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URADNI 

V E S T N I K 
OKRAJA 

LJUBLJANA 
  111111 i irmur ду^иишиајшр 
LETO IX., ŠTEV. 20 

MESTNI SVET 

17. seja Mesfnega svela, dne 7. marca 1962 

Na podlagi 48. člena Zakona o 
"Pravnih taksah (Ur. 1 FLIU štev. 
^8-513/59), 9. Člena uredbe o občin- 
skih taksah (Ur. 1. FLRJ. št. 0-23/60; 
ir> določb o spremembah in dopol- 
' Itvah občinskih taks (Ur. 1. FLRJ 
^ 6-36/61 št. 48-699/61) in 9 točke 
141 člena statuta okraja Ljubljana 

Mestni svet mesta Ljubljana na 
sv^ji 17. seji dne 7. marca 1962 spre- 
m 

ODLOK 
0 občinskih taksah v občinah na 

območju mesta Ljubljana 

I. SPLOSNE DOLOCBK 

1. člen 
. Na območju občin Ljubljana-Be- 
^grad, Ljubljana-Center, Ljubijana- 
Moste-Polje, Ljubljana-Siška in 
'-lubljana-Vič-Rudnik se pobirajo 
občinske takse po tarifi, ki je se- 
stavni del tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse se plačujejo pri 

0bčinskih upravnih organih, pristoj- 
nih za dohodke, vnaprej v gotovini 
a'' s prenjsnim nalogom po b&nki. 

3. člen 
Določbe zakc. na o upravnih ta- 

Ksah (Ur. 1. FLRJ št. 28/59) in ured- 
be o prisilni uterjatvi davkov in 
^rugih proračunskih dohodkov (Ur. 
"st FLRJ 5t. 33/33 in št. 25/57) se 
Ruščino uporabljajo tudi glede 

P fčevanja in izterjave občinskih 
taks. 

4. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso. 

Je predpisano v tarifi tega od- 
p0ka, imajo pravico do povračila, 
povračilo se izvrši v smislu navo- 

u o vračanju in prevknjiževanju 
Pomotoma ali preveč plačanih do- 
godkov proračunov in skladov (Ur. ist FLRJ št. 38/57) ter pravilnlika 
^ spremembah in dopolnitvah pra- 
•unika o vračanju in preknjiževa- 

pomotoma ali preveč plačanih 
dohodkov proračunov in skladov 

1. FLRJ št. 2/61) ter 13. člena 
Pravilnika o izvrševanju zakona o 

9/G0)Vnih tak£:ah (Ur- list r''LRJ žt- 
5. člen 

,..Za izvrševanje tega odloka skr- 
sk u uPrdvr1' organi občinskih Ijud- , 'h odborov, ki so pristojni za 
đohodke. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 
^Glasniku«, uradnem vestniku гаЈа Ljubljana. 

7 člen 
v objavo tega odloka preneha el3avuost odloka o občinskih taksah 

občinah na območju mesta Ljub- Jatla (Glasnik štev. 17/61, Ur. list 

LRS št. 10/60) in odloka o spremem- 
bi občinskih taks v občinah na ob- 
močju mesta Ljubljane (Glasnik Št. 
33/61) 

Stev.: 4?,3-06/62-4. 
Ljubljana, dne 7. marca 1962. 

Predsednik 
Mestnega sveta- 

ing. Marijan Tcpina 1. r. 

II. TARIFA 

far. št. 1 
Taksa za glasbo v javnih lokalih. 
Za glasbo v javnih lokalih se 

plača: 
aj za stalno glasbo mesečno 5000 

dinarjev, 
b) za občasno glatbo mesečno 

1000 dinarjev, 
c) za glasbo v barih in nočnih 

lokalih mesečno 12.000 dinarjev, 
č) za priložnostno glasbo — dnev- 

no 300 dinarjev 
Kot stalno glasbo je razumeti 

muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmanj 4-krat tedensko. Kot ob- 
časno glasbo je razumeti glasbo, ki 
se izvaja redno vsak teden, vendar 
največ 3-krat tedensko. Kot prilož- 
nostno glasbo je razumeti enkratni 
muzikalni nastop. Za glasbo, ki se 
reproducira z mehaničnimi sredstvi 
(gramofon, radio in pod.), se občin- 
ska taksa ne plača. Tudi se ne pla- 
ča občinska taksa za glasbo, ki se 
izvaja ob kulturno-umetni.ških pri- 
reditvah. 

Vsako prireditev glasbe mora pri- 
reditelj pismeno priglasiti v dveh 
izvodih. Po 8. členu zakona o pre- 
krških zoper javni red in mir (Ur. 
list LRS št. 38/59) je treba vložiti 
priglasitev pri upravnem organu ob- 
činskega ljudskega odbora, ki je 
pristojen za notranje zadeve naj- 
pozneje 5 dni pred nameravano pri- 
reditvijo. V prijavi je treba navesti 
osebne podatke prireditelja, kraj, 
čas in trajanje prireditve ter njeno 
vsebino in namen. 

Prireditelj mora plačati takso pri 
občinski upravi za dohodke preden 
vloži priglasitev pri organu, ki je 
naveden v prejšnjem odstavku. 

Tar. št. 2 
Taksa za uporabo pločnika pred 

poslovnimi prostori. 
Za uporabo pločnika pred poslov- 

nimi prostori se plača: 
a) za trajno uporabo pločnika za 

vsak mJ zaseženega prostora letno 
250 din; 

b) za začasno uporabo pločnika 
za vsak m2 zaseženega prostora na 
mesec 25 din. 

Za trajno uporabo pločnika se 
šteje čas nad 3 mesece. Za začasno 
uporabo pločnika se šteje čas do 
3 mesecev. * 

čas uporabe pločnika nad 15 dni 

do 1 meseca se šteje za čas uporabe 
1 meseca. 

Za uporabo pločnika do 15 dni 
se občinska taksa ne plača. 

Tar. št. 3 
Taksa za firmo — za vsako iz- 

obešeno firmo. 
Vsaka pravna in fizična oseba, ki 

se bavi s poslovno dejavnostjo; pla- 
ča takso na firmo: 

1. obrtna podjetja in delavnice 
ter zasebni obrtniki, ki se bavijo z 
uslužnostniml opravili, in sicer. 

a) zavezanci, ki plačujejo druž- 
bene obveznosti v pavšalnem zne- 
sku — 1000 din; 

b) ostali zavezanci — 5000 din. 
2. vsa ostala obrtna podjetja in 

delavnice ter zasebni obrtniki in za- 
vezanci samostojnih poklicev — 
20.000 din. 

3. trafike in kioski — 2000 din; 
4. trgovine in prodajalne živil- 

ske stroka — 1000 din; 
5. vse ostale trgovine in proda- 

jalne — 20.000 din; 
6. gosti-Sča in podobno; « 
a) izven strnjenega mestnega na- 

selja — 5000 din; 
b) v strnjenem mestnem naselju 

— 10.000 din; 
7. vse ostale gospodarske organi- 

zacije — 30.000 din. 
Svetlobne firme (električne, neon, 

fluorescenčne in pod.) so oproščene 
takse. 

Taksa na firmo dospe v plačilo 
1. januarja za celo koledarsko leto 
vnaprej in mora biti plačana do 
15. februarja v letu. Ce se je gospo- 
darska dejavnost pričela po 30. ju- 
niju, se plača za dotično koledarsko 
leto samo polovica letne takse na 
firmo. Za leto 1962 velja rok za pri- 
javo in p'r.čiio 30 dni od dneva ob- 
jave tega odloka. 

Delavnice, trafike, kioski in pro- 
dajalne se smatrajo v smislu te ta- 
rifne številke za samostojne in se 
za vsako izmed njih posebej plača 
letna taksa na firmo. 

Za uslužnostne obrti se štejejo 
obrti, ki so navedne v prvi točki 
drugega člena odloka o uvedbi ob- 
činske doklade na dohodke od sa- 
mostojnih poklicev in premoženj za 
leto 1961 v občinah na območju me- 
sta Ljubljane (Glasnik štev. 33/f)l), 
katerega veljavnost je podaljšana 
tudi za leto 1962. 

Tar. št. 4 
Turistična taksa. 
Takso po tej tarifni številki pla- 

čujejo osebe, ki kot turisti ali pot- 
niki začasno prebivajo na območju, 
ki je navedeno v prvem členu od- 
loka. 

Z začasnim prebivanjem Je miš- 
ljeno prebivanje, ki traja do 30 dni. 

Ce traja prebivanje več kot 30 dni, 
se pobira ta taksa samo za 30 dni. 

Takso po tej tarifni številki so 
dolžni plačevati turisti in potniki za 
začasno prebivanje v gostinskih 
podjetjih, gostiščih, zasebnih turi- 
stičnih sobah, dijaških domovih, in- 
ternatih in kampingih. 

Ta taksa znaša: j 
1. V glavni sezoni: 
— za vse kategorije hotelov, pre- 

nočišč, dijaških domov, internatov, 
v zasebnih turističnih sobah in kam- 
pih — 120 din od nočnine. 

2. Izven glavne sezone: 
— za vse kategorije hotelov, pre- 

nočišč, dijaških domov, internatov, 
v zasebnih turističnih sobah in kam- 
pih — 80 din od nočnine. 

Za glavno sezono se šteje čas od 
1. junija do 15. septembra. 

Te takse ne plačajo; 
1. Otroci, ki niso stari več kot 

15 let; 
2. vojaški vojni invalidi in de- 

lovni invalidi; 
3. vojaki (mornarji) in gojenci 

vojaških šol; 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

in člani Zveze gluhih Jugoslavije; 
5. otroci in mladina, ki v skupi- 

nah prebivajo v zanje organiziranih 
počitniških kolonijah in domovih; 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih or- 
ganizirajo šole in fakultete; 

7. osebe na letnem dopustu pri 
svoji ožji družini; 

8. tuji državljani, ki so po pra- 
vilih mednarodnega prava oprošče- 
ni davkov, taks ip drugih davščin 
ali je v mednarodnem sporazumu 
zanje določeno, da so oproščeni te 
takse; 

9. osebe, ki se zdravijo v stacio- 
niranih zdravstvenih zavodih. 

S stacloniranimi zdravstvenimi 
zavodi so mišljene bolnišnice In kli- 
nični zdravstveni zavodi, v katerih 
je gibanje bolnikov omejeno samo 
na bolnišnico oz. kliniko 

Te takse tudi ne plačujejo osebe, 
ki med delovno akcijo začasno pre- 
bivajo na območju, ki je navedeno 
v prvem členu odloka, kot člani de- 
lovnih brigad. 

Za 50 % znižano takso plačujejo; 
1. delavci in uslužbenci ter čla- 

ni njihovih družin med letnim do- 
pustom; 

2. delavci in uslužbenci na služ- 
benem potovanju; 

3. tisti, ki jih zavodi za socialno 
zavarovanje ali invalidske upravo 
pošljejo v turistične kraje na zdrav- 
ljenje ali okrevanje; 

4. druge osebe, ki so glede pre- 
voznih ugodnosti na prometnih 
sredstvih izenačene z delavci in 
uslužbenci na letnem dopustu (upo- 
kojenci, odvetniki 1. dr ) ter njihovi 
družinski člani; 

5. odlikovancl z redom narodne- 
ga heroja, imetniki »Partizanskega 
spominskega znaka 1941« in odliko- 
vana s »Karadjordjevo zvezdoc. ter 
člani njihovih družin. 

6. tujci na letnem dopustu v Ju- 
goslaviji na podlagi izmenjave, ki 
temelji na mednarodnem spora-« 
zumu. 
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Člani počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze izvidnih organizacij Ju- 
goslavije, Zveze za telesno vzgojo 
Partizan in Planinske zveze Jugo- 
slavije, ki prebivajo v lastnih počit- 
niških kolonijah ali v kolonijah, ki 
jih organizira njihova zveza, plaču- 
jejo turistično takso, ki znaša vse 
leto 10 din na dan. 

Osebe, ki ne plačujejo turistične 
takse, oziroma, ki plačujejo turi- 
stično takso v znižantin znesku, 
morajo dokazati naslov za svojo 
pravico z legitimacijo za popust pri 
odhodu na letni dopust, s člansko 
izkaznico družbene organizacije, z 
nalogom za službeno potovanje i. dr. 

Organizacije in zasebniki so 
i dolžni voditi evidenco o plačanih 

turističnih taksah. 

V evidenco je treba vpisati: 
1. priimek in ime, poklic turista 

i oziroma potnika; 
2. višino plačane takse; 
3. naslov, datum in številko li- 

| stine, ki opravičuje osebo do opro- 
i stitve ali olajšave plačevanja te 
i takse. 

Plačano turistično takso so dolž- 
I ne organizacije in zasebniki odva- 
' jati do vsakega 5. v mesecu za pre- 

tekli mesec po posebnem obračunu 
: upravnemu organu za dohodke pri- 
I stojnega občinskega odbora. 

V obračunu je treba ločeno pri- 
kazati turistične takse, ki so bile 

i plačane v polnem znesku, ter turi- 
stične takse, ki so bile plačane po 
osebah, ki uživajo ugodnosti v 
smislu določb te tarifne številke. 

Tar. št. 5 
Taksa za uporabo prostora za 

parkiranje in čuvanje avtomobilov 
in njihovih priklopnikov. 

Za uporabo prostora za parkira- 
nje avtomobilov in njihovih priklop- 
nikov se pU.ča za vsak avtomobil 
oziroma priklopnik; 

50 din za parkiranje do ene ure 
na istem parkirnem prostoru, 

100 din za parkiranje preko ene 
ure na istem parkirnem prostoru, 

200 din za parkiranje neomejen 
čas na različnih parkirnih prostorih 

i mesta Ljubljane. 

Tar. št. 6 
Taksa za uporabo prostega pro- 

stora za kampe ali šotore. 
Za uporabo prostega prostora za 

šotore se plača 100 din dnevno od 
vsakega šotora, oz. kampa. 

Taksa po tej tarifni številki se 
ne plača za prostore za kampe in 
šotore, ki jih uporabljajo člani Po- 
čitniške zveze Jugoslavije, Zveze 
izvidnišklh organizacij Jugoslavije, 
Zveze za telesno vzgojo »Partizan« 
in Planinske zveze Jugoslavije ter 
delovne brigade. 

Oprostitve ali olajšave, ki so na- 
vedene v tarifni številki 4 (turistič- 
na taksa) tega odloka veljajo tudi 
za to tarifno številko v isti višini. 

Tar, št. 7 
Taksa na pse. 
Za posest psov se plača letno; 
1. za pse čuvaje 300 din 
1. za vse ostale pse 1000 din 

Plačila te takse so oproščeni po- 
sestniki vseh čistopasemskih psov, 
če to dokažejo z veljavno listino 
kinološke organizacije, slepi za pse, 
ki jih vodijo, ter posestniki lavin- 
skih in reševalnih paov ter psov 
javne varnostne službe. 

Taksa se plača v enkratnem 
znesku vnaprej, ne glede na čas 
vzdrževanja psa. Za psa, ki izpolni 
šest mesecev starosti šele v drugi 
polovici koledarskega leta, se ob- 
činska taksa za to leto ne plača. 
Za pse, ki so jih lastniki nabavili 
namesto poginulih psov, za katere 
so v istem koledarskem letu že pla- 
čali takso, se ta taksa ne plača, čs 
ti psi služijo istemu nnmenu. Tudi 
se ne plača taksa za pse, ki so me- 
njali lastnika, če je bila za zame- 
njanega psa za tisto leto že plačana 
takea. 

Ce znaša letna davčna osnova 

2. 
Na podlagi 2. odst. 15. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. 1. LRS, št. 19-89/52) in na pod- 
lagi 2. odst. 1. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o občinski dokladi in o po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 
1. FLRJ, št, 19-241/57) je Mestni svet 
za mesto Ljubljana na svoji 17. seji 
dne 7. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti oilloka o 
uvedbi občinsko doklade na do- 
hodke od samostojnih poklicev in 
premoženj za leto 1981 v občinah na 
območju mesta Ljubljana tudi za 

leto 1962 

1. člen 
Odlok o uvedbi občinske dokla- 

de na dohodke od samostojnih po- 
klicev in premoženja za leto 1961 
(Glasnik št. 33/61) velja tudi za 
leto 1962, 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Številka: 422-90/62-4 
ifatum: 7. marca 1962 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marijan Tepina, 1. r. 

30.000 din 
50.000 din 
80,000 din 

120.000 din 
160.000 din 

do 
nad 30,000.— do 
nad §0.000.— do 
nad 80.000.— do 
nad 120.000.— do 
nad 160.000.— do 200.000 din 
nad 200.000.— do 250.000 din 
nad 250.000.— do 300.000 din 
nad 300.000.— do 400.000 din 
nad 400.000.— do 500.000 din 
nad 500.000.— 

Občina Ljubljana-Mostc-Polje 

Ce znaša letna davčna osnova 

se odmeri in plača občinska 
doklada po stopnji, ki znaša: 

25 % 
28% 
31 % 
34% 
37% 
40% 
42 % 
44 % 
46% 
48% 
50 % 

se odmeri in plača občinska 
doklada po stopnjah, ki so 
določene v naslednjih lest- 

vicah: 
do 30.000 din 25% 23% 20% 

nad 30.000.— do 50.000 din 28 % 24 % 21 % 
nad 50.000.— do 80.000 din 31 % 25 % 22 % 
nad 80.000.— do 120.000 din 34 % 26 % 23 % 
nad 120.000.— do 160.000 din 37 % 27 % 24 % 
nad 160.000.— do 200.000 din 40 % 28 % 25 % 
nad 200,000.— do 250.000 din 42 % 29 % 26 % 
nad 250.000.— do 300.000 din 44 % 30 % 27 % 
nad 300.000.— do 400.000 din 4§ % 31 % 28 % 
nad 400.000.— do 500.000 din 48 % S'S % 29 % 
nad 500.000.— do 600.000 din 50 % 35 % 30 % 
nad 600.000,- 50 % 36 % 30 % 

občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah; 

Kašelj (naselje Podgrad), Pete- 
linje (razen naselja Kamnica), Pod- 
molnik, Senožeti, Sostro (ostala na- 
selja). 

Po III. lestvici se odmeri in pla- 
ča občinska doklada v naslednjih 
katastrskih občinah: 

Javor, Laze, Lipoglav, Petelinja 
(naselje Kamnica), Sv. Križ, Tre- 
beljevo (del), Vinje in Volavljo. 

Po I. lestvici se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah; 

Brinje (Del), Dolsko, Kašelj (ra- 
zen naselja Podgrad), KarlovŠko 
predmestje (del), Moste, Poljansko 
predmestje (del). Slape, Sostro (na- 
selje Sostro), Stožice (del). Sv. Pe- 
ter predmestje I (del), Šmartno (del). 
Stopanja vas, Udmat (del), Zado- 
brova (del). 

Po II. lestvici se odmeri in plača 

Katastrski dohodek 
po skupinah od — do 

Lestvica Lestvica 
I П Lestvica Lestvica 

III IV 

od 30.000.- 
od 50.000.- 
od 80.000.- 
od 120.000.- 
od 160.000.- 
od 200.000.- 
od 250.000.- 
od 300.000.- 
od 400.000.- 
od 500.000.- 

nad 600.000.- 

do 
do 
do 
do 
do 

30.000.- 
50.000.- 
80.000.- 

120.000.- 
160.000.- 

do 2OO.O0O.- 
do 250.000.- 
do 300.000.- 
do 400.000.- 
do 500.000.- 
do 600.000.- 

25% 
28% 
31 % 
34% 
37 % 
40% 
42% 
44 % 
46 % 
48% 
50% 
50% 

23% 
24% 
25% 
26% 
27 % 
28% 
29% 
30% 
31% 
33% 
35% 
36% 

19% 
20 % 
21 % 
22% 
23% 
24% 
25% 
26 % 
27% 
28% 
29 % 
30% 

14% 
15% 
16 % 
17% 
18 % 
19% 
20% 
21 % 
22% 
23% 
24 % 
25% 

3. 
Na podlagi 1., 5. in 2. a člena 

temeljnega zakona o občinski do- 
kladi in o posebnem krajevnem pri- 
spevku (Uradni list FLRJ, št. 19/55, 
19/57, 55/57, 52/58 in 52/59) in 9. toč- 
ke 141, člena Statuta okraja Ljub- 
ljana, je Mestni svet mesta Ljublja- 
na na 17. seji dne 7. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodke od 
kmetijstva v občinah na območju 

mesta Ljubljana. 

1. člen 
Na območju občin Ljubljana- 

Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljub- 
liana-Moste-Polje, Ljubljana-Siška 
in Ljubljana-Vič-Rudnik se pobira 
občinska doklada od zavezancev do- 
hodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova zn občinsko doklado od 

kmetijstva je za leto 1962 ugotov- 
ljeni katastrski dohodek, doklada pa 
se odmeri za posamezne občine po- 
sebej za kmetijske površine in po- 
sebej za gozdove, in sicer po na- 
slednjih stopnjah; 

1. ZA KMETIJSKE POVRŠINE: 
ObLO Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 

ljana-Center in Ljubljana-Siška 

Po lestvicah se odmeri in plača 
občinska doklada v naslednjih ka- 
tastrskih občinah; 

I. lestvica — Dobrova (razen na- 
selja Brezje In Dobrova), Gradišče 
— predmestje, Ig, Iška vas (razen 
naselja Gor. Ig;, Iška Loka, Kra- 
kovsko predmestje, Podsmreka (ra- 
zen naselja Razori), Sujica (razen 
naselja Osredek), Trnovsko pred- 
mestje (razen dela pod bivšo obč. 
Ljubljana-Rudnik), Vič, Vrbljenje, 
Vrzdenec, Glince, Karlovško pred- 
mestje (razen dela pod bivšo obč. 
Ljubljana-Rudnik), Zaklanec, in Zg. 
Šiška. 

II. lestvica — Butajnova, Brezo- 
vica, Dobrova naseljem Brezje in 
Dobrova), Horjul, Karlovško pred- 
mestje (del pod bivšo obč. Ljublja- 
na-Rudnik), Polhov Gradec, Kam- 
nik, Podsmreka (naselje Razori), 
Preserjo, Jezero, Setnik, Sentjošt, 

Sujica (naselje Osredek), Trnovske 
predmestje (del pod bivšo obč 
Ljubljana-Rudnik), Tomišelj, Tur- 
jak (naselje Male Lašče), Vel. Laščs 
in Zažar ter Lanišče (razen naselja 
Pleše) in Rudnik. 

III. lestvica — Cmi vrh, Dobra- 
vica. Dvorska vas, Iška vas (naselj3 

Gor. Ig), Lanišče (naselje PleSe)i 
Pijava gorica, Osolnik, Rakitn0i 
Turjak (brez naselja Male Lašče)) 
Ulaka, Vino, Zolimlje (razen na- 
selja Šolnik). 

IV. lestvica — Golo, Gradišče. 
Babna gora. Krvava peč, Lužarjli 
Selo I in II, Zapotok In Zelimlj® 
(naselje Selnlk). 

2. ZA GOZDOVE: 
Občina Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 

il ana-Cen ter, L j ubij ana-Moste-Po- 
Ije, Ljubljana-Siška In Ljubljana- 
Vlč-Rudnik 

Ce znaša letna davčna osnova 

do 30.000 din 
•nad 30.000.— do 50.000 din 
nad 50.000.— do 80.000 din 
nad 80.000.— do 120.000 din 
nad 120.000.— do 160.000 din 
nad 160.000.— do 200.000 din 
nad 200.000.— 

3. člen 
Občinska doklada se plačuje v 

se odmeri In plača občinska 
doklada po stopnji, ki znaša: 

4% 
5 % 
6 % 
7% 
8% 
9% 

10% 
4. člen 

Določbe uredbe o dohodnini (Ur 
gotovini Istočasno in na isti način, 1, FLRJ, št. 2/C1) z vsemi spremenv 
kakor ustrezajoča dohodnina. banu In dopolnitvami in uredbe 0 
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prisilni izterjavi davkov In drugih 
Proračunskih dohodkov (Uradni list 
FLRJ, št. 33/53 in 25/57) se uporab- 
ljajo tudi za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

5. člen 
Davčne olajSave, ki so določeno 

ze dohodnino, veljajo tudi za ob- 
činsko doklado. 

C. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Stev.: 422-90/62-4 
Ljubljana, dne 7. marca 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marijan Tcpina, 1. r. 

4. 
Na podlagi 12. člena Splošnega 

zakona o ureditvi občin in okrajev 
(Ur. list FLR.T, št. 26-209/55) je 
Mestni svet mesta Ljubljana na 
17. seji dne 7 marca 1962 sprejel 

ODLOK 
0 razširitvi prepovedi prodaje ne- 
Pasteriziranegii mleka na celotno 

obmo£je mesta Ljubljane. 

1. člen 
Razširi se prepoved prodaje nc- 

Easteriziranega mleka na celotno 
območje mesta Ljubljane. 

2. člen 
Ker so občinski ljudski odbori;, 

Ljubijana-Bežigrad, Ljubljana-Cen- 
ter in Ljubi. jana-Moste-Polje že 
sprejeli odgovarjajoče odloke o pre- 
povedi nepasteriziranega mleka na 
Celotnem, oziroma na določenem 
območju (Glasnik št. 4/62, 02, 90/61, 
»3/81), se ta mepoved razširi še na 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
SiSka in Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Občinski ljudski odbor Ljublja- 
fta-Siška in Ljubljana-Vič-Hudnik 
določita na podlagi tega odloka ob- 
ftiočja, v katerih se ne sme proda- 
jati nopasterizirjmo mleko. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

tbjave v »Glasniku«, uradnem vest- 
fliku okraja Ljubljana. 

Stev.: 330-010/62-4 
Ljubljana, dne 7. marca 19G2. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ing. Marijan Tcpina, 1. r. 

S. člen 
PrejSnjemu 3astniku nacionalizi- 

ranega zemljišča, ki ha tem zem- 
ljišču ni opravljal kmetijske dejav- 
nosti, katera bi mu bila edini in 
glavni vir dohodkov, lahko da ob- 
činski ljudski odbor za nacionalizi- 
rano zemljišče kakšno drugo kme- 
tijsko zemljišča če ga ima, ali pa 
lahko predpiše, da se sme dati od- 
škodnina za nacionalizirano zem- 
ljišče naenkrat, če se ugotovi, da je 
tak način odškodovanja primeren 
glede na slabe socialne razmere 
prejšnjega lastnika. 

S. člen 
Prejšnjemu lastniku nacionalizi- 

ranega gradbenega zemljišča, ki mu 
ni bila določena odškodnina po 
2. členu tega odloka, se sme izpla- 
čati ugotovljeni odškodninski zne- 
sek v enakih letnih obrokih ali v 
večjih obrokih in s tem skrajšati 
Č8s, ki je z zakonom o nacionaliza- 
ciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč določen za izplačilo, če se 
ugotovi, da je takšen način odško- 
dovanja primeren glede na slabe so- 
cialne razmere prejšnjega lastnika. 

V vseh drugih primerih pa se do- 
loči višina posameznih letnih obro- 
kov po določbah člena 42. in 46 za- 
kona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč. 

4. člen 
Ugotovljeni odškodninski znesek 

za nacionalizirano stavbo' ali del 
stavbe se izplača v enakih letnih 
obrokih, katerih višina se odoloči 
po določbah 3, člena tega odloka. 

OBČINA KOČEVJE 

_ 8. členi 
Odškodnino po določbah 2. Člena 

In prvega odstavka 3. člena določi 
na zahtevo prejšnjega lastnika ob- 
činski ljudski odbor na seji obeh 
zborov, na čigar območju je nacio- 
nalizirana zgradba, odškodnino po 
določbah 2. odstavka 3. člena pa 
določi upravni organ, pristojen za 
finance občinskega ljudskega odbo- 
ra, na čigar območju je nacionali- 
zirano zemljišče, katerega posest je 
bila odvzeta prejšnjemu lastniku, ali 
nacionalizirana zgradba. 

Stev.: 462-1/62-4 
Datum: 7. marca 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marijan Tepina, 1. r. 

RAZREŠITVE IN IZVOLITVE 
NA 17. SEJI MESTNEGA SVETA 

DNE 7. MARCA 1962 
Franc Popit je bil na lastno proš- 

njo razrešen dolžnosti člana Mest- 
nega sveta. 

Za člane Mestnega sveta so bili 
izvoljeni: 

Danilo Bračič, Ljubljana, Igriška 
ul. 14, 

Janez Dovjak, Ljubljana, Ciga- 
letova ul. 9, 

Aleksander Guzina, Ljubljana, 
Prule 9, 

ing. Drago Lipič, Ljubljana, Stre- 
liška ul. 37 a, 

Franc Mulej, uslužbenec tovarne 
iROG«, Ljubljana, 

ing, Andreja Štebl, Ljubljana, 
Slrossm?.yerjcvo 6 a. 

5. 
Na temelju ч odstavka 47. člena 

1ег 48. in 64. člena Zakona o nacio- 
nalizaciji najemnih zgradb in grad- 
oenih zemljišč (Ur. list FLRJ, št. 
52/58) izdaja Mestni svet Ljubljana 
Po sklepu 17. s-oje Mestnega sveta z 

7. marca 1962 naslednji 

ODLOK 
0. načinu izplačila odškodnine za na- 
Clonalizirana gradbena zemljišča, 
'Sradbe ter dele zgradb na območju 

občin mesta Ljubljane. 

! člen 
. Odškodnina po določbah tega od- 

ka se Izplačuje za vsa nacionali- 
'"'ппа in iz posesti prejšnjih last- 

'kov vzeta zemljišča in za vse na- 
cionalizirane stavbe in dele stavb, 
ezeče v območju občin mesta Ljub- 

195. 
Na podlagi 22. člena in 10. ločke 

50. člena Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-88/52) ter 7. točke 27. člena Sta- 
tuta ofečine Kočevje in 2. člena Te- 
meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (TTradni list FLRJ, št. 
51/53) izdaja Občinski ljudski odbor 
Kočevje po sklepu seje obeh zborov 
z dne 23. februarja naslednjo 

ODLOČBO 
o ustanovitvi otroške ustanove 

v Stari cerkvi 
1. 

Ustanovi se otroški vrtec z ime- 
nom: 

Otroška ustanova »MOJCA«, s 
sedežem v Stari cerkvi. 

2. 
Otroška ustanova »MOJCA« prič- 

ne poslovati z dnem 1. februar- 
јч 1962. 

3. 
Delovno področje oziroma nalo- 

ge ustanove so: 
— omogočiti pravilno vzgojo ter 

telesni in duševni razvoj predšolskih 
in šolskih otrok. Skrbeti za prehra- 
no otrok, ki so v vrtcu celodnevno. 

4. 
Ustanova posluje samostojno s 

premoženjem, ki ga sprejme. Ima 
svoj proračun dohodkov in izdatkov. 

Finančna sredstva dobi z dota- 
cijo ljudskega odbora Kočevje in s 
hranarino, ki jo plačujejo starši za 
oskrbo otrok. 

5. 
Ustanova je pravna oseba. 

e. 
Ustanovo upravlja upravni od- 

bor, ki šteje 9 članov, od tega Ime- 

nuje dve tretjini občinski ljudski 
cdbor Kočevje. 

Ustanovo vodi upravnik, ki je po 
svojem položaju član upravnega od- 
bora. 

Pravice in dolžnosti upravnika 
so določene s pravili ustanove. 

7. 
Za zadeve in naloge ustanove je 

pristojen svet za šolstvo pri občin- 
skem ljudskem odboru Kočevje. 

8. 
Ustanovo se mora v roku 15 dni 

priglasiti občinskemu ljudskemu 
odboru — oddelku za gospodarstvo 
in komunalne zadeve Kočevje v re- 
gistracijo. 

9. 
Ta odločba velja z dnom objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 60-2/62-3/2 
Datum: 23. februarja 1962 

Predsednik občinskega 
ljudskega odbora 

Drago Benčina, 1. r. 

0ВША RIBNICA 
196. 

Na podlagi 4. in 39. člena ter dru- 
gega odstavka 41. člena Temeljnega 
zakona o finansiranju šolstva' (Uradni 
list FLRJ št. 53/60) je občinski ljud- 
ski odbor Ribnica na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 3. junija 1981 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklađa га šolstvo 

občine Ribnica 

1. člen 
Ustanovi se sklad za šolstvo ob- 

čine Ribnica. 

2. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. za zagotovitev za osnovno dćr 

javnost šol, ki jih je ustanovil ali 
jih pomaga finansirati občinski ljud- 
ski odbor; 

2. za gradnjo, razširitev in opre- 
mo šol ter drugih izobraževalnih in 
vzgojnih zavodov, ki jih ustanovi, ali 
je njihov ustanovitelj občinski ljud- 
ski odbor; 

3. za pomoč ali posojilo za grad- 
njo in opremo šol ter drugih izobra- 
ževalnih ter vzgojnih zavodov, ki 
jih ustanovijo druge političn.oterito 
rialne enote, gospodarske organiza- 
cije, samostojni zavodi ter dnige 
družbene pravne osebe, za katere ima 
občina interes. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. Za obvez- 

nosti sklada je porok ustanovitelj. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje 11 članov. Upravni odbor- se- 
stavljajo: 

•— 2 člana, ki ju imenuje ljudski 
odbor izmed odbornikov občinskega 
ljudskega odbora; 

— 1 član, ki ga imenuje ljudski 
odbor Izmed članov Sveta za pro- 
sveto; 

— 1 član, ki ga delegira občinski 
odbor SZDL; 

— 1 član, ki ga delegira občinski 
sindikalni svet; 

— 1 član delavskega sveta kot za- 
stopnik gospodarskih organizacij, ki 
'ga delegira občinski sindikalni svet; 

— 2 člana šolskega odbora; 
— 1 član, referent za prosveto in 

šolstvo občinskega ljudskega odbora, 
ki je po svojem položaju član uprav- 
nega odbora; 

— 1 član, ki ga delegira občinski 
komite LMS. 

5. člen 
Delovna doba članov upravnega 

odbora sklada traja dve leti. 
Prva imenovanja in volitve čla- 

nov upravnega odbora je treba opra- 
viti najkasneje v enem mesecu od 
dneva, ko začne veljati ta odlok. 

8. člen 
V sklad se stekajo sredstva, ki 

so navedena v 43. členu temeljnega 
zakona o fmasiranju šolstva, in sicer: 

1. del dohodkov občine, ki jih 
določi ljudski odbor po 22. členu te- 
meljnega zakona o finansiranju šol- 
stva; 

2. del dohodka, ki ga plačujejo 
po tem zakonu v družbene sklade 
za šolstvo, gospodarske organizacije 
in samostojni zavodi; 

3. del dopolnilnega proračunskega 
pirspevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki ga določi občinski ljudski 
odbor; 

4. del občinske doklade, ki jo pla- 
čujejo zavezanci za dohodnino po 
stopnji, ki jo določi občinski ljudski 
odbor; 

5. drugi dohodki (dotacije, pomo- 
či, darila, obresti od sredstev sklada 
idr.). 

Sredstva sklada so naložena pri 
banki, ki izvršuje proračune občin- 
skega ljudskega odbora. 

7. člen 
Upravne in administrativne posle 

sklada upravlja upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora, ki je pri- 
stojen za prosveto. 

8. člen 
Sredstva sklada se razporejajo z 

lastnim finančnim načrtom. Finančni 
načrt in zaključni račun sprejme 
upravhi odbor sklada po smernicah 
sveta za prosveto in kulturo ter v 
soglasju z obema zboroma občinske- 
ga ljudskega odbora Ribnica. 
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9. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljani, uporablja pa se od 1. ju- 
lija 1961. 

St; 01-02-79/1. 
Ribnica, dne 3. junija 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Goršič 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
197. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 2. točke 50. člena zakona o občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19/52), 1. in 
3. člena Temeljnega zakona o pre- 
krških (Ur. list FLRJ, št. 2/59), ter 
na podlagi 8. člena in 2, točke 24. čle- 
na statuta občine Zagorje ob Savi je 
občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 7. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o varstvu in uporabi komunalnih 
naprav, higienskih pogojih In zuna- 
njem izgledu krajev na območju 

občine Zagorje ob Savi 

I. Splošne določbe 
1. člen 

Vsak državljan je dolžan, da pazi 
na čistočo, da ne kazi lepote in zu- 
nanjega lica kraja, da ne dela škode 
na javnih prostorih in ne ogroža 
zdravja ljudi. Iste obveznosti veljajo 
tudi za ustanove, zavode, družbene 
in gospodarske organizacije. 

Upravno kazensko zaščito po do- 
ločilih tega odloka uživajo vse na- 
prave komunalnega značaja, potoka 
Kotredežica in Medija s svojimi pri- 
toki ter druge javne naprave, v ko- 
likor njih pravilna uporaba in vzdr- 
ževanje niso zaščiteni še z drugimi 
predpisi. 

II. Higiensko varstvo komunalnih 
naprav in varstvo zunanjega 

izgleda kraja 
2. člen 

Vsak državljan in gospodarska or- 
ganizacija je dolžna vzdrževati snago 
na cestah in vseh javnih mestih in 
prostorih. Prepovedana so vsa deja- 
nja, ki ogrožajo zdravje ljudi in ki 
nasprotujejo osnovnim higienskim 
načelom ali kazijo zunanji izgled 
kraja. 

Prepovedano je: 
1. Metati odpadke ali drugače po- 

nesnažiti tla, okolico ali predmete 
na javnih prostorih. 

2. Poškodovati, uničevati ali od-, 
stranjevati posode za odpadke, na- 
meščene na javnih mestih. 

3. Sušiti perilo na oknih, balko- 
nih ali ložah ob cestah in poteh, 
iztepati in metati predmete skozi 
okna. 

4. Odlagati odpadke ali gnoj ob 
cestah, odvajati odplake, meteorna 
vode in fekalije z zemljišč na cesto 
in cestno odprto kanalizacijo. 

5. Puščati greznico nezadostno 
zaprto ali jo izpraznjevati podnevi in 
gnojiti s fekalijami v strnjenih na- 
seljih, 

0. Metati odpadke v kanalske po- 
žiralnike, ki utegnejo zamašiti kanal. 

7. Onesnažiti pitno vodo, name- 
njeno ljudem ali živalim. 

8. Zanemarjati snažsnje javnih 
prostorov in naprav. 

9. Nameščati plakate in oglasne 
deske na mestih, ki niso za to dolo- 
čena. pisati po poslopjih, ograjah ali 
lokalih. 

10. Zanemarjati higieno v stano- 
vanjih. 

11. Onesnažiti prostore okrog jav- 
nih izlivk. 

12. Prevažati odpadke, mrhovino, 
kosti, kože in podobno v vozilih, ki 
niso za to usposobljena in dobro 
zaprta. 

13. Odlagati vse predmete, ki po- 
vzročajo smrad, na odprte prostore. 

14. Da imajo gospodarske organi- 
zacije dimne naprave brez iskrolov- 
cev. 

3. člen 
Vsak privatnik, zavod, ustanova 

ali gospodarska organizacija mora na 
cestah in poteh pri prevozu razstre- 
livnega materiala, le-tega prevažati s 
tako zaprtimi vozili, da se material 
ne raztresa po cestišču, morebitni 
raztreseni material pa odstraniti s 
cestišča. 

4. člen 
Hišni lastniki oziroma upravitelji 

nepremičnin ob javnih cestah in po- 
teh so dolžni: 

1. da čistijo hodnike ali poti ob 
svojih zgradbah, da odstranjujejo iz 
hodnikov ali obcestnih jarkov ter ka- 
nalskih požiralnikov sneg do 7. ure 
in da posipavajo s peskom polede- 
nele hodnike, prehode in poti, po po- 
trebi tudi večkrat dnevno, 

2. da skrbijo za vzdrževanje sa- 
nitarij, če so le te izven stavbe, 

3. da skrbijo, da se zastave, trans- 
parenti, parole, lepaki in drugi pri- 
ložnostni okraski odstranjujejo v 
dveh dneh po končanih proslavah 
oziroma prireditvah, 

4. da higiensko vzdržujejo druge 
nepremičnine izven stanovanjske 
stavbe in skrbijo za red okrog njih, 

5. da vzdržujejo v redu žive meje 
in ograje, 

6. da vzdržujejo v redu drevje ob 
vestah, poteh in potokih. 

5. člen 
Da se zavaruje varnost ljudi, se 

prepoveduje smučanje, sankanje in 
drsanje po cestah, mestnih ulicah in 
javnih poteh. Sankališča so dovolje- 
na le na travnikih, odročnih od cest, 
to je na travniških vzpetinah, kjer 
sankališča ne vodijo na cesto. 

C. člen ' 
Zaradi lepšega izgleda kraja mo- 

rajo vsi hišni lastniki, njih najem- 
niki in stanovalci v državnih ali 
privatnih zgradbah odstraniti barake, 
drvarnice, kurnike, staje za domače 
živali ter deponirana drva okro^ hi- 
še, kakor tudi podreti in obnoviti 
balkone, hodnike ter lesena stopni- 
šča, ki kvarno vplivajo na izgled 
mesta. 

Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi odredi z odločbo območja, za 
katera velja 6. člen odloka. 

7. člen 
Odlaganje smeti in odpadkov je 

določeno s posebnim odlokom. 
8. člen 

Deratizacija (uničevanje podgan in 
miši) je obvezna, če se ugotovi, da se 
v strnjenem naselju pojavljajo glo- 
dalci v večjih množinah. 

9. člen 
1. Prašiče, koze, zajce in perutni- 

no ni dovoljeno rediti v predelih, 
kjer je postavljanje barak, drvarnic, 
kurnikov in staj po C. členu tega od- 
loka prepovedano. Za lastnike z go- 
spodarskimi objekti tp ne velja, i i 
pa morajo imeti zgoraj navedene do- 
mače živali zaprte v primernih pro- 
storih, ki ne kvarijo izgled kraja. 

2. Prepovedano je redili domače 
živali v stanovanjskih in poslovnih 
prostorih,, na podstrešju in v kleteh. 

3. Prepovedana je paša domačih 
živali iz 1 točke tega člena po par- 
kih, vrtovih in javnih nasadih. 

10. člen 
Zaradi lepšega izgleda kraja je 

prepovedano graditi ograje, če ni to 

nujno potrebno in koristi ograja le 
varnosti pešcev ali motornemu pro- 
metu. Stare in neokusne ograje ob 
in med vrtovi je treba odstraniti, 
ravno tako tudi vse tiste, ki kvarijo 
Izgled kraja. Za postavitev nove 
ograje je potrebno dovoljenje. 

11. člen 
Zaradi lepšega izgleda kraja je 

prepovedano saditi fižol na prekljah, 
koruzo in sončnice. To velja za vse 
tiste predele, za katere izda občin- 
ski ljudski odbor posebno odločbo. 

12. člen 
Izložbe vseh lokalov morajo biti 

odprte neprekinjeno v času dnevne- 
ga poslovanja. Biti morajo čisto in 
okusno urejene in v nočnem času 
tudi razsvetljene. 

Izložbeni okviri in vhodna vrata 
lokalov morajo biti prepleskani in 
redno vzdrževani. Napisi firme mo- 
rajo biti lično izdelani in vzdrže- 
vani. Za izvajanje teh predpisov je 
odgovoren uporabnik. 
III. Varstvo javnih nasadov, parkov, 

spomenikov in otroških igrišč 
13. člen 

Vsakdo je dolžan čuvati nasade, 
spomenike, otroška igrišča in druge 
javne naprave, namenjene za olep- 
šavo kraja in drugim skupnim ko- 
ristnikom. 

Prepovedano je: 
1. V javnih nasadih, pri spome- 

nikih in otroških igriščih ter parkih 
lomiti drevje In grmovje, trgati cvet- 
je in podobno. 

2. Poškodovati, prevračati aH pre- 
našati klopi, mize, ograje in druge 
naprave na javnih mestih in otroških 
igriščih. 

3. Poškodovati živo mejo pri jav- 
nih poteh 

4. Prosto puščati pse v javnih na- 
sadih, otroških igriščih in pri spo- 
menikih. 

5. Na področju mesta Zagorje je 
prepovedano nabiranje lipovega 
cvetja. 

IV. Oskrba z vodo 
14. člen 

Hišni posestniki, najemniki, pod- 
najemniki, ustanove in podjetja, ki 
imajo v svojih stanovanjih ali poslov- 
nih prostorih nameščene vodovodne 
naprav^ s pitno vodo, so iste dolžni 
čuvati ter vzdrževati v uporabnem 
stanju in vsako okvaro takoj popra- 
viti. 

15. člen 
Vsi studenci, zajetja, rezervoarji, 

vodnjaki in cisterne s pitno vodo se 
morajo vzdrževati v uporabnem in 
higiensko ustreznem stanju ter je 
onesnaženje njihove neposredne bli- 
žine y zaščitenem pasu prepovedano. 

16. člen 
Prepovedano je uporabljanje vode 

za pranje perila in zalivanje vrtov 
ter druge izredne gospodinjske po- 
trebe, oziroma namene povsod tam, 
kjer je za te svrhe na razpolago v 
bližini naravni izvor, ki daje higien- 
sko primerno vodo. 

17. člen 
Za uporabo vode iz vodovoda v 

tehnične svrhe morajo dobiti korist- 
niki dovolienje Sveta za komunalne 
zadeve občinskega ljudskega odbora 
Zptorje oh Savi. 

Dovolienje se jzda po predhodni 
ugotovitvi, če ni drugih možnosti za 
oskrbo z vodo. 

18. člen 
Prepovedano je tudi vsako dru- 

gačno, v prednjih členih navedeno 
nepotrebno trošenje vode, in nesmo- 
trno izkoriščanje vodovodnih nsprav. 
Ravno tako naj se gleda na to, da ne 
bodo ostale javne pipe za napajanje 
živine in druge ndorte. 

Vsako razširjanje obstoječega vo- 
njem vodu mora lastnik javiti Ko- 

munalnemu podjetju, ki izvrši po- 
pravilo na stroške lastnika. 

19. člen 
Vsako rajširjanje obstoječega vo- 

dovodnega omrežja in vsi priključki 
k istemu, ki se bodo v bodoče izvr- 
šili, so vezani na odobritev Sveta za 
komunalne zadeve občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi, ki bo 
predhodno zadevo proučil oziroma za 
njeno rešitev pooblastil Komunalno 
podjetje Zagorje ob Savi. 

V. Kazenske določbe 
20. člen 

Za kršitev določb tega odloka se 
kaznujejo posamezniki do 5000 din, 
zavodi in gospodarske organizacije 
pa do 20.000 din. 

VI. Končne določbe 
21. člen 

Komunalno podjetje Zagorje ob 
Savi izdela pravilnik o oddaji in 
uporabi vode iz Komunalnih vodo- 
vodov na področju občine Zagorja 
ob Savi, katerega potrdi Svet za ko- 
munalne zadeve občinskega ljudske- 
ga odbora Zagorje ob Savi. 

22. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

S tem odlokom se razveljavlja 
odlok št. 01/1-728/1 z dne 23. febru- 
arja 1956. 

Številka: 352-7/62-1. 
Datun\: 7. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koleno 1. r. 

Razpis 
Komisija za uslužbenske zadeve 

občinskega ljudskega odbora Ribnica 
razpisuje naslednja delovna mesta 
za: 

Referenta za promet in požarno 
varnost. Pogoji: Srednja strokovna 
izobrazba In tri leta upravne prakse. 

Referenta za delo in delovna raz- 
merja. Pogoji: Višja ali srednja stro- 
kovna izobrazba in tri leta upravne 
prakse. 

Sodnika za prekrške. Pogoji: Sred- 
nja ali višja strokovna izobrazba i*1 

3 leta upravne prakse. 
Kurirja na sedežu občine. Pogoj* 

Nižja izobrazba. 
Plača po zakonu o javnih usluž- 

bencih ali po dogovoru. Nastop služ- 
be je mogoč takoj. 

Razpis velja do zasedbe delovnih 
mest. 

Pravilno kolkovane prošnje z Živ- 
ljenjepisom in podatki o izobrazbi i*1 

strokovni praksi je treba vložiti 
občinskem ljudskem odboru Ribnica. 

Komisija za uslužbenske zadeve 
občinskega ljudskega odbora 

Ribnica 

VSEBINA 
1. Odlok o obCinskili (aksah v občinah пв 

območju niesln Ljubljane. 
2. Odlok o podaljšanju veljavnosti odlok*1 

o uvedbi občinske doklade na dohodke 
od samostojnih poklicev in premoŽcoi 
za leto 1061 v občinah na območju m4'' 
sto Ljubljane tudi za leto 1062. 

3. Odlok o občinski dokladi nn dohodke 
od kmetiistva v občinah na območju nic* 
sta Ljubljane. 

4. Odlok o razširitvi prepovedi prodaje n^' 
pasteriziranem mleka na celotno obmo*' 
je mesta Ljubljane. 

5. Odlok o načinu izplačila odškodnine 
nacionalizirana gradbena zeml jišča, zgrad- 
be ter delo zgradb im območju obči11 

mesta Ljubljane. 
Razrešitve in izvolitve na 17. seji Mest- 
nera sveta. 

105. Odločba o ustanovitvi otroške ustanovo 
v Stari cerkvi občine Kočevje. 

106. Odlok o ustanovitvi sklada za šolstvo 
občine Kibnica. 

10?. Odlok o varstvu in uporabi komunalni'1 

naprav, higienskih pogojih in zunanjclj' 
izgledu krajev občine Zagorje ob SoVJ- 
Razpis delovnih mest v upravi obči**® 
Ribnica. 


