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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK 
796. 

Na podlagi 69. člena zakona o jav- 
nih uslužbencih (Uradni list FLRJ 
žt 53/57, 44/58, 1/59, 52/59. 27/60, 
53/60, 52/61 in 31/62) in 8. točke od- 
loka o dodelitvi novoletne nagrade 
uslužbencem in delavcem zveznih 
državnih organov (Uradni list FLffJ 
št. 50-676/62) je občinski ljudski od- 
bor Kamnik sprejel na svoji 53. skup- 
ni seji obeh zborov občinskega ljud- 
skega odbora Kamnik dne 18. decem- 
bra 1962 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade usluž- 
bencem in delavcem upravnih orga- 
nov ObLO Kamnik, okrajnega sodi- 

šča v Kamniku in zavodov 

1. člen i 
Uslužbencem in delavcem v red- 

nem delovnem razmerju ter honorar- 
nim uslužbencem s polnim delovnim 
časom v upravnih organih občinskega 
ljudskega odbora Kamnik, Okrajnega 
sodišča v Kamniku in v samostojnih 
zavodih, nasproti katerim ima ob- 
činski ljudski odbor pravice ustano- 
vitelja, za katere veljajo določbe o 
Plačah iz zakona o javnih uslužben- 
cih, se izplača za leto 1962 novoletna 
nagrada, in sicer: 

1. v višini mesečne plače tistim, 
ki so bili v letu 1962 v službi pri na- 
vedenih organih oz. zavodih več kot 
eedem mesecev; 

2. 50 % mesečne plače tistim, ki 
eo bili v letu 1962 v službi od tri do 
eedem mesecev. 

2. člen 
Novoletne nagrade se izplačajo 

uslužbencem in delavcem prosvetnih 
in drugih zavodov, ki jih je ustanovil 
ObLO Kamnik in imajo svoje pra- 
vilnike o delitvi osebnih dohodkov, 
če v skupnem znesku sredstev za 
osebne dohodke ni Se vračunan zne- 
sek za novoletno nagrado. 

3. čleif 
Novoletna nagrada ne gre usluž- 

bencem in delavcem, ki jim je v 
letu 1962 prenehala služba po 5. ali 
6. točki prvega odstavka 92. člena ali 
po 4., 5, ali 6. točki prvega odstavka 
137. člena zakona o javnih usluž- 
bencih. 

4. člen 
Novoletna nagrada bo Izplačana 

v mesecu decembru 1962. 
5. člen 

S plačo so mišljeni po tem odloku 
vsi redni prejemki, ki se štejejo po 
Veljavnih predpisih za plačo. 

6. člen 
Od novoletne nagrade po tem od- 

loku se ne obračunavajo in ne pla- 
čujejo prispevek za socialno zavaro- 
vanje, stanovanjski prispevek in ne 
nadomestilo prometnim gospodarskim 
organizacijam za ugodnosti v potni- 
škem prometu v letu 1962. 

7. člen 
Novoletna nagrada bo izplačana 

uslužbencem in delavcem upravnih 
organov občinskega ljudskega odbora 
Kamnik in okrajnega sodišča v Kam- 
niku iz občinskega proračuna za le- 
to 1962, uslužbencem in delavcem sa- 
mostojnih zavodov pa iz njihovih 
sredstev, namenjenih za osebne iz- 
datke. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 

Številka: 020-72/62-1/4. 
Kamnik, 18. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol, 1. r. 

797. 
Na podlagi 15. člena in 3. točke 

50. člena zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS št. 19-88/52), 
116. in 119. člena splošnega zakona 
o organizaciji zdravstvene službe 
(Ur. list FLRJ št. 45-585/60) in 106. a. 
zakona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ 
št. 52-847/59, 23-388/61 in 52-767/61), 
je občinski ljudski odbor Kamnik na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
Slzvajalaev dne 18. decembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega zdravstve- 
nega investicijskega sklada za ob- 

močje občine Kamnik 

1. člen 
Ustanovi se občinski zdravstveni 

investicijski sklad občine Kamnik. 

2. člen 
Občinski zdravstveni investicijski 

sklad je pravna oseba. 

3. člen 
Vsi zdravstveni zavodi na območ- 

ju občine Kamnik vplačujejo v ob- 
činski zdravstveni investicijski sklad 
50 % amortizacije od svojih osnovnih 
sredstev in zgradb. Ta sredstva se 
štejejo za posojila skladu in se zdrav- 
stvenim zavodom vračajo po posebni 
pogodbi. 

4. člen 
Dohodki zdravstvenega investicij- 

skega sklada so: 
— del sredstev amortizacije, ki jo 

vplačujejo vsi zdravstveni zavodi z 
območja občine Kamnik, kot določa 
3. člen tega odloka; 

— sredstva, ki Jih določi občinski 
ljudski odbor Kamnik za investicije 
v zdravstvu; 

— sredstva iz sklada zdravstvene- 
ga zavarovanja, ki so določena za 
napredek zdravstvene službe; 

— sredstva, ki Jih vplačajo gospo- 
darske aH druge organizacije; 

— sredstva, ki Jih vplačuje Le- 
karna od sredstev iz dohodka; 

— sredstva, ki Jih vplačujejo 

zdravstveni zavodi, če dosegajo ne- 
sorazmerno visoke osebne dohodke; 

— drugi dohodki (dotacije, po- 
moči darila, obresti od posojil skla- 
da itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se lahko dajejo 

kot posojila zdravstvenim zavodom. 
Sredstva, ki izvirajo iz amortiza- 

cije zdravstvenih zavodov, se smejo 
dajati samo kot posojila za gradnjo 
in opremo zdravstvenih zavodov. 

Iz drugih sredstev sklada se sme- 
jo dajati zdravstvenim zavodom iz- 
jemoma tudi začasna posojila za 
obratna sredstva ter za izvajanje pre- 
ventivnih zdravstvenih ukrepov, ki 
so splošnega pomena. 

6. člen 
Sredstva občinskega zdravstvene- 

ga investicijskega sklada se razpo- 
rejajo z letnim finančnim načrtom, 
ki ga sprejme upravni odbor. 

7. člen 
Občinski zdravstveni Investicijski 

sklad upravlja upravni odbor, ki šte- 
je 9 članov. 

Člane upravnega odbora sklada 
imenuje občinski ljudski odbor. 

8. člen 
Predsednika upravnega odbora Iz- 

volijo člani izmed sebe. 

9. člen 
Sklad ima pravila, ki jih predpiše 

občinski ljudski odbor. 

10. člen 
Sredstva občinskega zdravstvene- 

ga investicijskega sklada so naložena 
pri Komunalni banki Kamnik, ki 
opravlja za sklad posojilno in admi- 
nistrativno službo. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 020-74/62-1/1. 
Kamnik, 18. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol, 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
798. 

Na podlagi 39. člena zakona o 
proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
štev. 52-847/59) in 3. točke 27. člena 
statuta občine Kočevje Je občinski 
ljudski odbor Kočevje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 26. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
e rebalansu proračuna občine 

Kočevje za leto 1962 
1. člen 

Proračun občinskega ljudskega 
odbora Kočevje za leto 1962 obsega: 

(v dinarjih) 
L Dohodke v znesku 448,300.000 

ki se zmanjšujejo za: 
1. 8,7 % od skupnih vi- 

rov dohodkov za 
sklad za skupno fi- 
nanciranje strokov- 
nega šolstva za ob- 
močje okraja Ljub- 
ljana 22,028.000 

2. 15,2 % od skupnih 
virov dohodkov za 
sklad za skupno fi- 
nanciranje negospo- 
darskih investicij na 
območju okraja 
Ljubljana 38,486.000 

3. odvod v 10% poseb- 
no proračunsko re- 
zervo 25,944.000 

Tako da ostane za fi- 
nanciranje proračuna 361,922.000 

II. Izdatke v znesku 361,922.000 

2. člen 
Z dnem objave tega odloka pre- 

neha veljati odlok o proračunu ob- 
čine Kočevje za leto 1962, ki je ob- 
javljen v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana št. 44/62. 

Ta odlok se uporablja od 1. Ja- 
nuarja 1962. 

Številka: 010-17/62-4/1. 
Kočevje, 26. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina, 1. r. 

Pregled dohodkov in izdatkov 
proračuna občine Kočevje 

za leto 1962 
A. Dohodki: 
1. del — Skupni dohodki 255,198.000 
2. del — Posebni dohodki 122,757.300 
3. del — Dohodki držav- 

nih organov 8,000.000 
4. del — Ostali dohodki 22,500.000 
6. del — Prenesena sred- 

stva 25,925.000 
Posojilo KB 16,000.000 
Skupaj 448,380.000 

Odvod v sklad in 10 % 
posebno proračunsko re- 
zervo 86,458.000 
B. Izdatki: 

1. del — Prosveta 17,955.000 
2. del — Socialno skrbstvo 23,925.000 
3. del — Zdravstvo 22,940.000 
5. del — Državna uprava 93,063.650 
6. del — Komunala 12,600.000 
7. del — Negospodarske 

investicije 6,800.000 
8. del — Dotacije 147,900.000 
9. del — Obveznosti in 

garancije 22,045.000 
10. del — Proračunska 

rezerva 14,694.000 
Skupaj 361,922.000 

799. 
Na podlagi 49. in 77. člena zakona 

o proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59, 23/61, 52/61 in 28/62) Je ob- 
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činski ljudski odbor Kočevje na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 26. decembra 19G2 sprejel 

ODLOK 
o financiranju proračunskih potreb 
občine Kočevje za čas od 1. januarja 

do 31. marca 
1. člen 

Dokler ne bo sprejet občinski pro- 
račun za 1. 1963, se bodo proračun- 
ske potrebe občine Kočevje začasno 
financirale za čas od 1. januarja do 
31. marca 1963 na podlagi tromeseč- 
nega načrta dohodkov in izdatkov po 
splošnih določbah proračuna občine 
Kočevje za leto 1962. 

2. člen 
Tromescčni načrt izdatkov ne 

eme preseči 25 % izvršenih izdatkov 
po občinskem proračunu za leto 1962. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani oz. 

porabljeni na podlagi, tega odloka, 
so sestavni del proračuna občine za 
leto 1963. 

4. člen 
Odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnefrn vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1963. 

Številka: 400-25/62-4/1. 
Kočevje, 26. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina, 1. r. 

800. 
Na podlagi 12. čl. zakona o pro- 

računskem prispevku iz osebnega do- 
hodka delavcev (Uradni list FLRJ 
St. 17/61, 44/61, 52/61 in 30/62) ter 
8. in 10. člena statuta občine Kočevje 
Je občinski ljudski odbor Kočevje na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 26. decembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
dopolnilnem proračunskem prispevku 

iz osebnega dohodka delavcev 
za leto 1963 

1. člen 
Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku iz osebnega dohodka 
delavcev (»Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 55/62) velja tudi v letu 1963. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 010-6/62-4/1. 
Kočevje, 26. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Drago Benčina, 1. r. 

801. 
Na podlagi 8. točke odloka o do- 

delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih državnih 
organov in zavodov (Ur. list FLRJ 
št. 50/62) je občinski ljudski odbor 
Kočevje na 29. seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dno 
26. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi novoletne nagrade 

uslužbencem in delavcem občinskih 
organov in zavodov 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki so 

v stalnem delovnem razmerju z ob- 
činskim ljudskim odborom Kočevje, 
ter uslužbencem in delavcem občin- 
skih organov in. samostojnih zavo- 
dov, za katere veljajo določbe zakona 

o javnih uslužbencih, se izplača za 
leto 1962 novoletna nagrada. 

2. člen 
Honoralni uslužbenci občinskega 

ljudskega odbora Kočevje, občinskih 
zavodov in organov imajo pravico do 
novoletne nagrade, če je honorarna 
služba njihov redni in glavni poklic 
in če so zaposleni poln redni delov- 
ni čas. 

3. člen 
Novoletna nagrada se izplača 

uslužbencem in delavcem, ki so bili 
zaposleni v letu 1962 več kot 7 me- 
secev v višini 100 % rednih enome- 
sečnih prejemkov. Delavcem in 
uslužbencem, ki so bili zaposleni 3 do 
7 mesecev, pa se izplača 50 % eno- 
mesečnih rednih prejemkov. 

4. člen 
Pod uslužbenci in delavci, nave- 

denimi v 1. členu, so mišljeni usluž- 
benci in delavci, ki prejemajo svoje 
osebne dohodke po predpisih zakona 
o javnih uslužbencih. 

5. člen 
S plačo po 1. členu so mišljeni v 

smislu tega odloka redni osebni do- 
hodki, tj. temeljna plača, položajna 
plača in z zakonitimi predpisi pri- 
znani posebni dodatki. 

6. člen 
Pri izplačilu novoletnih nagrad se 

obračunava le proračunski in dopol- 
nilni proračunski prispevek. 

7. člen 
Novoletna nagrada se izplača v 

mesecu decembru v breme proračun-' 
skih sredstev posameznega organa 
oziroma zavoda, oziroma iz njegove- 
ga sklada za nagrajevanje. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Številka: 113-25/62-1/1. 
Kočevje, 26. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina, 1. r. 

802. 
Na podlagi 2. in 3. odstavka 11. čle- 

na zakona o proračunskem prispevku 
iz osebnega dohodka delavcev (Ur. 
list FLRJ št. 17/61, 44/61, 52/61 in 
30/62) je občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora In na 
seji zbora proizvajalcev dne 26. de- 
cembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi »Damsko frizerskega sa- 
lona« Kočevje dela proračunskega 

prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev 

1. člen 
V letu 1962 se »Damsko frizerski 

salon« Kočevje oprosti plačevanja ti- 
stega dela proračunskega prispevka 
iz osebnega dohodka delavcev, ki 
pripada občini Kočevje. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega pri- 

spevka iz osebnega dohodka delav- 
cev vloži podjetje v svoj poslovni aH 
rezervni sklad. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1962. 

Številka: 420-29/62-4/1. 
Kočevje, 26. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina, 1. r. 

803. 
Na podlagi 16. člena zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list LRS št. 22/52) in na podlagi 
11. točke 27. člena statuta občine Ko- 
čevje je občinski ljudski odbor Ko- 
čevje na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 27. novem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega odbora 

Kočevje, 

tako da se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o organizaciji upravnih organov 

občinskega ljudskega odbora Kočevje 

1. člen 
S tem odlokom se predpiše orga- 

nizacija upravnih organov občinske- 
ga ljudskega odbora Kočevje. 

2. člen 
Za uresničevanje nalog iz 50. čle- 

na zakona o organizaciji uprave ljud- 
skih odborov ima ljudski odbor 
tajnika. 

Tajniku je pri opravljanju admi- 
nistrativnih in strokovnih opravil z 
njegovega delovnega področja v po- 
moč urad tajnika, ki se ustanovi kot 
posebna organizacijska enota v upra- 
vi ljudskega odbora. 

3. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora Kočevje so: 
Temeljni upravni organi: 

I. Oddelek za splošne in notra- 
nje zadeve. 

II. Oddelek za gospodarstvo in 
komunalne zadeve. 

III. Oddelek za finance. 
IV. Oddelek za medobčinske in- 

špekcijske službe. 
V. Odsek za narodno obrambo. 

Posebni upravni organi: 
I. Zavod za izmere in kataster 

zemljišč. 
II. Krajevni urad Draga. 

III. Krajevni urad Kočevska reka. 
IV. Krajevni urad Vas-Fara. 
V. Krajevni urad Osilnica. 

'VI. Krajevni urad Predgrad. 
Drugi organi: 
I. Sodnik za prekrške. 

4. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Kočevje so: 

I. V oddelku za splošne in notx-a- 
nje zadeve: 

1. referat za invalidske zadeve in 
zadeve borcev NOV; 

2. referat za socialno varstvo; 
3. referat za mladinsko varstvo; 
4. glavna pisarna; 
5. sprejemna pisarna; 
6. ekonomat; 
7 pomožno tehnične službe. 
Odsek za notranje zadeve; 
8. referat za javni red in mir; 
9. referat za požarno varnost in 

civilno zaščito; 
10. referat za promet; 
11. referat za prijavno in odjav- 

no službo; 
12. matična služba. 
II. V oddelku za gospodarstvo in 

komunalne zadeve; 
1. referat za splošno gospodarske 

zadeve; 
2. referat za gradnje in urbani- 

zem; 
3. referat za stanovanjske In ko- 

munalne zadeve; 
4. referat za plače in delovne od- 

nose; 
5. referat za kmetijstvo; 
6. referat za gozdarstvo. 
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III. V oddelku za finance; 
1. referat za plan in analize; 
2. referat za statistiko in evidenco', 
3. referat za imovinsko-pravne 

zadeve; 
4. referat za kontrolo dohodkov; 
5. referat za proračun; 
6. referat za sklade. 
Odsek za dohodke; 
7. referat za dohodke Iz obrti; 
8. referat za dohodke od prebi- 

valstva; 
9. referat za takse in izdajo po- 

trdil; 
10. referat za davčno knjigovod- 

stvo; 
11. referat za davčno izterjavo. 
IV. V oddelku za medobčinske in- 

špekcijske službe: 
1. gradbeni inšpektor; 
2. veterinarski inšpektor; 
3. tržni inšpektor; 
4. sanitarni inšpektor; 
5. delovni inšpektor. 
V. V zavodu za izmere in kata- 

ster zemljišč: 
1. referat za tehnično službo; 
2. referat za komunalne zadeve In 

podzemni kataster; 
3. referat za knjigovodstvo nepre- 

mičnin. 
V odseku za narodno obrambo, 

krajevnih uradih in pri sodniku za 
prekrške ni notranjih organizacijskih 
enot. 

5. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o notranji organizaciji uprav- 
nih organov občinskega ljudskega 
odbora Kočevje, objavljen v »Glas- 
niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana št. 76/60. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva pbjave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-25/62-2/1. 
Datum: 27. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina, 1. r. 

804. 
Na podlagi 25. člena zalcona o 

osnovni šoli (Ur. list LRS št. 32/59) 
in po predlogu sveta za šolstvo občin- 
skega ljudskega odbora Kočevje je 
občinski ljudski odbor Kočevje spre- 
jel na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 27. novembra 1962 
naslednjo 

ODLOČBO 
o reorganizaciji mreže osnovnih Sol 

na območju občine Kočevje 
1. 

Z dnem 31. decembra 1962 se 
ukinejo kot samostojni zavodi na- 
slednje osnovne šole na območju ob- 
čine Kočevje: 

a) Osnovna šola Kočevska Reka, 
b) Osnovna šola Stara cerkev, 
c) Osnovna šola Mozelj, 
č) Osnovna šola Livold, 
d) Osnovna šola Zeljne, 
e) Osnovna šola Onek, 
f) Osnovna šola Koprlvnik, 
g) Osnovna šola Vimolj, 
h) Osnovna šola Predgrad, 
i) Osnovna šola Laze, 
j) Osnovna šola Banja loka, 
k) Osnovna šola Osilnica, 
1) Osnovna šola Knežja lipa, 

m) Osnovna šola Polom, 
n) Osnovna šola Stari log, 
o) Osnovna šola Trava, 
p) Osnovna šola Podpreska, 
r) Osnovna šola Novi kot, 
s) Osnovna šola Struge. 

2. 
Samostojni zavodi na območju 

občine Kočevje ostanejo naslednje 
osnovne šole; 
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a) Osnovna šola Mirka Bračiča v 
Kočevju, 

b) Osnovna šola Jožeta Seška v 
Kočevju, 

c) Osnovna šola Vas—Fara. 
V tem členu navedene šole se 

Preimenujejo v centralne osnovne 
fiole. Osnovne šole, navedene v 1. čle- 
nu te odločbe se preimenujejo v po- 
družnične šole. 

3. 
Centralnim osnovnim šolam se 

Priključijo šole iz 1. točke te odločbe; 
a) Centralni osnovni šoli Mirka 

Bračiča v Kočevju naslednje osnov- 
ne šole: Laze, Predgrad, Vimolj, 
Knežja lipa, Mozelj, Kočevska reka 
in Livold. 

b) Centralni osnovni šoli Jožeta 
Seška v Kočevju naslednje osnovne 
Sole: Stara cerkev. Zeljne, Polom, 
Stari log, Struge, Onek, Novi kot. 
Trava, Podpreska in Koprivnik. 

c) Centralni osnovni šoli Vas-Fara 
Podružnici Osilnica in Banja loka. 

4. 
Za podružnične šole veljajo pra- 

vila in pravilniki centralne osnovne 
Žole. Podružnične šole imajo v skla- 
du s pravilniki centralnih šol svoje 
šolske odbore. 

5. 
Ta odloča stopi v veljavo 1. ja- 

nuarja 1963 in se objavi v »Glas- 
niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 61-57/62-5/2. 
Datum: 27. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Drago Benčina, 1. r. 

OBČINA UUBUANA-SIŠKA 
805. 

Na podlagi čl. in 77 zakona o 
Proračunih in financiranju samostoj- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59) 
'n 25. člena statuta ObLO Ljubljana- 
Silka je občinski ljudski odbor Ljub- 
IJana-Siška na seji občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 25. de- 
cembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 

skih Izdatkov za razdobje 
januar—marec 1963 

1. člen 
Ker proračun za leto 1963 še ni 

BPrejet, se odobrava začasno finan- 
ciranje proračuna za razdobje ja- 

! Пцаг—marec 1963 na podlagi prora- 
čuna za leto 1962 in po njegovih 
splošnih določbah. 

2. člen 
V času začasnega finaciranja za 

knuar—marec 1963 smejo izdatki 
Znašati največ 25 % proračuna za 
leto 1962. o X1 3. člen 

Plan začasnega financiranja pro- 
računa za januar—marec 1963 je se- 
stavni del proračuna za leto 1963. 

4. člen 

Ta odlok velja takoj. 
Številka: 1/1-401-23/62. 
Ljubljana, 25. decembra 1902. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Janez Nedog, 1. r. 

806. 

Na podlagi 25., 62. in 128. člena 
iakona o osnovni šoli (Ur. list LRS 
St. 32/59), priporočila sveta za šolstvo 
tRS št. 61/A-69/62-4 z dne 30. junija 
1962 In na predlog sveta za šolstvo, 

proeveto in kulturo ObLO Ljubljana- 
Siška je občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Šiška na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
25. decembra 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o reorganizaciji mreže osnovnih šol 
za šolske okoliše Vodice, Utik in 
Skaručna v občini Ljubljana-Slška 

1. 
Zaradi strokovnega dviga učnega 

kadra, izboljšanja in poenotenja ad- 
ministrativno-finančnega poslovanja 
ter personalne službe se ukineta kot 
finančno samostojna zavoda nasled- 
nji osnovni šoli na območju občine 
Ljubljana-Siška: ^ 

a) Osnovna šola Skaručna, 
b) Osnovna šola Utik. 

2. 
Finančno samostojni zavod za ob- 

močji ukinjenih šol Skaručna in Utik 
postane Osnovna šola Franca Marca 
Vodice, ki se preimenuje v centralno 
osnovno šolo. Osnovni šoli iz 1. člena 
te odločbe se preimenujeta v podruž- 
nični šoli. 

3. 
Cetralna osnovna šola ih podruž- 

nični šoli Imajo skupen šolski odbor, 
ki ima 23 članov. 

4. 
Za podružnični šoli veljajo pravi- 

la in pravilniki centralne osnovne 
šole. Podružnični šoli imata v skladu 
s pravili centralne šole svoje zastop- 
nike v šolskem odboru. 

5. 
Ta odločba začne veljati z dnem 

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

Številka: 2/10-61-59/62. 
Ljubljana, 25. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Janez Nedog, 1. r. 

OBČINA 
LJUBLJAHA-VIC-RUDNIK 

807. 
Na podlagi 8. točke odloka o do- 

delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem zveznih državnih 
organov, samostojnih zavodov in or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ št. 50-67/62), 
27. člena statuta občine ter po skle- 
pu seje občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev z dne 15. decembra 
1962 izdaja občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ODLOK 
o novoletni nagradi uslužbencem in 
delavcem občinskega ljudskega od- 

bora Ljubljana-Vič-Rudnik 
in njegovih zavodov 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem samo- 

stojnih zavodov, nasproti katerim 
imajo občinski organi pravice usta- 
novitelja, za katere veljajo določbe 
o plačah iz zakona o javnih usluž- 
bencih in ki so v rednem delovnem 
razmerju ter honorarnim uslužben- 
cem s polnim delovnim časom se 
izplača za leto 1962 novoletna na- 
grada, in sicer: 

a) v višini mesečne plače — ti- 
stim, ki so bili v letu 1962 v službi 
več kot sedem mesecev; 

b) 50 % mesečne plače — tistim, 
ki so bili v letu 1962 v službi od treh 
do sedmih mesecev. 

Nagrada se izplača tudi predsed- 
niku in podpredsedniku ObLO, 

2. člen 
Novoletna nagrada ne gre usluž- 

bencem in delavcem, ki jim je v 
letu 1962 prenehala služba po S. in 
6 točki prvega odstavka 92. člena ali 
po 4., 5. ali 6. točki prvega odstavka 
137. člena zakona o javnih usluž- 
bencih. 

3. člen 
Novoletna nagrada se izplača tudi 

uslužbencem in delavcem tistih sa- 
mostojnih zavodov, pri katerih se 
vrši preizkus novega plačnega si- 
stema po 18. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o 
javnih uslužbenciv (Uradni list FLRJ 
št. 52/61), če osebni dohodki niso že 
povečani za ustrezni del iz sredstev, 
predvidenih za novoletno nagrado. 

4. člen 
Novoletna nagrada se Izplača V 

mesecu decembru 1962. 

5. člen 
S plačo so mišljeni po tem odloku 

vsi redni prejemki, ki se štejejo po 
veljavnih predpisih za plačo. 

6. člen 
Od novoletne nagrade po tem od- 

loku se ne obračunavajo In ne pla- 
čujejo prispevek za socialno zavaro- 
vanje, stanovanjski prispevek in ne 
nadomestilo prometnim gospodar- 
ski morganizacijam za ugodnosti v 
potniškem prometu v letu 1962. 

7. člen 
Novoletna nagrada se izplača 

uslužbencem in delavcem samostoj- 
nih zavodov iz njihovih sredstev, na- 
menjenih za osebne izdatke oziroma 
iz sredstev njihovih skladov, name- 
njenih za nagrajevanje delavcev in 
uslužbencev. 

Novoletno nagrado izplača zavod, 
pri katerem je uslužbenec in delavec 
zaposlen oziroma pri katerem je bil 
zaposlen, ko mu je prenehala služba. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

ObLO je pooblaščen, da izda po po- 
trebi obvezno pojasnilo za izvajanje 
tega odloka. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 113-030/62. 
Ljubljana, 20. decembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome, 1. r. 

808. 
Na podlagi 13., 106. in 107. člena 

zakona o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52-847/59) in 2. tč. 27. člena 
statuta občine, je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 24. novembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za negospodarske 

Investicije občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
Ustanovi se sklad za negospodar- 

ske investicije občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Vič-Rudnik (v na- 
daljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. prispevek občine, 
2. del amortizacije trgov, lokalov, 

katerih investitor Je bila občina. 

8. anuitete In obresti od odobre- 
nih posojil, 

4. posojila, ki jih bo sklad naje- 
mal, 

5. dotacije in drugi dohodkL 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

financiranje važnejših negospodar- 
skih investicij občinskega pomena na 
področju zdravstva, komunalnih 
služb, varstva otrok in drugih nego- 
spodarskih investicij v skupno korist 
občanov; za plačilo investicijskih ob- 
veznosti iz preteklih let; za plačilo 
anuitet za investicije iz področja, za 
katerega je sklad ustanovljen. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za ne- 

gospodarske investicije lahko kot do- 
dacija ali kot posojilo. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad Ima pravila, s katerimi se 

določi organizacija in način pošlo, 
vanja sklada. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor predstavlja predsed- 
nik in 4 člani, ki jih imenuje ljud- 
ski odbor. Mandatna doba upravnega 
odbora traja dve leti. 

7. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotne 

rezerve, letno vlaganje v rezervo In 
rok, do katerega mora rezerva doseči 
višino sklada, predlaga upravni od- 
bor sklada. 

8. člen 
Sklad posluje po določbah zakona 

o proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov. Dohodki in izdatki 
sklada za vsako leto se določijo s fi- 
nančnim načrtom. Finančni načrt 
sprejme v skladu s programom ne- 
gospodarskih investicij upravni od- 
bor sklada. 

9. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje zadeve: 
— predlaga pravila sklada, 
— sestavi program negospodar- 

skih investicij, 
— sprejema finančni načrt sklada^ 
— spremlja izvrševanje del, za 

katera so dana sredstva sklada, 
— sprejema zaključni račun 

sklada. 
10. člen 

Administrativne zadeve sklada 
opravlja stanovanjski sklad občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

11. člen 
Naredbodajalec za izvrševanje fi- 

načnega načrta sklada je predsednik 
upravnega odbora sklada oziroma 
član, ki ga določi upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, -uporablja pa 
se od 1. Januarja 1962. 

Številka: 402-21/62. 
Ljubljana, 24. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome, 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
809. 

Na podlagi 69. člena zakona o jav- 
nih uslužbencih (Ur. list FLRJ, St. 
53/57) In na podlagi odloka IS LRS O 
dodelitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem državnih organov in 
javnih zavodov (Ur. list LRS, St. 38/62), 
je občinski ljudski odbor Medvode 
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sprejel na svoji seji občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev z dne 21. dec. 
1962. 

ODLOK 
o delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem In delavcem upravnih organov ob- 
činskega ljudskega odbora Medvode In 

zavodov 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, zaposle- 

nim v upravnih organih občinskega 
ljudskega odbora Medvode in zavodih, 
se izplača za leto 1962 novoletna nagra- 
da in sicer: 

1. uslužbencem in delavcem, ki so 
bili v tekočem letu zaposleni nad se- 
dem mesecev v višini 100% njihove 
mesečne plače, 

2. uslužbencem in delavcem, ki so 
bili v tekočem letu zaposleni od treh 
do sedem mesecev pa v višini SOV« 
njihove mesečne plače. 

Honorarnim uslužbencem, zaposle- 
nim pri občinskem ljudskem odboru 
in zavodih, pripada novoletna nagrada 
v isti višini, če izpolnjujejo zgoraj na- 
vedene pogoje in če so zaposleni polni 
redni delovni čas ter je njihova zapo- 
slitev stalna. 

2. člen 
S plačo so mišljeni v smislu tega 

odloka temeljna in položaj na plača. 

3. člen 
Novoletna nagrada se izplača v me- 

secu decembru 1962. 

4. člen 
Novoletna nagrada uslužbencem 

upravnih organov občinskega ljudske- 
ga odbora Medvode bo izplačana iz 
sredstev proračuna občinskega ljud- 
skega odbora Medvode za leto 1962, 
uslužbencem in delavcem zavodov pa 
iz sredstev, namenjenih za osebne iz- 
datke oziroma iz njihovih skladov za 
nagrade delavcem in uslužbencem. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se 

ga v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 01046/62-04 
Medvode, 12. dec. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte I. r. 

OBČINA RIBNICA 
810. 

Na podlagi 8. točke odloka o dode- 
litvi novoletne nagrade uslužbencem in 
delavcem zveznih državnih organov, 
samostojnih zavodov in organizacij 
(Ur. list FLRJ, št. 50/62) je Občinski 
ljudski odbor Ribnica na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 24. decembra 1962 sprejel 

ODLOK 
O delitvi novoletne nagrade uslužben- 
cem in delavcem občinskega ljudske- 
ga odbora Ribnica, samostojnih zavo- 

dov in organizacij 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem, ki so v 

stalnem delovnem razmerju z občin- 
skim ljudskim odborom Ribnica ter 
uslužbencem in delavcem občinskih 
organizacij in zavodov, za katere ve- 
ljajo določbe zakona o javnih usluž- 
bencih se izplača za leto 1962 novo- 
letna nagrada v višini mesečne plače. 

2. člen 
Novoletna nagrada se izplača usluž- 

bencem in delavcem, ki so bili na dan 
1. decembra 1962 v delovnem razmerju 
z omenjenimi organi, organizacijami in 
zavodi. 

3. člen 
S plačo so mišljeni v smislu tega 

odloka temeljna in položa!r,-> in 
posebni dodatek. 

4. člen 
Novoletna nagrada bo izplačana 

uslužbencem in delavcem občinskega 
ljudskega odbora Ribnica in občinskih 
zavodov iz občinskega proračuna za 
leto 1962, uslužbencem in delavcem sa- 
mostojnih zavodov iz 1. člena tega od- 
loka pa iz njihovih sredstev, namenje- 
nih za osebne dohodke oz. iz njihovih 
skladov, namenjenih za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev. 

5. člen 
Od nagrade, izplačane po tem od- 

loku, ni treba obračunati in plačati 
prispevka za socialno zavarovanje in 
ne stanovanjskega prispevka. 

6. člen 
Honorarni uslužbenci občinskega 

ljudskega odbora Ribnica, občinskih 
zavodov in organizacij imajo pravico 
do novoletne nagrade, če je honorar 
na služba njihov redni in glavni po- 
klic in če so zaposleni polni delovni 
čas. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

je pooblaščen, da v okviru razpolož- 
ljivih sredstev zagotovi izplačilo na- 
grad v smislu določb tega odloka. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 1134/62-01 
Datum: 24. dec. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic 1. r. 

811. 
Na podlagi 47. člena zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 22-119/59) in Z 
člena pravilnika o službi pravne po- 
moči pri ljudskih odborih (Ur. list 
FLRJ, štev. 27-388/66) sta občinski 
zbor in zbor proizvajalcev občinskega 
ljudskega odbora Ribnica na ločenih 
sejah, dne 24. decembra 1962 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi službe pravne pomoči pri 
občinskem ljudskem odboru Ribnica 

1. člen 
Pri občinskem ljudskem odboru 

Ribnica se ustanovi služba pravne po- 
moči zato, da daje pravno pomoč dr- 
žavljanom, hišnim svetom, krajevnim 
skupnostim in družbenim organizaci- 
jam. 

2. člen 
Pravna pomoč obsega: 
1. dajanje ustnih pravnih nasvetov, 

2. sestavljanje vlog, prošenj, predlo- 
gov, pritožb in drugih zahtevkov, 

3. sestavljanje tožb in listin v 
upravnem postopku, 

4. zastopanje pred upravimi organi 
v upravnem postopku, postopku pri 
zavodih, ki opravljajo javno službo ter 
pri gospodarskih organizacijah. 

3. člen 
Pravna pomoč se daje praviloma 

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

Vsakršnega vplačila za dajanje 
pravne pomoči so oproščeni: 

— otroci padlih borcev In žrtev fa- 
šističnega nasilja, če niso zaposleni, 

— osebe, ki imajo 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 Ribnica. 

Državljani, ustanove in organizacije, 
ki so oproščeni plačil za dajanje prav- 
ne pomoči, morajo dokazati naslov za 
oprostitev z ustreznimi potrdili oziro- 
ma listinami. 

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

4. člen 
V službi pravne pomoči opravljajo 

strokovno delo in dajejo pravno po- 
moč stalni in honorarni uslužbenci ob- 
činskega ljudskega odbora, ki imajo 
dokončano pravno fakulteto in vsaj tri 
leta prakse v upravnih zadevah. 

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

Administrativno tehnično delo za 
službo pravne pomoči opravlja odde- 
lek za splošne zadeve občinskega ljud- 
skega odbora. 

5. člen 
Izdatki, ki so potrebni za službo 

pravne pomoči, se zagotove v občin- 
skem proračunu, dohodki službe prav- 
ne pomoči pa se stekajo v proračun 
občine. 

6. člen 
Svet za splošno upravo in notra- 

nje zadeve lahko izda po potrebi navo- 
dilo za tolmačenje določb tega odlo- 
ka, zlasti tudi določi delovni čas za 
dajanje pravne pomoči. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 03-2/1962-01 
Ribnica, 24. dec. 1962 

Franc lic 1. r. 

812. 
Na podlagi S. in 47. člena uredbe a 

povračilu potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Uradni list FLRJ, 
št. 9/60, 15/61 in 21/61) ter 1. člena 
uredbe o povračilu potnih in drugih 
stroškov javnih uslužbencev (Uradni 
list FLRJ, št. 16/62) je Občinski ljudski 
odbor Ribnica na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
24. dec. 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o višini dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestilo za 
ločeno življenje in kilometrini za usluž- 
bence Občinskega I j ud: kega odbora 
Ribnica ter občinskih zavodov In or- 

ganizacij 

1. člen 
2. člen odloka o višini dnevnic za 

uradna potovanja, nadomestilu za lo- 
čeno življenje in kilometrini za usluž- 
bence organov občinskega ljudskega 
odbora Ribnica, njegovih zavodov in 
organizacij (Glasnik — uradni vestnik 
okraja Ljubljana št. 7/62) se spremeni 
in sicer: 

Uslužbencem občinskih orgi 
pripada za potovanje na območju 
čine dnevnica in sicer: 

1. Uslužbencem, ki so razvršen 
XI. plačilnega razreda in teh. os 
— 1700 dinarjev; 

2. uslužbencem, ki so razvrščen 
X. plačilnega razreda naprej in 
ničnemu osebju z izobrazbo visoke 
lificiranega delavca — 2000 dinarji 

Za službena potovanja v kraj( 
ven občine pa lahko tajnik občir 
ga ljudskega odbora v posebno t 
vičenih primerih odredi višjo dnev 
in sicer: 

a) za uslužbence pod točko 1 
člena do 2000 dinarjev, 

b) pod točko 2 pa 2500 dinarjei 

2. člen 
5. člen odloka se spremeni ii 

pravilno glasi: 
Uslužbencem, ki potujejo na 

benem potovanju z lastnim vozi 
pripada za vsak prevoženi kilore 
povračilo in sicer za avtomobil 2! 
narjev; za motorno kolo 15 dinai 
za moped in kolo 8 dinarjev ter pa 
prehojeni kilometer prav tako 5 
narjev. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objai 

»Glasniku«, uradnem vestniku ok 
Ljubljana. 

Številka: 114-2/62-01 
Ribnica, 24. dec. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odi 

Franc lic I. r, 

VSEBINA 
796 — Odlok o dodelitvi novoletne s. „ 

nsliiibencera in delavcem npra 
organov občinskega ljudskega odi 
okrajnega sodišča v Kamniku in 
vodov oDčine Kamnik, 

797 — Odlok o ustanovitvi občins 
zdravstvenega investicijskega sk 
za območje občine Kamnik, 

798 — Odlok o rebalansu proračuna za 
1962 občine Kočevje, 

799 — Odlok o finansiranju proračun 
potreb za čas od 1. januarja 
31. marca 196,5 občine Kočevje, 

800 — Odlok o podaljšanju veljavnosti 
loka o dopolnilnem proračunskem 
spevku iz osebnega dohodka di 
cev za loto 1963 občine Kočevje, 

801 — Odlok o dodelitvi novoletne nng 
uslužbencem in delavcem občin 
organov in zavodov občine Koč« 

802 — Odlok o oprostitvi >Dam!>ko-fr 
skega salona« Kočevje dela pi 
čunskega prispevka iz osebnega 
hodka delavcev občino Kočevje, 

в#5 — Odlok o spremembi in dopolnitvi 
loka o notranji organizaciji upra 
organov občinskega ljudskega ud 
Kočevje, 

804 — Odločba o reorganizaciji m 
osnovnih iol občine Kočevje, 

80? — Odlok o začasnem finoneiranju 
računskih izdatkov za razdobje 
nuar—marec 1963 občine Ljublj 
Siika, 

806 — Odločba o reorganizaciji mreže os 
nih Sol za fiolske okolico Vodice, 
in Skaručna občine Ljubljnna-Si 

807 — Odlok o novoletni nagradi usluž 
cem in delavcem občinskega Ijud 
ga odbora in njegovih zavodov 
čine Ljubljana-Vič-ltudnik, 

808 — Odlok o ustanovitvi Sklada za n 
spodarske investicije občine Lj. 
Ijana-Vič-Rudnik, 

809 — Odlok o dodelitvi novoletne nagi 
uslužbencem in dela\cem uprai 
organov in zavodov občine Medvj 

810 — Odlok o dodelitvi novoletne na1 

de uslužbencem in delavcem olj 
skega ljudskega odbora samosto 
zavodov in organizacij občine i 
niea, 

811 — Odlok o ustanovitvi službe prs 
pomoči občine Ribnice, 

812 — Odlok o spremembi odloka o vi 
dnevnic za uradna potovnuja, ni 
mestilo za ločeno življenje in l> 
inetrini za uslužbence občinsb 
ljudskega odbora ter občinskih 
vodov in organizacij občine Uibi> 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 


