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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

Odpisi Okrajnega ljudskega odbor^ 

'Prejeti na 9. seji OLO, dne 29. junija 1956 

ljudski odbor Ljubljana 
a8i 7. odstavka 5. člena Šhl™ n "usiavKa o. ciena Ob6ii « » 0 »Premembah In dopolnit- pljuje- 

o potnih in selitvenih P ^ 
(uradni list FLRJ 
'er 2. odstavka 13. In e». 
0|ia o okrajnih ljudskih 
na predlog Sveta za druž- 
in proračun na 9. skupni 

'''^čev л ®a 2^ога In zbora pro- dne 29. junija 1956 sprejel 

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

a) od prometa na proizvode, za 
Bfl" katere se po zveznih predpisih pri- 

8. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

1. FLRJ št. 55/53) z vsemi poznejšimi 
spremembami In dopolrtitvami navo- 
dila za izjavanje uredbe o promet- 
nem davku (Ur. 1. FLRJ št. 2/54) in 
navodilo o spremembah in dopolnit- 
vah navodila za izvajanje uredbe o 
prometnem davku (Ur. 1. FLRJ št. 
4/55), uredba o prisilni Izterjavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohod- 
kov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53) in uredbe 
o pobiranju dohodkov proračunov in 

odlok 
jjnevnlc za uradna potova- 
Dmo«Ju Okraja Ljubljana. 

žj ^ 1. člen 
i, aia potovanje v območju 
dni ' so m j na v posamezne kra- Зјо ^ajjenl več kot 10 km, se 
'kta In Us'užbenco in delavce or- 

0đbnZ^ViK?ov Okrajnega Ijud- 
rJu Ljubljana in občinskih "orov te-le dnevnice; 

^!užbence. kI so 

fa?reda
C'ni od V- Plač- 

bj . navzg0r' v 

t»2vl-Sx1lIŽlDence' kl so 
»em od x. d0 

VlsnU . razreda in za 
Woo alificirane de- 
га .,1,у.гпезки . . . 

zna povračilo (regres) pri prodaji na 
drobno, 

b) od prometa proizvodov, za ka- - 
tere šo z zveznimi predpisi določene skladov ^od gospodarskih organizacij 
prodajne cene na drobno, 

c) od prometa s taksnimi in pošt- 
nimi znamkami, poštnimi dopisnica- 
mi, vsemi drugimi vrednotnicami, 
časniki, revijami, knjigami in obraz- 
ci uradne izdaje, 

č) od prometa z živilskimi po- 
trebščinami, 

d) od prodaje tobaka, tobačnih 
Izdelkov, vžigalic In kuriva. 

din 

1170.— 

r*2vrcAUŽ,?ence' kl 80 

*W.enl od XI- Pla6- 
Vsa j navzdol in za 
žnesJ

Uge delavce, v 

1080.— 

900.— 

0niestuje predsednika OLO 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od ka- 

terih se davek ne plačuje, se šte- 
jejo prehrambeni proizvodi iz pa- 
noge 127 začasnp nomenklature zvez- 
ne planske komisije iz leta 1948, iz 
panoge 211 — kmetijstvo, 212 — sad- 
jarstvo, 213 — vinogradništvo, 214 
— živinorej-a, 215 — ribištvo, 210 — 
domača predelava kmetijskih pridel- 
kov z izjemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini, izvzem- 

S1 od alkoholnih pijač 2 odstotka, 
b) od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini 10 odstotkov, 
c) od prodaje alkoholnih pijač 

(vina in žganja) na drobno po indi- 

(Ur. 1. FLRJ št. 19/56) veljajo na- 
čelno tudi glede občinskega promet- 
nega davka od prometa na drobno. 

9. člen 
Tolmačenja za izvrševanje tega 

odloka izdaja Svet za družbeni plan 
in finance OLO LJubljana. 

10. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini, Izzvem- 

Š1 od alkoholnih pijač od 1. Jan. 1956, 
b) od prometa z alkoholnimi pi- 

jačami v trgovini in od prodaje al- 
koholnih pijač na drobno po indivi- 
dualnih prodajalcih od dneva, ko 
stopi ta odlok v veljavo. 

11. člen 
Odlok prične veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«. 
Nadomestuje predsednika OLO 

podpredsednik: 
Ing. Ivo Klcmenčlč s. r. 

člen 

Ofl'i* »Olaanfi,0^ dneva objave vidualnih proizvajalcih 15 odstotkov. 1- FLRJ št. 55-474/53) ter dela C/V 
'■ 1uih„ uporablja pft tarife občinskeea orometneea nreči- 

Na podlagi 8. točke 64. člena Za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. 1. LRS št. 19-89/52), določil 3. čle- 
na Uredbe o prometnem davku (Ur. 

, Podpredsednik: 
^Vo Klemcnčič s. r. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plaču- 

jejo prometni davek od alkoholnih 
pijač ob prejemu dovoljenja za 
prodajo alkoholnih pijač. Za tiste 

Vi'Podi količine alkoholnih pijač, kl jih na- 
ђкЧопв gl določil 8. točke 64 čle- knadno pripeljejo za prodajo, so pa 

I. , (Ur ,0 okrajnlh ljudskih od- dolžni vložiti prijavo pri pristojnem 
^3» '-FLRJ št. 19-89/52) In fln- orcanu v 24 urah no dnsnpti.i In 

tarife občinskega prometnega preči- 
ščenega besedila tarife prometnega 
davka (Ur. 1. FLRJ št. 18-152/56) In 
Odloka Izvršnega sveta LRS o okvir- 
nih stopnjah občinskega prometnega 

davka (Ur. 1. LRS št. 10-62/56) je 
OLO LJubljana sprejel po sklepu 
skupne seje okrajnega zbora In zbo- 
ra proizvajalcev dne 29. junija 1958 

odlok 
o pobiranju občinskega prometnega 
davka na območju okraja Ljubljana. 

1. člen 
Na območju okraja LJubljana se 

obračunava In plačuje občinski pro- 
metni davek, kl je predpisan s ta- 
rifo prometnega davka. 

Tarifa prometnega davka je se- 
stavni del tega odloka. 

2. člen 
Prometni davek je proračunski 

dohodek občinskih ljudskih odborov. 

3. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

1. FLRJ št. 55/53) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami, na- 
vodilo za Izvajanje Uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. 1. FLRJ št. 2/54) 
In navodilo o spremembah In dopol- 
nitvah navodila za izvajanje Uredbe 
o prometnem davku (Ur. 1. FLRJ št. 
4/55), Uredba o prisilni Izterjavi dav- 
kov In drugih proračunskih dohod- 
kov (Ur. 1. FLRJ št. 33/55) In Uredba 
o pobiranju dohodkov proračunov In 
skladov od gospodarskih organizacij 
(Ur. 1. FLRJ št. 19/56), veljajo pri- 
merno tudi glede občinskega promet- 
nega davka, kolikor ni s tem odlo- 
kom drugače določeno. 

4. člen 
Tolmačenja za izvrševanje tega 

odloka Izdaja Svet za družbeni plan 
In finance OLO Ljubljana, za Izva- 
janje tega odloka "pa skrbi Tajništvo 
za finance. 

5. člen 
Ko začne veljati ta odlok, Izgube 

veljavo vsi predpisi o občinskem 
prometnem davku, po katerih se Je 
ta davek doslej pobiral na območju 
OLO Ljubljana. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. julija 1956. 

fin. organu v 24 urah po dospetju In 
v Istem roku tudi plačati davek. 

6. člen 
Ce se Iz poslovnih knjig gospo- 

poSlavja Zveznega 
^ i^blja^08 za let0 1956- Је .Po sklepu skupne 

Sdn ora 'n zbora pro- Л _ . une 29. Junija 1956 spre- darske organizacije, kl je zavezana 
plačilu tega davka ne more ugoto- 

odlolc promet blaga, ki je zavezan pla- 
' 4 čilu tega davka, lahko občinski ljud- 

mi Pron«etncm davku пЛ skl odbor z individualno odločbo do- 
loči povprečen odstotek občinskega 
davka od celokupnega prometa, kl 
ga Je dotlčna gospodarska organlza- 

—n ^en cija dosegla z nadrobno prodajo te- 
Vlj'r J^metnl davek od pro- ga blaga z 1гЈето alkoholnih pijač. 

Vj.NaU, t''govl0np
Plačuj?i0 trgovska 

-V, podj»tH ,ргси1аЈа1пв pro- 
Sn5kohoiniK zasebni prolz- 
1 §>^ imLPi3a.i »d prometa ■^očfii • kl ga ostvar- JU mpsito t ,..UIJ  

ћа1 rtl,ro.lnetncm davku od 
^očlu 'obno v občinah na •^esta Ljubljana. 

4bSi 

s 
7. člen 

Trgovsko podjetje na debelo, kl 
se ukvarja hkrati a trgovino na 
drobno, plačuje prav tako prometni 
davek od prometa na drobno. 

TARIFA OBČINSKEGA PROMETNEGA DAVKA, 
kl se pobira na območju OLO Ljubljana 

DEL A — PROIZVODI 
Davek na promet proizvodov, katerega plačujejo obrtniki In drugI 

zasebniki. 
Stroka 116 — Predelovanje nemetalnlh rud 

1 Izdelki Iz mavca 10 % 
2 zemeljske barve 20 % 
3 opeka — zidna In strešna   , 5 % 
4 Izdelki iz cementa 10 % 
5 keramični in lončarski izdelki 10 % 

Stroka 117 — Predelovanje kovin 
6 kovinske peči in štedilniki ter njihovi deli . . . . 10 % 
7 vsi drugi izdelki iz stroke 117, od katerih se ne 

plača prometni davek po zvezni tarifi prometnega 
davka, razen Izdelkov, namenjenih za kmetijstvo, 
mlekarstvo in čebelarstvo 25 % 

Stroka 120 — Kemične obrti 
Vsi proizvodi, razen proizvodov, od katerih se plača 
davek po zvezni tarifi prometnega davka, razen od 
konfekcije Iz pollvlnila  20 
Od konfekcije iz polivlllna se plača prometni davek 
po tarifni številki 23. 
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Otroka 122 — Predelovanje lesa 
9 Vsi proizvodi, od katerih se ne plača davek po 

zvezni tarifi . . . . ' 10% 
Jgtroka 123 — Predelovanje papirja 

10 Vsi izdelki, od katerih se ne plača zvezni prometni 
davek   ... 10% 
Pripomba: Promet s Šolskimi zvezki in risankami 
ter fotografijami za neposredno uporabo fotografl- 

, rancev (za osebne izkaznice, spominske slike) ni 
podvržen plačilu davka. 

Stroka 124 — Predelovanje tekstilnih materij 
11 Konfekcija 5 % 
12 Volneni, bombažni in svileni troktažni In pleteni 

oblačilni predmeti 10 % 
13 Vsi drugi proizvodi iz stroke 124, kolikor se od nji- 

hovega prometa ne plača zvezni prometni davek . • 5 % 
Stroka 125 — Predelovanje usnja 

14 Vsi proizvodi iz usnja   * 10 % 
15 Krzno t   . . 30 % 

Stroka 127 — Živilske obrti 
16 Kakavni proizvodi s .. i .... 20 % 
17 Bonboni 15 % 
18 Slaščice, keksi, ratluk in podobni slaščičarski Izdelki 10 % 
19 Testenine 10 % 
20 Kavni in kakavovi nadomestki . . ;   15 % 
21 Mleta paprika 10 To 
22 Vsi drugi proizvodi iz stroke 127, od katere se ne 

plača davek po zvezni tarifi prometnega davka . . 8 % 
Drugi proizvodi: 

23 Od vseh drugih proizvodov, ne glede na stroko go- 
spodarske dejavnosti, od katerih se ne plača davek 
po zvezni tarifi in ki niso zajeti v prejšnjih tarifnih 
številkah 10 % 
Pripomba: Prometni davek po tej tarifni številki 
in po drugih tarifnih številkah Iz te tarife se ne 
plača od prometa z naslednjimi proizvodi: od moke 
in drugih mlevskih Izdelkov, pekovskih Izdelkov, 
izdelkov napravljenih s predelavo mleka, mesa, sve- 
žih In suhih rib, od zakola živine, od obleke In 
perila po meri za individualno potrošnjo Iz njiho- 
vega osnovnega materiala, od ortopedskih čevljev 
in ortopedskih pripomočkov, med katere je šteti 
tudi umetne oči In zobovje ne glede na material, Iz 
katerega so izdelani. 

DEL B — STORITVE 

Davek na promet storitev, katerega 
plačajo zasebni obrtniki In drugI 

zasebniki. 

1. Od plačil za obrtne storitve 
vseh vrst, razen od prevoz- 
nih in gradbenih storitev 10 % 
Pripomba: 1. Davčna osnova je 
skupni znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej 
tarifni številki* po odbitku ma- 
teriala, ki ga je dal Izvrševalec 
storitve, če je material v računu 
posebej izkazan. 
Pripomba: 2 Davek po tej ta- 
rifni številki se plača tudi od pla- 
čila za opravljene storitve s pro- 
izvodnjo blaga Iz naročnikovega 
materiala, če je naročnik gospo- 
darska organizacija s področja in- 
dustrije, rudarstva ali gradbeni- 
štva. 
Pripomba: 3. Davek po tej tarifni 
štev'iki se ne plača od plačil na 
opravljanje stori tev krojačev, šivilj, 
vezllj, čevljarjev, brivcev, frizer- 
jev, dimnikarjev. :a predtiskanje 
tkanin, krpanje perila, nogavic in 
vreč, popravilo dežnikov, poprav- 
ljanje preprog, barvanje slik- 
fotografij, spisovanja, razmnože- 
vanja, kopiranja, plakatiranja, 
pranja, likanja, čiščenja obutve, 
snaženje oken, čuvanje lokalov 
In stanovanj, shranjevanje koles, 
prtljage, žaganje drv ter pečenje 
čevapčičev in ražnjičev. 

2. Od plačil za opravljanje 
samostojnih poklicev (zdrav- 
nikov, dentistov, arhiteklov, 
učiteljev jezikov, sodnih 
tolmačev in prevajalcev, 
duhovnikov in podobno) 5 % 
Pripomba: Davka ne plačajo di- 
jaki in redni študenti visokih šol 
od dohodkov od poučevanja dru- 
gih dijakov. 
SploSna pripomba; Prometnega 
davka iz štev. 1 In 2. Dela B ta- 

rife ne plačajo davčni zavezanci, 
ki plačujejo dohodnino v stalnem 
znesku. 

DEL C — SPLOSNA TARIFA 
Prometni davek, katerega plačajo vsi 
davčni zavezanci socialističnega in 

zasebnega sektorja. 
1. Od potrošnje alkoholnih 

pdjač v gostinskih podjet- 
jih In goetlžtih od, dosežene 
prodajne cene 10 % 
Pripomba: Glede davčne obvez- 
nosti In načina pobiranja tega 
davka, kakor tudi glede vsega 
drugega, se uporabljajo ustrezna 
določila Iz tarifne številke 5, dela 
B tarife prometnega davka. 

2. Od vstopnic za kino pred- 
stave, cirkuške In artistične 
predstava In podobno 5 % 
Pripomba: Vsi drugI predpisi, ki 
veljajo za davek po tarifni šte- 
vilki 1 Dela B — storitve tarife 
davka na promet, se primerno 
uporabljajo tudi za davek Iz te 
tarifne številke. 

8. Od prejetih plačil za proji- 
cirano ali reproducirano re- 
klamo v kinematografih od 
odmerjenega zveznega pro- 
metnega davka 8 % 

4. Od vsakega plačljivega pre- 
nosa lastninske pravice na 
nepremičninah v višini do- 
ločenega z ureubo o pro- 
metnem davku od nepre- 
mičnin In pravic (Ur. list 

• FLRJ št. 4/54) z vsemi po- 
znejšimi spremembami In 
dopolnitvami 10 % 
Pripomba: 1. Davek po tej tar. 
številki se plača na enak način in 
sočasno z zveznim davkom od pro- 
meta nepremičnin. 
Pripomba: 2. Vsi predpisi, ki ve- 
ljajo za zvezni davek od prometa 
z nepremičninami In pravicami, 
se uporabljajo tudi pri odmeri in 
pobiranju davka po tej tarifni šte- 
vilki. 

,1$ ^SN 

8. Od najemnine za nepremič- 
nine, dane v najem ali 
podnajem, razen plačila za 
najemnine zgradb, se plača 
prometni davek od zneska 
na jemnina v višini 8 % 
Pripomba: 1. Davčna osnova je 
znesek najemnine, ki se dejansko 
prejme in potrdi s priznanico. 
Davek se plača tudi od denarne 
vrednosti dajatev, če se najem- 
nina v celoti aH deloma plača z 
dajatvami. 
Pripomba: 2. Davčni zavezanec je 
najemodajalec. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Ivo Klemcnčič s. r. 

Na podlagi drugega -j* ^ 
8. člena v zvezi s 107. 9 (K#(Ur 

"I 

sto 

d. členom Statuta okraj® ,ul 
je Okrajni ljudski odbor .s 
na 9. skupni seji Okra]o • j 
in zbora proizvajalcev a 

nlja 1956 sprejel 

odlok 

premembah odloka 0>4 O spremembah odioB» - 
gradbenih In urbanističnih ^ jf 
na območju okraja 

LRS gt. 4e-749/W»- 

1. člen 

Na podlagi drugega odstavka 
15. člena In 15. toCke 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih 
(tJr. L LRS št. 19/52) ter točke II. 
odloka o načinu in postopku za do- 
ločitev dohodnine v stalnem znesku 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS (Ur. 1. LRS 13/56) izdaja Okraj- 
ni ljudski odbor Ljubljana po skle- 
pu 9. skupne seje okrajnega zbora 
In zbora proizvajalcev z dne 29. ju- 
nija 1956 

odlok 
o višini davka na dohodek v stalnem 
znesku za leto 1956 na območju 

OLO LJubljana. 
1. člen 

Dohodnino v stalnem znesku za 
leto 1956 plačujejo: 

1. Obrtnini, ki imajo po 75. čle- 
nu uredbe o obrtnih delavnicah in 
obrtnih podjetjih (Ur. 1. FLRJ št. 
5/54) in odredbe o obrtih brez stal- 
nega poslovnega mesta (Ur. 1. LRS 
št. 24/54) dovoljenje za opravljanje 
obrti brez stalnega poslovnega me- 
sta   3000.— din 

2. Osebe, ki so socialno zavaro- 
vane na podlagi sedanjega ali prejš- 
njega delovnega razmerja, kadar de- 
lajo obrtne usluge za zasebnike, če 
nimajo stalnega poslovnega mesta; 

a) krojači, šivilje, čevljarji, urar- 
Jl, frizerji In brivci . 6.000.— din, 

b) vsi ostali . . . 10.000.— din. 
3. Učitelji Jezikov in glasbe ter 

učitelji, ki poučujejo po zasebnih 
stanovanjih, stenografi, stenodaktilo- 
grafi in daktirografi, kadar delajo 
za zasebnike, če nimajo stalnega po- 
slovnega mesta . . . 2.400.— din. 

4. Godci, ki godejo po sejmih, 
ulicah, svatbah, ob praznikih In po- 
dobno   3.000.— din. 

5. Snažilci obutve . 8.000.— din. 
6. Postreščki . . . 3,600.— din. 
7. Žagarji (ročni), ulični proda- 

jalci časopisov, srečk in drugih pro- 
izvodov, perice, likarice ter druge 
osebe, ki opravljajo delo samo s 
svojo telesno silo . . 2,400.— din. 

8. Osebe, • ki oddajajo oprem- 
ljene sobe v najem ali podnajem 
samo za prehodne goste od ene 
sobe  2,500,— din. 

2. člen 
Ti davčni zavezanci plačajo do- 

hodnino v stalnem znesku le tedaj, 
če ne delajo s tujo delovno silo, če 
niso združeni za opravljanje posa- 
meznega dela. 

3. člen 
Davčni zavezanci, ki plačajo do- 

hodnino v stalnem znesku na pod- 
lagi tega odloka, ne plačajo promet- 
nega davka. 

4. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uporablja pa se od 1. Ja- 
nuarja 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Ivo Klemenčič s. r. 

4. se spremeni 
Iz drugega in treu ^ 

Hnlro mnralo dO .»rt 
i Člen 

»Občine 
tega Odloka morajo do 'ц* 
bra 1956 predložiti Svetu r ( L 
zem OLO LJubljana pred* $ 
6asnih mejah gradbenlD 
VSeh naselij svojega ObmOCJ.ka* 

Svet za urbanizem OI 
na lahko v utemeljenih 
rok Iz prejšnjega odstavke^' 
vendar največ za 1 mesec- 

2. člen 
Člena 8. In 7. Odloka » 

gradbenih In Urbanlstičnlji f 
ha območju okraja Ljubijo 
nata veljati. 

8. člen 
V drugi in tretji vrsti 

črtajo besede: »...na Pr< 

za urbanizem ter Sveta z4 

In komunalne zadeve.. •* 

4. člen 
V drugI vrsti 11. čleB'JJi' 

»Ur. 1. FLRJ št. 14/52« nan1 

1. FLRJ št. 14/55«. 

5. člen s«. Člen 12. se spremeni ' r УШ! 
»Okrajni ljudski odbor ^ № 

bo izdal podrobne tehnltj1® " do izaai poaroone y . 
predpise za Izvedbo obje*1 [jj-' 
prav za območje OLO W l 

6. člen 
Ta odlok velja od dn^ 

v »Glasniku«. 
Nadomestuje predst 

podpredsednU|' (i 
Ing. Ivo Klemenf 

S 
% 

I 

Na podlagi 64. in 'o1'?! iJ' 
kona o okrajnih Ijtidsk"} m 
(Ur. list LRS št. 19/89:52) '"„И 
p pristojnosti občinskilj |D,jS(' 
ljudskih odborov (Uradni ^ 
št. 34/55) v zvezi z 48. in MjA! 
Uredbe o finančno sanio Ј/У, 
vodih (Ur. list FLRJ ■ 
ter po predlogu Sveta za i' 
ske zadeve OLO L j ubij8 .!# 
Okrajni ljudski odbor v g^t] 
po sUlcpu 9. skupne sej® ' 
zbora in zbora proizvaja 
29. VI. 1956 

odločbo пе^Ш 
o prenehanju »Uprave n ' 0jt" 
Ljubljana kot finančno 

zavoda. 

1. Uprava- m premičnin^ 
v Ljubljani, Kolnikova 'jjiKjA, 
bila z odločbo Mestne? jjA. 
odbora glavnega mesta 1(Гв 

v Ljubljani, Kotr 
• • J J " - Mesu 

»gtfl gg V y.J 
P^icpu XIV:seje ^ I—  j- — — ... 
in XI. seje zbora 
7. IV. 1954 razplaitfnii -fl , 
samostojni zavod, P1^?, 

proi^^fin11 

Да > ' 
BU1IKI91VIJ111 ZttVUU, \9^ 
poslovanjem dne 30. flve Л1 

2. Posle ukinjene Up^jpi " 
mienin prevzamejo Prl" 
ski ljudski odbori. jnlK' 

Nadomestuje pred^nilc: , 
podpredsed* , ' 

ing. Ivo Kten"0 

V 

'k 
f 
k 

Ji 
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17. člena Zakona o 
;»(Uf |? 'er

urwlitve občin in okra- 
1. fleL 7 VRS žt- 24/55), 15. točke 
^ odboritf/т?а 0 okrajnih liud- 
"■ toTMUr- "s* št- \^4) 
№)ann ei I- etatuia okraja 
Ц t i„L,,z ia Okrajni ljudski 
le oicrli P0 »klepu 9. redne 
*»l»l(.pine?? *l>ora in zbora pro- 1Сет * dne 29. VI. 1956 

odločbo 
levitvi katastrskega urada 

Grosuplje. 

I !• 
katastrski urad Gro- 

"Pijem ^n*as^rs'iega urada je 

t« 2. 
urad Grosuplje Je kot 

ЛЛап OLO Ljubljana pri- 

bančna gorica. 

Katastrskega urada II 
И1 . ra območja v 
^Чц, "Hiki navedenih upravnih 

4. 
Zaradi ustanovitve novega kata- 

»trskc^a urada se izpremeni tudi 
pristojnost katastrskih uradov na 
območju okraja Ljubljane, in sicer 
itdco, da opravlja Katastrski urad 
Ljubljana I upravne zadeve iz pri- 
stojnosti okra/nega ljudskega odbo- 
aza območja upravnih občim 

ubljana-Bežigrad, Ljubljana-Cen- 
ter, Ljubljana-Moste, L|ubljana- 
Sentvid, Ljubljana-Siška, Ljubijana- 
Vič. 

Katastrski urad Ljubljana II za 
območja upravnih občin. Borov- 
nica, Dobrova, Litija, Ljubljana- 
Crnuče, Ljubljana-Polje, Ljubljana- 
Rudnik, Logatec, Medvode in Vrh- 
nika. 

Katastrski urad v Kamniku za 
območja upravnih občin; Kamnik, 
Mengeš, Moravče in Domžale. 

Katastrski urad Grosuplje za ob- 
močja upravnih občin Grosuplje in 
Ivančna gorica. 

5. 
Ta odločba stopi v veljavo z 

dnem objave v >Glasnikuf. 
Nadomestuje predsednika OLO 

podpredsednik: 
Ing. Ivo Klemenčič в. r. 

Sporočila občinskim ljudskim odborom, 
J|H JE SPREJEL OLO NA 9. SEJI DNE 29. JUNIJA 1956 

8. člen 
V istem odloku se spremeni bese- 

dilo 8. člena tako, da se glasi: 
Od najemnin za poslovne pro- 

etore v hišah, last Splošnega ljud- 
skega premoženja, družbenih in za- 

У 2. odstavka 16. In 79. 
ЗГгтт a 0 občinskih ljudskih 

1. LKS St, 19/62) IILraz- 
•^t^jflavja priloge I/B Zakona 

občinskih In okrajnih 
Л 4r^

borov (Ur. L FLRJ žt 

Sto1 h do|^^0Temeljnega družnih organizacij ter zasebnih hiS, 
A0, pretoS шЛ ® 111 »0 vi?jufenU 61

tenov.anJsko
(!,

kT 
Slr^a občinski ljudski od- Уерц sejg 

odlok 

In dopolnitvah odloka •Uski tarifi, razdelitvi na- 
,wnnln In akladlh. 

člen 
stanovanjski tarifi, 

^eJemnln in skladih MLO đalJe 

C (ldrr- Ust LHS št. 31/64) se ^ 
^ : doda nov člen 6 a, ki se 

** пм' ^ *0 grajene po letu Jeninina razdeli: 
""J % v amortizacijski 

nost, odvaja hišni svet za zidanje 
stanovanjskih hiš: 

1. pri hišah, zgrajenih do vključ- 
no leta 1900   30 % 

2. pri hišah, zgrajenih od leta 
1901 do vključno 1. 1910 40 % 

8. pri hišah, zgrajenih od leta 1911 
do vključno leta 1918 . 50 % 

4. pri hišah, zgrajenih od leta 1918 
do vključno leta 1945 . 60 % 

8. pri hišah, zgrajenih od leta 1943 
70 %. 

Javno kanalizacijo ali vodovod ter 
na javno cestno in energetsko 
omrežje. 

Industrije, ki imajo lasten, dovo- 
ljen energetski vir, niso dolžne svo- 
jih zgradb priključiti na javno 
tnergetsko omrežje. 

Obveznost priključitve nastane z 
dnem, ko je objekt dograjen, ~Ce pa 
komunalne naprave še ni, z dnem, 
ko je toliko dograjen, da je mogoče 
objekt priključiti. 

2. člen 
Investitorji so dolžni povrniti 

stroške za izgradnjo komunalnih na- 
prav, ki jim neposredno služijo ka- 
kor: dovodni kanali, konzumni ce- 
vovodi, stanovanjske ceste, javna 
razsvetljava teh cest, naprava hod- 
nikov, stanovanjskih potov, zelenic 
in nasadov občin, ne glede na go- 
spodarski sektor. Višina zneska in- 
vesticijskih stroškov za komunalne 
naprave, ki odpade na posameznega 
investitorja, se ugotovi v upravnem 
postopku. 

3. člen 
Znesek investicijskih stroškov za 

komunalne naprave mora investitor 
zagotoviti, ko vloži prolnio za širšo 
lokacijo, če ne izpolni ten pogojev, 
se odločba o lokaciji odkloni. 

4. člen 
Kadar občinski ljudski odbor od- 

loči, da se zavezanec v celoti ali 
delno oprosti povračila gradbenih 
stroškov za komunalne naprave, je 
oprostitev veljavna samo, ako ob- 
činski ljudski odbor istočasno zago- 
tovi v enaki višini prispevek v 
sklad iz drugih virov. 

Kadar je investitor občina, se 
morajo sredstva za komunalne na- 
prave zagotoviti v občinskem pro- 
računu že pred dokončanjem po- 
stopka za izdajo gradbenega dovo- 
ljenja. 

5. člen 
Sredstva, ki se plačujejo po do- 

ločilih 2. in 3. člena tega odloka in 
sredstva po 4. členu, so namenska 
sredstva. Stekajo se v poseben sklad, 
ki ga ustanovi občinski * ljudski 
odbor. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

y »Glasniku« OIX) Ljubljana. 

9 20 w % za vzdrževanje, 1 0 za hišno upravo. 
razde- 

sklad in v 
Га.  kudl višji od- 
„acun zmanjšanja stroškov 

J V lahko določi za 
4S^2izacllskl sklad 
•»kSl« >•.,* evan3e tudi vil 

zmnnifiania .ч! 
^avo. 

Ostanek najemnine pa se raz- 
deli: 

najmanj 60 % v amortizacijski 
sklad, 

najmanj 20 % za vzdrževanje, 
do 20 % za hišno upravo. 

Hišni svet lahko določi za razde- 
litev v amortizacijski sklad In v 
sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanšanja stroškov 
za hišno upravo. 

4. člen 
Hišni sveti, ki bodo po določbah 

tega odloka razpolagali z večjimi 
denarriiml sredstvi, tega viška sred- 

, 1,411,. - glasi: 

'Sto • 
' Sisisi,""v-1ии 1918111 p"1 

W stanOvanJskih hiš, ki 

.У sklad za zidanje sta- ari- iS (jeja amortizacij ske- 

\ маћ]еС1Ј8к1 sklad In sklad za 
' ® za te hiše združita 
J aw, VZ(lrževanJe. 

l8rajpn!
tanovanlskIh hiš, ki 

Л P? letu 1918, odva- 
^ агпон? najemnin me- 

(oV'* 4(3B,Hzacljskega sklada v 
k ta, j, nJe stanovanjskih hl8 

neTke8a odbora 20 % 
SoMi^ronine, ki se pla- 

^''»cljskl sklad. 

Ш 2- Иеп 

v PrejšnJem čle- stev ne smej0 uporabljati za stroške 
C 86 elasi-0 ka Se spremenI hišne uprave. l" 1 " ' 5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1936. 

Odlok 
o odškodnini za gradnjo komunalnih 

• naprav. 

1. člen 
Vse zgradbe, ki zaradi svojega 

namena ali pa zaradi dejanske upo- 
rabe potrebujejo kanalizacijo, plino 
vfldo. Javno mrežo in javno razsvet- 
ljavo, morajo biti priključene na 

Na podlagi 18., 19. in 20. točke 
pod XXVIII/1 dela priloge I/A Za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34-371/55) v zvezi s čl. 57, 
58 in 59 Uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Ur. list FLRJ 
št. 6-63/54) Je občinski ljudski od- 
bor   na   seji 
dne     sprejel 

odlok 

o opravljanju gostinskih storitev 
Izven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostiSč, o oddajanju 
opremljenih sob turistom in potni- 
kom In o dajanju hrane abonentom 
In zasebnih gospodinjstvih na ob- 

močju občine   

L 
Opravljanje gostinskih storitev iz- 
ven poslovnih prostorov gostinskih 

podjetij in gostišč. 

1. člen 
Gostinske storitve se lahko oprav- 

ljajo izven poslovnih prostorov go- 
stinskih podjetij in gostišč na pri- 
ložnostnih shodih ш prireditvah 
(zabavah, veselicah), na sejmih, raz- 
stavah In raznih drugih prireditvah 
na prostem ali v zaprtih prostorih. 

2. člen 
Za opravljanje gostinskih stori- 

tev po 1. členu tega odloka je po- 
trebno posebno dovoljenje, ki se 
izda samo za čas, dokler traja pri- 
reditev. 

3. člen 
Dovoljenje po prejšnjem členu 

se daje gospodarskim, zadružnim, 
družbenim in množičnim organiza- 
cijam, predvsem pa tistim organi- 
zacijam, ki imajo lastna gostinska 
podjetja in gostišča ter ga izda od- 
delek za gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora po poprejšnjem 
zaslišanju gostinske zbornice in pri- 
stanku pristojnega organa za notra- 
nje zadeve, na prošnjo organizacije, 
ki namerava opravljati take storitve. 

Dovoljenje se izda, če organiza- 
cija, ki namerava opravljati take 
storitve, izpolni naslednje pogoje:« 

a) da prosilec nudi dovolj po- 
roštva za kulturno postrežbo, 

b) da poda prosilec zagotovilo, 
da bodo prireditveni prostori ustre- 
zali osnovnim sanitarnim in higien- 
skim pogojem za opravljanje gostin- 
skih storitev, 

c) da je prireditveni prostor pre- 
skrbljen s primernimi stranišči, 

č) da je prireditveni prostor т 
nočnem času zadostno razsvetljen, 

d) da je prireditveni prostor za- 
varovan pred onesnaženjem in pra- 
hom in da ne ovira javnega pro- 
meta. 

II. 

Oddajanje opremljenih sob turistom 
in potnikom. 

4. člen 
Zasebniki lahko oddajajo turi- 

stom in potnikom opremljene sobe 
v svojem stanovanju pod pogojih 
predpisanimi s tem odloltom.. 

5. člen 
Zasebniki, ki nameravajo odda- 

jati opremljene sobe v svojih stano- 
vanjih potnikom in turistom, mo- 
rajo priglasiti oddelku za gospodar- 
stvo občinskega ljudskega odbora 
število in opis teh sob ter morebitne 
druge podatke o sobah. 

Na podlagi priglasitve odredi od- 
delek za gospodarstvo pregled pri- 
glašenih sob po komisiji, ki jo se- 
stavljajo zastopniki sanitarne In- 
špekcije, turistične organizacije in 
gostinske zbornice. 

Na podlagi poročila komisije iz- 
da oddelek za gospodarstvo prosilcu 
dovoljenje za oddajanje sob in do- 
loči najemnino ter vpiše sobo v se- 
znam opremljenih sob in en izvod 
dovoljenja dostavi krajevni turistič- 
ni ali gostinski organizaciji. 

6. člen 
Ce je komisija mnenja, da soba 

ni primerna za odajanje potnikom 
in turistom, da komisija prosilcu 
ustrezno navodilo za odpravo po- 
manjkljivosti. Na zahtevo prosilca 
pa izda oddelek za gospodarstvo 
prosilcu tudi odločbo o odklonitvi 
dovoljenja in vpisa v seznam oprem- 
ljenih sob. 

Proti odklonitvi dovoljenja ima 
prizadeta stranka pravico pritožbe 
na Svet za gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora. 

7. člen 
Zasebnik, ki prejme dovoljenje 

za oddajanje sob, lahko oddaja sobe 
samo po napotnici krajevne turistič- 
ne ali gostinske organizacije, s ka- 
tero sklene pogodbo, da bo oddajal 
sobe s posredovanjem te organiza- 
cije. 
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8. člen 
Zasebniki, ki bodo oddajali sobe 

turistom in i>otiiikom v smislu tega 
odloka, smejo nuditi prenoCevalcem 
le take storitve, ki so neposredno 
vezane na oddajo sob. 

Oddajanje opremljenih sob v 
podnajem za čas, daljši od 15 dni, 
»e ne šteje za oddajanje sob pot- 
nikom in turistom v smislu tega od- 
loka. 

9. člen 
Predrmi o prijavljanju prebiva- 

lišča veljajo tudi za potnike in tu- 
riste po tem odloku. 

• Ш. 
tO. člen 

Ce zasebna gospodinjstva dajejo 
hrano več kot petim abonentom, ki 
niso njihovi stalni stanovalci, se 
šteje to za gostinsko delavnost in 
je zanjo potrebno dovoljenje po 
predpisih uredbe o zasebnih gosti- 
Ičih (Ur. list FLRJ št. 14-49/54). 

IV. 
11. člen 

Končne določbe 
Za prekrške se kaznujejo z de- 

narno kaznijo do 3000 din: 
t. fizične in pravne osebe, ki niso 

gostinska podjetja in gostišča, ki 
rez dovoljenja opravljajo gostinske 

storitve; 
2. kdor pri oddajanju opremlje- 

nih sob turistom in potnihom ravna 
V nasprotju s predpisi 4., 7. in 
8. člena tega odloka. 

Ce opravljajo gostinska podjetja 
ali gostišča gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov brez dovoljenja, 
se kaznujejo po uredbi o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Ur. list FLRJ 
št. 6-54) 

12. člen 
Ta odlok velia od dneva objave 

v Glasniku Okrajnega ljudskega 
odbora, Ljubljana. 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
firenehajo na območju te občine ve- 
jati predpisi: 

1. Odloka o opravljanju gostin- 
skih storitev izven gostinskih po- 
slovnih prostorov, o dajanju oprem- 
ljenih sob turistom in potnikom in 
o dajanju hrane abonentom v za- 
sebnih gospodinjstvih (Ur. Ii*t LRS 
štev. 15-299/55), ki je veljal na ob- 
močju bivšega MLO Ljubljana. 

2. Odlok o iK)gojih za opravlja- 
nje gostinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov na območju okraja 
Ljubljana-okoliea (Uradni list LRS 
štev. 28-418/5!,). 

3. Odlok o opravljanju gostin- 
skih storitev izven poslovnih pro- 
storov gostinskih podjetii In gostišč 
in Odlok o od'vj"iiju erane abo- 
nentom v zasebnih gospodinjstvih 
(Ur. list LRS štev. 38/54), ki sta ve- 
ljala na območju bivšega OLO Po- 
stojna. 

4. Odlok o opravljanju gostin- 
skih storitev izven poslovnih pro- 
storov gostinskih podjetij in gostišč 
(Ur. list LRS štev. 40-596/54), ki je 
veljal na območju bivšega OLO 
Kranj. 

5. Odlok o opravljanju gostin- 
skih storitev izven poslovnih pro- 
storov-gostinskih podjetij in gostišč, 
o oddajanju opremljenih sob pot- 
nikom in turistom ter o oddajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih (Ur. list LRS št. 34-516/54), 
ki je veljal na območju OLO Novo 
mesto. 

6. Odlok o opravljanju gostin- 
skih storitev izven poslovnih prosto- 
rov gospodinjskih podjetij in gostišč, 
o oddajanju opremljenih sob potni- 
kom in turistom ter o oddajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih (Ur. list št. 50-777/54). 

PRIPOROČILO ZA DIMNIKARSKE TARIFE 

Nova tarifa Stara tarifa 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 
3. Plezalni dimnik: 

a) v pritlični hiši 
b) v hiši z več nadstropji, za vsako 

nadstropje ali mednadstropje 
4. Ozki ali valjasti dimniki; 

a) v pritlični hiši 
b) za vsako nadaljnje nadstropje ali 

mednadstropje 
5. Dimna cev; 

a) do 2 m 
b) za vsak nadaljnji meter 

6. Dimniki ogrevalnih naprav, navadnih in 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštevši I. nadstropja 
b) za vsako nadaljnje nadstropje ali 

mednadstropje 
7. Dimniki od etažnih peči, gostinskih in 

zavodskih štedilnikov; 
a) do I. nadstropja 
b) za vsako nadaljnje nadstropje ali 

mednadstropje 
8. Kanal centeralne ogrevalne naprave aH 

pekovske peči; 
a) mali do 5 m 
b) veliki nad 5 m 

9. Štedilniki vštevši dimno cev do 1 m: 
a) z eno pečico in kotličem 
b) z dvema pečicama in kotličem 

10. Štedilniki v gostinskih obratih In zavodthi 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom V 

gostinskih obratih in zavodih — mali 
b) isti — veliki 

11. O gre valeč vode — bojlor 
12. Grelci posode 
13. Pralni kotel z dimovodom 
14. Običajna železna peč s cevjo do 2 m 
15. Peč sistema »Lutz« in podobno; 

a) brez pečice 
b) z 1 pečico 
c) z 2 pečicama 
C) izredno velika 
d) kopalča peč do 1 m dimne cevi 

' e) slaščičarska peč 
16. Pekovske peči, navadne, z duškl 
17. Pekovska parna peč; 

a) z 1 etažo 
b) z dvema etažama 

18. Etažna peč za centralno ogrevanje 
19. Centralne ogrevalne naprave: 

a) do 8 m' ogrevalne površine (do 
vključno 8 členov) 

b) do 12 m' ogrevalne površine 
(do vključno 14 členov) 

c) nad 12 тг ogrevalne površine 
(nad 14 členov) 

20. Izžiganje dimnikov: 
a) ozkih, do 3 dimnikov, ta plezalnih 

dimnikov z materialom po kom. 
b) Isto od 4 do 8 dimnikov, materialom, 

po komadu 
c) Isito nad 8 dimnikov 
d) plezalnih dimnikov z materialom, 

po komadu 
21. Pregled in izstruganje dimnikov v novih 

aH adaptiranih zgradbah; 
a) v pritlični hiši do 4 dimnikov, po kom. 
b) za vsako nadaljnje nadstropje ali 

mednadstropje 
C) v pritlični hiši z več kot 4 dimnikov, 

po komadu 
č) za vsako nadaljnje nadstropje ali 

mednadstropje 
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pri OLO, ki bo podVzel 

Znaki raka kostanjev*^' 
Listje okuženega dr 

bledo zeleno (klorotlcf j 
biva rjavo barvo in ** шјЦ 
suhega listja v času ve» ^ ^ 
nevarnost, da je drevo JI, 
vegetacija preneha, ostan ^ 
bolnega drevesa večkra ^ 
na drevesu, ker se je Pr .у Ф. 
Silo in se ni mogel s'vo

vej«1 

parenhlm. Mlada debla. ^ 
ganjki iz panja spremen 
ženih mestih najprej 
ki preide v clnoberrdec 
uasie, KI »o uu 
llkuje, dalje postane sk0 jrf 
 2 
se oddvaja od debla, Mno^j: 

Ženem mestii neznatno v i mvsi/U - -gp, 
začne pokati v vzdolž«1 s ^ 
se oddvaja od debla. j1/ 
mestu neznatno vdolbene .jj 
lavi dobro vidna hiper J 
brekllna), z vzdolžnimi j 
Na teh mestih se skorja 
Sod njo se pa nahaja bel "jj/i 

j, največkrat v obliki P / 
mladem drevju, vejah a' Л 
bo navedene spremembe ^ 
nih mestih v obliki .Ргбж| 
katerega so deblo, veja »П 
ganjek suši, ker je za ђ 
prekinjen dovod soka- 1 

pod okuženega mesta 
mnogi poganjki, ki пзПЧЈ 
njenih sprememb na зко , 
rlstlčno slikajo bolezen- ^ 
drevju so razpoke glob«. 
roke in dolge. V naJv .e. 
lahko v njih opazimo r 
(pikice), ki so organi ra^ .j, 
te bolezni, V takih pr'^jtl 

h 

A dvigniti skorjo in P01®,- jir'r 
parazita, ki potrdi 0^ jjo ^ 

Poudarjajoč ekonom^^ 
kostanja, moramo gosp^ VI. kostanja, moramo C ^ 
varovati ekonomske ■ i: 

   Л prečiti širjenje raka • pisa ™ 
luba. Okuženo drevje s [((Г, 'Ч 
sekati tik nad zertllj0',^11», 

iji se morajo / hlodi in panji oc ^ 
drobne veje in skorja « aroone veje 111 зп.^ ј- l 
mestu samem sežgati, P „ № 
kriti z zemljo ali še bo ув' 

Da se bolezen zatrep,, V. 
rantenske ukrepe dosle° a' 

Rak kostanjevega lu Ш 
na kostanju, ki je ranje ^ 
Clno kostanjevega d rev 
Ljubljane, posebno 08 u # 
šenskem hribu In O0', tfV. 
jejo ljudje, ki ne znajo 
naravnih lepot. Otroci, f јђој) 

OPOZORILO 
RAK KOSTANJKVEGA LUBA 

V ZELENEM PASU LJUBLJANE 
Nevarna bolezen, ki nam uničuje 

kostanj na Primorskem, kamor je 
bila prenesena iz Italije, je bila te 
dni ugotovljena tudi pri nas na Rož- 
niku. Rak kostanjevega luba (Endo- 
thia parasitica), se zelo hitro širi, 
okuženo drevje se posuši, zaradi če- 
sar grozi uničenje kostanja ne le 
v Sloveniji, temveč v vsej Jugosla- 
viji. Kostanj je gozdno in sadno 
drevo ter zavzema v Sloveniji po- 
vršino 20.000 ha. 

Glede na široko razprostranje- 
nost kostanjevega drevja, vsestran- 
sko uporabnost kostanjevega lesa in 

plodov, ki so važen prehrambeni 
artikel, mora prebivalstvo pomagati, 
da nevarno kostanjevo bolezen takoj 
v začetku zatremo. 

Da bomo imeli uspehe pri zati- 
ranju kostanjenega raka opozarjamo 
na Odredbo o ukrepih proti kosta- 
njevemu raku in črnilovki (Ur. 1. 
LRS št. 33/52), ki je bila Izdana za 
do sedaj okužene kraje na Primor- 
skem in ki po ugotovitvi te bolezni 
pri nas, velja tudi za ljubljanski 
okraj. Po tej odredbi mora lastnik, 
posestnik ali upravitelj vsako okuž- 
bo po kostanjevem raku, ki jo opazi 
v svojem gozdu ali Izven gozda v 
območju zelenega pasu, takoj prigla- 
siti pristojnemu gozdarskemu organu 

naravnih lepot, utroui, fijj™ 
rejšl se na sprehodih n ^ 
vajo s tem, da lomijo ' 
Je, vrezujejo v drevje 
drevje, pri nabiranju « 
plodov, obdelujejo kost 0j> 
s катепјбт, poleni, m ,[C>J 
zajo po drevju. Itd. P09 

vandalizma je rak, ^ ^0s'K 
gozdne kulture, kar vse 
ne moremo z visokimi 
viti red v gozdovih v 

OLO Ljubljana je P1 

vzeti najostrejše mere, 
zdove in v tem primer .je, 
reši naše kostanjeve дџРЛ 
opozarjamo, da je na P 1: 
o varstvu zelenega'pa8 ./55) I 
Ijane (Ur. 1. LRS št. * 1 4» 
ožjem zelenem pasu t" J

f \jej J t-iii f  fef а 
nlku. Šišenskem hribu 
do poti, ki pelje iz 

proti tremeji k. 0-^Lpan^ < 
ško predmestje In Step , 
voljena samo po P01 ' 
njih letih samovoljn 
pota bodo prekopana jo, 
njih prepovedana. 
slej zasačen v 80Zd^nV9i 0 siej zasacen v , 
ki bo kakorkoli P0^0.r0đO 
po gornjem Odloku „jce, ^ 

Starši, pazite na o 
v primeru prekrškov ^ 
govornost In kaznov __ 
Uprava za gpzdarst 

i« s 

( 

ta 


