
GLASNIK 

Ljubljana, зо. marca 1962 

URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 25 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA KAMNIK 

226. 
Na podlagi 47. člena zakonu o 

^Pravnih taksah (Uradni list' FLRJ 
st. 28/59) in 1. člena uiedbe o ob- 
činskih taksah (Uradni list FI-RJ 

3/60) je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora in 
Ba seji zbora proizvajalcev dne 

marca 1962 sprejel 

ODLOK 
0 Podaljšanju veljavnosti odloka o 
Oočinskili taksah v občini Kamnik 

za leto 1962 

t. člen 
Odlok o občinskih taksah v ob- 

C'ni Kamnik, ki je bil sprejet na 
s®ji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 29. aprila 
*'■">1 (>Glasnik« okraju Ljubljana 
st. 39/61) velja tudi za leto 1962. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku«, uradnem vestniku 
0kraja Ljubljana, uporablja pa se 
^ L januarja 1962. 

St.: 020-12/62-1. 
Datuin- 16. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

227. 
Na podlagi drugega odstavka 

"• člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52), 

2. in 2. a člena Temeljnega za- 
gona o občinski dokladi in poseb- 
nem krajevnem prispevku (Ur. list 
^LRJ št. 19/55, 19/57, 52/58 in 52/59) 
16 Občinski ljudski odbor Kamnik 
n.a seji občinskega zbora in na seji 
Jbora proizvajalcev dne 16. marca 
»962 sprejel 

ODLOK 
0 Podaljšanju veljavnosti odloka o 
občinski dokladi na dohodke od 
stavb za leto 1961 v občini Kamnik 

tudi za leto 1962 

1. člen 
. Odlok o občinski dokladi na do- 
''pdke od stavb za leto 1961 v ob- 

uf Kamnik, ki je bil sprejet na 
8®ji občinskega zboru in na seji 
lof0ra Proizvajalcev dne 1. julija ,/"0 (»Glasnik« okraja Ljubljana 

■ 63/60), velja tudi za leto 1962. 

2. &1еП 
Ta odlok velja od dneva objave 
»Glasniku«, uradnem vestniku 

*raja Ljubljana, uporablja pa se 
L januarja 1962. 

St. 020-14/62-1. 
I^atum; 16. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

228. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) in L, 2. in 
2. a člena Temeljnega zakona o ob- 
činski dokladi in o posebnem kra- 
jevnem prispevku (Ur. list FLRJ 
št. 19/55, 19/57, 52/59) je Občinski 
ljudski odbor Kamnik na seji ob- 
činskega zbora in na seji zboru pro- 
izvajalcev dne 16. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
uvedbi občinske doklade na dohod- 
ke od samostojnih poklicev in pre- 
moženj v občini Kamnik za 1. 1962 

1. člen 
Na območju občine Kamnik se 

za leto 1962 pobira občinska do- 
klada od zavezancev dohodnine od 
samostojnih poklicev in pVemoženj 
po enakih stopnjah, kakor se je 
pobirala za leto 1961 po odloku ob- 
činskega ljudskega odbora Kamnik 
z dne 29. apr. 1961, št.: 01/1-01-18/1-61 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 38/61). 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 020-13/62-1. 
Datum: 16. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

4. člen 
Za prevoz mrličev se mora upo- 

rabljati posebno prevozno sredstvo, 
ki ga oaredi »Komunalno podjetje 
Kamnik« in ki prevoz tudi izvrši. 

5. člen 
Pristojbina za uporabo mrliške 

vežice in za prevoz mrliča na po- 

obvezni uporabi mrliške vežice na 
pokopališču Zale v Kamniku (Glas- 
nik okraja Ljubljana št. 92 z dne 
24. novembra 1959). 

St. 020-15/62-1. 
Datum: 16. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1, r. 

OBČINA LITIJA 
230. 

Na podlagi 1. in 2. ter 1. a in 2. a 
člena temeljnega zakona o občinski 
dokladi in o posebnem krajevnem 

229. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19/52) je Občin- 
ski ljudski odbor Kamnik na seji 
občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 16. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o obvezni uporabi mrliške ve- 
žice na pokopališču Zale v Kamniku, 
tako da se v prečiščenem besedilu 

glasi: 

1. člen 
Odreja se obvezno polaganje 

mrličev v mrliški vežici pri poko- 
pališču Zale v Kamniku, umrlih nn 
mestnem območju Kamnika, ki bodo 
pokopani na pokopališču Zale ali 
na željo pokojnika oziroma njego- 
vih svojcev kje drugod. 

2. člen 
Prevoz se mora izvršiti čimprej, 

najpozneje pa v 8 urah po nastopu 
smrti. 

3. člen 
Za mrliče iz drugih krajev, ki 

bodo pokopani na pokopališču Zale, 
mora biti izvršen prevoz najkasneje 
t 8 urah pred pokopom. 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 18. sejo Mestnega sveta 

Na osnovi 2. člena odloka o spremembi in dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana 

sklicujem 
18. sejo Mestnega sveta, ki bo v sredo, dne 4. aprila 1962 ob 17. uri v 
veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Predlog skupnega finančnega programa občin na območju mesta 

Ljubljane: 
a) predlog odloka o določitvi prispevka mestnih občin v Ljub- 

ljani za finansiranje skupnega programa občin na območju 
mesta; 

b) predlog skupnega finančnega programa občin na območju me- 
stu za leto 1962; 

c) imenovanje komisij zu izvajanje programa. 
2. Predlog za spremembo: 

a) odločbfe o ustanovitvi prireditvene poslovalnice »Festival« v 
Ljubljani; _ 

b) odloka o spremembi odloka o spominskem partizanskem po- 
hodu »Ob žici okupirane Ljubljane«. 

3. Predlog ekonomskih ukrepov na področju občin mestu Ljubljune: 
a) razprava o izgradnji komunalnih objektov in o skladu zu ruz- 

voj storitvene obrti skupnegu pomenu za območje mesta; 
b) predlog odloka o določitvi plačevanja prispevka iz dohodka 

munalnih gospodarskih organizacij nu območju mestu Ljub- 
ljane in o delitvi dohodka, ki izhaja od prispevka iz dohodka; 

c) predlog odloka o višini obrestne mere, po kateri plačujejo 
obresti od poslovnega sklada komunalne gospodarske orga- 
nizacije na območju mesta Ljubljane in o delitvi dohodka, 
ki izhaja od obresti. 

Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO Ljublja- 
na, Kresija, soba 11/1, telefon 32-566 int. 207. 

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

kopališče Zale je določena s po- 
sebno turifb Komunalnega podjetja 
Kamnik. 

6. člen 
Z dcyurno kaznijo do 3000 din se 

kaznuje za prekršek: 
1. kdor polaga mrliča v nasprot- 

ju z določbo 1. člena tega odloka; 
2. kdor ne uporabi za prevoz 

mrliča posebnega, za to določenega 
prevoznega sredstva. 

7. člen 
Z dnem, ko prične veljati tu od- 

lok, preneha veljati odlok občin- 
skega ljudskega odbora Kamnik o 

prispevku (Ur. list FLRJ št. 19/55, 
19/57, 55/57, 22/58 in 52/59) ter 8. 
in 24. člena statuta občine Litija je 
Občinski ljudski odbor Litija jp 
seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 8. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodke od 
kmetijstva, samostojnih poklicev in 

premoženj za leto 1962 

1. člen 
Na območju občine Litija se po- 

bira za leto 1962 občinska doklada 
na dohodke od kmetijstvu, samo- 
stojnih poklicev in premoženj. 
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2. flcn 
Občinska (loklucla je dohodek 

občinskega proračuna, če ni s pred- 
pisi višjih organov druguče dolo- 
čeno. 

3. člen 
Občinska doklada se odmeija in 

plačuje v gotovini, istočasno in na 
isti način kakor ustrezajoča dohod- 
nina. 

4. člen 
Določbe Uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 18/56) z vsemi kasnej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
Odloku o podaljšanju veljavnosti 
Odloka o stopnjah dohodnine-(Ur. 
list FLRJ št. 52/54, 12/60, 13/61 in 
53/61) ter Uredbe o prisilni izter- 
javi davkov in drugih proračunskih 
doliodkov (Ur. list FLRJ št. 33/53 
in 25/57) se uporabljajo tudi za od- 
mero in pobiranje občinske do- 
kiade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene 

za dohodnino, veljajo tudi za davč- 
ne olajšave pii občinski dokladi. 

6. člen 
Osnova za odmero občinske do- 

klade na dohodke iz kmetijstva je 
za leto 1962 ugotovljeni katastrski 
dohodek, doklada pa se odmeri po- 
sebej za kmetijske površine in po- 
sebej za gozdove po naslednjih 
stopnjah: 

Ce znaša letna davčna osnova zn 
kmetijske površine do 30.000 din, se 
odmeri in plačuje občinska doklada 
po stopnji, ki znaša 210/o; 
nad 30.000 do 50.000 din 240/o 
nad 50.000 do 80.000 din 27 »/o 
nad 80.000 do 120.000 din 30 Vo 
nad 120.000 do 160.000 din 320/o 
nad 160.000 do 200.000 din 34% 
nad 200.000 do 250.000 din 36 Vo 
nad 250.000 do 300.000 din Збч/о 
nad 300.000 din 40 Vo 

Ce znaša letna davčna osnova 
za gozdove do 120.000 din, se od- 
meri in plača občinska doklada po 
stopnji, ki znaša 40/o: 
nad 120.000 do 160.000 din 5Vo 
nad 160.000 din 6Vo 

7. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj, iz- 
vzemši zavezance proračunskega 
prispevka, davka na avtorske hono- 
rarje se odmeri občinska doklada 
od davčne osnove, ki jC podlaga za 
odmero dohodnine samostojnih po- 
klicev in premoženj po sledečih 
stopnjah: 

1. Brivcem, frizerjem, čevljar- 
jem. dimnikarjem, mlinarjem, foto- 
grafom, dajalcem prenočišč, kroja- 
čem, šiviljam, veziljam, modistkam, 
pretiskovalcern tkanin, Žagarjem 
drv, podkovskitn kovačem, vsem 
pod pogojem, da se bavijo z usluž- 
nostnimi opravili od davčne osnove: 
od 120.000 do 160.000 din 3% 

nad 160.000 din 6% 
V tei točki navedeni zavezanci 

pa se od dohodka, doseženega s se- 
rijsko proizvodnjo, obdavčujejo po 
2. točki tega člena. 
**2. Lastnikom žag venecijank, ke- 

mijskih. galanterijskih ter gostin- 
skih obratov, imetnikom obratov 
kovinske, elektrotehnično, lesne, 
tekstilne, usnjarske, urarske in me- 
hanične stroke: 

Ce znaša letna davčna osnova 
do 150.000 din. se odmeri in plača 
občinska doklada po stopnji, ki 
znaša 10%; 
nad 150.000 do 200.000 din 13% 
nad 200.000 do 250.000 din 14% 
nad 250.000 do 300.000 din 15% 

nad 300.000 do 400.000 din 17% 
nad 400.000 do 500.000 din 19% 
nad 500.000 do 600.000 din 22% 
nad 600.000 din 25% 

3. Za vse ostale proizvodne obra- 
te, ostale poklice, pravne osebe, za- 
vezance dohodnine od samostojnih 
poklicev, imetnikom zidarskih, ple- 
skarskih, inštalaterskih, pečarskih 
in podobnih obratov: 

— za dela za novogradnjo po 
stopnjah, ki so določene po 2. točki 
tega člena; 

— za ostala dela uslužnostnega 
značaja po stopnjah, ki so določene 
po I. točki tega člena. 

4. Zavezancem dohodnine od stavb 
se odmeri občinska doklada od 
osnove za odmero dohodnine (zgra- 
darine) po sledeči stopnji: 

Ce znaša davčna osnova do 
30.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki znaša 
3%; 
nad 30.000 do 60.000 din 4% 
nad 60.000 do 90.000 din 5% 
nad 90.000 din 6% 

8. člen 
Ta odlok velja z dnem objave 

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

St. 010-12/62-1/1. 
Datum: 8. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungerčar I. r. 

231. 
Na podlagi določb Odloka o ra- 

jonizaciji kmetijske proizvodnje v 
okraju Ljubljana (Glasnik št. 79/60) 
in 4. člena zakona o izkoriščanju 
kmejijskega zemljišča (Uradni list 
FLRJ St. 43/59) je Občinski ljudski 
odbor Litija na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 
8. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o rajonizaciji 
sadjarske proizvodnje in o agro- 
tehničnih ukrepih na obnovljenih 

nasadih v občini Litija 

1. člen 
Dopolni se odlok o dopolnitvi 

odloka o rajonizaciji sadjarske pro- 
izvodnje in o agrotehničnih икге- 
Eih na obnovljenih nasadih v občini 

itija, ki je bil objavljen v »Glas- 
niku« okraja Ljubljana št. 74/61, 
glasilu okraja Ljubljana, in sicer 
tako, da se v 2. členu pod točko b) 
doda naslednje besedilo: 

V katastrski občini Moravče- 
Laze: parcelne številke 1326, 1328, 
1329, 1330, 1331, 1332/1, 1333, 1334/1, 
1334/2, 1334/3, 1334/4, 1335/1, 1335/2, 
1335/3, 1335/4, 1336. 1337, 1338/1, 
1338/2, 1338/3, 1339, 1340, 1341, 1342, 
1343, 1344, 1345, 1346, 1347 (del) in 
1352. 

2. člen 
Ta odlok prične veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem ve&t- 
nikn okraja Ljubljana. 

St. 010-15/62-1/1. 
Datum: 8. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Slane Pungerčar 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
232. 

Na podlagi V. dela C tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ 
št. 19/61), 5. člena uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o 

prometnem davku (Uradni list FLRJ 
št. 6/62) in 2. točke 26. člena sta- 
tutu občine Zagorje ob Savi je Ob- 
činski ljudski odbor Zugorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
7. marca 1962 sprejel 

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

ob Savi 

1. člen 
Občinski prometni davek na 

drobno plačujejo od celotnega pro- 
meta na drobno, ki ga imajo na 
območju občine Zagorje ob Savi: 

a) trgovska podjetja na drobno 
za promet, ki ga imajo sama ali 
po prodajalnah, izvzemši promet na 
debelo, ki ga imajo trgovska pod- 
jetja na drobno s pravico prodaje 
na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij; 
d) prodajalne proizvajalnih or- 

ganizacij; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer za tisti del prometa s pro- 
izvodi, ki so ga imeli neposredno 
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 se pla- 

čuje: 
a) od prometa za proizvode, za 

katere se po zveznih predpisih pri- 
zna regres pri produji na drobno; 

b) od prometa s proizvodi, za 
katere so z zveznim predpisom do- 
ločene piodajne cene na drobno, 
ali je določen način formiranja pro- 
dajnih cen na drobno; 

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

č) od prometa kolkov in drugih 
poštnih vrednotnic; 

d) od prometa časnikov, revij in 
knjig. 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od ka- 

terih se davek ne plača, se štejejo 
živilski izdelki iz panoge 127 no- 
menklature Zvezne planske komi- 
sije iz leta 1948, iz panoge 211 kme- 
tijstvo, 212 sadjarstvo, 213 vino- 
gradništvo, 214 živinoreja, 215 ribi- 
štvo, 216 domača predelava kmetij- 
skih pridelkov, razen alkoholnih 
pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek na 

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

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

trgovini 10%, od prometa drugih 
alkoholnih pijač v trgovini po stop- 
nji 20%; 

c) gostilne in gostinski obrati in 
drugi vršilci gostinskih uslug, men- 
ze, počitniški dopiovi, klubi, zaprti 
bifeji in podobno plačujejo od pro- 
meta naravnih vin po stopnji 7%, 
od drugih alkoholnih pijač po stop- 
nji 20%. 

5. člen 
Ce se iz poslovnih knjig zave- 

zanca plačila tega davka ne more 
ugotoviti promet blaga, ki je pod- 
vržen prometnemu davku na drob- 
no, lahko občinski ljudski odbor 
z individualno odločbo določi po- 
vprečen odstotek občinskega pro- 

\ 
metnega davka od celotnega pro- 
meta, ki ga je zavezanec dosegel 
s prodajo na drobno, razen alko- 
holnih pijač. 

6. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61), uredba o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o 
prometnem davku (Uradni list FLRJ 
št. 6/62), uredba o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih do- 
hodkov (Uradni list FLRJ št. 33/53, 
25/57), uredba o kazenskih obrestih 
od nepravočasno vplačanih dohod- 
kov proračunov in družbenih skla- 
dov (Uradni list FLRJ št. 41/59) ve- 
ljajo smiselno tudi glede občinskega 
prometnega davka od prometa na 
drobno. 

7. člen 
Uprava za dohodke lahko določi 

posameznim davčnim zavezancem 
ne glede na določbo 6. člena tega 
odloka, da plačujejo prometni da- 
vek od prometa na drobno v dru- 
gih rokih, ki pa ne morejo biti 
daljši od enega meseca. 

8. člen 
Davčni zavezanci morajo ha vi- 

den način obveščati kupce, kolikšen 
odstotek občinskega prometnega 
davka se plača od posameznih ali 
vseh vrst blaga, ter navesti številko 
in datum odloka, s katerim je pred- 
pisan ta davek. 

9. člen 
Navodila za izvrševanje tega od- 

loka daje Svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega od- 
bora. Za izvajanje tega odloka pa 
skrbi uprava za dohodke občinskega 
ljudskega odbora Zagorje ob Savi. 

10. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

lahko predlaga občinskemu ljud-' 
skernu odboru zvišanje ali znižanje 
stopnje davka, vendar le do sto- 
penj, ki so določene z zveznimi in 
republiškimi predpisi. 

11. člen 
Ta odlok velja od dnćva objave 

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

Tega dne preneha veljati odlok 
o občinskem prometnem davku na 
drobno ObLO Zagorje ob Savi, 
št. 01/1-32-10/1-60 z dne 10. februarja 
1960, ki je bil objavljen v »Glas- 
niku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana št. 15/60 dne 23. febru- 
orja i960. 

St. 421-6/62-1. 
Datum: 7. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

233. 
Na podlagi V. dela C tarife uredbe 

o prometnem davku (Uradni list FLRJ« 
štev. 19/61) in uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ, štev. 6/62)». 
dolpčb odloka o maksimalnih stopnjah 
občinskega prometnega davka v okraju 
Ljubljana (Glasnik okraja Ljubljana, 
5tev. 46/59, 55/59 in 93/59), \ zvezi s so- 
glasjem IS LS LRS in 2. tč. 26. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je Ob- 
činski ljudski odbor na seji občinskega 
ebora in zbora proizvajalcev dne 7. mar- 
:a 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

v občini Zagorje ob Savi 
I. Splošne določbe 

1. člen 
Na območju občine Zagorje ob Sa- 

vi se obračunava in plačuje občinski 
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/ 17. kakavn! proizvodi 20 % 
18. bonboni 12 % 
19. slaščice, keksi, ratluk in 

slaščičarski izdelki 10% 
20. kavni in kakavovi nadomestki 

15 »/o 
21. testenine 100/o 
22. mleta paprika 10% 
23. vsi ostali proizvodi 8 % 
Drugi proizvodi: 

cije, klub!, počitniški domovi, planin- okraja Ljubljana, uporablja pa se 
ske postojanke in prireditelji javnih od 1. januarja 1962 dalje, 

ostali zabav in veselic. 
Družbene organizacije in društva so 

prosta plačila občinskega prometnega 
davka po tej tarifni številki od ene pri- 
reditve v letu. 

2. od vstopnic; za kinematografske 
predstave 5 %, 

za ostale prireditve 10%. 
Opomba: Prometni davek po tej ta- 

rifni številki se ne plača od vstopnic 
za kulturno umetniške prireditve, koli- 
kor niso združene s plesno zabavo in se 
na njih ne točijo alkoholne pijače, ka- 

Prometni davek, ki je predpisan s ta- 
nfo prometnega davka. 

t Tarifa prometnega davka je sestav- 
n' del tega odloka. 

2. člen 
Uredba o prometnem davku (Uradni" 

list FLRJ, štev. 19/61), uredba o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
6/62), uredba o prisilni izterjavi dav- 24. vsi drugi proizvodi, ne glede na 
kov in drugih proračunskih dohodkov stroko gospodarske dejavnosti, ki niso 
(Uradni list FLRJ, štev. 33—283/53 in zajeti v prejšnjih tarifnih številkah, 
^'ev, 25/57), uredba o kazenskih obre- 10% 
stih o nepravočasno vplačanih dohod- Opomba: Ocl navedenih proizvodov 
kih proračunov in skladov (Uradnilist so zajeti po tej tarifi samo proizvodi, ког"шш'^оГvstopnir'M^šoTskV'kino 
,,LKJ, štev. 41/59), in pravil o sestav- 0(j katerih se ne plača prometni davek nredsUv;e 
liani., in nnhi- po zvezni tarifi prometnega davka. 3 ga nakupa in prodaje nepremič- 

Prometni davek po tej tarifni števil- nin v višini 10 % od davka po uredbi 
ki in po drugih tarifnih številkah se ne o prometnem davku od nepremičnin in 
plača od prometa z naslednjimi pro- pravic. 
izvodi; Opomba: Davek po tej tarifni števil- 

moke in drugih mlevskih izdelkov, ki se plača na enak način in istočasno 
pekovskih izdelkov, razen izdelkov, ki z zveznim davkom od prometa nepre- 

Navodila za izvrševanje tega odloka imajo značaj slaščičarskega izdelka, iz- mičnin in pravic. 
"^je Svet za družbeni plan in finance (jc]kov, napravljenih s predelavo mle- Vsi predpisi, ki veljajo za zvezni 
občinskega ljudskega odbora, za izva- ^a, svežih in suhih rib, od zakola živi- davek od prometa z nepremičninami 

ođloka pa Skrbi Uprava za ne_ od-oblek in perila po meri za indi- in pravicami, se uporabljajo tudi pri nn<itnn(> l t * „aimani 
aohodke občinskega ljudskega odbora, „idualno potrošnjo in njihovega osnov- odmeri in pobiranju davka po tej ta- S|.r.1(rn(

1 #nr)pnsk„ ' k-n( „Ливпп 
nega materiala, od ortopedske obutve rifni številki. 
in ortopedskih pripomočkov, med kate- 4. od plačil za reklame v kinemato- 
re je šteti tudi umetne oči in zobovje grafih 5%, 
ne glede na material, iz katerega so iz- 5. od prometa s premičninami do 

15 %. 

Ijanju periodičnih obračunov in pobi- 
ranju dohodkov proračunov in skladov 
od gospodarskih organizacij (Uradni 
"St FLRJ, štev. 20 in 21/61) veljajo smi- 
selno tudi glede občinskega prometne- 
ga davka. 

3. člen 

7. člen 
Z veljavnostjo tega odloka pre- 

neha veljati odlok štev. 01/1-32-10/2- 
60 z dne 5. nprila 1960, ki je bil ob- 
javljen v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, štev. 46/1960. 

Številka: 423-6/62-1. 
Datum; 7. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

II. TARIFA 
Tarifna številka i 
Za glasbo v javnih lokalih se 

plača; 
a) za stalno glasbo mesečno — 

6000 din; 
b) za občasno glasbo mesečno — 

3000 din; 
c) zn priložnostno glasbo dnevno 

— 600 din. 
Kot stalno ie razumeti muzikal- 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. Ko stopi v veljavo ta odlok. 
Preneha veljati odlok o občinskem pro- 
metnem davku štev. 01-32-9/1-60 z dne 
10. februarja 1960, objavljen v Glasniku, 
Uradnem vestniku okraja Ljubljana št. 
16/60. Ta odlok se uporablja od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Stev.; 421-5/62-1 
Datum: 7. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

II. Tarifa 
Del A — proizvodi 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
Plačujejo od vseh proizvodov, ki jih ^''^i Po^ odbitku matenala, ki^ ga je 
Proizvajajo in dajejo v promet, občin- 
ski davek od prometa po naslednjih 
stopnjah in sicer: 

Stroka 116 — predelovanje nekovin- 
skih rud: v 

1. proizvodi iz mavca 10% 
2. zemeljske barve 20 % 

delani. 

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

ljajo, plačujejo zasebni obrtniki in 
drugi zasebniki občinski davek od pro- 
meta po naslednjih stopnjah in sicer: 

1. od plačil za obrtne storitve vseh 
vrst, razen od prevoznih, gradbenih, 
krojaških, šiviljskih, brivsko-frizerskih, polnitvah občinskih taks (Uradni 
čevljarskih in sedlarskih storitev 10%, list FLRJ, štev. 6-36/61 in 48-699/61) 

2. od plačil za krojaške, šiviljske, in 26. člena statutu občine Zagorje 
brivsko-frizerske, čevljarske in sedlar- ob Savi je Občinski ljudski odbor 
ske storitve 2%. Zagorje ob Savi na seji občinskega 

Opomba: I — Davčna osnova je zbora in zbora proizvajalcev dne 
skupni znesek plačila, v katerem je 7. marca 1962 sprejel 
vsebovan tudi davek po tej tarifni šte- 

234. 
Na podlagi 48. člena zakona o 

upravnih taksah (Uradni list LRS, 
štev. 28/59), 9. člena o občinskih ta- 
ksah (Uradni list FLRJ, štev. 3/60), 
določb uredbe o spiemembah in do- 

ODLOK 
o občinskih taksah v občini 

Zagorje ob Savi. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

V občini Zagorje ob Savi se po- 
3. zidna in strešna opeka 5 % 
4. proizvodi iz cementa 10% 

dal izvrševalec storitev, če je material 
v računu posebej izkazan. Davek po tej 
tarifni številki se plača tudi od plačila 
za opravljene storitve s. proizvodnjo 
blaga iz naročnikovega materiala. 

Opomba II.; — Davek po tej tarifni 
številki se ne plača od plačil za krpa- 
nje perila in vreč, popravila dežnikov, birajo občinske takse po tarifi, ki 
brušenja nožev in britvic, barvanja in je sestavni del tega odloka. 

5. keramični in lončarski proizvodi kemičnega čiščenja vseh vrst tkanin \ 101)/0 polnjenja in obnove raznih kemičnih 2. člen 
Stroka 117 — predelovanje kovin: svinčnikov, popravljanja preprog, spi- Občinske takse se plačujejo pri 
6. kovinske peči — štedilniki ter nji- sovanja, razmnoževanja, kopiranja, pla- Uprtivi zu dohodke občinskega Ijud- 

hovi deli 10% - katiranja, čiščenja in pranja ter likanja skega odbora v gotovini ali s pre- 
■ vsi drugi proizvodi stroke 117 25% oblek ter perila, čiščenja obutve, sna- nosnim nalogom po banki. 

Stroka 120 — kemična stroka; žcnia okcn. čuvanja lokalov in stano- 
vanj, shranjevanja koles, prtljage in 3 f]un 
obieke (garderobe), žaganja drv, peče- Doloebe zukomi „ Uplavnih ta- 
nja čevapčičev in ražnjičev, pcd.kira- k h (Uradni list fLRj, štev. 28/59) 
nja "glaSevanja glasbil , . in uredbe o prisilni izterjatvi dav- 

3. Od plačil za opravljanje samostoj- , , flinsk
J
ih dohod. 

nin poklicev (zdravniki, dentisti, arhi- , . JuT: i;„i т?тпт 2*«^ 
tek«; učitelji jezikov, sodni tolmači, kov <игааш llst rLRJ' stev---33oJ 

vsi proizvodi iz stroke 1Ž0 20% 
Stroka 122 — predelovanje lesa; 
'• žgan bukov les 15 % 

10- vsi ostali proizvodi 10% 
Stroka 123 — predelovanje papirja; 

11. vsi proizvodi 10% 
Opomba; Promet s šolskimi zvezki 

m risankami ter fotografijami za nepo- Prevajalci in podobni poklici) 5»/o. 
sredno uporabo fotografirancev (za . Opomba: Davka ne plačujejo dijaki 
osebne izkaznice, spominske slike) ni 'n rcdni študentje visokih šol od po- 
dvržen plačilu davka po tej tarifni učevanja drugih dijakov. s,evilki. Prav lako se ne plača davek po tej 

Stroka 124 - predelovanje tekstila: 'arifni številki od plačil za advokatske 
12. konfekcija 5% storitve ter storitve patentnih inženir- 

. Opomba: Pod konfekcijo v tej tarif- jev, kakor tudi od plačil verskih orga- 
I11 številki spadajo proizvodi ,izdelani iz nizacij m duhovnikov. 

s šivanjem v serijski proiz- 
tekstila, Vodnji.' 

13. Trikotažni, volneni, bombažni in 
Pleteni ćblačilni predmeti 10 %, 

14. vsi ostali proizvodi iz stroke 124 3 /o 
Stroka 125 — predelovanje usnja; 
15. obutev 2 »/o 
16. vsi ostali proizvodi, h katerim je 

peti torbarske izdelke, ne glede na ma- 
erial, iz katerega so izdelani (kovčki, 

QPrtniki, torbice in podobno) 10 % 
Stroka 127 — živilska: 

Del C — splošna tarifa 
Vsi davčni zavezanci zasebnega in 

družbenega sektorja plačujejo občinski 
prometni davek od naslednjega prome- 
ta in od naslednjih storitev: 

1. od prometa alkoholnih pijač v go- 
stinstvu, od dosežene prodajne cene; 

a) od naravnega vina 7 »/o 
b) od ostalih alkoholnih pijač 20%. 
Opomba; Davek po tej tarifni šte- 

vilki plačujejo vsa gostinska podjetja 
in gostišča, menze, delavske restavra- 

in 25/57) se smiselno uporabljajo 
tudi glede občinskih taks. 

4. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kakor je predpisana v tarifi tega 
odloka, imajo pravico do povračila. 
Povračilo se izvrši v smislu navodil 
o vračanju in preknjiževanju po- 
motoma ali pieveč plačanih dohod- 
kov in skladov (Uradni list FLRJ, 
štev. 38/57). 

5. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ Uprave za dohodke 
občinskega ljudskega odbora Zagor- 
je ob Savi. 

Ta odlok 
»Glasniku«, 

6. člen 
velja od dneva objave 

uradnem vestniku 

štirikrat tedensko. Kot občasno 
glasbo je razumeti glasbo, ki se iz- 
vaja redno vsak teden, vendar naj- 
več trikrat tedensko. Kot priložnost- 
no glasbo je razumeti enkratni mu- 
zikalni nastop. 

Za glasbo, ki se reproducira z 
mehaničnimi sredstvi (gramofon, ra- 
dio in podobno), se ne plača občin- 
ska taksa. Prav tako se ne plača 
za glasbo, ki se izvaja ob kulturno 
umetniških prireditvoh. 

Vsako prireditev glasbe mora 
prireditelj pismeno priglasiti po 8. 
členu zakona o prekrških zoper jav- 
ni red in mir (Uradni list I.RS, štev. 
38/59) v dveh izvodili pri upravnem 
oiganu občinskega ljudskega odbo- 
ra, ki jo pristojen za notranje za- 
deve, najpozneje 5 dni pred name- 
ravano prireditvijo. V prijavi je 
treba navesti osebne podatke prire- 
ditelja, kraj, čas in trajanje prire- 
ditve ter njeno vsebino in namen. 

Prireditelj mora plačati takso 
pri Upravi za dohodke, preden vloži 
priglasitev iz prejšnjega odstavka. 

Tarifna številka 2 
Za uporabo pločnika pred po- 

slovnimi prostori se plača za vsak 
m1 zaseženega prostora 25 din na 
mesec. 

Tarifna številka 3 
Taksa za igralna sredstva v jav- 

nih lokalih se plača letno: 
a) od vsake garniture igralnih 

kart — 10.000 din; 
b) od biljarda in drugih igralnih 

naprav od vsake naprave — 6000 din; 
c) od balinišča in kegljišča — 

5000 din. 
Taksa po tej tarifni številki se 

ne plača, če se igralne naprave 
uporabljajo izključno v športne na- 
mene. 

Tarifna številka 4 
Vsaka pravna ali fizična oseba, 

ki se bavi s poslovno dejavnostjo, 
plača letno takso na firmo, in sicer; 

1. obrtna podjetja in delavnice, 
ki se bavijo z uslužnostnimi opra- 
vili — 10.000 din; 

2. zasebni obrtniki, ki se bavijo 
z uslužnostnimi opravili — 2000 din; 

3. vsa ostala obrtna podjetja in 
delavnice — 20.000 din; 

4. vsi ostali zasebni obrtniki in 
zavezanci samostojnih poklicev — 
5000 din; 

5. vse ostale gospodarske orga- 
nizacije — 30.000 din; 

6. trafike in kioski — 5000 din; 
7. trgovino ia prodajalne —- 

10.000 din; 
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8. gostišča: 
a) na območju mesta Zagorje — 

20.000 din; 
b) v ostalih naseljih — 10.000 din. 
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 to loto samo polo- 
vica letne takse na firmo. 

Delavnice, prodajalne, trafike 
in kioski se smatrajo v smislu te 
tarifne številke za samostojne in se 
za vsako od njih plača posebej ta- 
ksa na firmo. 

Tarifna številka 5 
Turistično takso plačujejo ose- 

be, ki kot turisti ali potniki začasno 
prebivajo na območju občine Za- 
gorje ob Savi. 

Z začasnim prebivanjem je miš- 
ljeno prebivanje, ki traja do 30 dni. 
Ce traja prebivanje več kot 30 dni, 
se pobira turistična taksa samo za 
30 dni. 

Turistično takso so dolžni pla- 
čevati turisti in potniki, ki preno- 
čujejo v gostinskih podjetjih, go- 
stiščih. zasebnih turističnih sobah, 
dijaških domovih, internatih in 
kampih proti plačilu ustrezne noč- 
ni ne. 

Turistična taksa'znaša: 
V glavni sezoni 120 din, izven 

glavne sezone 70 din. V zasebnih 
turističnih sobah, internatih in kam- 
pih 'jO din od nočnin. 

Turistične takse ne plačajo: 
1. otroci, ki niso stari več kot 

15 let; 
2. vojaški vojni invalidi in de- 

lovni invalidi: 
3. gojenci vojaških šol, vojaki, 

mornarji; 
4. člani Zveze slepih in Zveze 

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

nah prebivajo v zanje organiziranih 
počitniških kolonijah in domovih; 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih 
organizirajo šole ali fakultete; 

7. osebe na letnem dopustu pri 
evoji ožji družini; 

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

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

S stacionarnimi zdravstvenimi 
zavodi so mišljene bolnišnice in kli- 
nični zavodi, v katerih je bivanje 
bolnikov omejeno samo na bolniš- 
nico oziroma kliniko. 

Turistične takse tudi ne plačajo 
osebe, ki med delovno akcijo za- 
časno prebivajo na območju občine 
Zagorje ob Savi kot člani delovnih 
bripad. 

Za 50 "/o, zmanjšano turistično ta- 
kso plačajo: 

1. delavci in uslužbenci ter člani 
njihovih družin med letnim do- 
pustom; 

2. delavci in uslužbenci na služ- 
benem potovanju; 

3. osebe, ki jih pošiljajo v turi- 
stične kraje na zdravljenje ali okre- 
vanje zavodi za soc. zavarovanje 
ali invalidske uprave; 

4. odlikovanci z redom narodne- 
fa heroja, imetniki »partizanskega 
spominskega znaka 1941« in odliko- 
vanci s »KaradjprdjeVjO zvezdo« .ter 
člani njihovih družin; 

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

6. tujci na lelncm dopustu v Ju- 
goslaviji na podlagi izmenjave, ki 

temelji na mednarodnem spora- 
zumu. 

Člani Počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze izvidniških organizacij 
Jugoslavije, Zveze za telesno vzgo- 
jo »Partizan« in Planinske zveze 
Jugoslavije, ki prebivajo v lastnih 
počitniških kolonijah ali v koloni- 
jah, ki jih organizira njihova zve- 
za, plačujejo turistično takso, ki 
znaša za vse leto 10 din na dan. 

Osebe, ki ne plačajo turistično 
takse, oziroma ki plačujejo turi- 
stično takso v zmanjšanem znesku, 
morajo dokazati naslov za svojo 
pravico (z legitimacijo za popust pri 
odhodu na letni dopust, s člansko 
izkaznico ustrezne družbene orga- 
nizacije, nalogom za službeno po- 
tovanje in drugo). 

Organizacije in zasebniki so 
dolžni voditi evidenco o plačanih 
turističnih taksah. 

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

oziroma potnika; 
2. višino plačane turistične takse; 
3. naslov, datum in število listi- 

ne, ki opravičuje osebo do opro- 
stitve ali olajšave plačevanja turi- 
stične takse. 

Plačane turistične takse so dolž- 
ne organizacije in zasebniki odva- 
jati do vsakega 5. v mesecu za pre- 
tekli mesec po posebnem obračunu 
Upravi za dohodke občinskega ljud- 
skega odbora. 

V obračunu je treba ločeno pri- 
kazati turistične takse, ki so bile 
plačane po osebah, ki uživajo ugo- 
dnosti v smislu določb te tarifne 
številke. 

Tarifna številka 6 
Za objave in oglase, ki se pritr- 

jujejo na občinske oglasne deske, na 
zidove, ograje, reklamne deske in 
druge pre'dmete, se plača 50 din. 

Plačila takse so oproščene druž- 
bene organizacije in društva, če 
objave, sporočila in oglasi nimajo 
pridobitnega namena. 

Tarifna številka ? 
Za posest psov se plača letno: 
a) za pse čuvaje 300din; 
b) za vse ostalo 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 psov ter psov 
javne varnostne službe. 

Taksa se plača v enkratnem zne- 
sku vnaprej ne glede na čas vzdrže- 
vanja psa. Za psa, ki izpolni 6 me- 
secev starosti šele v drugi polovici 
koledarskega leta. se občinska ta- 
ksa za to leto no plača. Za pse, ki 
so jih lastniki nabavili namesto po- 
ginulih psov. za katere so v istem 
koledarskem letu že plačali takso, 
se ta taksa ne plača, če ti psi slu- 
žijo istemu namenu. Tudi se ne 
plača taksa za pse, ki so menjali 
lastnika, če je bila za zamenjanega 
psa za isto leto že plačana taksa. 

235. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list I.RS. štev. 19/52), 1., 
2. in 2.a člena temeljnega zakona 
o občinski dokladi in posebnem, 
krajevnem prispevku (Uradni list 
FLRJ. štev. 19/55, 19/57, 32/58. 52/59 
in 7/62) in 26. člena statuta občine 
Zagorje ob Savi je Občinski ljud- 
ski odbor Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 7. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na do- 
hodke od samostojnih poklicev in 
premoženj za leto 1962 v občini Za- 

gorje ob Savi. 

1. člen 
V občini Zagorje ob Savi se po- 

bira za leto 1961 in leto 1962 občin- 
ska doklada od zavezancev dohod- 
nine od samostojnih poklicev in 
premoženj. 

2. člen 
Zavezancem od samostojnih po- 

klicev in premoženj, izvzemši zave- 
zance proračunskega prispevka, 
davka na avtorske honorarje in do- 
hodnino od dohodka od zgradb, se 
odmeri občinska doklada od davčne 
osnove, ki jo predlaga za odmero 
dohodnine od samostojnih poklicev 
in premoženj po naslednjih stop- 
njah, in sicer: 

1. brivcem, čevljarjem, pralcem 
in čistilcem oblačil, dežnikarjem, 
dimnikarjem, fotografom, krojačem, 
šiviljam, veziljam, modistkam, urar- 
jem, mehanikom, podkovskim ko- 
vačem in drugim, ki se ukvarjajo 
z uslužnostnimi opravili, in sicer; 

če znaša letna davčna osnova do 
160.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki znaša 
10»/«, 
nad 160.000 do 200.000 din 15®/o 
nad 200.000 din 200/o 

2. Lastnikom kemijskih in galan- 
terijskih obratov ter lastnikom 
obratov kovinske stroke, elektro- 
tehnične, lesne, tekstilne in čevljar- 
ske stroke, ki imajo serijsko pro- 
izvodnjo, in sicer: 

če znaša letna davčna osnova do 
200.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki znaša 
18 »/o, 
nad 200.000 do 250.000 din 20 »/o 
nad 250.000 do 300.000 din 21 «/« 
nad 300.000 do 400.000 din 22 V« 
nad 400.000 do 500.000 din 23»/« 
nad 500.000 do 600.000 din 24«/» 
nad 600.000 din 25 0/o 

Vsem ostalim zavezancem od do- 
hodnine samostojnih poklicev in 
zavezancem premoženj, in sicer: 

če znaša letna davčna osnova do 
200.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki zna- 
ša 18'/o, 
nad 200.000 do 250.000 din 19 0/o 
nad 250.000 do 300.000 din 20»/» 
nad 300.000 do 400.000 din 21 »/o 
nad 400.000 do 500.000 din 22 »/o 
nad 500.000 do 600.000 din 230/o 
nad 600.000 din 25 »/o 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

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

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ, štev. 22/61), uredba o pri- 
silni izterjatvi (Uradiji list FLRJ, 
štev. 33/53) in drugi predpisi v zvezi 
s plačevanjem in izterjevanjem ob- 
veznosti veljajo in se uporabljajo 
tudi pri pobiranju občinske do- 
klade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki šo 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 dalje. 

7. člen 
Davčne napovedi za leto 1961 se 

bodo obračunavale po tem odloku. 

8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o uvedbi občin- 
ske doklade na dohodke od samo- 
stojnih poklicev in premoženj za 
leto 1959, ki je bil objavljen v ćlas- 
nikn, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana v štev. 64/59. 

Številka: 422/3-1/62-1. 
Datum; 7. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koleno I. r. 

236. 
Na podlagi 55, člena temeljnega za- 

kona o finansiranju šolstva (Ur. list 
FLRJ, štev. 53/60), 12. člena zakona o 
prispevku iz dohodka gospodarskih or- 
ganizacij (Uradni list FLRJ, štev. 8/61) 
in 26. člena statuta občine Zagorje ob 
Savi je Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi na seji občinskega zbora in na 
seji Zbora proizvajalvcev dne 7. marca 
1962 sprejel 

ODLOK 
o prispevku v sklad za skupno 
flnansiranje strokovnega šolstva 

1. člen 
Za šole in zavode, ki ostanejo v letu 

1962 v pristojnosti Okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana, prispevajo del sred- 
stev za kritje potreb vse gospodarske 
organizacije na območju občine Zagor- 
je ob Savi. 

2. člen 
Sredstva odvajajo gospodarske orga- 

nizacije v sklad za šolstvo pri Komu- 
nalni banki Zagorje ob Savi štev. 600- 
Ž8-68404 v višini 1-odstotnega prispevka 
na izplačane' neto plače delavcem in 
uslužbencem. 

Prispevek se plačuje ob izplačilu 
osebnega dohodka. Obveznosti za nazaj 
od 1. I. 1962 je poravnati do 15. 4. 1962. 

3. člen 
Za izvajanje tega odloka na območ- 

ju občine Zagorje skrbi oddelek za fi- 
nance Občinskega ljudskega odbora Za- 
gorje ob Savi. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Stev.: 402-13/62-1 
Datum: 7. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

VSEBINA 
Vuliilo iiu 18. sejo Mestnemu svetu. 

226. Odlok o pudaljlunjii veljavnosti odloka 
o občinskih tuKsali zn leto 1962 občine 
Kamaik. 

227. Odlok o podaliSanju veljavnosti odloka 
o občinski dokladi na douodke od stavb 
za leto 1Ч61 tudi za leto l%2 občinC 
Kamnik. 

228. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka 
o uvedbi občinske doklade na dohodke 
od 4amostojnlb poklicev in premoženj 
za leto 1462 občine Kamnik. 

229. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obvezni uporabi mrliške ve- 
žice ua pokopališču Zale v Kamniku. 

230 Odlok o občinski dokladi na dohodke 
od kmetijstva, .samostojnih poklicev ia 
premoženj za leto 1962 občine Lilija 

21t. Odlok o dopolnitvi odloka o rajoniztt- 
ciji sadjarske proizvodnje in o agro- 
teiiničnili ukrepih na obnovljenih na- 
sadih občine l.itija. 

232. Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Zagorje 
ob Savi. 

234. Odtok o občinskem prometnem davka 
občine Zagorjft ob Savi. 

234. Odlok o občinskih taksah občine Za- 
itorje ob Savi. 

2'x3. Odlok o uvedbi občinske doklade n9 

tlohodke od samostojnih poklicev j" 
premoženj za leto t962 občiup Zagorje 
ob Savi. 

236, Odlok o prispevku v sklad za skupno 
finansiranje strokovnega Šolstva občine 

Zagorje ob Savi. 


