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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 

Občinski ljudski odbor Cerknica 
je na podlagi 5. in 47. člena uredbe 
o povračilih potnih in selitvenih 
stroškov javnih uslužbencev (Urad- 
ni list FLRJ št. 9/60, 15/61 in 21/61) 
ter 1. člena uredbe o spremembi in 
dopolnitvi uredbe o povračilih pot- 
nih in drugih stroškov javnih usluž- 
bencev (Uradni list FLRJ št. 16/62) 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalacev dne 29. sep- 
tembra 1962 sprejel. 

ODLOK 
0 spremembi odloka o višini dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila 
za ločeno življenje in kilometrine 
za uslužbence Občinskega ljudskega 
odbora Cerknica, občinskih zavodov 

in občinskih organizacij 

1. člen 
2. člen Odloka o višini dnevnic 

Za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrine za 
Uslužbence Občinskega ljudskega 
odbora Cerknica, občinskih zavodov 
in občinskih organizacij (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 68-460/60 z dne 
2' septembra 1960) se spremeni tako, 
da se glasi: 

uslužbencem občinskih organov 
Pripada za službena potovanja na 
območju občine dnevnica, in sicer: 

1. uslužbencem, ki so razvrščeni 
do XI. plačilnega razreda in tehnič- 
nemu osebju — 1700 din, 

2. uslužbencem, ki so razvrščeni 
X. plačilnega razreda naprej in 

tehničnemu osebju z izobrazbo vi- 
sokokvalificiranega delavca — 2000 
dinarjev. 

Za službena potovanja v kraje 
izven območja občine pa lahko taj- 
nik občinskega ljudskega odbora v 
Posebno upravičenih primerih od- redi vHSjo dnevnico, in sicer: za 
Uslužbence pod točko 1 tega člena 
do 2000 din, pod točko 2 pa 2500 din. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi 

У Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

5t. 1/2-114-02/62. 
Cerknica, 29. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

OBČINA DOMŽALE 
i 718. 

. Občinski ljudski odbor Domžale 
J® po 4. členu zakona o izkoriščanju 
^nietijskega zemljišča (Ur. list FLRJ 

43-707/59) na seji občinskega zbo- 
in na seji zbora proizvajalcev Qe 50. oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
j uvedbi minimalnih agrotehničnih 
ukrepov na ravninskem območju 

občine Domžale 

1. člen 
Po določilih tega odloka se mo- 

rajo ravnati vsi lastniki in korist- 
niki obdelovalnih zemljišč v območ- 
ju naslednjih katastrskih občin: 
Domžale. Dragomelj, Dob, Depala 
vas, Homec, Ihan, Jarše, Krtina, Lo- 
ka, Mengeš, Podrečje, Pievoje, Stob, 
Selo, Studa, Radomlje in Trzin. 

2. člen 
Za obdelovalna zemljišča se šte- 

jejo bodisi po katastrskem ali pa po 
dejanskem stanju njive. Vrtovi, sa- 
dovnjaki, travniki in taki pašniki, 
ki so nastali na obdelovalni zemlji. 

3. člen 
Za vsa obdelovalna zemljišča se 

mora letno uporabiti najmanj 500 kg 
umetnih gnojil na hektar obdelo- 
valne zemlje. Ob obveznega gno- 
jenja po tem členu so izvzete po- 
vršine, ki so zamočvirjene ali po- 
plavne. Oprostitev odobri za kme- 
tijstvo pristojni upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora na pred- 
log območne kmetijske zadruge. 

4. člen 
Poleg obveznega gnojenja z umet- 

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

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

b) obvezna zamenjava hibridne 
koruze vsako leto, pšenice, ržj, ječ- 
mena in krompirja vsako četrto 
leto, ovsa pa vsako peto leto. Ob- 
vezna zamenjava semena se pravi- 
loma izvaja preko kmetijske za- 
druge; 

c) za setev dotelj in detelj in se 
mora uporabljati samo prečiščeno 
in razpredeničeno seme; 

č) zatiranje plevela s herbicidi 
v čistih posevkih pšenice in ječ- 
mena; 

d) strojna setev žit (pšenice, rži, 
ječmena) na vseh nad 20 arov ve- 
likih površinah v enem kompleksu: 

e) zimsko globoko oranje njiv, 
določenih za spomladansko setev. 

5. člen 
Vsi koristniki ornih površin na 

območju, navedenem v 1. členu tega 
odloka, ki pridelujejo pšenico, rž, 
ječmen, koruzo in krompir, morajo 
zemljo preorati vsaj 20 cm globoko, 
na intenzivnih sortah pšenice opra- 
viti v času od decembra do kolen- 
čenja vsaj dvakrat dognojevanje z 
dušičnimi gnojili, na površinah, do- 
ločenih za koruzo in krompir, pa 

izvršiti tudi krajevno običajno gno- 
jenje s hlevskim gnojem. 

6. člen 
Za pridobivanje krme na trav- 

niških povržinah se mora izvršiti 
osnovno gnojenje v časn od oktobra 
do konca marca. Dopolnilno gno- 
jenje z dušičnimi gnojili mora biti 
izvršeno po prvi košnji. 

Travniške površine morajo biti 
vsako leto očiščene, da bodo spo- 
sobne praviloma za strojno košnjo. 
Obvezna je tudi odstranitev gr- 
movja. Očiščeni in urejeni morajo 
biti tudi odvodni jarki. 

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

7. člen 
Zatiranje rastlinskih bolezni in 

škodljivcev, predpisano po temelj- 
nem zakonu o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Uradni list 
FLRJ št. 26-292/54) in z dopolnilnimi 
predpisi se šteje kot minimalni 
agrotehnični ukrep po tem odloku. 

8. člen 
Kmetijska zadruga je dolžna, da 

za svoje območje pravočasno pri- 
skrbi potrebne količine priznanega, 
očiščenega in razkuženega semena 
pšenice, rži, ječmena, ovsa in hi- 
bridne koruze ter priznanega se- 
menskega krompirja rajoniziranih 
sort, kakor tudi vsa osiala semena. 

Prav tako mora kmetijska za- 
druga pravočasno priskrbeti tudi 
potrebne količine kvalitetnih umet- 
nih gnojil in zaščitnih sredstev. 
Oskrbeti mora tudi zadostne kapa- 
citete strojev za opravljanje stroj- 
nih storitev. Kmetijska Zadruga je 
dolžna voditi evidenco o prodaji in 
izmenjavi semen ter o prodaji gno- 
jil in zaščitnih sredstev za vsakega 
proizvajalca. 

9. člen 
Zaradi kontrole izvajanja tega 

odloka so zasebni proizvajalci dolž- 
ni pri kmetijski zadrugi pravočasno 
naročiti potrebne količine semen in 
umetnih gnojil, in sicer za jesensko 
setev do 1. avgusta, za spomladan- 
sko setev pa do 1. januarja ali pa 
v ta namen zadrugi predložiti v 
evidenco račune o nabavi navedenih 
reprodukcijskih sredstev pri drugih 
gospodarskih organizacijah. 

10. člen 
Za pridelovalce, ki so sklenili 

s kmetijsko zadrugo ali družbenim 
posestvom pogodbo o proizvodnem 

sodelovanju za vse svoje obdelo- 
valne površine, določila tega odloka 
ne veljajo, če je to sodelovanje v 
agrotehničnem pogledu najmanj na 
ravni s tem odlokom predpisanih 
ukrepov. 

11. člen 
Svet za kmetijstvo izda po potrebi 

natančnejša navodila za izvajanje 
tega odloka. 

12. člen 
Ce lastnik ali koristnik obdelo- 

valnih zemljišč ne bi izvršil po tem 
odloku predpisanih minimalnih agro- 
tehničnih ukrepov, jih izvrši kme- 
tijska zadruga na stroške lastnika 
oziroma koristnika zemljišč ali pa 
se zemljišče, ki ni obdelano po do- 
ločilih tega odloka, da v prisilno 
upravo za dobo od enega do pe- 
tin let. 

Te ukrepe izda za kmetijstvo 
pristojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora v skladu s pred- 
pisi členov 24. do 35., 92., 93. in 
95. zakona o izkoriščanju kmetij- 
skega zemljišča. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Z uveljavitvijo tega odloka pre- 
nehajo veljati: 

1. odlok o minimalnih agroteh- 
ničnih ukrepih za pridelovanje pše- 
nice, objavljen v Uradnem veetnikn 
okraja Ljubljana št. 72/60; 

2. odlok o minimalnih agroteh- 
ničnih ukrepih za pridelovanje krme 
na njivah, objavljen v Uradnem 
vestniku okraja Ljubljana št. 88/60; 

3. odlok o minimalnih agroteh- 
ničnih ukrepih za pridelovanje krme 
na travnikih, objaviien v Uradnem 
vestniku okraja Ljubljana št. 89/60. 

5t. 320-30/62-3. 
Domžale, dne 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
719. 

Na podlagi 3. točke 26. člena »ta- 
tuta občine Grosuplje in 39. čl^na 
tei 97. člena Zakona o proračunih 
in o finansiranju samostojnih za- 
vodov (Ur. 1. FLRJ št. 52-48/59) je 
Občinski ljudski odbor Grosuplje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 3. oktobra 
1962 sprejel 

ODLOK 
o omejitvi potrošnje proračuna občine Grosuplje za leto 1962 

1. člen 
Omeji se potrošnja proračuna občine Grosuplje za leto 1962 za 

40,634.000 dinarjev, in sicer: - ,• 
1. del — Prosveta in ljudska kultura 492.000 din 
2. del — Socialno skrbstvo 2,707.000 din 
3. del — Zdravstvena zaščita 4,626.000 din 
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6. del — Državna uprava — funkcijski izdnlki 2,029.000 din 
7. del — Zavod za izmero zemljiSč in kataster — osebni 

izdatki 1,040.000 din 
10. del — Okrajno sodišče Grosuplje — osebni izdatki 800.000din 
15. del — Komunalna dejavnost — funkcijski izdatki 500.0Mdin 
14. del — Dotacije samoetojnim zavodom 971.000 din 
15. del — Dotacije družbenim organizacijam 2,984.000 din 
16. del — Ostale dotacije 7,800.000 din 
18. del — ProraCunske rezerve lb,68j.000 din 

2. člen 
Svet za družbeni olan in finance 

se pooblašča, da izveae v sporazumu 
s prizadetimi organi omejitve po- 
trošnje iz 1. člena po posameznih 
proračunskih pozicijah v okviru 
zneskov po delih iz 1. člena. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

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

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uradnem veet- 
niku okraja Liubljana, uporabljati 
pa se začne talcoj. 

fit. 03/1-401-72/62. 
Grosuplje, dne 3. oktobra 1962. 

■ Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-BEŽIGRAD 

720. 
Občinski zbor občinskega ljud- 

skega odbora Ljubljana-Bežigrad jo 
na seji dne 26. oktobra 1962 sprejel 
na podlagi 1. odstavka 137. člena 
zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni 
list FLRJ 25/97). 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

v 15. volilni enoti 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor občinskega ljud- 
skega odbota Ljubljana-Bežigrad v 
15. volilni enoti, ki obsega: 

Janševa: 1, la, 3, 5, 7, 9, 9a, H, 
13. 15, 27, baraka; 

Kamniška: 9, 13. 14, 15. 19. 20. 
20a, 22. 28. 34. 38. 40, 44, 44a, 46, 48. 
brez hišne številke instalacija; 

Stadionskat 11, 20: 
Kolarjeva: 19, 24, 34, novi blok, 

nova hiša; 
Podmilščakova: 11, Ha, 13, 14, 

15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 
kjer je potekel mandat odbor- 

nlci Julči. RESNIK, ki je bila izvo- 
ljena v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 9. de- 

cembra 1962. 
St. 020-23/62-1. 
Ljubljana, dne 26. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman I. r. 

ODLOK 
o oprostitvi učnih delavnic za sluho 
mladino in invalidskih delavnic 
»Enotnost« Ljubljana plačevanja 

proračunskega prispevka 
iz osebnega dohodka delavcev, ki 
pripada občini Ljubljana-Bežigrad 

za leto 1962 

1. člen 
Učne delavnice za gluho mladino 

se za leto 1962 popolnoma oprostijo 
plačevanja tistega dela proračun- 
skega prispevka Iz osebnega dohod- 
ka delavcev, ki pripada občini Ljub- 
ljana-Bežigrad. 

2. člen 
Učne delavnice za gluho mladino 

in invalidske delavnice »Enotnosti 
Ljubljana vložijo oproS{eni del pro- 
računskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev v svoj poslovni 
sklad. 

3. člen 
Ta odlok velia od dneva objavo 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

St. 02-14/62-1. 
Datum: 19. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman 1. r. 

721. 
Na podlagi 11. člena zakona o 

proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLR I St. 17/61, 44/61, 52/61) in 27. čle- 
na Statuta občine Ljubljana-Beži- 
grad je občinski ljudski odbor Ljub- 
liana-Bežigrad na seji občinskega 
zbora in na seji zboro proizvajalcev 
dne 7. septembra 1962 sprejel 

722. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
žt. 52/59) ter na podlagi odredbe o 
izkoreninjenju goveje tuberkulozo 
na območju občine Ljubljana-Beži- 
grad (št. 322-4/62) je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 7. septem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o nstanovltvl sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkulozne živali 

1. člen 
Ustanovi se sklad za plačevonje 

odškodnin za tuberkulozne živali za 
območje občine Ljubljana-Bežigrad. 

S sredstvi sklada se plačujejo 
odškodnine za živali, ki bodo za- 
klane zaradi izkoreninjenja tuber- 
kuloze. 

Sredstev, ki se r ta namen da- 
jejo iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je samostojna pravna 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje štiri člane, 

katere imenuje Svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo pri občinskem ljud- 
skem odboru Ljubljana-Bežigrad. 

Upravni odbor izbere predsed- 
nika izmed sebe. 

s 4. člen 
V sklad se stekajo: 
a) proračunska dotacija občin- 

skega ljudskega odbora Ljubljana- 

Bežigrad v višini, ki se dodeli na 
predlog Sveta za kmetijstvo in go- 
zdarstvo; 

b) del tarife /a tuberkulinizacijo 
preiskanih živali po 6. točki odred- 
be o obveznem izkoreninjenju tu- 
berkulozne govedi na območju ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad; 

c) 50e/» sredstev iz sklada pav- 
šalne osemenjevalnice, ki po za- 
ključnem računu za leto 1961 in 
1962 presegajo vse stroške oseme- 
njevanja; 

č) prispevek po kg žive teže ži- 
vino, ki jo odkupi ali proda Kme- 
tijska zadruga Črnuče, 

5. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja pristojni upravni otgan 
ObLO Ljubljana-Bežigrad. 

6. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo z iz- 

tekom proračunsega leta, ampak se 
prenesejo na naslednje leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 322-32/62-1. 
Datum: 23. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Slane Koman 1. r. 

OBČINA LOGATEC 

723. 
Na podlagi 25. člena Zakona o 

osnovni šoli (Ur. list LRS št. 32/591, 
priporočila Sveta za šolstvo LRS, 
št. 61/A-69/62 od 30. junija 1962 in 
po predlogu Sveta za šolstvo občin- 
skega ljudskega odbora Logatec je 
Občinski ljudski odbor Logatec 
sprejel na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 30. oktobra 
1962 

ODLOČBO 
o reorganizaciji mreže osnovnih šol 

na območju občine Logatec 

1. 
Zaradi strokovnega dviga, admi- 

nistrativno- finančnega poslovanja 
ter personalne službe na osnovnih 
šolah se ukinejo kot samostojni za- 
vodi naslednje osnovne šole na pod- 
ročju občine Logatec 

a) Osnovna šola Hotedršica, 
b) Osnovna šola Medvedje brdo, 
c) Osnovna šola Laze, 
č) Osnovna šola Logaške 2ibrše. 
d) Osnov, šola Rovtarske Zibrše, 
e) Osnovna šola Rovte, 
f) Osnov, šola Vrh nad Rovtami. 

2. 
Samostojni zavodi na področju 

občine Logatec ostanejo naslednje 
osnovne šole: 

a) Osnovna šola Dolenji Logatec, 
b) Osnovna šola Gorenji Logatec, 
c) Osnovoa šola Ziri. 
V tem členu navedene šole se 

preimenujejo v centralne osnovne 
sole. Osnovne šole, navedene v 1. čl. 
te odločbe, se preimenujejo v po- 
družnične šole. 

3. 
Centralnim šolam se priključijo 

šole iz 1. točke te odločbe: 
1. Centralni osnovni šoli Dolenji 

Logatec se priključijo osnovne šole: 
Medvedje brdo. Laze. Rovtarske Zi- 
brše in Rovte. 

2. Centralni osnovni šoli Gorenji 
Logatec se^priključita osnovni šoli: 
Hotedršica in l.ogaške Zibrše. 

3. Centralni osnovni šoli Ziri se 
priključita osnovni šoli: Vrh nad 
Rovtami in Vrsnik (iz ObLO Idrija). 

Za podružnične šole vel i a jo pra- 
vila in pravilniki centralne šole. 
Podružnične šole imajo v skladu 
s pravili centralnih šol svoje šolsko 
odbore. 

5. 
Ta odločba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 1963 dalje. - 

St. 61-22/62-2. 
Datum: 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora!' 

Poter Naglic 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
724. 

Na podlagi 4. točke 158. člena 
zakona o javnih uslužbencih (Urad- 
ni list FLRJ št. 53/57 in 52/61) v 
zvezi z navodilom za izvajanje za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnih uslužbencih (Urad- 
ni list FLRJ št. 3/62) je občinskj 
ljudski odbor Medvode na ločeni 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev z dne 4. maja 1962 sprejel 
naslednji 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač 

za delovna mestu uslužbencev 
upravnih organov občinskega 

ljudskega odbora Medvode 

1. člen 
Položajna plača uslužbencev * 

upravi občinskega ljudskega odbor« 
Medvode se upoiavljti in razdeljuj® 
po določbah tega odloka v mejah 
sredstev, ki jih v ta namen določi 
vsako leto občinski ljudski odbor 
Medvode. 

2. člen 
Položajna plača uslužbencev se 

določa po delovnem mestu. Položaj- 
na plača uslužbencev ne more bit' 
nižja od 7000 din in ne višja od 
30.000 din. 

3. člen 
Višina položajne plače uslužben- 

cev se določi z metodo analitične 
ocene delovnega mesta glede na 
teoretsko izobrazbo, praktično izo- 
brazbo, delovne izkušnje in intelek- 
tualne sposobnosti, sposobnosti vo- 
denja, odgovornosti za delovna sred'- 
stva in zaupauje vrednosti, odgovor- 
nosti za delo drugih, napora čulil> 
napora v razmerju drugih in fizič- 
nega napora ter nevarnosti pre- 
hlada. 

Vrednotenje delovnih mest opra- 
vi in sestavi 6 tem predlog komi- 
sija za ocenitev delovnih me»t j0 

proučevanje sistemizacije. Komisij0 

sestavljojo ttije člani. Komisijo iz- 
bere na predlog sindikalne podruž- 
nice kolektiva občinske uprave ko- 
lektiv občinske uprave. Odločbo o 
imenovan ju komjsije izda tajnik ob- 
činskega ljudskega odbora. 

Vrednotenje delovnih mest potrdi 
na predlog komisije iz prejšnjeg0 

odstavka delovni kolektiv. 

4. člen 
Ce izpolnjuje uslužbenec vse za- 

hteve, predpisane za delovno mesto 
in ugotovljene v smislu 3. člen® 
tega odloku, mu pripadajo vse toč- 
ke, določene za to delovno meetO' 

Uslužbencu, ki ne izpolnjuje za- 
htev glede v členu 3 navedenih di- 
sciplin, se lahko zmanjša ocena de- 
lovnega mesta do 20'/« vrednosti de- 
lovnega mesta. 
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5. člen 
Vrednost točke je odvisna od 

sredstev, ki jih določi občinski ljud- 
ski odbor v smislu 1. člena tega 
odloka in se jih računa tako, da se 
sredstva po odbitku rezerve delijo 
8 številom točk. 

Vrednost točke se ugotavlja let- 
no za naprej. Odbitne točke oziroma 
subjektivno oceno uslužbencev ugo- 
tavlja strokovni kolegij, ki sestoji 
iz tajnika občinskega ljudskega od- 
bora, šefov odsekov in še štirih čla- 
nov kolektiva, ki jih v ta namen 
izbere svet kolektiva. 

Odločbo o ugotovitvi števila točk 
za posameznega uslužbenca izda za 
imenovanje pristojen starešina za 
vsako poslovno četrtletje. 

Pritožba proti tej odločbi se vloži 
v 15 dneh po prejemu odločbe na 
občinski ljudski odbor preko sveta 
kolektiva, ki dd k pritožbi svoje 
mnenje. 

Uslužbencu, ki bi po določbah 
3. in 5. člena imel nižjo plačo kot 
do sedaj, se plača ne more znižati. 

6. člen 
Uslužbenec pripravnik prejema 

v času pripravniške dobe položaj no 
plačo za tisto delovno mesto, ki ga 
zaseda, zmanjšano do SOVo. 

Zmanjšanje se določi na podlagi 
pripravniške dobe. prizadevnosti in 
stvarnega znanja, ki ga kaže pri- 
pravnik pri svojem delu. 

7. člen 
Uslužbenci, ki so vzeti na pre- 

izkušnjo, prejemajo v času pre- 
izkušnje položajiio plačo, ugotovlje- 
no po določilih 3. člena tega^ odloka, 
znižano za 500/o. Tako določena po- 
ložajna plača se smatra kot akon- 
tacija. Preizkusna doba traja največ 
6 mesecev. Ce so preizkušnjo pre- 
stali pozitivno, imajo pravico do 
Položajne plače, ki jim pripada po 
4. členu tega orlloka. Kolikor ne 
prestanejo preizkušnje, se smatra 
Prejetn akontacija kot obračun po- 
ložnjnc plače. 

8. člen 
Z dnem. ko začne veljati ta od- 

lok, prenehajo veljati vsi odloki 
0 posebnih dodatkih in položajnih 
plačah, ki jih je sprejel občinski 
ljudski odbor, izvzemši tiste poseb- 
ne dodatke, ki so določeni z zvezno 
uredbo. 

Ta odlok velja od dneva objave 
▼ >Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od t. januarja 1962. 

St. ni0-58/62. 
M--* le. dne 4. maja 1962. 

Predsednik 
;kega ljudskega odbora: 
Ludvik Tramte 1. r. 

725. 
Občinski ljudski odbor Medvode 

je na podlagi 5. in 47. člena Uredbe 
o povračilu potnih in selitvenih stro- 
škov javnih uslužbencev (Ur. list 
FLRj št. 9/60, 19/61 in 21/61) ter 

člena Uredbe o spremembah 
Uredbe o povračilih potnih in dru- 
gih stroškov javnih uslužbencev 
"Ur. list FLRJ št. 16/62) in 26. člena 
statuta občine Medvode na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 28. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka 
"dnevnicah, nadomestilih ra ločeno 
f-',vljenje in kilometrini za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 

Medvode, njegovih zavodov 
in organizacij 

1. člen 
1. Člen Odloka o dnevnicah, na- 

domestilih za ločeno Življenje in 
kilometrini za uslužbenec občinske- 
ga ljudskega odbora Medvode, nje- 
govih zavodov in organizacij, se 
spremeni tako, da se glasi: 

Dnevnice uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora Medvode, njihovih 
zavodov in organizacij znašajo: 

a) za uslužbence, ki so razvr- 
ščeni do XI. plačilnega razreda, in 
tehnično osebje — 1700 din; 

b) za uslužbence, ki so razvr- 
ščeni od X. plačilnega razreda na- 
prej, in tehnično osebje z izobrazbo 
visoko kvalificiranega delavca — 
2000 din. 

Za službena potovanja v kraje 
izven občine pa lahko tajnik občin- 
skega ljudskega odbora v posebno 
opravičenih primerih odredi višjo 
dnevnico, in sicer: 

za uslužbence pod a) — do 2000 
dinarjev; 

za uslužbence pod b) — do 2500 
dinarjev, 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 010-36/62-02. 
Medvode, dne 28. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

ОВША VRHNIKA 
726. 

Na podlagi 16. člena zakona o 
organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list I.RS St. 22/59) in 26. čle- 
na statuta občine Vrhnika je Občin' 
ski LO Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 29. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o organizaciji upravnih organov 
Občinskega ljudskega odbora 

Vrhnika 

1. člen 
S tem odlokom se predpiše or- 

ganizacija upravnih organov Občin- 
skega ljudskega odbora Vrhnika. 

2. člen 
Za uresničevanje nalog iz 50. čl. 

zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov ima ljudski odbor taj- 
nika. Tajniku je pri opravljanju 
administrativnih in strokovnih opra- 
vil iz njegovega delovnega področja 
V pomoč urad tajnika, ki se ustanovi 
ko^t posebna organizacijska enota 
v upravi ljudskega odbora. 

3. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora so: 
Temeljni upravni organi: 
I. Oddelek za občo upravo in 

družbene službe, 
II. Oddelek za finance, 

III. Oddelek za gospodarstvo, 
IV. Odsek za narodno obrambo. 

Posebna upravni organi: 
I. Zavod za izmero in kataster 

femljišč, 
II. Krajevni urad Borovnica. 

Drugi organi: 
I. Sodnik za prekrške. 

4. člen 
Notranje organizacijske enoto 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora bo: 

V oddelku za občo npravo in 
družbene službe: 

1. odsek za notranje zadeve, 

0. referat za socialno skrbstvo m>v Občinskega ljudskega odbora 
in fdravstvo, Vrhnika, obiavljen v »Glasniku« 

S. glavna pisarna, okraja Ljubljana št. и-105Л>2 — 
4. pomožne in tehnične službe, uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

V oddelku za finance: 
1. referat za proračun, 
2. referat za dohodke, 
3. referat za imovinsko pravno 

zadeve. 

V oddelku za gospodarstvo: 
1. referat za blagovni promet in 

tržno inšpekcijo, 
2. referat za družbeni plan in 

statistiko, 
3. referat za kmetijstvo, 
4. referat za gozdarstvo, 
5. referat za delo in delovno in- 

špekcijo, 
6. referat za gradbene, komunal- 

ne, stanovanjske zadeve in urba- 
nizem. 

V odseku za narodno obrambo, 
zavodu za izmero in kataster zem- 
ljišč, krajevnem odbom Borovnica 
in pri sodniku za prekrške ni no- 
tranjih organizacijskih enot. 

5. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o organizaciji upravnih orga- 

6. člen 
Ta odlok začne veljati takoj in 

se objavi v Glasniku — uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

St. 2/1-010-3/62. 
Datum; 29. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 

727. 
Na podlagi 14., 39. in 97. člena 

temeljnega zakona c proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov 
(Ur. 1. FLRJ št. 52-847/59) in 3. toč- 
ke 26. člena statuta občine Zagorje 
ob Savi je občinski ljudski odbor 
Zagorje ob Sovi na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
14. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 1963 

1. člen 
1. del — Prosvcta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita 
5. del -v Državna uprava 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del — Dotacije samostojnim zavodom 

— družbenim organizacijam 

za 
za 
za 
za 
za 
za 
za 
za 

1,700. 
2,800. 

550, 
3,000. 
2,100. 
3,000 
3,100, 
2,300 

000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
.000 din 
,000 din 
.000 din 
.000 din 

Skupno za 18,550.000 din 

2. člen 
Povečuje se potrošnja proračuna 

občinskega ljudskega odbora Za- 
gorje ob Savi za leto 1962, in sicer: 

9. del — Obveznosti in garancije 
za 18,550.000 d i u. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

se pooblašča, da izvede v sporazu- 
mu s prizadetimi organi spremembe 
po posameznih partijah in pozici- 

jah v okviru zneska po 1. in 2. čle- 
nu tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

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

Številka: 400-10/62. 
Zagorje ob Savi, dne 14. septem- 

bra 1962. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Dušan Kolenc 1. r. 

RAZPISI 

V objavi razpisa delovnih mest 
v upravi občinskega ljudskega od- 
bora Zagorje ob Savi (Glasnik 
okraja Ljubljana St. 70/62) je v toč- 
ki 2. razpisa pri tiskanju nastala 
napaka. 

Točka 2. razpisa se pravilno 
glasi r 

Personalni referent In OMT 
služba II. "li 1П. vrsta (ne profe- 
sionalni referent). 

Iz urada tajnika 
občinskega ljudskega odbora 

Zogorje ob Savi 

VSEBINAi 
717. Odlok e spremembi odloka o viSinl 

dnevnic za uradna potovanja, nadome- 
stila »a ločeno življenje in kileme- 
trine ra uslužbence občinskega Ijud- 
ekega odbora, občinskih tavodot in 
organizacij občine Cerknica. 

718. Odlok o uvedbi minimalnih agroteh- 
ničnih ukrepov na ravninskem ob- 
moČjn občine Domžale. 

719. Odlok o omejitvi potrolnje proračuna 
za leto 19&2 občine Grosuplje. 

720. Odlok o razpisu nadomestnih tolitev 
v t5. volilni enoti občinskeca *bora 
občinskega ljudskega odbora Ljubljana- 
Režigrad. 

721. Odlok o oprostitvi učnih delavnic za 
gluho mladino in invalidskih delavnic 
>Enotnost< Ljubljana plačevanja pro- 
računskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev za leto 1%2, ki pri- 
pada občini Ljubljanu-Beiigrad. 

722. Odlok o ustanovitvi skladu ra plače- 
vanje odškodnine za tuberkulozne ži- 
vali občine Ljubljana-Beiigrad. 

723. Odločba o reorganizaciji mreire osnov- 
nih >ol na območju občine. Logatec. 

724. Odlok o določitvi položajnih plač ra 
delovna mesta uslužbencev upravnih 
organov občine Medvode. 

Г25. 0<llok o spremnnbi In dopolnitvi od- 
loka o (tncvnicah, nndomcetilu 2a lo 
feno ilvljenjc in kilomdiinl м iislul- 
bence ob5in«krga Ijudskfsn odbora « i t. »a v. swl/\t? In r, rern n i vari i onitinfl njegovih lovodov in organizacij občine 
Mem ode. 

726. Odlok o organizaciji upravnih organov 
občine Vrhnika. 

»27. Odlok o spremembi proračuna ta leto 
1962 občine Zagorje ob Savi. 
Razpis delovnih mest občine Zagorje 
ob Savi — popravek. 
Zaključni računi gospodarskih organl- 
lacij. 
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Zaključni račun »GASILSKE OPREME«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1SM PASIVA 
Zap 
št. Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap Postavka Znesel; 

v 000 din 

1.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S, Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge obUke sredstev 

I. Banka In blagajna 
4. Kupci In druge terjatve 
I. Zaloge 
•. Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.427 

1.059 

3.724 
45.850 
32.730 
6.893 

91.683 

L Viri stalnlb sredstev 
1. Poslovni sklad 
2 Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skald In drugI 

skladi 
[L Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji In druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

6.03S 
1.099 

5.137 

48.210 

27.440 
3.803 

91.683 

Vodja računovodstva: 
Bojan Cerne 

Predsednik UO 
Karel MuSIC 

Direktor: 
Vladimir Kozina 

Zaključni račun BIROJA ZA LESNO INDUSTRIJO, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
št Postavka Znesek 

v 000 din 
Zap 
St Postavka 

1.Osnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
a Druge obUke sredstev 

t. Banka in blagajna 
4 Kupci to druge terjatve 
8. Zaloge* 
6. Druga aktiva 

SKUPAJ 

2.768 

1.483 
10.580 

872 
1.657 

17.860 

L Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni skled 
2. Sklad skupne porabe 
3 Rezervni skaid In drugI 

skladi 
(I. Druge oblik« virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

8.697 
216 

1.152 
7.211 

17.360 

Vodja računovodstva: 
Anica Lampie 

Predsednik UO 
Stetan Sraka 

Direktor: 
Ing. Oskar Jug 

Zaključni račun obrtnega podjetja »SLOGA«, Moste pri Komendi 
AKTIVA BILANCA na dan SI. decembra Ш1 PASIVA 
Zap 
•t. Postavka Znesek 

v 000 din 

LOsnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nlb sredstev 
■L Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

t. Banka In blagajna 
1 Kupci in druge terjatve 
I. Zaloge 
•. Druga aktiva 

SKUPAJ 

43.445 

1.286 

4.757 
21.517 
34.591 
3.536 

109. Ш 

Zap 
St Postavka Znesek 

v ooo din 

L Viri stalnih sredstev 
L Poslovni sklad 
s. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skaid in drugi 

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
3. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
(. Druga pasiva 

SKUPAJ 

47.799 
1.283 

49« 

26.838 

22.302 
10.414 

109.132 

Vodja računovodstva: 
Anica Založnik 

Predsednik UO 
Marjan Korbar 

Direktor; 
Anton Istenlč 

Zaključni račun tovarne čevljev »ZVEZDA«, Ljubljana, Vodnikova 42 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 

ftt Postavka 

I.Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nib sredstev 
I. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

I. Banka in biagajr 
4 Kupci in druge terjatve 
t. Zaloge 
S. Druga aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

11.(44 

7.801 

10.631 
4.136 

43.732 
10.478 

89.623 

Zap 
tt. Postavka 

L Viri stalnih sredstev 
1. Poslovni sklad 
t. Sklad skupne porabe 
8. Rezervni skaid in drugi 

skladi 
П. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
1. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

20.078 
1.820 

6.598 

22.841 

28.368 
9.918 

89.623 

Vodja računovodstva: 
Robert VonCina 

Predsednik UO 
Slavko ZupanCič 

Direktor: 
Karel TrotoSek 

Zaključni račun komisijske trgovine »POSREDNIK«, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap 
fit Postavka Znesek 

v 000 din 

LOsnovna sredstva 
1. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t> Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge obUke sredstev 

t. Banka in blagajna 
C Kupci in druge terjatve 
t. Zaloge 
$. Druga aktiva 

SKUPAJ 

7.666 

568 

27.72» 
1.687 
3.986 

314 

41.950 

Zap 
it Postavka Znesek 

v 000 din 

L Viri stalnlb sredstev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
t. Rezervni skaid in drugi 

skladi 
П. Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
I. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
(. Druga pasiva 

SKUPAJ 

15.971 
568 

1.624 

23.586 
201 

41.950 

Vodja računovodstva Predsednik UO Direktor: 
Savo Vilhar 

Zaključni račun PODJETJA ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, Ljubljana 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1961 PASIVA 
Zap. 

St Postavka Znesek 
v 000 din 

I.Osnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
S. Sfedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

I. Banka in blagajna 
4 Kupci In druge terjatve 
t. Zaloge 
(. Druga aktiva 

SKUPAJ 

36.820 

18.417 

15.121 
49.101 
9.746 
4.092 

133.304 

Zap 
It Postavka 

L Viri stalnih srcd«tev 
1. Poslovni sklad 
2. Sklad skupne porabe 
3. Rezervni skaid in drugI 

skladi 
IL Drug« oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
(. Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v ooo din 

75.826 
19.881 

2.35» 

1.366 

24.070 
9.801 

133.304 

Vodja računovodstva: 
Janez Кобак 

Predsednik UO 
Ing. Drago Justin 

Direktor: 
Ing. Janko Seljak 

Zaključni račun PROJEKTIVNEGA ATELJEJA, Ljubljano, 
Cankarjeva 18/IV 

AKTIVA BILANCA n« dan 31 decembra 1961 
Zap 
St Postavke Znesek 

v 000 din 

LOsnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
t. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
П. Druge oblike sredstev 

1. Banka Ift blagajna 
4 Kupci In druge terjatve 
S. Zaloge 
(. Druga aktiva 

SKUPAJ 

4.353 

3.382 

8.226 
43.190 

2.385 
11.222 

72.758 

Znp 
St 

L Viri stalnih sredstev 
l. Poslovni sklad 
2 Sklad skupne porabe 
3 Rezervni skaid in drugi 

skladi 
П. Druge oblike virov 

sredstev 
4 Krediti pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
6. Druga pasiva 

SKUPAJ 

PASIVA 
Znesek 

v ooo din 

16.455 
9.637 

669 

2.638 

37.174 
6.185 

72.758 

Vodja r.«<4unovodMva; 
II. ZakonJSek 

Pred^onik i'O 
S. Polajnar 

Direktor 
Ing. Lapajne. 
Oblak Sonja 

Zaključni račun STAMPARSKOG-IZDAVACKOG PREDUZECA PTT, 
Ljubljana, Levstikov trg 3 

pasiva AKTIVA BILANCA na dan 31 decembra 1961 
Zap 
St Postavka 

LOsnovna sredstva 
L Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
1. Sedanja vrednost sredstev 

skupne porabe 
II. Druge oblike sredstev 

3. Banka in blagajna 
4 Kupci In druge terjatve 
5. Zaloge 
6. Dru^s aktiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

8.039 
21.395 
5.124 

78 

34.636 

Zap 
St Postavka 

L Viri stalnih sredstev 
t. Poslovni sklad 
2 Sklad skupne porabe 
3 Rezervni skaid in drugI 

skladi 
IL Druge oblike virov 

sredstev 
4. Krediti pri banki 
5. Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
4 Druga pasiva 

SKUPAJ 

Znesek 
v 000 din 

11.038 
1.476 

721 

19.498 
1.903 

34.636 

Vodja računovodstva: 
Anton ZavlrSek 

Predsednik UO 
Marjan Pctak 

Direktor 
Peter Bonifer 


