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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA DOMŽALE 
212 

Na "podlagi III. točke V. dela ta- 
rife prometnega davka (Ur. 1. FLRJ 
»t. 19/61) in 5. člena uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah tarife pro- 
metnega davka (Ur. list FLRJ št. 
6/62) in skladno z 2. točko 50. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) je občinski 
ljudski odbor Domžale na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
dajalcev dne 1. marca 1.962 spre- 
jel 

ODLOK 
0 občinskem prometnem davku od 
Prometa na drobno v trgovini za ob- 

močje občine Domžale 

1. Hen 
Občinski prometni davek na 

"robno plačujejo od celokupnega 
Prometa na drobno, ki ga imajo na 
območju občine Domžale: 
. a) trgovska podjetja na drobno, 
ln sicer za promet, ki ga imajo ne- 
posredno ali po svojih prodajalnah, 
jzvzemši promet na debelo, ki ga lrnajo trgovska podjetja na drobno 
8 Pravico na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih, podjetij na debelo; 
č) prodajalne zadruge in zadruž- 

nih organizacij; 
d) prodajalne proizvajalnih orga- 

lizaci j; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
. f) obrtna podjetja in delavnice, 

sicer samo za tisti del premeta s 
Proizvodi, ki so ga imeli neposredno s Potrošniki. 

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

Plačuje: 
a) od prometa proizvodov, za ka- 

'ere se po zveznih predpisih prizna- 
la povračilo (regres) pri prodaji na 
drobno; 

b) od prometa proizvodov, za ka- 
tere je z zveznim predpisom dolo- 
čena prodajna cena na malo, ali pa 
za katere je določen način formira- 
^a prodajnih cen na malo; 
. e) od prometa z živili, razen alko- holnih pijač; 

C) od prometa s taksnimi in pošt- nimi znamkami, poštnimi dopisnica- 
mi, vsemi drugimi vrednotnicami, 
časniki in knjigami ter obrazci urad- 
Пе izdaje; 

d) od prometa z avtomobili (oseb- 
ftirni, avtobusi, kamioni, traktorji in 
Prikolicami), kadar nabavljajo blago 
družbena pravne osebe; 

e) od prometa z oficirsko opremo 
^niform0 in njenih posameznih de- 

f) od tobaka in tobačnih izdelkov. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek ne 

Plačuje, se štejejo živilski izdelki iz 
Panoge 127 začasno nomenklature 
zvezne planske komisije iz leta 1948, 
12 Panoge 211 — kmetijstvo, 212 — 

sadjarstvo, 213 — vinogradništvo, 
214 — živinoreja, 215 — ribištvo, 216 
— domača predelava kmetijskih pri- 
delkov razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini razen od 

alkoholnih pijač 6%; 
b) od prometa z alkoholnimi pija- 

čami v trgovini — 20 %. 

5. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
plačilu tega davka, ne more ugoto- 
viti promet blaga, ki je zavezan pla- 
čilu tega davka, lahko občinski ljud- 
ski odbor z individualno odločbo do- 
loči povprečen odstotek občinskega 
prometnega davka od celotnega pro- 
meta, ki ga je gospodarska organi- 
zacija dosegla s prodajo na drobno, 
razen alkoholnih pijač. 

6. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
navodilo za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. list FLRJ št. 
2/54) s poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, uredba o prisilni izter- 
javi davkov in drugih proračunskih 
dohodkov (Ur. 1. FLRJ, št. 33/53), pra- 
vilnik o periodičnih obračunih go- 
spodarskih organizacij (Ur. list FLRJ 
št. 20/61) veljajo načelno tudi glede 
plačevanja občinskega prometnega 
davka od prometa na drobno. 

7. člen 
Izjemno od določb 6. člena tega 

odloka lahko upravni organ za finan- 
ce občinskega ljudskega odbora do- 
loči posameznim davčnim zavezan- 
cem plačevanje davka v drugiK' ro- 
kih (štirinajstdnevno ali mesečno). 

8. člen 
Tolmačenja za izvrševanje tega 

odloka izdaja svet za družbeni plan 
in finance občinskega ljudskega od- 
bora. 

9. člen 
Ko se začne uporabljati ia odlok, 

preneha veljati odlok o občinskem 
prometnem davku od prometa na 
drobno na območju občine Domžale 
(»Glasnik« okraja Ljubljana št. 38/58) 
in odlok o spremembah in dopolni- 
tvah tega odloka (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 22/60). 

10. člen 
Ta odlok prične veljati od dneva 

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

Domžale, 1. marca 1962. 
Številka: 421-5/62-6. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Ilabjan 1. r. 

213. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-88/52), 1., 2. 
in 2. a člena Temeljnega zakona o 
občinski dokladi in o posebnem kra- 
jevnem prispevku (Uradni list FLRJ 
št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 in 52/59) 
je občinski ljudski odbor Domžale na 
seji občinskega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 1. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka 

o občinski dokladi od stavb 
za leto 1960 tudi za leto 1962 

1. člen 
Odlok o občinski dokladi dohod- 

kov od stavb za leto 1960 v občini 
Domžale (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 76/60) 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. 

Stev.: 422-11/62-6/1 
Domžale, dne 1. 3. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan 1. r. 

214. 
Na podlagi I. točke V. dela tarife 

prometnega davka (Ur. list FLRJ št. 
19/61) in 5. člena Uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah tarife pro- 
metnega davka (Ur. 1. FLRJ št. 6/62) 
in skladno z 2. točko 50. člena za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) je občinski 
ljudski odbor Domžale na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proiz- 
vajalcev dne 1. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o popravku odloka o občinskem 

prometnem davku v občini Domžale. 

1. člen 
Prvi odstavek dela c — »splošna 

tarifa« tarife občinskega prometnega 
davka (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 14/60 z dne 19. februarja 1960) se 
spremeni in se glasi: 

»Vsi davčni zavezanci zasebnegđ 
in družbenega sektorja plačajo ob- 
činski davek od naslednjega prome- 
ta in naslednjih storitev; 

1. od prometa vseh alkoholnih 
pijač v gostinstvu od dosežene pro- 
dajne cene 20 %«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, upprablja pa 
se od 1. marca 1962 dalje. 

Stev.: 6/1-421-4/62-6 
Datum; 1. 3. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan 1. r. 

OBČINA HRASTNIK 
215. 

Na podlagi V. dela tarife promet- 
nega davka in prečiščenega besedila 
uredbe o prometnem davku (Ur. list 
FLRJ št. 19/61) s poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami (Ur. list 
FLRJ št. 27/61, 13/61, 45/61 in 6/62) 
je občinski ljudski odbor Hrastnik na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 24 februarja 
1962 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

v občini Hrastnik 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju občine Hrastnik se 

obračunava in plačuje občinski pro- 
metni davek, ki je predpisan s ta- 
rifo prometnega davka. Tarifa pro- 
metnega davka je sestavni del tega 
odloka. 

2. člen 
Določbe uredbe o prometnem dav- 

ku (Ur. list FLRJ št. 19/61) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopol- 
nitvami, uredba o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih daja- 
tev (Ur. list FLRJ št. 33/53) in pra- 
vilnika o sestavljanju periodičnih 
obračunov in pobiranju dohodkov 
proračunov in skladov od gospodar- 
skih organizacij (Ur. list FLRJ št. 
27/57, 21/60, 20/61 in 45/61) veljajo 
tudi za občinski prometni davek. 

3. člen 
Ce gre za izvoz proizvodov, od 

katerih je bil plačan občinski pro- 
metni davek takrat, ko so bili izro- 
čeni v promet v državi, se izvozniku 
teh proizvodov ne vrne plačani da- 
vek. 

4. člen 
Navodila za izvrševanje tega od- 

loka izda Svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbo- 
ra, za izvajanje tega odloka pa skrbi 
upravni organ, ki je pristojen za fi- 
nance. 

5. člen 
Ko stopi ta odlok v veljavo, pre- 

neha veljati odlok o občinskem pro- 
metnem davku (Glasnik okraja Ljub- 
ljana štev. 15/60) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku — uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. marca 1962. 

Stev.: 010-10/62 
Hrastnik, dne 24. 2. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1. r. 
П. TARIFA 

Del A — proizvodi 
Zasebni obrtniki in drugi zaseb- 

niki plačujejo od vseh proizvodov, 
ki jih proizvajajo in dajejo v pro- 
met, občinski davek od prometa po 
naslednjih stopnjah, in sicer: 

Stroka 116 — Predelovanje neko- 
vinskih rud . 

1 proizvodi iz mavca 10 /o 
2 zemeljske barve 20 % 
3 zidna in strešna opčka 5 7o 
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4 proizvodi iz cementa 10 % 
S keramični in lončarski 

proizvodi 10 % 
Stroka 117 — Predelovanje kovin 

6 kovinske peči — štedil- 
niki ter njihovi deli 10 % 

7 vsi drugi proizvodi iz 
stroke 117 20 % 

Stroka 120 — Kemična stroka 
8 vsi proizvodi iz stroke 120 20 % 

Stroka 122 — Predelovanje lesa 
9 žagan bukov les 15 % 

10 vsi ostali proizvodi 10 % 
Stroka 123 — Predelovanje pa- 

pirja 
11 vsi proizvodi 10% 
Opn-n^a: Promet s šolskimi zvez- 

ki in risankami ter fotografijami za 
neposredno uporabo fotografirancev 
(osebne izkaznice, spominske slike) 
nt podvržen plačilu prometnega dav- 
ka po tej tarifni številki. 

Stroka 124 — Predelovanje tek- 
stila 

12 konfekcija 5 % 
Opomba: Pod konfekcijo po tej 

tarifni številki spadajo proizvodi, iz- 
delani iz tekstila, s šivanjem v se- 
rijski proizvodnji. 

13 trikotažni, volneni, bom- 
bažni in pleteni oblačil- 
ni predmeti 10 % 

14 vsi ostali proizvodi iz 
stroke 124 5 % 

Stroka 125 — Predelovanje usnja 
15 obutev 5 % 
16 vsi ostali proizvodi, h 

katerim je šteti torbar- 
ske izdelke, ne glede na 
material, iz katerega so 
Izdelani (kovčki, oprtni- 
ki, torbe in podobno) 10 % 

Stroka 127 — Živilska stroka 
17 kakavni proizvodi 20 % 
18 bonboni 10 % 
19 slaščice, keksi, ratluk in 

ostali slaščičarski izdelki 10 % 
20 kavni in kakavni nado- 

mestki 15 % 
21 testenine 10 % 
22 mleta paprika 10 % 
23 vsi ostali proizvodi 8 % 
Drugi proizvodi: 
24 vsi drugi proizvodi, ne 

glede na stroko gospo- 
darske dejavnosti, ki 
niso zajeti v prejšnjih 
tarifnih številkah 10 % 

Od navedenih proizvodov so za- 
jeti po tej tarifi sami proizvodi, cd 
katerih se ne plača prometni davek 
po zvezni tarifi prometnega davka. 

Opomba: Prometni davek po tej 
številki in po drugih tarifnih števil- 
kah se ne plača od prometa z na- 
slednjimi proizvodi: moke in drugih 
mlevskih izdelkov, pekovskih izdel- 
kov, razen izdelkov, ki imajo značaj 
slaščičarskega izdelka, izdelkov, na- 
pravljenih s predelavo mleka, mesa, 
svežih in suhih rib, od zakola ži- 
vine, od obleke in perila po meri za 
Individualno potrošnjo iz njihovega 
osnovnega materiala, od ortopedske 
obutve in ortopedskih pripomočkov, 
med katere je šteti tudi umetne oči 
in zobovje, ne glede na material, iz 
katerega so izdelani. 

Del B — Storitve 
Od plačil za storitve, ki jih oprav- 

ljajo, plačujejo zasebni obrtniki in 
drugi zasebniki občinski prometni 
davek od prometa po naslednjih 
stopnjah, in sicer: 

1. od plačil za obrtne storitve vseh 
vrst razen od prevoznih in gradbe- 
nih stor'ev 10%. 

Opomba: 1. Davčna osnova je 
skupni znesek plačila, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej tarifni 
številki po odbitku materiala, ki ga 
je dal izvrševalec storitve, če je ma- 
terial v računu posebej izkazan. Da- 
vek po tej tarifni številki se plača 
tudi od plačila za opravljene stori- 

tve s proizvodnjo blaga iz naročni- 
kovega materiala. 

Opomba 2: Davek po tej tarifni 
številki se ne plača od plačil za 
opravljanje storitev krojačev, šivilj, 
klobučarjev, modistinj, vezilj, čev- 
ljarjev, brivcev, frizerjev, dimnikar- 
jev, za predtiskanje tkanin, krpanje 
perila, nogavic in vreč, popravila 
dežnikov, brušenje nožev in britvic, 
preoblačenje gumbov, barvanje in či- 
ščenje usnjenih predmetov, barvanje 
in kemično čiščenje tkanin vseh vrst, 
polnjenje in obnovo rabljenih ke- 
mičnih svinčnikov, popravljanje pre- 
prog, olakatiranje, čiščenje in pra- 
nje ter likanje oblek in perila, či- 
ščenje obutve, snaženje oken, čuva- 
nje lokalov in stanovanj, shranjeva- 
nje koles, prtljage in obleke (garde- 
roba), žaganje drv, pečenje čevapči- 
čev in ražnjičev, pedikiranje, ugla- 
ševanje glasbil 

2 od plačila za opravljanje samo- 
stojnih poklicev (zdravniki, dentisti, 
arhitekti, učitelji jezikov, sodni tol- 
mači, prevajalci ter podobni po- 
klici) 5 %. 

Opomba: Davka ne plačajo dijaki 
in redni študenti visokih šol od do- 
hodkov poučevanja drugih dijakov. 
Prav tako se ne plača davek po tej 
tarifni številki cd plačil za delo od- 
vetnikov ter patentnih inženirjev, ka- 
kor tudi od plačil za obrede verskih 
organizacij in duhovnikov. 

Del C — Splošna tarifa 
Vsi davčni zavezanci zasebnega 

in družbenega sektorja plačajo ob- 
činski davek od naslednjega prometa 
in od naslednjih storitev: 

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

a) od naravnega vina 20 % 
b) od drugih alkoholnih pijač 20 % 
Opomba: Davek po tej tarifni šte- 

vilki plačajo vse gostinska podjetja 
in gostišča, menze, delavske resta- 
vracije, klubi, počitniški domovi in 
planinske postojanke ter prireditelji 
javnih zabav in veselic. 

2 od vstopnic za prireditve 10 % 
Opomba: Prometni davek po tej 

tarifni številki se ne plača od vstop- 
nic za kinematografske predstave in 
za kulturno umetniške prireditve, 
kolikor niso združene s plesno za- 
bavo in se na njih ne točijo alkohol- 
ne pijače. 

3 od nakupa in prodaje nepremič- 
nin v višini 10 % 

od davka po uredbi o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic. 

Opomba 1: Davek po tej tarifni 
številki se plača na enak način in 
istočasno z zveznim davkom od pro- 
meta nepremičnin in pravic. 

Opomba 2: Vsi predpisi, ki ve- 
ljajo za zvezni davek od prometa 
z nepremičninami in pravicami, se 
uporabljajo tudi pri odmeri In po- 
biranju davka po tej tarifni številki. 

4 od plačil za reklame v kinema- 
tografih 5^> 

316. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Ur; list LRS 
št. 19/52), uredbe o prometnem dav- 
ku, določb dela V. tarife prometne- 
ga davka (Ur. 1. FLRJ št. 19/333-1961) 
s poznejšimi spremembami in dopol- 
nitvami (Ur. list FLRJ št. 27/61, 31/61 
45/31 in 6/62) je občinski ljudski od- 
bor Hrastnik na seji občinskega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev dne 24. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Hrastnik 

1. člen 
Občinski prometni davek na 

drobno plačujjjo od celokupnega 
prometa na drobno, ki ga imajo na 
območju občine Hrastnik: 

a) Trgovska podjetja na drobno, 
in sicer za promet, ki ga imajo ne- 
posredno ali po svojih prodajalnah, 
izvzemši promet na debelo, ki ga 
imajo trgovska podjetja na drobno s 
pravico na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne zadrug in zadružnih 

organizacij; 
d) prodajalne proizvodnih orga- 

nizacij; 
e) komisijska podjetja in trgovine. 

2. člen 
Občinski prometni davek se pla- 

čuje: 
a) od prometa na proizvode, za 

katere se po zveznih predpisih pri- 
zna povračilo (regres) pri prodaji na 
drobno; 

b) od prometa s proizvodi, za ka- 
tere so z zveznimi predpisi določene 
prodajne cene na malo ali če je do- 
ločen način formiranja prodajnih 
cen na malo; 

c) od prometa z živilskimi po- 
trebščinami, razen alkoholnih pijač; 

č) od prometa s taksami in pošt- 
nimi znamkami ter dopisnicami in 
vsemi drugimi vrednotnicami, čas- 
niki, revijami, knjigami in obrazci 
uradne izdaje; 

d) od prometa z avtomobili (oseb- 
nimi, avtobusi, traktorji in prikoli- 
cami); 

e) od prometa z oficirsko opremo 
(uniforme in njenih posameznih de- 
lov). 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od ka- 

terih se davek ne plača, se štejejo 
živilski izdelki iz panog 127 začasne 
nomenklature zvezne planske komi- 
sije iz leta 1947, iz panoge 211 kme- 
tijstvo, 212 sadjarstvo, 213 vinograd- 
ništvo, 214 živinoreja, 215 ribištvo, 
216 domača predelava kmetijskih 
pridelkov, razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini, razen 

od alkoholnih pijač po stopnji 6 % 
b) od prometa z alkoholnimi pija- 

čami v trgovini po stopnji: 
— od naravnih vin 20 % 
— od drugih alkoholnih pijač 20 % 

5. člen 
Plačilo občinskega prometnega 

davka od prometa na drobno zapade 
vsakega desetega, dvajsetega in zad- 
njega v mesecu, plačilo tega promet- 
nega davka pa je potrebno izvršiti 
najpozneje 5 dni po zapadlem roku 
s potrebnim poročilom banki in 
upravi za dohodke ObLO Hrastnik. 

6. člen 
Prečiščeno besedilo uredbe o pro- 

metnem davku (Ur. 1. FLRJ št. 19/61 
z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, uredba o prisilni iz- 
terjavi davkov in drugih proračun- 
skih dohodkov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53) 
in pravilnika o sestavljanju perio- 
dičnih obračunov in skladov od go- 
spodarskih organizacij (Ur. list FLRJ 
št. 27/57, 21/60, 20/61 in 45/61) velja 
tudi glede občinskega prometnega 
davka od prometa na drobno. 

7. člen 
Tolmačenje za izvajanje tega od- 

loka izdaja svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbora 
Hrastnik. 

8. člen 
Z veljavnostjo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o občinskem pro- 
metnem davku od prometa na drob- 
no v občini Hrastnik (»Glasnik« okra- 
ja-Ljubljana št 26/60). 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestnik11 

okraja Ljubljana, uporablja pa s« 
od 1. marca 1962. 

Stev.: 010-8/62 
Datum: 24. 2. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko 1. r. 

217. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odborit1 

(Ur. list LRS št. 19-89/52 in 1., 2. f 
2. a člena zakona o občinski dokla' 
di in o posebnem krajevnem prispev- 
ku (Ur. list FLRJ št. 19/55, 19/57, 
55/57, 52/58 in 52/59) ter 26. člena 
statuta občine Hrastnik je občinski 
ljudski odbor Hrastnik na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbori pro- 
izvajalcev dne 24. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na dohod- 
ke od kmetijstva v občini Hrastnik 

za leto 1962 

1. člen 
V občini Hrastnik se pobira za 

leto 1962 občinska doklada zavezan- 
cev dohodnine od kmetijstva. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva je za leto 1962 ugotovi je" 
ni katastrski dohodek, doklada pa se 
odmerja za posamezne predele ozi- 
roma katastrske občine posebej za 
kmetijske površine in posebej za go* 
zdove po naslednjih stopnjah; 

I. Za kmetijske površine: 
a) za višinski predel, oziroma za 

katastrske občine: Dol pri Hrastniku 
(naselje Kal), Sv. Jurij ob Turju (na- 
selje Kovk, Gore), Podkraj (naselje 
Podkraj), Njivice (del naselja Jelo- 
vo), Radeče (del naselja Radeče)* 
Svibno (naselje Cimerno), Hotemcž 
(naselje Brunk in Rudna vas), Sirj® 
(naselje Veliko Sirje), sv. Peter pf 
Loki (naselje Obrežje), Sv. Marko 
(naselje Ceče-del). ; 

Ce znaša davčna osnova do 30.000 
dinarjev, se odmeri in plača občinska 
doklada po stopnji, ki znaša 13 V« 
nad 30.000 do 50.000 din 15 7' 
nad 50.000 do 80.000 din 17 9 
nad 80.000 do 120.000 din 19 V" 
nad 120.000 do 160.000 din 21 v« 
nad 160.000 do 200.000 din 23 7» 
nad 200.000 do 250.000 din 25 T 
nad 250.000 do 300.000 din 27 T 
nad 300.000 do 400.000 din 29 v" 
nad 400.000 din 31 # 

b) za srednje višinske predela 
oziroma za katastrske občine Sv. Šte- 
fan (naselje Turje), Sirje (naselji 
Savna peč, Sirje, ŽTdani most in SU' 
hadol). Sv. Jurij (naselje KrniceJi 
Hrastnik (naselje Plesko), Marn" 
(naselje Unično in Krištandol),' Nji' 
vice (naselje Jelovo — del), Močiln" 
in Zebnik, Hotemež (naselje Loška 
gora, Dobrava, Brunška gora. Gorel' 
co), Vrhovo (naselje Log pri Vrh^J 
vem). Sv. Marko (naselje Ceče — dc 

in Boben), Svibno (naselje SvibnOi 
Počakovo in Zagrad) 

če znaša letna davčna osnova o0 

30.000 din, se odmeri in plača občil1' 
ska doklada po stopnji, ki znaša 23 v" 
nad 30.000 do 50.000 din 25 7 
nad 50.000 do 80,000 din 27 v" 
nad 80.000 do 120.000 din 29 v" 
nad 120.000 do 160.000 din 31 V' 
nad 160.000 do 200.000 din 33 I1 
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nad 200.000 do 250.000 din 35 % 
nad 250.000 do 300.000 din 38 % 
nad 300.00 do 400.000 din 41 % 
nad 400.000 din 44 c/o 

c) za nižinski predel, oziroma ka- 
tastrske Občine: Hrastnik (naselje 
Hrastnik — del in Prapretno pri 
Hrastniku), Dol pri Hrastniku (nase- 
lje Brnica, Dol pri Hrastniku — del 
in Hrastnik — del). Mamo (naselje 
Brdce in Marno), Radeče (naselje Ra- 
deče — del). Njivice (naselje Stari 
dvor in Njivice), Svibno (naselje Jag- 
njenica), Hotemež (naselje Hotemež), 
Vrhovo (naselje Vrhovo, Log pri Vr- 
hovem — del in Prapretno pri Vr- 
hovem), Ojstro (naselje Studence) in 
Sv. Jurij ob Turju (naselje Hrast- 
nik — del), 

če znaša letna davčna osnova do 
30.000 din, se odmeri in plača občin- 
ska doklada po stopnji, ki znaša 30 % 
nad 30.000 do 50:000 din 32 % 
nad 50.000 do 80.000 din 34 % 
nad 80.000 do 120.000 din 36 % 
nad 120.000 do 160.000 din 38 % 
nad 160.000 do 200.000 din 40 % 
nad 200.000 do 250.000 din 44 % 
nad 250.000 do 300.000 din 46 % 
nad 300.000 do 400.000 din 48 % 
nad 400.000 din 50 % ■ 

2. Za gozdove: 
Za vse katastrske občine v ob- 

čini Hrastnik 
če znaša davčna osnova do 30.000 

din, se odmeri in plača občinska do- 
klada po stopnji, ki znaša 2 % 
nad 30.000 do 50.000 din 3 c/o 
nad 50.000 do 80.000 din 4 % 
nad 80.000 do 120.000 din 5 % 
nad 120.000 din 6 % 

Občinska doklada se odmerja in 
Plačuje v gotovini in na isti način 
kakor ustrezajoča dohodnina. 

5. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 22/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
odloka o podaljšanju veljavnosti od- 
loka o stopnjah dohodnine za leto 
1961 tudi za leto 1962 (Ur. list FLRJ 
št. 53/61) in uredbe o prisilni izter- 
javi davkov in drugih proračunskih 
dohodkov (Ur. list FLRJ št. 33/55, se 
uporabljajo tudi za odmero in po- 
biranje občinske doklade. 

6. člen 
Davčne olajšave, ki so določene za dohodnino, veljajo tudi za občin- 

sko doklado. 
7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

Stev.: 010-5/62 
Hrastnik, dne 24. 2. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brcčko 1. r. 

218. 
Na podlagi 2. odstavka 15. čle- 

na zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19-88/52), 
l-i 2. in 2.a člena temeljnega zakona 
o občinski dokladi in posebnem 
krajevnem prispevku (Uradni list 
fLRJ. št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 
jn 52/59) in 26. člena statuta občine 
Hrastnik je občinski ljudski odbor 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
jn zbora proizvajalcev dne 24. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
J* uvedbi občinske doklade na do- 
hodke od samostojnih poklicev in 
Premoženj za leto 1962 v občini 

Hrastnik 

1. člen 
. V občini Hrastnik se pobira za 
leto 1962 občinska doklada od zave- 

zancev dohodnine od samostojnih 
poklicev in premoženj. 

2. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj, iz- 
vzemši zavezance proračunskega 
prispevka, davka na avtorske pra- 
vice, honorarje in dohodnine od 
zgradb, se odmeri občinska doklada 
od davčne osnove, ki je podlaga za 
odmero dohodnine od samostojnih 
poklicev in premoženj po naslednjih 
stopnjah in sicer: 

1. Brivcem, čevljarjem, čistilcem 
čevljev, barvarjem oblačil, čevljev 
in drugih predmetov, pralcem in 
čistilcem oblačil, dežnikarjem, fo- 
tografom, dajalcem prenočišč, kro- 
jačem, šiviljam, veziljam, modist- 
kam, popravljalcem glasbil, poprav- 
Ijalcem nogavic, preprog in drugih 
tkanin, snažilcem oken, urarjem, 
Žagarjem drv, mehanikom — po- 
pravljalcem dvokoles, podkovskim 
kovačem ter osebam, ki se ukvar- 
jajo s prepisovanjem in sestavlja- 
njem oglasov in reklam, vsem pod 
pogojem, da se ukvarjajo z usluž- 
nostnimi opravili in sicer: 

Ce znaša letna davčna osnova 
do 160.000 dinarjev, se odmeri in 
plača občinska doklada po stopnji, 
ki znaša 3 %, 

nad 160.000 do 200.000 . 5 % - 
nad 200.000 dinarjev 7 c/o 
2. Lastnikom kemijskih in galan- 

terijskih obratov ter lastnikom 
obratov kovinske, elektrotehnične, 
lesne, tekstilne in čevljarske stroke, 
ki imajo serijsko proizvodnjo, in 
sicer; 

Ce znaša letna davčna osnova 
do 200.000 dinarjev, se odmeri in 
plača občinska doklada po stopnji, 
ki znaša 18 %, 

nad 200.000 do 250.000 20 % 
nad 250.000 do 300.000 22 % 
nad 300.000 do 400.000 24 % 
nad 400.000 do 500.000 26 % 
nad 500.000 do 600.000 28 % 
nad 600.000 dinarjev 30 % 
3. Lastnikom — imetnikom zi- 

darskih, pleskarskih, inštalaterskih, 
pečarskih in podobnih obratov; 

— za dela na novogradnjah po 
stopnjah, ki so določene po 2. toč- 
ki tega člena; 

— za vsa ostala dela po stop- 
njah, ki so določena s 1. točko tega 
člena; 

— vsem ostalim zavezancem od 
dohodnine samostojnih poklicev in 
zavezancem od premoženj in sicer: 

Ce znaša letna davčna osnova 
do 200.000 dinarjev, se odmeri in 
plača občinska doklada po stopnji, 
ki znaša 15 %, 

nad 200.000 do 250.000 17 % 
nad 250.000 do 300.000 19 % 
nad 300.000 do 400.000 21 % 
nad 400.000 do 500.000 23 % 
nad 500.000 do 600.000 25 % 
nad 600.000 do 700.000 27 % 
nad 700.000 dinarjev 29 % 
Skupna obremenitev z dohodni- 

no, davkom na tujo delovno silo in 
občinsko doklado ne sme presegati 
80 % čistega letnega dohodka za- 
vezanca. Ta omejitev ne velja, ko 
zavezancu ostane po odbitku jav- 
nih davščin, navedenih v prejšnjem 
stavku, več kot 80.000 din čistega 
dohodka na mesec. 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja In 

plačuje v gotovini in na isti način, 
kakor ustrezajoča dohodnina. 

4. člen 
Določbe prečiščenega besedila 

uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 22/61), uredbo o prisilni 

izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov (Ur. list FLRJ, 
št. 33/53 in 25/57) se uporabljajo 
tudi za odmero in pobiranje občin- 
ske doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za ob- 
činsko doklado. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 010-9/62. 
Datum: Hrastnik, 24/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stanko Brečko, 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 
219. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 
3. in 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. list FLRJ, št. 2/59) 
je občinski ljudski odbor Kočevje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. februar- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju 

prebivalstva v občini Kočevje 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja tuberkuloze se izvede obvezno 
fluorografiranje vseh prebivalcev v 
občini Kočevje, ki so rojeni v letu 
1941 ali pred tem časom (ali, ki so 
do dneva fluorografiranja dopolnili 
19. leto starosti). 

2. člen 
Fluorografiranje je brezplačno. 

Stroški fluorografiranja gredo v 
breme občinskega proračuna. 

3. člen 
Cas fluorografiranja določi Svet 

za zdravstvo občinskega ljudskega 
odbora Kočevje. 

4. člen 
Po izvršenem fluorografiranju se 

morajo na individualni poziv uprav- 
nega organa, pristojnega za zdrav- 
stvo, ali pooblaščenega zdravstve- 
nega zavoda odzvati na kontrolni 
pregled pozvane osebe. 

5. člen 
Svet za zdravstvo občinskega 

ljudskega odbora Kočevje je po- 
pooblaščen, da izda za izvajanje te- 
ga odloka natančnejše predpise in 
ukrepe. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje za prekršek, kdor 
se ne udeleži flourografiranja ali 
kontrolnega pregleda, ali kdor ovira 
izvršitev tega odloka ali na njegovi 
podlagi izdanih predpisov in ukre- 
pov. 

7. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

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

Številka: 010-8/62-1/1. 
Datum: Kočevje, dne 23. II. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bencina, L r. 

OBČINA LITIJA 
220. 

Na podlagi 3. člena 3. točko 
Uredbe o prometnem davku in I. 
odstavka V. dela tarife prometnega 
davka (Ur. 1. FLRJ, št. 19/61), 5. 
člena Uredbe o spremembah in do- 
polnitvah tarife prometnega davka 
(Ur. 1. FLRJ, št. 6/62) in 10. člena 
2. točke statuta občine Litija je ob- 
činski ljudski odbor Litija na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 8. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 
drobno na območju občine Litija. 

1. člen 
Spremeni se 4. člen Odloka o 

občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno na območju ob- 
čine Litija (»Glasnik« okraja Ljub- 
ljana št. 16/60) tako, da se glasi: 

Občinski prometni davek pq tem 
odloku se plačuje: 

a) od prometa v trgovini na 
drobno (razen od prometa z alko- 
holnimi pijačami) ,po stopnji 6 %, 

b) od prometa z alkoholnimi pi- 
jačami v trgovini na drobno po 
stopnji 20 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporabljal pa se 
bo od 1. marca 1962. 

Številka: 010-11/62-1/1. 
Datum: Dne 8. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar, 1. r. 
  I 

221. 
Na podlagi 3. člena 3. točka 

Uredbe o prometnem davku, 5. čle- 
na Uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah tarife prometnega davka (Ur, 
list FLRJ, št. 6/52) in 2. točko 10. 
člena statuta občine Litija je občin- 
ski ljudski odbor na seji občjnskega 
»zbora proizvajalcev drfe 8. marca 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi tarife občinskega 

j prometnega davka. 

1. člen 
Del C — splošne tarife Odloka 

o občinskem prometnem davku v 
občini Litija (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 14/60) se v 
1. točki spremeni tako, da se glasi; 

1. od prometa alkoholnih pijač 
v gostinstvu od dosežene prodajno 
cene 20 %. 4 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

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

Številka: 010-10/62-1/1. 
Datum: Dne 8. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Pungerčar, 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-SISKA 
222. 

Na podlagi 5. člena Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Uradni 1. FLRJ, 
št. 6/62 ter 27. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška je občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Siška sprejel na 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 6. marca 1962 
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ODLOK 
O spremembi in dopolnitvi odloka o 

občinskem prometnem davku v 
občini Ljubljana-Siska. 

1. člen 
Del C — splošna tarifa — odloka 

o občinskem prometnem davku v 
občini Ljubljana - Šiška (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 6/60) se spre- 
meni 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%, skupaj 20%, 

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

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 1/1-421-6/62. 
Datum: Dne 6. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog, 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
223. 

Na podlagi III. točke V. dela ta- 
rife prometnega davka (Uradni list 
FLR.T, št-. 19-384/61) in 5. člena 
Uredbe o spremembah in dopolnit- 
vah tarife prometnega davka (Ur. 
list FLRJ, št. 6-51/62) in skladno z 
2. točko 26. člena statuta občine 
Medvode jo občinski ljudski odbor 
Medvode fta seji dne 2. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o občinskem davku od prometa na 
drobno na območju občine Medvode. 

1. člen 
Na območju občine Medvode pla- 

čujejo občinski prometni davek na 
drobno od vsega prometa blaga na 
drobno, ki ga imajo: 

a) trgoviv.a podjetja na - drobno 
in sicer za njihov promet, ki ga 
imajo • cama ali po prodajalnah, 
izvzemši promet na debelo, ki ga 
imajo trgovska podjetja na drobno 
s pravico prodaje na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih orga- 

nizacij ; 
d) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
f) obrtna podjetja in delavnice in 

sicer samo za tisti del prometa s 
proizvodi, ki so ga imeli neposred- 
no s potrošniki. Promet s proizvodi, 
prodanimi trgovskim podjetjem in 
trgovinam, se ne šteje za promet na 
drobno po določbah te točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta blaga na drobno se ne pla- 
čuje: 

a) od proizvodov, za katere se po 
zveznih predpisih priznava povrači- 
lo (regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
zveznimi predpisi določen* prodaj- 
ne cene na drobno, ali jo določeno, 
kako se oblikujejo zanje prodajne 
cene na drobno; 

c) od živil izvzemši alkoholne 
pijače; 

č) od kolekov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter od drugih vred- 
notnic; 

d) od časnikov, revij in knjig; 

e) od oficirske opreme (uniforme 
in posameznih njenih delov); 

f) od tobaka in tobačnih izdelkov. 
3.. člen 

Kot živila, od katerih se davek 
ne plačuje, se štejejo živilski izdel- 
ki iz panoge 127 začasne nomenkla- 
ture zvezne planske komisije iz leta 
1948, iz panoge 211 — kmetijstvo, 
212 — sadjarstvo, 213 — vinograd- 
ništvo, 214 — živinoreja, 215 — ri- 
bištvo, 216 — domača predelava 
kmetijskih pridelkov razen alkohol- 
nih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od celotnega prometa v trgo- 

vini na drobno, razen od alkoholnih 
pijač, po stopnji 6%; 

b) od prometa naravnih vin v 
trgovini po stopnji 20 %; 

c) od prometa ostalih alkoholnih 
pijač 20%; 

č) od prometa naravnih vin po 
individualnih proizvajalcih 20%; 

d) od prometa ostalih alkoholnih 
pijač v trgovini po individualnih 
proizvajalcih 20 %. 

5. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ, št. 19761) z vsemi po- 
znejšimi spremembami in dopolnit- 
vami, navodilo za izvajanje uredbe 
o prometnem davku (Ur. 1. FLRJ, 
št. 2/54) z vsemi poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami, uredba 
o prisilni izterjavi davkov in dru- 
gih proračunskih dohodkov (Uradni 
list FLRJ, št. 33/53 in št. 25/57), pra- 
vilnik o periodičnih obračunih go- 
spodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 20/61) in uredba o kazen- 
skih obrestih in nepravočasno vpla- 
čanih dohodkov proračunov in skla- 
dov (Uradni list FLRJ, št. 24/59) z 
vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami veljajo načelno tudi 
glede plačevanja in izterjave občin- 
skega prometnega davka od prome- 
ta blaga na drobno. 

6. člen 
Izjemno od določb 6. člena tega 

odloka lahko finančni ali pristojni 
organi občinskega ljudskega odbora 
določijo posameznim davčnim zave- 
zancem plačevanje prometnega dav- 
ka od prometa blaga na drobno v 
drugačnih rokih (14-dnevno ali me- 
sečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za finance. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Z objavo tega odloka neha ve- 
ljati odlok občinskega ljudskega od- 
bora Medvode o občinskem promet- 
nem davku od prometa na drobno 
na teritoriju občine Medvode (»Glas- 
nik«, okraja Ljubljana št. 14/60). 

Številka: 010-6/62-04. 
Datum: Medvode, dne 2/3-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte, I. r. 

224. 
Na podlagi 23. člena temeljnega 

zakona o finansiranju šolstva (Ur. 
list FLRJ št. 53/60) je občinski ljud- 
ski odbor Medvode na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 2. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji šol na območju 

občine Medvode 

1. člen 
Zaradi razdelitve sklada za šol- 

stvo se glede na število učencev, 
število oddelkov in povprečno po- 
rabljenih materialnih sredstev na 
enega učenca razvrstijo šole v na- 
slednjih šest kategorij: 

I. kategorija: 
Osnovna šola — popolna in niže 

organizirana na najtežavnejšem te- 
renu (Topol), rezerva 35%, na učen- 
ca 5000, na oddelek 50.000; 

II. kategorija; 
Osnovna šola — nepopolna in 

podružnična na podeželju (Pirniče, 
Sora, Smlednik), rezerva 22%, na 
učenca 5000, na oddelek 50.000; 

III. kategorija: 
Osnovna šola — popolna na po- 

deželju (Preska), rezerva 18%, na 
učenca 5000, na oddelek 55.000; 

IV. kategorija: 
Osnovna šola — nepopolna z viš- 

jimi razredi na podeželju (pri 
Vzgojnem zavodu Smlednik), rezer-» 
va 22 %, na učenca 5000, na odde- 
lek 55.000; 

V. kategorija; 
Srednje in strokovne šole — 

(Nižja glasbena šola Medvode), re- 
zerva 18%, na učenca 8000, na od- 
delek 60.000; 

VI. kategorija; 
Ustanove za otroško varstvo — 

(Otroški vrtec Medvode), sklad fi- 
nansira osebne dohodke vzgojnega 
osebja in rezervo osebnega dohod- 
ka 18%. 

2. člen 
Ta odlok zažne veljati od dneva 

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

Številka; 61-9/62-02. 
Datum; 2. marca 1962. 

Predsednik ObLO; 
Ludvik Tramfe 1. r. 

225. 
Na podlagi 12. člena 1. odstavka, 

15. člena in 50. člena zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
I,RS št. 19/32), na predlog Sveta za 
komunalne in stanovanjske zadeve 
pri občinskem ljudskem odboru 
Medvode je občinski ljudski odbor 
Medvode na seji občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 2. mar- 
ca 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi kanalizacijske pristoj- 

bine v občini Medvode 

1. člen 
Za vzdrževanje in obnovo kana- 

lizacijskega omrežja pobira Komu- 
nalno podjetje Medvode kanaliza- 
cijsko pristojbino. 

Osnova za določanje višine ka- 
nalizacijske pristojbine je količina 
porabljene vode iz medvoških vo- 
dovodov in lastnih vodnjakov. 

2. člen 
Kanalizacijska pristojbina se za- 

računava vsem, ki so priključeni nu 
javno kanalizacijo. 

3. Člen 
Kanalizacijska pristojbina znaša 

"5% od cene porabljene vode, ki jo 
plaču jejo potrošniki iz javnega vo- 
dovoda. 

4. člen 
Pristojbina se obračunava me- 

sečno od količine porabljene vode 
in po ceni, navedeni v tretjem čle- 
nu tega odloka, ter je namenjena 
za vzdrževanje in obnovo kanali- 
zacije. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-5/62-05. 
Datum; 2. marca 1962. 

Predsednik ObLO: 
Ludvik Tramte 1. r. 

RAZPISI 

Komisija za razpis delovnih mest 
občinskega ljudskega odbora Med- 
vode razpisuje delovno mesto za 

tajnika občinskega ljudskega 
odbora Medvode. 

Pogoj; diplomirani pravnik ali 
absolvent višje upravne šole. 

Stanovanje je na razpolago. 
Pismene prošnje z življenjepi- 

som in podatki o izobrazbi ter stro- 
kovni praksi naj kandidati vložijo 
pri občinskem ljudskem odboru 
Medvode do 10. aprila 1962. 

Komisija za razpis delovnih mest 
občinskega ljudskega odbora Med- 
vode razpisuje v organih uprave 
občinskega ljudskega odbora Med- 
vode naslednja delovna mesta za: 
referenta za civilno zaščito in po- 

žarno varnost — uslužbenec lil- 
vrste; 

referenta za premoženjsko-pravuc 
zadeve — uslužbenec II. vrste; 

referenta za likvidacijo — uslužbe- 
nec III. vrste; 

referenta za gospodarsko-pravne za- 
deve — uslužbenec I. vrste; 

referenta za družbeni plan in ana- 
lize — uslužbenec 1. vrste. 
Stanovanja bodo na razpolago v 

letu 1963. 
Prošnje za razpisana delovna 

mesta naslovite na komisijo za raz- 
pis delovnih mest občinskega ljud- 
skega odbora Medvode. 

Razpisni rok traja 15 dni po ob- 
javi razpisa. 

Komisija za razpis delovnih 
mest občinskega ljudskega 

odbora Medvode 

VSEBINA 
212. Odlok' o občinskem prometnem davku 

od prometa na drobno v trgovini občine 
Domžale. 

213. Odlok o podaljšanja veljavnosti odloka 
o občinski dokladi od stavb za leto 1960 
tudi га leto 1962 občine Domžale. 

214. Odlok o popravku odloka o občinskeifl 
prometnem davku občine Domžale. 

215. Odlok o občinskem prometnem davku 
občine Mrasnik. 

216. Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Hrastnik« 

217. Odlok o uvedbi občinske doklude ou 
dohodke od kmetijstva za leto 19<>3 
občine Hrastnik. 

218. Odlok o uvedbi občinske dokladc na do- 
hodke od samostojnih poklieev in pre- 
moženj za leto 1%2 občine Hrastnik. 

219. Odlok o obveznem fluorografiranju pre- 
bivalstva občine Kočevje. 

220. Odlok o spremembi pdfoka o občinskem 
• prometnem davku od prometa na drobo0 

občine Litij«. 
221. Odlok o spremembi tarife občinskega 

prometnega davka občine Litija. 
222. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloku 

o občinskem prometnem davku občin0 

Ljubljana-Silka. 
223. Odlok o občinskem prometnem davku 

od prometa na drobno občino Medvode- 
224. Odlok o kategorizaciji Sol občine Med- 

vode. * 
225. Odlok o določitvi kanalizacijske prisioj' 

bine občine Medvode. 
Razpis delovnih mest v upravi občine 
Medvode. 


