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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE OBČINA KOČEVJE 

179. 
. Na podlagi 1. odstavka 6. člena 
temeljnega zakona o javnih cestah 
jUr. list FLRJ št. 27/61), 2. odstavka 
I5' člena zakona o občinskih Ijud- 
?Kih odborih (Ur. list LRS št. 19/52) 
ш 26. člena statuta občine Grosuplje 
1° občinski ljudski odbor Grosuplje 
".a seji občinskega zbora in na sejf 
f ■ ra proizvajalcev dne 25. decem- 

1%1 sprejel 

ODLOK 
i 0 določitvi cest IV. reda v občini 

Grosuplje ^ 

1. člen 
Za javne ceste IV. reda se v ob- 

n' Grosuplje določijo tele ceste: 
'• Smarje-Sap—Zg. Slivnica 

v dolžini 4 km 
2- Cikava—Polica—Višnja gora 

v dolžini 12 km 
Ponova vas—Velike Liplene 

v dolžini 4,2 km 
*• Stara cesta—Grosuplje 

v dolžini 0,8 km 
" Cesta v naselju Grosuplje 

v dolžini 2 km 
"• Grosuplje—Sp. Slivnica 

v dolžini 2,5 km 
Stara vas—Troščine 

v dolžini 3 km 
8- Mlačevo—Žalna—Velika Loka 

v dolžini 3,7 km 
Grosuplje—Jerova vas—Perovo 

v dolžini 3 km 
*0. Videm—Podgorica—Zagorica 

v dolžini 2,5 km 
M- Krka—Kočevje—železniška po- ai'» Dobrepolje 

- v dolžini 10,5 km 
12. Mala Račna—Velika Račim 

v dolžini t km 
"• Ivančna gorica—Stična—Griže 

v dolžini 4 km 
*4. Šentvid—Dob—Boga vas 

v dolžini 6,2 km 
. • Radohova vas—Sentlovrenc do 

meJ« občine 
v dolžini 2,6 km 

'6. Zagradec—Ambrus 
. v dolžini 10 km 

Stična—Metnaj—Debeče 
' v dolžini 6,5 km 

'8. Šentvid—Zaboršt 
v dolžini 3,4 km 

2. člen 
0J| tem odlokom preneha veljati 
nn i 0 kategorizaciji cest IV, reda 
nii,0 vmočiu občine Grosuplje (>Glas- št. 41/56 z dne 1. VI. 1956). 

3. člen 
ob odlok začne veljati z dnem 
nilcaVli v »Glasniku«, uradnem vest- 
s« Uj Ljubljana, uporablja pa e od 1. L 1962 dalje. 

34-3/62-1/1. 
*^atum; Grosuplje, 25. XIL 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbore: 

Tone Janežič I. r. 

180. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunih in finansiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59) je občinski ljudski odbor 
Kočevje na seji občinskega zboru 
in zbora proizvajalcev dne 23. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za plačevanje 
odškodnin za tuberkuolzne živali 

1. člen 
Ustanovi se sklad za plačevanje 

odškodnin za tuberkulozne živali za 
območje občine Kočevje. 

S sredstvi sklada se plačujejo 
odškodnine za živali, ki bodo zaklane 
zarndi izkoreninjenja tuberkuloze. 

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

2. člen 
Sklad je samostojna pravna 

oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor šteje pet članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

ustanovitelj za dobo dveh let, in 
sicer dva člana imenuje občinski 
ljudski odbor na seji obeh zborov, 
ostale člane pa predlagajo kmetij- 
ske gospodarske organizacije. 

Upiavni odbor izbere predsed- 
nika izmed sebe. 

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

skega ljudskega odbora Kočevje v 
višini, ki se dodeli na predlog sveta 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

b) del tarife za tuberkulinizacijo 
preiskanih živali po 6. točki odredbe 
o obveznem izkoreninjenju tuber- 
kulozno govedi na območju občine 
Kočevje; 

c) prispevek po živali, posestev 
KGP in Snežnika, pri katerih so 
opravili tuberkulinizacijo veterinar- 
ji navedenih posestev; 

č) prispevek po kg žive teže go- 
veje iivine, ki jo odkupi ali produ 
kmetijska zadruga. 

5. člen 
Administrativno zadeve sklada 

opravlja pristojni upravni organ 
ObLO Kočevje. 

6. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo z 

iztekom proračunskega leta, ampak 
se prenesejo na naslednje leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku<, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 322-9/62-3/13. 
Kočevje, dne 23. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Drago Benčina L c. ^ 

181. 
Na osnovi V. dela I. poglavja 

tarife prometnega davka (Uradni list 
l'LRJ št. 19/61) je občinski ljudski 
odbor Kočevje na svoji seji dne 
23. februarju 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in 

telefonske storitve 

1. člen 
Uvoja se občinski prometni da- 

vek na naročnine za telefonske in 
telegrafske naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka na naročnine za telefonske 
in telegrafske naprave znaša: 

za naročnine ročnih central: 
11. skupina H'/o 

111. skupina SO"/« 
za naročnine avtomatskih tele- 

fonskih central: 
11. skupina гО'/« 

III. skupina lOOVo 

3. člen 
Občinski prometni davek na na- 

ročnine za telefonske in telegrafske 
naprave je dodatek k sedanjim ta- 
rifnim postavkam za naročnine in 
se uporablja za razširitev in izpo- 
polnitev telegrafskih in telefonskih 
naprav. . 

4. člen 
Sredstva iz tega sklada se ste- 

kajo v sklad za komunalne potrebe 
družbenega standarda Kočevje. 

5. člen 
Ta odlok velja od 1. I. 1962 dalje. 
St. 010-7/62-3/2, 
Kočevje, dne 23. januarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Benčina 1. r. 

1. 

182. 
Na podlagi 27. točke 42. člena 

zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in njiho- 
vih organov (Ur. list FLRJ št. 52/57), 
na podlagi 5., 6. in 47. člena Temelj- 
nega zakona o varstvu živine pred 
živalskimi kužnimi boleznimi (Ur. 
list FLRJ St. 26/54) in na podlagi 
odredbe o množičnih veterinarskih 
ukrepih, ki se opravljajo na stroške 
lastnikov ali imetnikov živine (Ur. 
Ist LRS št. 2/59) je sprejel občinski 
ljudski odbor Kočevje na seji ob- 
činskega zbora in zboi'a proizvajal- 
cev due 23. februarja 1962 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju 

tuberkuloze govedi na območju 
občine Kočevje 

Zaradi izkoreninienja tuberkulo- 
ze govedi in zaradi varstva ljud- 
skega zdravja se mora na območju 
občine Kočevje preiskati na tuber- 
kulozo vsa goveja živina, stara nad 
en mesec. Preiskava s pomočj6 tu- 
berkulinizacije mora biti izvršena 
do 31, decembra 196? 

2. 
Vse živali je treba ob tuberkuli- 

nizaciji trajno oštevilčiti, kolikor že 
niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze go- 

vedi organizira in vodi veterinarski 
inšpektor občinskega ljudskega od- 
bora. Za tehnično izvedbo pa se 
lahko pooblastijo tudi drugi vete- 
rinarji, 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za oku- 

žene s tuberkulozo, morajo lastniki 
oddati v zakol najkasneje v 30 dneh 
po ugotovitvi okužbe. Rok oddaje 
v zakol in ostale ukrepe določi 
ObLO s svojo odločbo. 

5. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso 

bila ugotovljena tuberkulozna go- 
veda, izda veterinarski inšpektor 
ObLO potrdilo o neokuženosti hle- 
vov s tuberkulozo govedi. 

6. 
Tuberkulinizacija in pregled ži- 

vine se opravljata po hlevih na 
stroške lastnikov ali imetnikov ži- 
vali, in sicer po 300 din na glavo. 

7. 
Pri občinskem ljudskem odboru 

Kočevje se ustanovi sklad za plače- 
vanje odškodnin za tuberkulozne 
živali. V ta sklad se stekajo sred- 
stva iz 6. točke te odredbe, kolikor 
presegajo stroške tuberkulinizacijo 
in iz drugih virov, po posebnih 
Eredpisih občinskega ljudskega od- 

ora. 
8. 

Vsa goveja živina, ki jo lastniki 
ali imetniki nabavijo na novo za 
rejo, mora imeti potrdilo pristoj- 
nega občinskega veterinarskega in- 
špektorja, da ni reagirala na tuber- 
kulin in da izvira iz hleva, ki ni 
okužen s tuberkulozo. 

Kršitev določb te odredbe se ka- 
znuje po določilih 71. in 72. člena 
Temeljnega zakona o varstvu ži- 
vine pred živalskimi kužnimi bo- 
leznimi. 

4 ODBORNIKE OLO 
obveščamo, da bo 42. seja obeh zborov OLO v torek, 13. t. m., ob 9. uri 

dopoldne v sejni dvorani na Magistratu т Ljubljani. 
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10. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

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

St. 522-10/62-3/15. 
Kočevje, 23. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Bencina 1. r. 

') OBČINA LITIJA 
183. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena 
zakona o občinskh ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) in 3., 8. in 
150. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Ur. list FLRJ st. 2/59) je 
[občinski ljudski odbor Litija na seji 
občinskega zboia in zbora prozva- 
jalcev dne 24. oktobra 1961 sprejel 

ODLOK 
• javnem redu in miru v občini 

Litija 
} ^ I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Dolžnost državljanov je, da urav- 

\ navajo svoje življenje in delo tako, 
da ne motijo svojih sodržavljanov 
pri izvrševanju njihovega dela, pri 

i razvedrilu in počitku, da varujejo 
j javno moralo, snago, lepoto in zu- 
; nanji izgled naselij, da ne kvarijo 
j javnih nasadov, parkov ter drugih 
1 naprav in da ne ogrožajo varnosti 
1 premoženja in zdravja ljudi. 

Dobrine iz prejšnjega odstavka 
uživajo upravno kazensko varstvo 

( po tem odloku. 

II. VARSTVO DRUŽBENE 
\ DISCIPLINE 

2'. člen 
Prepovedano je: 
1. kljub opominu se zadrževati 

T gostinskh lokalih preko dovolje- 
i nega obratovalnega časa; 

2. strežnemu osebju točenje al- 
koholnih pijač alkoholikom in dru- 
gim osebam, o katerih je znano, da 
se nagibajo k izgredom, če uživajo 

I alkoholne pijače; _ i 
3. voziti z dvokolesi in motor- 

nimi vozili po parkih. 

III. VARSTVO LJUDI IN 
i PREMOŽENJA 

v 3. člen , 
Prepovedano je: 
1. neopravičeno opustiti popra- 

Tila in odstraBitev objektov in na- 
I prav v roku, ki ga je določil z od- 
I ločbo organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za gradnjo; 

2. poškodovati ali odstraniti pro- 
metne znake, opozorilne in druge 

: javne table; 
3. prenočevati v senikih, kozol- 

cih in drugih gospodarskih poslop- 
jih brez dovoljenja lastnika; 

4. streljati z zračno puško ali 
drugim orožjem izven športnega 
strelišča; 

5. pobijati ali streljati ptice, ki 
eo koristne za uničevanje mrčesa; 

6. puščati kokoši in drugo perut- 
nino na ulice, ceste in parke mestu 
Litije, in to: Ljubljanska cesta, 
Cankarjeva cesta. Trg svobode, Val- 
vazorjev trg, Rozmanov trg, Levsti- 
kova ulica, Grbinska cesta, Smar- 
ska cesta. Sitarjevška cesta, Par- 
inova ulica, Predilniška ulica in v 
naselju .Ustje ter Šmartno pri Litiji 
od spomenika NOV do Tovarne 
usnja in krzna Šmartno pri Litiji; 

7. puščati kokoši in druge živali, 
ki delajo škodo, na tuje vrtove in 
njive; 

8. rediti in puščati domače živali 
na dvorišča in bližnjo okolico obra- 
tov živilske stroke, to je obratov 
predelave in prometa z živili; 

9. poškodovati in opustiti popra- 
vila vodovodnih naprav, kar po- 
vzroča preveliko porabo vode; 

10. zadrževanje otrok brez nad- 
zorstva na prometnih krajih, za kar 
so odgovorni starši in osebe, kate- 
rim so otroci zaupani; 

11. če je pri hiši hud pes, opu- 
stiti napis z opozorilom »HUD PES« 
na vidnem mestu; 

12. metati ali spuščati kamenje 
ali druge predmete, ki ogrožajo var- 
nost državljanov in premoženja; 

13. postavljati odkupna mesta ži- 
vine tako, da ogrožajo javni pro- 
met, poškodujejo javne nasade in 
ostale javne naprave; 

14. postaviti javno tehtnico tako, 
da ovira javni promet; 

15. odklanjanje preventivnega 
cepljenja domačih živali, ki ga z 
odločbo določi občinski ljudski od- 
bor; 

16. poškodovati kulturni spome- 
nik ali storiti kaj drugega, kar kva- 
ri lice in vrednost kulturnega spo- 
menika; 

17. prevračati, prestavljati ali za- 
mazati klopi, mize, ograie in druge 
naprave na javnih poteh; 

18. v zimskem času sankanje na 
javnih poteh. 
IV. VARSTVO ZDRAVJA, SNAGE 

IN ČISTOČE 
4. člen 

Prepovedano je: 
1. kljub opominu pristojnega ob- 

činskega organa opuščati ureditev 
in vzdrževanje smetišč, greznic ali 
odtočnih kanalov; 

2. kljub opominu lastnika, hiš- 
nega sveta ali drugega stanovalca 
opustiti čiščenje stanovanjskih pro- 
storov v skupni uporabi; če je sta, 
novanjske prostore ponesnažil sam, 
uživalec stanovanja, člani njegove 
družine, njegov najemnik ali gosti, 
za kar je odgovoren uživalec sta- 
novanja; 

3. puščati greznice, smtftiščne ja- 
me in posode s smetmi nezadostno 
zaprte ali v takem stanju da po- 
vzročajo smrad v okolici, ali jih iz- 
praznjevati v drugem času kot v 
zgodnjih jutranjih ali poznih ve- 
černih urah. 

V. KAZNI 
5. člen 

Z denarno kaznijo do 10.000 din 
se kaznuje, kdor prekrši določbe 
2., 3. in 4. člena tega odloka. 

Za upravno kazenski postopek 
in izrek kazni po tem odloku je pri- 
stojen sodnik za prekrške občin- 
skega ljudskega odbora Litija. 

VI. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 01/1-0-68/Г-61. 
Datum: 24. oktobra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Stane Pnngerčar 1. r. 

184. 
POPRAVEK 

Odloka o načinu izplačila odškod- 
nine za nacionalizirana gradbena 
zemljišča, zgradbe ter dele stavb 
in o prispevku za izplačila odškod- 
nine bivšim lastnikom s strani ko- 
ristnikov stanovanjskih hiš občin- 

skega ljudskega odbora Litija. 
(»Glasnik« št. 72/61.) 

Člen 4 zgoraj navedenega odloka 
(objavljen v »Glasniku«, uradnem 
veslniku okraja Ljubljana št. 72/61 
z dne 22. septembra 1961) se po- 
pravi tako. dn se doda v 5, vrsti 
•za besedo »se določijo« beseda »na- 

slednje« in da sledi za besedo »sta- 
novanjski sklad« dvopičje ter nato 
.naslednje besedilo: 

Stanovanjska in poslovna zgrad- 
ba Cankarjeva ul. 5. 

Poslovni prostori v stanovanjski 
in poslovni zgradbi Trg svobode 
Št. 3. 

Stanovanjski prostori v Litiji, 
Valvazorjev trg št. 8. 

Stanovanjski in poslovni prostori 
na Valvazorjevem trgu št. 10. 

Stanovanjski in poslovni prostori 
v Vrvarski ul. št. 11. 

Stanovanjski in poslovni prostori 
v Levstikovi ul. 3. 

Stanovanjski prostori v Litiji, 
Levstikova ul. 

Stanovanjski in poslovni prostori 
v Smartnem št. 56. 

Stanovanjski in poslovni prostori 
v Smartnem št. 22. 

Poslovni prostori v stanovanjski 
in poslovni zgradbi v Smartnem 
št. 21. 

Poslovni prostori v stanovanjski 
in poslovni zgradbi v Smartnem 
št. 24. 

Poslovni in stanovanjski prostori 
v Smartnem št. 14. 

Poslovni in stanovanjski prostori 
v Konjšici št. 14. 

Poslovni in stanovanjski prostori 
v Dolah pri Litiji. 

Stanovanjski prostori v Šmart- 
nim št. 4. 

Ljubljana, dne 7. marca 1962. 
Oddelek za občo upravo 

okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana 

OBČINA 
UUBLJANA-BEZIGRAD 

185. 
Na podlagi petega in šestega od- 

stavka I. točke V. dela tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ 
št. 19/61 in 6/62) in čl. 10 in 27 sta- 
tuta občine Ljubljana-Bežigrad je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Bežigrad na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
23. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku občine Ljubljana- 

Bežigrad 
1. člen 

V tarifi prometnega davka, ki je 
sestavni del odloka o občinskem 
prometnem davku v občini Ljub- 
ljana - Bežigrad (»Glasnik« 0LO_ 
št. 34/60) se spremeni prva točka 
dela C — splošna tarifa in se glasi: 

»od prometa alkoholnih pijač v 
gostinstvu od dosežene prodajne 
cene 20 0/o« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

St. 02-21/62-1. 
Datum: 26. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman 1. r. 

OBČINA UUBUANA-SISKA 
186. 

Na podlagi 2. čl. zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o 
proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52/61) je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Siška na seji obeh 
zborov z ločenim glasovanjem dne 
9. februarja 1962 sprejel 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ODLOKA O DOPOL- 
NILNEM PKORACUNSKEM PRI- 
SPEVKU IZ OSEBNEGA DOHOD- 

KA ZA LETO 1962 

Odlok občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana-Siška o dopolnilne® 
proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka zakleto 1962 št. 01/1* 
31-128/1 z dne 22. decembra 1961i 
ki je bil objavljen v »Glasniku<i 
uradnem vestniku okraja Ljubljane 
št. 3/19 z dne 12. anuarja 1962, se 
spremeni in dopolni tako, da se 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka z# 
leto 1962 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka delavcev se 
predpiše za leto 1962: 

a) za vse gospodarske organiza- 
cije ter poslovne in obratne enote 
vseh panog; 

b) za vso privatno obrt in svo- 
bodne poklice; 

c) za državne organe, zavode, 
družbene in druge organizacije. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka znaša: 
1. za javno upravo, šole in vrt- 

ce 5°/»; 
2. za vse ostale izplačevalce oseb- 

nih dohodkov, navedene v 1. čl- 
pa 15«/«. 

Ce preide zavezanec iz t. 1 n# 
plačevanje po pravilniku o nagra- 
jevanju, obračunava dopolnilni pro- 
računski prispevek po stopnji 15 Vi' 

Dopolnilni proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka delavcev je: 

a) obračunan po t. 1 prejšnjege 
odstavka dohodek občinskega skla- 
da za šolstvo; 

b) obračunan po t. 2 prejšnjega 
odstavka: 

— pO stopnji 10'/« dohodek ob- 
činskega proračuna; 

— po stopnji 5% dohodek občin- 
skega sklada za šolstvo. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in financ® 

občinskega ljudskega odbora lahk" 
v upravičenih primerih oprosti za- 
vezance iz 1. čl. delno ali v celoti 
plačila dopolnilnega proračunskegai 
prispevka, če bi bili s tem plačilonr 
ogroženi njihovi osebni dohodki. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestailn' 
okraja Ljubljana, uporablja pa sej 

— za zavezance iz t. 1 čl. 2 od 
1. marca 1962 dalje; 

— za zavezance iz t. 2 čl. 2 se 
obračunava od 1. januarja do 28. fe- 
bruaria po stopnji 100/o, od 1. marca 
1962 dalje pa po stopnji 15*/o. 

St. 1/1-31-128/2. 
Datum: 9. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Janez Nedog 1. r. 

187. 
Na podlagi V. dela I. poglavj8 

tarife prometnega davka (Ur. Iis; 
FLRJ št. 19/61) je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Siška na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizva- 
jalcev z ločenim glasovanjem dne 
9. februarja 1962 sprejel nasičenj1 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometne^' 
davka na lokalne telegrafske i" 

telefonske storitve. 

1. člen 
Uvaja se občinski prometni da- 

vek na naročnine za telefonske i® 
telegrafske naprave. 

I 
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2. člen 
Stopnja občinskega prometnega 

davka na naročnine za telefonske 
in telegrafske naprave znaša: 

za naročnike ročnih central: 
II. skupina 13 "/o 

III. skupina 80'/c; 
za naročnike avtomatskih tele- 

fonskih central: 
11. skupina 20 0/o 

111. skupina 100 Vo; 
za telegrafske naročnike 100®/». 

3. člen 
Občinski prometni davek, po- 

bran po 2. členu tega odloka, se 
uporablja ja razširitev in izpopol- 
nitev telefonskih in telegrafskih 
naprav na območju občine Ljub- 
Ijtna-Siška. 

4. člen 
Oddelek za gospodarske in fi- 

nančne zadeve ObLO Ljubljana- 
Siška kontrolira namensko uporabo 
Pobranega občinskega prometnega 
davka v smislu 3. člena tega od- 
loka. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraju Ljubljana, uporab- 
lja pa se ofl 1. februarja 1962. 

Številka: 1/1-421-5/62. 
Datum: 9. februarja 1962. 

Predsednik ObLO: 
Janez Nedog ). r. 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIC-RUDNIK 

188. 
Na podlagi 5. člena uredbe o 

■ spr.en)«mbah..in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Uradni 1. FLRj 
st. 6-51/62) in 27. člena statuta ob- 
čine je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
»zvajalcev dne 28. februarja 1962 
sprejel naslednji 

ODLOK 
o vpeljavi občinskega prometnega 
davka na gostinski promet alkohol- 

nih pijač. 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudnik 
vpelje občinski prometni davek 

Ча gostinski promet vseh alkohol- 
nih pijač. 

Občinski prometni davek po tem 
odloku plačujejo gostišča aružbe- 
ijcgn in zasebnega sektorja ter vsi 
"'Ugi izvrševalci gostinskih uslug. 

2. člen 1 

Stopnja občinskega prometnega 
davka na gostinski promet na na- 
ravna vina znaša 5V0, na drug« al- 
koholne pijače pa 10 "/o. 

3. člen 
Na naravna vina se vpelje do- 

polnilna stopnja 15 Vo, na druge 
alkoholne pijače pa 10*/», tako da znaša skupna stopnja občinskega 
Prometnega davka na gostinski pro- 

alkoholnih pijač po tem in 2. 
flenu: 

a) za naravna vina — 20*1», 
i „ d) za druge alkoholne pijače — 

4. člen 
Občinski prometni davek na go- stinski promet alkoholnih pijač ie 

Po obvezni stopnji skupni dohodek, 
J}0 dopolnilni stopnji pa poseben 
dohodek,    

5. člert 
Uredba o prpmeincm davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
uredba o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
(Uradni list FLRJ št. 33/53 in 25/57), 
pravilnik o periodičnih obračunih 
gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ št. 20/61) in uredba o ka- 
zenskih obrestih od nepravočasno 
vplačanih dohodkov proračunov in 
skladov (Uradni list FLRJ št. 24/59) 
veljajo smiselno tudi glede plače- 
vanja in izterjave občinskega pro- 
metnega davka na gostinski promet 
z alkoholnimi pijačami. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraju Ljubljana. 

7. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati oni del tarife promet- 
nega davka, ki se nanaša na gostin- 
ski promet z alkoholnimi pijačami, 
katero je sprejel bivši občinski 
ljudski odbor Dobrova pri Ljub- 
ljani dne 25. novembra 1959. 

Številka: 421-48/62. 
Ljubljana, 28. februarja 1962. 

Predsednik ObLO: 
Ivan Rome 1. r. 

189. 
Na podlagi 2. člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52-766/61) in 27. člena sta- 
tuta občine, je občinski ljudski od- 
bor Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in na soji zboru 
proizvajalcev dne 28. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev za leto 1962 tako, da se pre- 

čiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 
cev in uslužbencev. 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-RudniV 

se vpelje dopolnilni proračunski 
prispevek iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev (v nadalj- 
njem besedilu: dopolnilni proračun- 
ski prispevek). 

Dopolnilni proračunski prispevek 
plačujejo delavci in uslužbenci, ki 
so zaposleni na območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Stopnja dopolnilnega proračun- 
skega prispevka znaša 15 0/o prora- 
čunsicega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev. Za delavce in 
uslužbence, ki so zaposleni pri dr- 
žavnih organih, družbenih organi- 
zacijah in listih zavodih, ki izpla- 
čujejo osebne dohodke po določbah 
zakona o javnih uslužbencih, znaša 
stopnja izjemoma 10 "/o. 

4 2. člen 
Delavci in uslužbenci, katerih 

skupni osebni dohodek ne presega 
19.000 dinarjev na mesec, dopolnil- 
nega proračunskega prispevka ne 
plačujejo. 

Zaradi plačila dopolnilnega pro- 
računskega prispevka delavec ozi- 
roma uslužbenec ne more prejeti 
nižjega osebnega dohodka kot 19,000 
dinarjev na mesec, ——r  

3. člert 
Kof osnova za obračun dopolnil- 

nega proračunskega prispevka je 
vzeti vsakomesečni osebni dohodek 
delavca oziroma uslužbenca. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispe- 

vek je v celoti dohodek občinskega 
družbenega sklada za šolstvo. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora je po- 
oblaščen, da po potrebi izdaja na- 
vodila za izvajanje ter tolmačenja 
tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

7. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati odlok o dopolnilnem 
proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev za leto 1962, 
ki je bil sprejet na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev občin- 
skega ljudskega odbora Liubljana- 
Vič-Ruclnik. dne 9. decembra 1961, 
objavljen pa v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana 
(št. 91/61). 

Številka: 420-13. 
Ljubljana, 28. febr. 1962. 

Predsednik ObLO: 
Ivan Rome 1. r. 

OBCINfl TBBOVUE 
190. 

Na podlagi 3. točke 5. členu ured- 
be o spremembah in dopolnitvah 
tarife proiuetnega davka (Uradni 
list FLRJ št. 6-51/62, 19/61, 27/61, 
51/6t in 45/61) inv2. točke 27. člena 
statuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 24. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku od 

prometa na drobno. 

t. člen 
4. člen odloka o občinskem pro- 

metnem davku od prometa na drob- 
no (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 60/59, 25/60 in 4/62) 
se Spremeni in glasi: 

Občinski prometni davek po tem 
odloku se plačuje: 

a) od prometa v trgovini razen 
od alkoholnih pijač po stopnji 6V0J 

b) od prometa z alkoholnimi pi- 
jačami (naravno vino, pivo in ostale 
alkoholne pijače) po stopnji 20 Ve. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v Glas- 

niku. uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. 
marca 1962. 

Številka: 010-3/61-4. 
Datum: 26. febr. 1962. 

Predsednik ObLO: 
Martin Gosak I. r. 

191. 
Na podlagi 1.' točke 5. člena 

uredbe o spremembah in dopolni- 
tvah tarife prometnega davka (Ur. 
list FLRJ št. 6-51/62, 19/61, 27/61, 
31/61 in 45/61) in 2. točke 27. člena 
statuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje nn seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 

proizvajalcev dne 24. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o občinskem prometnem davku v 

občini Trbovlje. 

1. člen 
Del C — splošna tarifa — odloka 

o občinskem prometnem davku v 
oblini Trbovlje (Glasnik« uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 25/60 
in 4/62) se spremeni tako, da se 1. 
točka glasi: 

1. Od prometa alkoholnih pijač 
v gostinstvu od dosežene prodajne 
cene: 

a) od naravnega vina 5 •/«, po 
dopolnilni stopnji 15 Vo, skupaj — 
20 »/o, 

b) od ostalih alkoholnih pijač 
10 Vo, po dopolnilni stopnji 10 Vo, 
skupaj — 20 Vo. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
i. marca 1^62. 

Številka: 010-3/62-4. 
Datum: 26. febr. 1962. 

Predsednik ObLO: 
Martin Gosak 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
192. 

Na podlagi 5. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Ur. list FLRJ 
št. 6/62) ter 26. člena statuta občine 
Vrhnika jc občinski ljudski odbor 
Vrhnika sprejel na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 24. februarja 1962 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davka 
v občini Vrhnika, Glasnik 5t. 101/59. 

1. člen 
V delu C — splošne tarife se v 

prvem odstavku tarifna številka 1 
spremeni in se glasi: 

1. od prometa alkoholnih pijač 
v trgovini in gostinstvu — 20 •/». 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Štev.: 4/1-010-14/62. 
Datum: 24. febr. 1962. 

Predsednik ObLO: 
Franci Širok 1. r. 

193. 
Na podlagi 5. člena uredbe o spre- 

membah in dopolnitvah tarife pro- 
metnega davka (Uradni Ust FLRJ 
št. 6/62) ter 26. člena statuta občine 
Vrhnika Jev občinski ljudski odbor 
Vrhnika sprejel na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 24. februarja 1962 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Vrhnika 
»Glasnik« fit. 16/60, tako da se pre- 

čiščeno besedilo odloka glasi: 

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo od celo- 
kupnega prometa na drobno, ki ga 
imajo na območju občine Vrhnika: 

a) trgovska podjetja na drobno, 
In sicer za promet, ki ga imajo sama 
ali po prodajalnah, izvzemSi promet 
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na debelo, ki ga imajo trgovska pod- 
i jetja na drobno s pravico prodaje 

na debelo; 
b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih orga- 

nizacij ; 
d) prodajalne zadrug in zadružnih 

organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer samo za tisti đel prometa s 
proizvodi, ki so ga imeli neposredno 
s potrošniki. Promet s proizvodi, pro- 
danimi trgovskim podjetjem in trgo- 
vinam, se ne šteje za promet na 
drobno po določbi te točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta blaga na drobno se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povračilo 
(regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
zveznimi predpisi določene prodajne 

i cene na drobno ali je določeno, kako 
se oblikujejo prodajne ■ cene na 
drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne pi- 
j JečeJ 

C) od kolkov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter od vseh drugih 

/j vrednotnic; 
d) od časnikov, revij in knjig; 
e) od osebnih avtomobilov, avto- 

busov, traktorjev, tovornjakov in pri- 
klopnikov, kadar nabavljajo blago 
družbeno pravne osebe; 

f) od oficirske opreme (uniforme 
In posameznih njenih delov); 

g) od tobaka in tobačnih izdelkov. 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od ka- 

terih se davek ne plačuje, se štejejo 
prehrambeni proizvodi iz panoge 127 
začasne nomenklature zvezne plan- 
ske komisije iz leta 1948, iz panoge 
211 — kmetijstvo, 212 — sadjarstvo, 
213 — vinogradništvo, 214 — živino- 
reja, 215 — ribištvo, 216 — domača 
predelava kmetijskih pridelkov ra- 
zen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski davek po tem odloku se 

plačuje: 
a) od prometa v trgovini, razen 

od alkoholnih pijač, po stopnji 6%; 
b) od prometa alkoholnih pijač v 

trgovini po stopnji 20%; 
c) od prometa z alhokolnimi pi- 

jačami po individualnih prodajalcih 
po stopnji 20 %. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plačujejo 

prometni davek od alkoholnih pijač 
ob prijavi prodaje alkoholnih pijač. 
Za tiste količine alkoholnih pijač, ki 
jih naknadno pripeljejo za prodajo, 
so dolžni vložiti prijavo pri pristoj- 
nem finančnem organu občinskega 
ljudskega odbora v 24 urah po do- 
spetju in v tem roku tudi plačati 
davek. • 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki Je zavezana 
plačilu tega davka, ne more ugotoviti 
promet blaga, ki Je zavezan plačilu 
tega davka, lahko občinski ljudski 
odbor z Individualno odločbo določi 
povprečen odstotek občinskega dav- 
ka od celokupnega prometa, ki ga 
je gospodarska organizacija dosegla 
z nadrobno prodajo blaga, z izjemo 
alkoholnih pijač. 

7. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvam), 
Navodilo za izvajanje Uredbe o pro- 

metnem davku (Uradni list FLRJ 
št. 2/54) z vsemi poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami. Uredba o pri- 
silni Izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Ur. list FLRJ 
št. 33/53 In št. 25/57), Pravilnik o pe- 
riodičnih obračunih gospodarskih or- 
ganizacij (Uradni list FLRJ št. 20/61) 
in Uredbe o kazenskih obrestih od 
nepravočasno vplačanih dohodkov 
proračunov in skladov (Uradni list 
FLRJ št. 24/59) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami ve- 
ljajo načelno tudi glede plačevanja 
in izterjave občinskega prometnega 
davka od prometa blaga na drobno. 

8. člen 
Navodila za izvrševanje tega od- 

loka izdaja svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbora, 
za izvajanje tega odloka pa skrbi 
upravni organ, ki Je pristojen za fi- 
nance. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestnlku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. marca 1962 dalje. 

St.; 4/1-010-15/62. 
Datum: 24. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
194. 

Na podlagi 1. odstavka 12. člena 
in 1. odstavka 15. člena ter druge 
točke 50. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list FLRJ 
št. 19/52), 1. in 3. člena Temeljnega 
zakona o prekrških (Ur. list FLRJ 
št. 2/59) ter 2. točke 26. člena statuta 
občine Zagorje ob Savi je občinski 
ljudski odbor Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 7. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o obveznem odlaganju In odvodu 
smeti ter odpadkov in uporabi javnih 

odlagališč 

1. člen 
Na območju občine Zagorje ob 

Savi je obvezno odlaganje in odvoz 
smeti ter odpadkov iz gospodinjstev 
in iz poslovnih prostorov in odpad- 
kov iz drugih virov na za to dolo- 
čenih javnih odlagališčih. 

2. člen 
V sestav smeti spadajo: 
1. Iz gospodinjstev, od snaženja 

poslovnih in upravnih prostorov: 
a) odpadki, ki nastanejo v zvezi 

s pripravo jedil, 
b) pepel iz štedilnikov, lončenih, 

železnih in podobnih peči, 
c) odpadle konserve, porcelan, ste- 

klenice, keramika ter drugo steklo, 
razen večjih in trdih predmetov, ki 
bi utegnili poškodovati smetnjake ali 
prevozne naprave, 

č) odpadki od čiščenja dimnikov 
in štedilnikov, 

d) odpadki vseh vrst kovin, tek- 
stilnega blaga in podobno, ki se na- 
birajo v gospodinjstvih, 

e) pred odlaganjem predpisno 
sežgani, fakultativno kužni odpadni 
material zdravstvenih Zavodov, briv- 
sko frizerskih organizacij. 

2. Iz drugih virov: 
a) odpadni gradbeni material 

(strešna opeka, zidarski odpadki), 
ostanki ometov in drugi odpadki, ki 
izvirajo iz popravil in remontov, 

b) kamenje, pesek, blato, odpadlo 
listje, plevel, slama in podobno, 

c) ogorki Iz centralnih kurjav za 
ogrevanje stanovanjskih prostorov 
oziroma poslovnih prostorov. 

č) odpadni premog in dvoriščne 
smeti, 

d) ostali odpadni material s kvar- 
nim kemijskim učinkom, ki je zdrav- 
ju nevaren in ki se zbira na poseb- 
nih mestih, odobrenih po sanitarni 
inšpekciji. 

3. člen 
Glede na izvor oziroma obseg in 

vrsto smeti ter odpadkov in na nji- 
hovo epidemiološko nevarnost je raz- 
likovati organske, anorganske smeti 
in odpadke. Organske smeti in od- 
padke je na odlagališčih obvezno za- 
sipavati z anorganskim materialom. 

Odlaganje smeti in odpadkov 

4. člen 
Hišni sveti, Zasebni lastniki in 

ostali uporabniki stanovanjskih in 
poslovnih prostorov so dolžni 63Ta- 
gati smeti ter odpadke, navedene v 
1. točki 2. člena odloka, v za to do- 
ločene pločevinaste smetnjake, ka- 
tere si morajo nabaviti na lastne 
stroške. 

Odlaganje smeti in odpadkov v 
pločevinaste posode je obvezno za 
Zagorje mesto, naselja Loke-KIsovec 
in Potoška vas. Za ostala naselja se 
smeti in odpadki odlagajo na do sedaj 
običajen način do preklica. 

Vsak zasebnik, hišni svet, lastnik 
poslovnega prostora in gospodarske 
organizacije morajo imeti po kvadra- 
turi prostora vsebinsko ustrezajoč 
pločevinast smetnjak, ki ga določi 
podjetje, ki opravlja odvoz smeti. 

5. člen 
Pri odlaganju smeti in odpadkov 

so uporabniki smetnjakov dolžni pa- 
ziti, da se pri tem ne onesnaži pro- 
stor ali okolica, kjer so nameščeni 
smetnjaki. Smetnjaki morajo biti na- 
meščeni na prostoru, ki Je dostopen 
za odvažanje smeti in odpadkov. 

6. člen 
Smeti in odpadke Iz 2. točke 

2. člena tega odloka Je treba odla- 
gati in pripraviti za odvoz na krajih, 
ki ne kvarijo zunajega izgleda okoli- 
ce. Občinski ljudski odbor Zagorje 
odredi z odločbo območja, iz katerih 
je obvezno odvajanje smeti. 

Odloženi odpadkT na pločnikih, 
oziroma ob pločnikih se morajo od- 
straniti najkasneje v 6 urah po od- 
ložitvi. 

Način odvažanja 
7. člen 

Smeti ter odpadki iz smetnjakov 
se morajo odvažati trikrat tedensko, 
po potrebi tudi večkrat, dvakrat na 
teden pa le tam, kjer to dovoljujejo 
krajevne potrebe in ne nasprotujejo 
higienskim predpisom. 

Odvoz smetj in odpadkov vrši 
Komunalno podjetje Zagorje ob Savi 
po posebnem pravilniku, ki ga izdela 
Komunalno podjetje, sprejme in po- 
trdi pa Svet za komunalne zadeve 
občinskega ljudskega odbora Zagorje 
ob Savi. 

8. člen 
Odpadke, ki nastanejo pri proiz- 

vodnji, predelavi in gradbeni dejav- 
nosti, lahko odvaža stranka ali pro- 
izvajalec sam sporazumno s Komu- 
nalnim podjetjem v skladu s sani- 
tarno-higienskimi predpisi, če ta ma- 
terial zaradi procesa razkrajanja nI 
zdravju škodljiv. 

Odpadni material se mora odla- 
gati na javnih odlagališčih. Samo sa- 
nitarni inšpektorat lahko določi me- 
sto javnih odlagališč. 

9. člen 
Odvoz mora ustrezati funkcio- 

nalno-higienskim pogojem. 

Javna odlagališča 
10. člen 

Javna odlagališča vzdržuje in 
opravlja Komunalno podjetje Zagorje 
ob Savi, ki skrbi za pravilno in redno 
izravnavanje terena, za zasipavanje 
organskih odpadkov z neorganskitn 
materialom in za dezinfekcijo na od- 
lagališčih. 

Javna odlagališča so splošno ob- 
vezna za deponiranje vseh vrst od- 
padkov 2. in 8. člena odloka. 

Nadzor 
11. člen 

Nadzor nad izvrševanjem odloka 
opravlja sanitarni inšpektorat in re- 
ferent za komunalne zadeve občin- 
skega ljudskega odbora Zagorje ob 
Savi. 

Kazenske določbe 

12. člen 
Za kršitev določb tega odloka se 

kaznujejo posamezniki do 5000 din, 
zavodi, ustanove in gospodarske or- 
ganizacije do 20.000 din. 

Končne in prehodne določbe 

13. člen 
S tem odlokom se razveljavlja od- 

lok o obveznem odlaganju in odvozu 
smeti ter odpadkov in uporabi javnih 
odlagališč št. 01/1-2700/1 od 16. okto- 
bra 1959 (objavljen v Glasniku, urad- 
nem vestnlku okraja Ljubljana, št. 90 
z dne 17. novembra 1959). 

14. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

uradnem vestnlku okraja Ljubljana 
in začne veljati s 1. marcem 1962. 

Številka: 352-6/62-1. 
Zagorje, dne 7. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koleno 1. r. 

VSEBINA: 
179. Odlok o določitvi cest IV. reda občine 

Grosuplje. 
180. Odlok o ustanovitvi sklada za plače- 

vanje odškodnin za tuberkulozne bivali 
občine Kočevie. 

181. Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in tele- 
fonske storitve občine Kočevje. 

182. Odredba o obveznem izkoreninjenju 
tuberkuloze govedi občine Kočevje. 

18^. Odlok o javnem redu in miru občine 
Litija. 

184. Popravek odloka o načinu izplačila od- 
škodnine za nacionalizirana gradbena 
zemljišča, zgradbe ter dele stavb in o 
prispevku za izplačila odškodnine biv- 
šim lastnikom s strani koristnikov sta- 
novanjskih hiš občine Litija. 

185. Odlok o spremembi odloka p občinskem 
Brometnem davku občine Ljubljana- 

ežigrad. 
186. Odlok o spremembah 'in dopolnitvah 

odloka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka za leto 
1962 občine Ljubljana-Siška. 

187. Odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in tele- 
fonske storitve občine Ljubljana-Siška. 

188. Odlok o vpeljavi občinskega promet- 
nega davka na gostinski promet alko- 
holnih pijač občine Ljubljana-ViČ-Rud- 
nik. 

189. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka delav- 
cev za leto 1962 občino Ljubljana-Vič- 
Rudnik. 

190. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku od pro- 
meta na drobno občine Trbovlje. 

191. Odlok o spremembi in dopolnitvi odlo- 
ka o občinskem prometnem davku ob- 
čine Trbovlje. 

192. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku ob- 
čine Vrhnika. 

193. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Vrhnika. 

194. Odlok o obveznem odlaganju in odvoza 
»meti ter odpadkov in Vi porabi javnih 
odlagališč občine Zagorje ob Savi. 


