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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

JBCINA CERKNICA 

758. 
Na podlagi 47. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS št. 22-119/59) 
in 2, člena pravilnika o službi prav- 
ne pomoči pri ljudskih odborih (Ur. 
list FLRJ št. 27-388/66) sta občinski 
zbor In zbor proizvajalcev občin- 
skega ljudskega odbora Cerknica na 
ločenih sejah, dne 13. novembra 
1962, sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi službe pravne pomoči 

pri občinskem ljudskem odboru 
Cerknica 

1. člen 
Pri občinskem ljudskem odboru 

Cerknica se ustanovi služba pravne 
Pomoči zato, da daje pravno pomoč 
državljanom, hišnim svetom, krajev- 
nim skupnostim in družbenim orga- 
nizacijam. 

2. člen 
Pravna pomoč obsega: 
1. dajanje ustnih pravnih na- 

svetov, 
2. sestavljanje vlog: prošenj, pred- 

logov, pritožb in drugih zahtevkov, 
3. sestavljanje tožb in listin v 

upravnem postopku, 
4. zastopanje pred upravnimi or- 

gani v upravnem postopku, postop- 
ku pri zavodih, ki opravljajo javno 
službo ter pri gospodarskih organi- 
zacijah. 

3. člen 
Pravna pomoč se daje praviloma 

brezplačno. Pri pisanju vlog plača 
stranka pavšalni znesek 300 din za 
stroške vzdrževanja službe pravne 
Pomoči. 

Vsakršnega vplačila za dajanje 
Pravne pomoči so oproščeni: 

— otroci padlih borcev in žrtev 
fašističnega nasilja, če niso zapo- 
sleni, 

— osebe, ki iinajo po veljavnih 
Predpisih pogoje za oprostitev stro- 
škov postopka, 

— hišni sveti, stanovanjske skup- 
nosti in družbene organizacije, 

— pravna pomoč se ne plačuje za 
Varstvo pravic iz socialnega varstva 
(vloge s področja socialnega zavaro- 
vanja). 

Te oprostitve veljajo le za držav- 
ljane, ustanove ter organizacije, ki 
stanujejo oziroma ki imajo sedež na 
območju občine Cerknica. 

Državljani, ustanove in organiza- 
cije, ki so oproščeni plačil za dajanje 
Pravne pomoči, morajo dokazati na- 
slov za oprostitev z ustreznimi po- 
trdili oziroma listinami. 

Stroške, ki nastanejo v zvezi s 
taksami, stroške za oglede in drugo 
trpi stranka, ki zahteva pravno po- 
moč. 

4. člen 
V službi pravne pomoči oprav- 

ljajo strokovno delo in dajejo prav- 
do pomoč stalni in honorarni usluž- 
benci občinskega ljudskega odbora/ 

ki imajo dokončano pravno fakul- 
teto in vsaj tri leta prakse v uprav- 
nih zadevah. 

Uslužbenci so za redno opravlja- 
nje zadev pravne pomoči odgovorni 
tajniku občinskega ljudskega odbora. 

Administrativno tehnično delo za 
službo pravne pomoči opravlja od- 
delek za splošne zadeve občinskega 
ljudskega odbora. 

5. člen 
Izdatki, ki so potrebni za službo 

pravne pomoči, se zagotove v občin- 
skem proračunu, dohodki službe 
pravne pomoči pa se stekajo v pro- 
račun občine. 

6. člen 
Svet za splošno upravo in notra- 

nje zadeve lahko izda po potrebi na- 
vodilo za tolmačenje določb tega 
odloka, zlasti tudi' določi delovni čas 
za dajanje pravne pomoči. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 1/2-04-1/62 
Cerknica, 13. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Kavčič 1. r. 

759. 
Na podlagi 16. in 46. člena za- 

kona o organizaciji uprave ljudskih 
odborov (Ur. 1. LRS št. 22-119/59) in 
26. člena statuta občine Cerknica je 
občinski ljudski odbor Cerknica na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 13. novembra 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
notranji organizaciji upravnih orga- 
nov občinskega ljudskega odbora 

Cerknica 

1. člen 
V 2. členu odloka o notranji or- 

ganizaciji upravnih organov občin- 
skega ljudskega odbora Cerknica (ob- 
javljen v Glasniku okraja Ljubljana 
št. 10/62) se: 

— v oddelku za splošne zadeve 
doda: točka 5. a sprejemna pisarna; 

— v oddelku za gospodarstvo In 
komunalne zadeve pa se točka raz- 
deli v: 

točka 1. referat za gradbene za- 
deve in urbanizem, 

točka 1. a referat za komunalne 
in stanovanjske zadeve. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 1/1-010-3/C2. 
Cerknica, 13. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Kavčič 1. r. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 53. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 

0L0 Ljubljana 

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

sklicujem 
53. sejo okrajtiega zbora in sejo zbora proizvajalcev, ki bo v sredo, 
19. decembra 1962 ob 9. uri dopoldne v veliki sejni dvorani na Magi- 
stratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Poročilo Gospodarske zbornice okraja Ljubljana. 
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o оћтегп! 

priključitvi vseh vrst zgradb na vodovodno, kanalsko, električno 
m plinsko omrežje na območju okraja Ljubljana. 

3. Predlog odločbe o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Za- 
vodu za stanovanjsko izgradnjo Ljubljana na Mestni svet 
Ljubljane. 

4. Predlog odločbe o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Za- 
vodu za upravljanje gozdov zelenega pasu Ljubljana na Mestni 
svet Ljubljane. 

5. Razprava in sklepanje o pristopu okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana k skupnosti ustanoviteljev Centralnega zavoda za 
napredek gospodinjstva v Ljubljani. 

6. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu okraja Ljub- 
ljana za leto 1P62. 

7. Predlog odloka o izplačilu novoletnih nagrad. 
8. Garancije. 
9. Poročilo Mandatno imunitetne komisije. 

10. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati 
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost javite oddelku za občo upravo GLO Ljubljana, 
Kresija soba 11/1 (telefon 32-566 int. 207). 

• Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

760. 
Na podlagi 6. točke 25. člena za- 

kona o javnih uslužbencih (Uradni 
list FLRJ št. 53-664/57), 15. člena za- 
kona o organizaciji uprave ljudskih 
odborov (Ur. list LRS št. 22-119/59) 
In 26. člena statuta občine Cerknica 
je občinski ljudski odbor Cerknica 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizavjalcev dne 13. novem- 
bra 1962 sprejel v prečiščenem bese- 
dilu 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest 

\ upravnih organih občinskega 
ljudskega odbora Cerknica 

1. člen 
Za upravne organe, navedene v 

odloku o notranji organizaciji uprav- 
nih organov občinskega ljudskega 
odbora Cerknica, se določijo nasled- 

nja delovna mesta in najnižji nazivi 
oziroma strokovnost: 

I. URAD TAJNIKA 
1 tajnik — uslužbenec I. ali II. vrsta 

z večletno prakso, 
1 pravni referent — uslužbenec 

I. vrste, 
1 referent za kadrovsko službo, per- 

sonalne zadeve ter organizacijo in 
napredek poslovanja v upravi — 
uslužbenec II. ali III vrste, 

1 stenodaktilograf — uslužbenec III. 
ali IV. vrste, 

1 strojepiska — uslužbenec IV. vrste, 

II. ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE 

1 načelnik oddelka — uslužbenec 
I. ali II. vrste, 

l referent za šolstvo, prosveto in 
kulturo — uslužbenec III. vrste, 

1 referent za socialno varstvo in 
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varstvo družine — uslužbenec III. 
vrste, 

1 referent za zadeve borcev in inva- 
lidov — uslužbenec II. ali III. vrste, 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec III. ali IV. vrste, 

1 pisarniški uslužbenec oddelka — 
uslužbenec III. ali IV. vrste. 

Referat za zdravstvo in 
sanitarno inšpekcijo: 

1 referent za zdravstvo in sanitarno 
inšpekcijo — uslužbenec III. vrste, 

1 sanitarni inšpektor — uslužbenec 
I. vrste. 

Glavna pisarna; 
1 vodja glavne pisarne — uslužbenec 

IV. vrste. 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste. 
Sprejemna pisarna; 

1 pisarniški uslužbenec III. vrste. 
Ekonomat: 

1 oskrbnik premoženja — uslužbe- 
nec IV. vrste. 

Pomožno tehnična služba; 
I kurir, 
1 šofer, 
2 snažilki. 

HI. ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

1 načelnik oddelka — uslužbenec 
I. ali II. vrste, 

Referat za gradbene zadeve 
in urbanizem; 

1 referent — uslužbenec II. ali III. 
vrste. 

Referat za komunalne in 
stanovanjske zadeve; 

1 referent — uslužbenec III. vrste. 
Referat za analize, plan in 

statistično službo; 
1 referent — uslužbenec III. vrste, 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec III. vrste. 
Referat za industrijo in obrt; 

1 referent — uslužbenec II. ali III. 
vrste. 

Referat za blagovni promet, 
gostinstvo, trgovino in tržno 

inšpekcijo; 
1 referent — uslužbenec II. ali III. 
• vrste. 

Referat za gozdarstvo; 
1 vodja referata — uslužebenec I, 

vrste, ■ 
2 referenta — uslužbenec III. vrste, 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste. 
Referat za kmetijstvo; 

1 referent za kmetijstvo in kmetijski 
inšpektor — uslužbenec I. ali III. 
vrste, 

1 Veterinarski inšpektor — uslužbe- 
nec I. vrste. 

Referat za delo in delovna razmerja 
ter delovno inšpekcijo: 

1 referent — Uslužbenec III. vrste, 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste, 
1 pisarniški uslužbenec oddelka — 

uslužbenec III. ali IV, vrste. 

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

dohodke — uslužbenec I. ali II. 
vrste. 

Referat za imovinsko pravne 
zadeve; 

1 referent In vodja referata — usluž- 
benec II. ali III. vrste. 
Referat za proračun in fonde; 

1 vodja referata — uslužbenec 111. 
vrste, 

1 blagajnik — uslužbenec III. ali IV. 
vrste, 

1 pisarniški uslužbenec oddelka — 
uslužbenec III. ali IV. vrste. 

Odsek za dohodke; 
2 referenta za odmero dohodnine — 

uslužbenec III. vrste, 
1 referent za takse in registracijo 

računov — uslužbenec III. vrste, 
1 referent za davčno knjigovodstvo 

— uslužbenec III. vrste. 

2 davčna knjigovodja — uslužbenec 
III. vrste, 

1 pomožni računovodja — uslužbe- 
nec IV. vrste, 

2 davčna izvršitelja — uslužbenec 
IV. vrste. 

V. ODSEK ZA NARODNO 
OBRAMBO 

1 šef odseka — uslužbenec II. ali 
III. vrste, 

2 referenta — uslužbenec III. vrste, 
1 pisarniški uslužbenec odseka — 

uslužbenec III. ali IV. vrste. 

VI. ODSEK ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

1 šef odseka — uslužbenec II. ali 
III. vrste, 

I referent — uslužbenec III. vrste, 
1 matičar matičnega okoliša Cerkni- 

ca — uslužbenec III. ali IV. vrste, 
1 matičar matičnega okoliša Stari 

trg — uslužbenec llj. ali IV. vrste, 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste. 

VII. URAD ZA IZMERO IN 
KATASTER ZEMLJIŠČ 

1 šef urada — uslužbenec 1. ali II. 
vrste, 

1 gećmeter — uslužbenec I. ali III. 
Vrste, 

1 katastrski referent — uslužbenec 
Ш. vrste, 

1 geodetski risar — uslužbenec III. 
ali IV. vrste, 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec ill. ali IV. vrste. 

VIII. KRAJEVNI I^RAI?! 
1. Krajevni urad Rakek: 

1 šef (matičar) — uslužbenec Ш. 
vrste, 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste. 

2. Krajevni urad Begunje: 
1 šef (matičar) — uslužberiec III. 

vrste, 
1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 

nec IV. vrste. 
3. Krajevni urad Nova vas; 

1 šef (matičar) — uslužbenec ПТ. 
vrste, 

1 pisarniški uslužbenec — uslužbe- 
nec IV. vrste. 

4. Krajevni urad Stari trg; 
1 šef urada — uslužbenec II. ali III. 

vrste. 
IX. SODNIK ZA PREKRŠKE 

1 sodnik za prekrške — uslužbenec 
r I. ali II. vrste. 

2. člen 
V upravnih organih občinskega 

ljudskega odbora Cerknica se poleg 
delovnih mest, navedenih v prvem 
členu tega odloka, določi 6 priprav- 
niških mest različnih strok. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja 

pa se od 1. decembra 1962. 
Številka; 1/1-010-6/62. 
Cerknica, 13. novembra 1962, 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Franc Kavčič 1. r. 

OBČINA HRASTNIK 
761. 

Na podlagi 2. odstavka 1. točko 
odloka o povečanju sredstev za ose6- 
ne Izdatke javnih uslužbencev (Ur. 
list FLRJ št. 40-549/62) je sprejel ob- 
činski ljudski odbor Hrastnik na seji 
občinskega zbora In zbora proizva- 
jalcev dne 24. novembra 1962 

SKLEP 
o zagotovitvi sredstev za povečanje 

osebnih dohodkov delavcev in 
uslužbencev občinskega ljudskega 
odbora Hrastnik, njegovih zavodov 

fn organizacij 

1. 
Višina sredstev v proračunu ob- 

čine Hrastnik za leto 19G2, določenih 
za osebne dohodke delavcev in usluž- 
bencev občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik, njegovih zavodov in orga- 
nizacij se poveča tako, da se zago- 
tavlja povečanje osebnih dohodkov 
vsakega delavca in uslužbenca za 
čistih 400 din mesečno. 

2. 
Uslužbencem, ki so razvrščeni v 

plačilne razrede, se poveča položaj- 
na plača za znesek, naveden v 1. toč- 
ki ne glede na določene najvišje zne- 
ske položaj nih plač. 

3. 
Delavcem, ki dobivajo poseben 

dodatek, oziroma nadomestilo za ne- 
normiran delovni čas, se poveča do- 
datek oziroma pavšalno nadomestilo. 

4. 
Odločbe, izdane na podlagi tega 

sklepa, ni treba predložiti v presojo 
Zakonitosti po 79. členu zakona o jav- 
nih uslužbencih. 

5. 
Ta sklep velja od dneva objave 

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

Številka: 400-26/62-1. 
Hrastnik; 24. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega' ljudskega odbora; 

Stanko Brečko 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-SISKA 
762. 

Na podlagi določb odloka o ra- 
j<?nlzaciji kmetijske proizvodnje v 
okraju Ljubljana (Glasnik okraja 
LJubljana št. 79-60/60) In 4. člena za- 
kona o izkoriščanju kmetijskega zem- 
ljišča (Ur. 1. FLRJ št. 43-707/59) Je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Siška na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 15. no- 
vembra 1962 sprejel 

ODLOK 
Ji rajonizacijl sadjarske proizvodnje 
n o agrotehničnih ukrepih za novo 

plantažne nasade v občini Ljubijana- 
SiSka 

1. člen 
Da se zagotovi smotrno Izkori- 

ščanje kmetijskih zemljišč za sadjar- 
sko proizvodnjo, se v občini Ljub- 
Ijana-Siška določi naslednji sadjar- 
ski okoliš: območje vasi Rašica. 

2. člen 
V okolišu, navedenem v 1. členu 

odloka, je treba izvršiti obnovo sa- 
dovnjakov na naslednjih kmetijskih 
površinah v k. o. Rašica na pare. št.: 
41, 879, 40, 36, 35, 37, 39, 34, 33, .38, 
232, 233, 20, 19, 32. 42, 31, 21, П78, 30, 
23, 22, 17, 201, 299, 18/1, 219/1, 217, 
218, 220, 227, 228, 226, 221, 213, 222, 
202, 212, 215, 214, 216, 211, 286, 287, 
190/1, 185, 184, 189/1, 183, 188, 127, 
150, 128, 126, 125. 122, Ш, 102, 104, 
105, 100, 101, 129, 130, 137. 149. Ш, 
147, 141/1, 138. 139, 138. 131. 132, 99, 
97, 93. 95/1, 135, 134, 93/5, del 101/1, 
16, 120. 

3. člen 
Na kmetijskih zemljiščih, ki so 

navedena v prejšnjem členu tega od- 
loka, je treba saditi prvovrstni ma- 
terial iz priznanih drevesnic, in si- 
cer: 

Hruške sorte: Wil1iamova, Bosko- 
va in zimska Postrvka, 

Katere sorte hrušk bo treba sa- 
diti na določenih kmetijskih zemlji- 

glasnie 

ščih in razpored sort določa inve- 
sUc • jski progrrn 

4. člen 
Obnova sadovnjakov je dovoljena 

le v obliki strnjenih nasadov in na 
podlagi izdelanih in potrjenih inve- 
sticijskih programov. Pri napravi 
plantažnega nasada hrušk ne morejo 
biti strnjene površine manjše od 
5 ha. 

5. člen 
Na vseh zemljiščih je treba opra- 

viti rigolanje pred saditvijo do glo- 
bine 60 cm. 

6. člen 
Pred rigolanjem je treba vsa zem- | 

Ijišča temeljito pognojiti s hlevskim I 
gnojem in umetnimi gnojili. Količine 
gnojil in njihovo časovno razpore- 
ditev bo določil investicijski pro- 
gram obnove. 

7. člen 
Zaradi zatiranja bolezni in škod- 

ljivcev na sadnem drevju je treba 
Izvajati v nasadih dvakratno zimsko 
škropljenje, dvakratno škropljenja 
pred cvetenjem in najmanj štiri- 
kratno škropljenje po cvetenju. Ka- 
tera kemična sredstva se morajo 
uporabljati za škropljenje ter v kakš- 
ni koncentraciji, določi strokovna 
kmetijska služba. Ta služba tudi do* 
loča sredstva za učinkovito zavaro- 
vanje proti voluharju in divjadi. V 
sadovnjaku se lahko gojijo meo 
vrstami poljske kulture, ki jih določi 
strokovna služba. 

8. člen 
Sadno drevje je treba vsako leto 

obrezovati po navodilih strokovne 
kmetijske službe. 

9. člen 
Ce se obdelovalec kmetijskega 

zemljišča v državljanski lastnini 
brez opravičenega razloga ne drži 
ukrepov, ki so določeni s tem odlo- 
kom, lahko v smislu 92. čl. zakona 
o Izkoriščanju kmetijskega zemlji- 
šča (Ur. 1. FLRJ št. 43-707/59) izvrši 
te ukrepe na njegove stroške kme- 
tijska gospodarska organizacijla. V 
smislu 25. člena temeljnega zakona 
se lahko v tem primeru da kmetij- 
sko zemljišče v prisilno upravo ^ 
čas od enega do petih let. 

_ 10. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 
Številka; 4/26-320-30/62. 

Ljubljana, 15. novembra 1962. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odborai 
Janez Nedog 1. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-VJC-RUDNIK 

703. 
Na podlagi 31. člena zakona o 

cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ I 
št. 27/61), 50. člena zakona o obČifl' 
skih ljudskih odborih (Uradni И5' 
FLRJ št. 19/57) in 27. člona statuta 
občine je občinski ljudski odbo' 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin' 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 10. novembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odlok® 

o ustanovitvi občanskega ccstncg* 
sklada 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi občinske- 

ga cestnega sklada se 13. člen sp^e' 
meni tako, da se glasi: 

»Upravne in administrativne za- 
deve sklada opravlja Stanovanjsk1 

sklad občine Ljubljana-Vič-Rudnik'* 
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2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
Okraja Ljubljana. 

Številka: 402-19/62. 
Ljubljana, 10. novembra 1902. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Ivan Rome 1. r. 

764. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

poračunih in financiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59) 
In 50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list FLRJ 
et. 19/57) in 27. člena statuta občine 
le občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič-Rudnik na seji občinskega zbora 
In na seji zbora proizvajalcev dne 
10. novembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o ustanovitvi občinskega 
komunalnega sklada 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi občinskega 

komunalnega sklada se 7. člen spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Upravne in administrativne za- 
deve sklada opravlja Stanovanjski 
sklad občine Ljubljana-Vič-Rudnik.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 402-18/62. 
Ljubljana, 10. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome L r. 

OBČINA LOGATEC 
765. 

Na podlagi 47/3 in 48. člena za- 
kona o nacionalizaciji najemnih 
Zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. 1. 
PLRJ št. 52/58), 1. odstavka 2. člena 
uredbe o sredstvih za izplačevanje 
in o načinu izplačila odškodnine za 
nacionalizirane najemne zgradbe in 
gradbena zemljišča (Ur. list FLRJ 
št, 42/62) ter 27. člena statuta občine 
Logatec je občinski ljudski odbor 
Logatec na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 20. novem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o obveznosti prispevanja za plače- 
vanje odškodnine in o načinu izpla- 
čevanja odškodnine za nacionalizi- 
rane zgradbe, dele zgradb in grad- 

bena zemljišča 

1. člen 
Vse nacionalizirane stanovanjske 

hiše in vsi uporabniki nacionalizira- 
nih poslovnih zgradb ali njihovih 
delov, ki iz kakršnih koli razlogov 
ne plačujejo stanarine ali najemni- 
ne, morajo prispevati za izplačilo od- 
škodnine prejšnjim lastnikom enaka 
eredstva in v enakih rokih, kot jih 
Prispevajo stanovanjske hiše oz. 
uporabniki poslovnih zgradb In pro- 
storov, ki plačujejo del stanarine oz. 
zakupnine v občinski stanovanjski 

/^klad. 
2. člen 

Prispevki iz 1. čl. tega odloka se 
odmerjajo in Izterjujejo tako, kakor 
del stanarine oz. del zakupnine, ki 
se plačuje v občinski stanovanjski 
sklad. 

3. člen 
Ne gled/e na določilo в. Ičlenp 

Uredbe o sredstvih za Izplačevanje 

In o načinu izplačevanja odškodnine 
za nacionalizirane zgradbe in grad- 
bena zemljišča se sme tudi tistemu 
prejšnjemu lastniku nacionalizira- 
nega nezazidanega zemljišča, ki mu 
kmetijska^ dejavnost ni edini ali 
glavni vir dohodkov, izplačati ugo- 
tovljeni znesek odškodnine v goto- 
vini in naenkrat, oziroma dodeliti 
drugo zemljišče, če je tak način od- 
škodovanja primeren glede na nje- 
gove osebne ali družinske razmere, 
ali če gospodarske ali druge okoli- 
ščine to opravičujejo. 

4. člen 
Ugotovljeni znesek odškodnine za 

nacionalizirane zgradbe ali dele 
zgradb se sme izplačati prejšnjim 
lastnikom glede na njihove socialna 
ali družinske razmere v tako visokih 
obrokih, da se s tem skrajša čas za 
izplačilo na 10 let namesto na 50 let. 

5. člen 
Za zadeve iz 3. in 4. člena tega 

odloka je pristojen svet za družbeni 
plan in finance, ki se pooblašča, da 
imenuje tričlansko komisijo za oce- 
nitev nacionaliziranih nezazidanih 
zemljišč. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

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

Številka: 010-29/62-4. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Peter Nagitč 1. r. 

766. 
Na podlagi 1. člena uredbe o za- 

časnem načinu ureditve prispevka 
investitorjev k stroškom za pripra- 
vo in komunalno ureditev stavbnih 
zemljišč (Ur. list FLRJ št. 19/55), 
27. člena statuta občine Logatec jo 
občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 20. ndovembra 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
prispevkih investitorjev k stroškom 
za pripravo in komunalno ureditev 
stavbnih zemljišč (Glasnik okraja 

Ljubljana št. 23/62) 

1. člen 
3. člen s? spremeni in se pra- 

vilno glasi: 
»Komunalni prispevek znaša za 

stanovanjske gradnje 5 %, za ostalo 
gradnje 8 % od predračunske vred- 
nosti objekta. Individualno ali ko- 
lektivno pogodbo sklene z investi- 
torji občinski ljudski odbor v smi- 
slu 3. odst. 4. člena uredbe o zača- 
snem načinu ureditve prispevka in- 
vestitrfjsv k stroškom za komunalno 
ureditev stavbnih zemljišč. V po- 
godbi se mora določiti obseg del, k! 
se morajo izvršiti in rok plačevanja. 

2. člen 
Ta sprememba odloka velja od 

dneva objave v Glasniku, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. 1. 1962. 

Stev. 420-8/62-3/2. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Peter Naglič 1. r. 

767. 
Na osnovi 2. in 3. odstavka Ц. čl^- 

na zakona o proračunskem prispev- 

ku Iz osebnega dohodka delavcev 
(Ur. 1. FLRJ št. 17/61, 44/61 in 52/61) 
je občinski ljudski odbor Logatec na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajalcev dne 20. novembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi Zavoda »Enotnost«, in- 
vaiiske delavnice, Ljubljana, Gospo- 
svetska cesta 17, plačevanja prora- 
čunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev, ki pripadajo občin- 
skemu ljudskemu odbor Logatec za 

leto 1962 

1. člen 
Zavod »Enotnost« — Invalidske de- 

lavnice Ljubljana, se za leto 1962 
popolnoma oprosti plačevanja tistega 
dela proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev, ki pri- 
pada občinskemu ljudskemu odboru 
Logatec. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega pri- 

st>€vka iz osebnega dohodka delav- 
cev mora Zavod obračunati in vložiti 
v svoj poslovni sklad ter ga kori- 
stiti za razvoj svoje poslovne enote 
v Gorenjem Logatcu. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka; 010-31/62-4. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglič 1. r. 

768. 
Na podlagi 4. odstavka 158. člena 

zakona o javnih uslužbencih je ob- 
činski ljudski odbor Logatec na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 20. novembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o odpravi odloka o poiožajnih 

plačah uslužbencev upravnih orga- 
nov občinskega ljudskega odbora 

Logatec 

1. člen 
Odlok o položajnih plačah usluž- 

bencev upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Logatec (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana, št. 69/62) se 
odpravi. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 113/7-62. 
Datum; 20. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglič 1. r. 

769. 
Na podlagi 2. odstavka 1. točke 

odloka o povečanju sredstev za oseb- 
ne Izdatke javnih uslužbencev (Ur, 
Hst FLRJ št. 40-549/62) Je -občinski 
ljudski odbor Logatec na skupni seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 20. novembra 1962 sprejel 
naslednji 

SKLEP 
o zagotovilu povečanih sredstev za 

osebne Izdatke za uslužbence in 
delavce občinskih organov 

I. 
V V. delu proračuna občinskega 

ljudskega odbora Logatec za tekoče 

leto se zagotovi povečanje sredstev 
za osebne dohodke, ki znašajo me- 
sečno za vsakega uslužbenca in de- 
lavca 680 din, pri tem se vzame kot 
podlaga za obračun število delavcev 
in uslužbencev. 

II. 
Iz sredstev, zagotovljenih za 

osebne dohodke se povečajo usluž- 
bencem in delavcem plače za čistih 
400 din na mesec. 

Uslužbencem, ki so razvrščeni V 
plačilne razrede, se poveča položajna 
plača, uslužbencem, ki imajo skle- 
njeno pogodbo o honorarnem delu 
s polnim delovnim časom, pa se po- 
veča honorar za čistih 400 din na 
mesec. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objav« 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se o«. 
1. oktobra 1962. 

Številka: 010-30/62. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglič 1. r. 

770. 
Na podlagi 16. člena zakona o ve- 

terinarski službi v Ljudski republiki 
Sloveniji (Ur. 1. LRS št. 6/59), 2. Ih 
11. člena temeljne uredbe o finanč- 
no samostojnih zavodih (Ur. 1. FLRJ 
št. 51/53) in 27. člena statuta občine 
Logatec je občinski ljudski odbpir 
Logatec na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
20. novembra 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi veterinarske postaje 

Logatec 

1. 
Zaradi opravljanja strokovno 

operativnih veterinarskih nalog na 
območju občine Logatec se ustanov) 

Veterinarska postaja Logatec (V 
nadaljnjem besedilu: Zavod) kot fi- 
nančno samostojni zavod. 

2. 
Operativno območje zavoda ob- 

sega celotno območje občine Lo~ _ 
gatec. 

3. 
Sedež zavoda je v Logatcu. 

4. 
Zavod ima zlasti tele naloge: 
a) strokovno sodeluje pri zatira- 

nju in preprečevanju živalskih kuž;- 
nih bolezni, zajedalskih in vzrejnih 
bolezni, kolikor Izvajanje posamez- 
nih ukrepov ni izrecno pridržano ve- 
terinarskemu inšpektorju; 

b) opravlja varstveno, razpoznav« 
no in zdravilno cepljenje živali In 
diagnostični postopek zaradi ugotav- 
ljanja kužnih, zajedalskih in vzrej- 
nih bolezni; 

c) zdravi bolne živali; 
d) Izvršuje osemenjevanje In ukre- 

pa za zatiranje jalovosti ter kata- 
strlra domače živali; 

e) proučuje možnosti sanacije ne- 
zdravih predelov v cilju zatiranja 
živalskih kužnih In drugih bolezni^ 

f) seznanja živinorejce z veterl- 
narsko-higlensklml ukrepi za varstve 
zdravja živali, posebno glede zati- 
ranja in preprečevanja živalskih 
kužnih, zajedalskih in vzrejnih bo- 
lezni; 

g) vodi evidenco o zdravstvenem 
stanju živali, o živalskih kužnih bo- 
leznih In zajedalskih boleznih ter 
druge predpisane evidence. 
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Zavod gospodari s premoženjem^ 
ki mu ga da v upravljanje ustanovi- 
telj in s premoženjem, ki ga sam 
ustvari s svojim poslovanjem. 

6. 
Organa zavoda sta upravni c>đbor 

in upravnik; upravni odbor šteje 5 
članov; sestavljajo ga 3 člani, ki jih 
Imenuje izmed veterinarskih in ži- 
vinorejskih strokovnjakov, javnih 
delavcev in državljanov ustanovitelj 
zavoda na predlog pristojnega sveta 
občinskega l judskega odbora, en član, 
ki jsa imenuje izmed uslužbencev za- 
voda ustanovitelj zavoda na predlog 
kolektiva in upravnik zavoda. 

Upravnika zavoda imenuje in raz- 
rešuje občinski ljudski odbor Lo- 
gatec. 

7. 
Zavod ima tele sklade: 
a) poslovni sklad; 
b) rezervni sklad. 

8. 
Plače uslužbencev zavoda se do- 

ločijo s pravilnikom o delitvi oseb- 
nih dohodkov. 

Dokler ni sprejet pravilnik o de- 
litvi osebnih dohodkov, se plače do- 
ločijo po predpisih o plačah in o 
napredovanju javnih uslužbencev* 
plače delavcev pa po predpisih o 
plačah delavcev, zaposlenih pri 
državnih uradih. 

9. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen svet za kmetijstvo in go- 
zdarstvo občinskega ljudskega od- 
bora Logatec. 

10. 
Številka: 022-11/62-3/1. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Peter Naglič 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
771. 

Na podlagi 16. člena zakona o 
organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Ur. list FLRJ št. 22/59), 6. točke 
25. člena zakona o javnih uslužben- 
cih (Ur. list FLRJ št. 53/57) in 2.čle. 
na zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o javnih uslužbencih 
(Ur. list FLRJ št. 31/62) je Občinski 
ljudski 'odbor Vrhnika na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 29. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o sisleinizaciji delovnih mest 

v upravnih organih Občinskega 
ljudskega odbora Vrhnika 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku 

) organizaciji upravnih organov Ob- 
linskega ljudskega odbora Vrhnika, 
)e določijo naslednja delovna mestu 
in najnižja strokovnost. 

I. Urad tajnika; 
1 tajnik — visoka ali višja stro- 

kovna izobrazba in 10 let prakse; 
1 pravni referent in sodnik za pre- 

krške — visoka strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse: 

1 stenodaktilograf in administrativ- 
ni tajnik predsednika in tajnika 
ObLO — srednja strokovna izo- 

brazba. 

П. Oddelek za občo upravo 
in družbene službe: 

1 načelnik oddelka ter referent za 
šolstvo, prosveto — višja strokov- 
na izobrazba in 10 let prakse; 

2 pisarniški uslužbenki in strojepi- 
ski — nižja strokovna izobrazba. 
Odsek za notranje zadeve: 

1 šef odseka in referent za notranje 
zadeve — srednja strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse; 

1 referent za civilno zaščito in po- 
žarno varnost — srednja strokov- 
na izobrazba in 3 leta prakse; 

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

1 referent za register prebivalstva 
in volilne imenike — nižja stro- 
kovna izobrazba. 
Referat za socialno skrbstvo i a 
zdravstvo: 

1 referent za vprašanja invalidov 
in borcev NOV ter socialno var- 
stvo — višja strokovna izobrazba 
in 3 leta prakse; 

1 referent za skrbništvo, varstvo 
družine in zdravstvo — srednja 
strokovna izobrazba in 3 letđ 
prakse; 4 

1 sanitarni inšpektor — srednja 
strokovna izobrazba in 5 let pra- 
kse (bazenski). 
Glavna pisarna: 

1 vodja glavne in sprejemne pisar- 
ne — srednja strokovna izobrazba 
in 3 leta prakse; 

1 pisarniški uslužbenec — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse: 

1 pisarniški uslužbenec — nižja 
strokovna izobrazba. 
Pomožne in tehnične službe; 

1 hišnik — pomožni uslužbenec; 
1 snažilka — nekvalificirana de- 

lavka. 
III. Oddelek za finance; 

i načelnik oddelka — višja stro- 
kovna izobrazba in 10 let prakse; 

f pisarniški uslužbenec in strojepi- 
ska — nižja strokovna izobrazba. 
Referat za proračun: 

1 referent za proračun — srednja 
strokovna izobrazba in 5 let pra- 
kse; 

1 referent za sklade — srednja 
strokovna izobrazba in 3 leta pra- 
kse; 

1 oskrbnik premoženia, ekonomat, 
najemnine SLP in barjanski pri- 
spevek — srednja strokovna izo- 
brazba. 
Referat za imovinsko pravne za- 
deve: 

1 referent za imovinsko pravne za- 
deve — višja strokovna izobrazba 
in 5 let prakse. 
Referat za dohodke: 

1 referent za dohodke samostojnih 
poklicev, registracija računov in 
dohodkov od gospodarstva — sred- 
nja strokovna izobrazba in 3 leta 
prakse; 

1 referent za dohodke od kmetij- 
stva — srednja strokovna izobraz- 
ba in 3 leta prakse; 

1 referent za nišnino in takse — 
srednja strokovna izobrazba; 

1 davčni izterjevalec — nižja stro- 
kovna izobrazba: 

2 davčna knjigovodja — oba s sred- 
njo strokovno izobrazbo in 3 leti 
prakse. 
IV. Oddelek za gospodarstvo: 

1 načelnik oddelka ter referent za 
industrijo in obrt — višja stro- 
kovna izobrazba in 10 let prakse; 

1 pisarniški uslužbenec in strojepi- 
sec — nižja strokovna izobrazba. 
Referat za blagovni promet: 

1 tržni inšpektor in referent za 
blagovni promet — srednja stro- 
kovna izobrazba in 5 let prakse. 
Referat za družbeni plan in sta- 
tistiko: 

i referent za družbeni plan in taj- 

nik komisije za izvajanje pred- 
pisov o delitvi dohodka — sred- 
nja strokovna izobrazba in 5 let 
prakse; 

1 referent za statistiko in analize — 
srednja strokovna izobrazba in 
3 leta prakse. 
Referat za kmetijstvo: 

1 referent za kmetijstvo in kmetij- 
sko inšpekcijo — višja strokovna 
izobrazba in 5 let prakse; 

1 veterinarski inšpektor (bazenski) 
— visoka strokovna izobrazba in 
5 let prakse. 
Referat za gozdarstvo: 

1 referent za gozdarstvo in gozdar- 
sko inšpekcijo — srednja strokov- 
na izobrazba in 5 let prakse. 
Referat za delo: 

i referent za delo in delovno in- 
špekcijo — srednja strokovna izo- 
brazba in 5 let prakse. 

Referat za gradbene, komunalne 
in stanovanjske zadeve ter urba- 
nizem: 

1 referent za gradbene zadeve, 
gradbeno inšpekcijo — srednja 

strokovna izobrazba in 5 let pra- 
kse; 

1 referent za komunalne in stano- 
vanjske zadeve — srednja stro- 
kovna izobrazba in 3 leta prakse. 
V. Odsek za narodno obrambo: 

1 šef odseka za narodno obrambo 
— višja strokovna izobrazba in 
15 let prakse; 

1 referent — srednja strokovna izo- 
brazba in 3 leta prakse; 

1 referent za statistiko in evidenco 
— srednja strokovna izobrazba. 
VI. Zavod za izmero in kataster 

zemljišč: 
1 direktor zavoda in geometer — 

višja strokovna izobrazba in 5 let 
prakse; 

1 geodet — visoka strokovna izo- 
brazba; 

1 katastrski referent — srednja 
strokovna izobrazba in 5 let pra- 
kse; 

1 katastrski referent — nižja stro- 
kovna izobrazba. 
VII. Krajevni urad Borovnica: 

1 šef urada in matičar — srednja 
strokovna izobrazba in 5 let pra- 
kse. 

2. člen 
V upravnih organih ObLO se po- 

leg delovnih mesi, navedenih v 1. 
čl. tega odloka, določi še 5 priprav, 
niških mest za pripravnike raznih 
strok. Pripravniška mesta se raz- 
pisujejo po potrebi. 

3. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih ObLO Vrhnika, 
objavljenem v Glasniku št. 13-127/62 
— uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljublja- 
na, in velja od 1. junija 1962. 

Ste v.: 2/1-010-1/62. 
Datum: 20. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Franci Širok 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
772. 

Občinski zbor občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi je na 
svoji seji dne 23. novembra 1962 na 

GLASNIK 

podlagi 1. odstavka 137. člena zakon« 
o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni Ust LBS 
št. 23-117/57) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor občinskega ljudskega 
odbora Zagorje ob Savi v 6. volilni 
enoti, ki obsega vas Selo pri Zagorju 
ob Savi, kjer je prenehal mandat 
odbornika tov. Bregarja Rudija, ki j« 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v so- 

bo to dne 6. januarja 1963. 

3. člen 
Prednji odlok se objavi v »Glas- 

niku«, uradnem vestniku okra]« 
Ljubljana. 

Številka: 013-2/62-1. 
Datum: 23. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Dušan Koleno 1. r. 

Razpis 
Komisija za uslužbenske zadev« 

občinskega ljudskega odbora Loga- 
tec razpisuje naslednja delovna me- 
sta za: 

upravnika Veterinarske postaja 
Logatec — visoka strokovna izobraz- 
ba in 5 let upravne prakse. 

referenta za stanovanjske in ko- 
munalne zadeve — gradbeni inženir 
s 5 let prakse, ali gradbeni tehnik 
z 10-letno prakso. 

Kolkovane prošnje s kratkim živ- 
ljenjepisom in podatki o strokovni 
izobrazbi je poslati v 15. dneh V0 

objavi Komisiji za uslužbenske za- 
deve ObLO Logatec. 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbora 
ч Logatec 

VSEBINA 
Vabilo na 53. scio OLO. 

758 Odlok o ustanovitvi službe pravne V0' 
moči občino Cerknica. 

759 Odlok o spremembi in dopolnitvi odlO' 
ka o notranji organizaciji upravnih O*' 
sranov občine CerKtiica. 

760 Odlok o sistemizaciji delovnih mest f 

upravnih organih občine Cerknica. 
761 Sklep o zagotovitvi sredstev za pove- 

čanje osebnih dohodkov delavcev i® 
uslužbencev občinskega ljudskega odbo- 
ra, njegovih zavodov in organizacij ob- 
čine Hrastnik. 

762 Odlok o rajonizaciii sadjarske proU' 
vodnje io o agroteliničiiih ukrepih 
nove plantažne nasade občine Ljubijo* 
na-Si.ska 

763 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloke 
o ustanovitvi občinskega cestnega skla' 
da občino Ljubljana-Vič-Rudnik. 

764 Odlok o spremembi in dopolnitvi odlok® 
o ustanovitvi občinskega komunalnega 
sklada občine Ljubljana-Vič-Rudftik. 

765 Odlok o obveznosti prispevka za pj®' 
Čovauje odškodnine in o načinu izplača 
vanja odškodnine za nacionalizirane 
zgradbe, dele zgradb in gradbena zeru' 
liiSča občine Logatec. . 

766 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o prispevkih investitorjev k str^' 
Skom za pripravo in komunalno uredi- 
tev stavbnih zemljišč občine Logatec. 

767 Odlok o sprostitvi Zavoda >Enotnosl< 
invalidske delavnice Ljubljana plečevj- 
nja proračunskega prispevka iz oseb 
nega dohodka delavcev, ki pripadoj/J 
občinskemu ljudskemu odboru za let" 
l%2 občine Logatec. 

768 Odlok o odpravi odloka o položaju^* 
plačah uslužbencev upravnih organo* 
občine Logatec. 

769 Sklep o zagotovilu povečanih sredstc' 
za osebne izdatke za uslužbence in de- 
lavce občine Logatec. 

770 Odločba o ustanovitvi veterinarske P0' 
staje Logatec. 

771 Odlok o sistemizaciji delovnih mest T 

upravnih organih občine Vrhnika. 
772 Odlok o razpisu nadomestnih volite* 

občino Zagorje ob Savi. 
Razpis delovnih mest v upravi obCi»e 

Logatec. 


