. člen 

Prispevek, ki ga morajo gospodar- 
ske organizacije vplačevati v skupni 
rezervni sklad sospodarskih organiza- 

cij občine Vrhnika in v rezervni sklad 
LR Slovenije za potrebe gospodarskih 
organizacij, znaša 5 "/o od doseženega 
čistega dohodka, zmanjšanega za iz- 
plačane osebne dohodke in za znesek, 
ki ga mora gospodarska organizacija 
plačati v svoj rezervni sklad. 

2. člen 
V občinski skupni rezervni sklad 

gospodarskih organizacij se steka pri- 
spevek iz 1. člena tega dohodka po 
stopnji 20/o. 

3. člen 
Določbe iz 1. člena tega odloka se 

bodo uporabile za prispevke, ki jih je 
treba odvesti v skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij iz čistega dohodka 
po zaključnih računih za leto 1961. 

58. 
Na osnovi 2. in 3. odstavka 11. čle- 

na Zakona o proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev (Uradni 
Ust FLRJ, št. 17/61, 44/61 in 52/61) je 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana na 
seji okrajnega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 23. oktobra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi zavoda »Enotnost«, Inva- 
lidske delavnice, Ljubljana, Gosposvet- 
ska c. it. 17, plačevanja proračunskega 
prispevka Iz osebnega dohodka delav- 
cev, ki pripada Okrajnemu ljudskemu 

odboru Ljubljana za leto 1962. 
1. člen 

Zavod »Enotnost«, invalidske delav- 
nice, Ljubljana, se za leto 1962 popol- 
noma oprosti plačevanja tistega dela 
proračunskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev, ki pripada Okrajne- 
mu ljudskemu odboru Ljubljana. 

Ta oprostitev velja samo v primeru, 
če odstopijo svoj delež proračunskega 
prispevka tudi občinski ljudski odbo- 
ri občin, kjer je sedež zavoda in ob- 
ratov zavoda. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega pri- 

spevka iz osebnega dohodka delavcev 
mora zavod vložiti v svoj poslovni 
sklad. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 42063/62 
Ljubljana, dne 23. 10. 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mlkoš, I. r. 

S9. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana iz- 

daja na osnovi 55. in 56. člena pravilni- 
ka o invalidskih delavnicah za poklic- 
no rehabilitacijo in zaposlitev invali- 
dov (Uradni list FLRJ, štev. 3-61/1961) 
in na osnovi sklepa seje okrajnega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 23. 10. 
1962 naslednjo 

ODLOČBO: 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana sogla- 
ša, da se 25'U del prispevka iz dohod- 
ka, namenjenega za sklad za Invalid- 
ske delavnice OLO LJubljana kot usta- 
novitelja, odvaja od 1. januarja 1962 v 
poseben sklad za Invalidske delavnice 

Zavoda »Enotnost«, LJubljana. 
Utemeljitev : 

Finančno samostojni zavod »Enot- 
nost« je zaprosil Okrajni ljudski od- 

4. člen 
Ko začne veljati ta odlok preneha 

veljati odlok o povišanju stopnje pri- 
spevka v skupni rezervni sklad gospo- 
darskih organizacij, objavljene v 
»Glasniku« okraja Ljubljana številka 
33/1962. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 4/1-010-25/62 
Datum; 12. oktobra 1962. 

Predsenik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Slrok 1. r. 

bor Ljubljana za soglasje, da se 25 Vo 
del prispevka iz dohodka, ki bi moral 
pripadati posebnemu skladu OLO Ljub- 
ljana kot ustanovitelju, razporedi v 
posebni sklad zavoda. Ker Okrajni 
ljudski odbor nima formiranega po- 
sebnega sklada za invalidske delavni- 
ce, zato soglaša, da se ta sredstva ste- 
kajo v poseben sklad pri zavodu za na- 
mene, določene v 55. čl. cit. Pravilnika. 

Odločba je utemeljena. 
Številka: 420-56/62 
Datum: 23. 10. 1962. 

Tajnik 
Mlljutin Mužlč 1. r. 

RAZREŠITVE, IZVOLITVE 
IN IMENOVANJA 

na 51. seji okrajnega ljudskega odbora 
Tone Kopravnlkar, podpredsednik 

OLO je bil izvoljen za predsednika 
sklada za negospodarske investicije 
na območju okraja. 

Albert MisleJ, je bil izvoljen za 
sodnika Okrajnega sodišča Ljubljana I. 

Marta MUller je bila izvoljena za 
okrajnega sodnika za prekrške pri Se- 
natu za prekrške. 

Imenovan je bil naslednji gradbeni 
odbor za gradnjo nove bolnice v Ljub- 
ljani: 

Ing. Marijan Teplna, predsednik 
Mestnega sveta, kot predsednik,, 

Franc Drobež, odbornik OLO, za 
tajnika odbora, 

člani; 
Miha Berčlč, družbeni delavec, 
Majda Boje, predsednik ObLO 

Ljubljana-Center, 
Bori« KocJančIC, predsednik Sveta 

za zdravstvo LRS, 
Marijan Senk, predsednik Sveta za 

zdravstvo OLO, 
dr. Rudolf Obračunč, strokovni sve- 

tovalec IS, 
Ing. Marijan PrezelJ, pomočnik se- 

kretarja Sekretariata IS za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve LRS, 

prof. dr. Janez Mllčlnskl, predstoj- 
nik Instituta za sodno medicino, 

Franc Slrok, predsednik ObLO Vrh- 
nika, 

Ciril Faln, družbeni delavec. 
Franc Cuk je bil razrešen kot 

upravnik Doma gluhih vajancev v 
Ljubljani. 

RAZPISI 

Mestni svet Ljubljane razpisuje 
delovno mesto predstojnika samostoj- 
nega zavoda »Magistrat« Ljubljana. 

Pogoj: visoka ali višja strokovna iz- 
obrazba. Prednost imajo prosilci grad- 
beno tehnične stroke z nekaj prakse. 

Prošnje, opremljene z življenjepi- 
som, je treba vložiti v roku 15 dni po 
objavi razpisa na Mestni svet, Magi- 
strat, Ljubljana. 

Iz urada predsednika 
Mestnega sveta 

Okrajno javno pravobranilstvo v 
Ljubljani razpisuje: 

delovno mesto vodje pisarne 
Plača po pravilniku. 
Prošnje, opremljene z življenjepi- 

som, je vložiti v 15 dneh po objavi 
razpisa pri Okrajnem javnem pravo- 
branilstvu v Ljubljani, Mestni trg 2. 

Okrajno Javno pravobranilstvo 
LJubljana 

Razpisna komisija pri svetu delovnega 
kolektiva uprave občinskega ljudskega 
odbora Zagorje ob Savi razpisuje v 
upravi občinskega ljudskega odbora 
Zagorje ob Savi naslednja delovna me- 
sta: 

1. Pravni referent I, vrste za gospo- 
darsko pravne zadeve 

2. Profesionalni referent in OMT 
služba II. ali III. vrste 

3. Vodja sprejemne pisarne II. ali 
III. vrste 

4. Referent za Industrijo in obrt L 
ali II. vrste 

5. Referent za kmetijstvo II. ali III. 
vrste 

6. Referent za dokumentacijo In 
evidenco II. ali III. vrste 

7. Referent za takse In prometni 
davek III. vrste 

8. Gradbeni Inšpektor I. vrste 
Kandidati morajo imeti določeno 

prakso In strokovni izpit. 
Kolkovane prošnje z življenjepisom 

in dokazili o strokovni izobrazbi je 
poslati na Razpisno komisijo pri Svetu 
delovnega kolektiva uprave občinskega 
ljudskega odbora Zagorje ob Savi. 

Razpis ostane odprt do zasedbe raz- 
pisanih delovnih mest. 

Razpisna komisija 
občinskega ljudskega odbora 

Zagorje ob Savi 

VSEBINA 
Vabilo na 21. sejo Mestnega sveta. 

70). Odlok o omejitvi potrošnjo proračuna 
га leto 1962 občine Domžale. 

704. Odredba o mnriah v trgovini na drobno 
občine Domžale. 

70). Odredba o maržah v trgovini na drobno 
občine Grosuplje. 

706. Odredba o maržah v trgovini na drobno 
občine Grosuplje. 

707. Odlok o spremmbi odloka o organizaciji 
upravnih organov občine Hrastnik. 

708. Odlok o spremembi odloka o sistemiza- 
ciji delovnih mest upravnih organov 
občine Hrastnik. 

709. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o viSini dnevnic za službena poto- 
vanja. nadomestilu za ločeno življenje 
in kilometrini za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, njegovih zavodov i9 
organizacij občine Hrastnik. 

710. Odlok o omejitvi potrošnje proračuna 
za leto 1962 občine Kamnik. 

711. Sklep o zagotovilu povečanih »redstev 
za osebne izaatke za uslužbence in de- 
lavce občinskih organov občino Kamnik. 

712. Odlok o spremembi in dopolnitvi odlok" 
o sistemizaciji delovnih mest v upravi 
občine Ljubljana-Moste-Polje. 

711. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o višini dnevnic za uradna poto- 
vanja, o nadomestilu za ločeno življenje 
in kilometrini za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, njegovih zavodov j" 
organizacij občine Ljubljana-Vič-Hudnik. 

7U. Odlok o omejitvi hitrosti vožnje molof 
nih vozil skozi naselje Medvode. 

715. Odredba o maržah v trgovini na drobno 
občine Trobvlje. 

716. Odlok o poviSanjo stopnje prispevka 
v skupni rezervni sklad gospodarskih 
organizacij občine Vrhnika. 

58. Odlok o oprostitvi zavoda >Enotnost' 
invalidsko delavnico, Ljubljana, plače- 
vanja proračunkega prispevka iz oseb- 
nega dohodka delavjov, ki pripade 
okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana 
za leto 1962. 

59. Odločba o soglasju, da se 25-od8to(ni 
del prispevka od dohodka odvaja v po- 
seben sklad za invalidske delavnice. 
RazreJitve, izvolitve in imenovan in na 
51 seji obeh zborov OLO. 
Razpisi delovnih mest. 

0KRAJ\l LJUDSKI ODBOR 

51. seja okrajnega zbora In zbora proizvajalcev 0L0, 
dne 23. oktobra 1962 


