
GLASNIK 

Ljubljana, g. aprila 1962 

URADNI 

V E S T N I K 
OKRAJA 

LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 27 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

26. 
Na podlagi 15. točke 64. člena Za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19-89/52) in 107. Čl. 
Zakona o proračunu in finansiranju 
samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ 
št. 52-847/59) v zvezi s 3 odstavkom 
43. člena Zakona o gozdovih (Urad- 
ni list LRS št. 30-262/61) ter v spo- 
razumu z občinskimi ljudskimi od- 
bori je Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana na seji okrajnega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 27. mar- 
ca 1962 sprejel 

ODLOK 
0 uatanovitvl Sklada za skupno fi- 
nansiranje nalog za pospcSovanjo 
gozdov na območju okraja Ljub- 

ljana 

L člen 
Ustanovi se skupni medobčinski 

Sozdni sklad (v nadaljnjem besedilu 
»sklad«) s sedežem pri Okrajnem 
ljudskem odboru Ljubljana. 

2. člen 
V sklad se stekajo naslednja 

sredstva: 
1. Odstotek od plačanega prispev- 

ka v gozdne sklade občin, ki ga mo- 
rajo plačevati lastniki oz. posestniki 
gozdov v državljanski lastnini za po- 
speševanje gozdov. 

2. Proračunske dotacije in sred- 
stva, ki jih dajejo temu skladu go- 
spodarske organizacije. 

3. Anuitete od obresti in posojil. 
4. Razni drugi dohodki. 

3. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati samo za finanslranje skupnih 
nalog za pospeševanje gozdov v dr- 
žavljanskl lastnini. 

Sredstva sklada so namenjena 
Predvsem za: 

a) — gradnjo gozdnih cest, na- 
Prav m objektov v zvezi s temi 
gradnjami, 

b) — urejanje In melioracijo goz- 
dov, 

c) — plantažno proizvodnjo lesa, 
. d) — znanstveno raziskovalno de- 
10 v gozdarstvu. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 

5. člen 
Sklad ima pravila. S pravili se 

določita organizacija In način po- 
slovanja sklada. Pravila sprejme 
"Pravni odbor sklada, potrdi jih pa 
VJ-*0 Ljubljana. Za zadeve in naloga 
"klada je pristojen Svet za kmetij- 
sko in gozdarstvo OLO LJubljana. 

0. člen 
Sklad upravlja upravni odbor 11 

lanov, v katerega določijo svoje 
Predstavnike občine. V upravnem 
пк*.0Ги irnajo svoj sedež naslednje očlne; Cerknica, Kamnik, Litija, 
Rogatec, Medvode, Moste-Polje, Vrh- 
'J'ka, Zagorje In Grosuplje. Zaradi 
sklajevanja In koordinacije del je 
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šef gozdarske Inšpekcije OLO Ljub- 
ljana po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

Predsednika upravnega odbora 
sklada izvoli OLO. 

7. člen 
Upravne zadeve sklada opravlja 

oddelek za gospodarstvo — gozdar- 
ska inšpekcija OLO Ljubljana, fi- 
nančne in računovodske zadeve 
sklada pa računovodstvo OLO Ljub- 
ljana. 

8. člen 
Sredstva sklada se razporejajo z 

letnim finančnim načrtom. 
Finančni načrt in zaključni ra- 

čun sklada sprejme upravni odbor 
gozdnega sklada. 

9. člen 
Naredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik, v slučaju njegove odsotnosti pa 
član, ki ga pooblasti upravni odbor 
sklada. 

10. člen 
Presežek po zaključnem računu o 

izvršitve finančnega načrta sklada 
in neporabljena sredstva ter more- 
bitna rezerva se prenesejo kot do- 
hodek v finančni načrt sklada za 
naslednje leto. 

11. člen 
Za sklad se določi obvezna re- 

zerva, ki se obračunava ob vložitvi 
oz. vplačilu sredstev v sklad v smi- 
slu zakona o obveznih rezervah skla- 
dov (Ur. 1. FLRJ št. 23-386/61) in na 
podlagi tega zakona Izdanih pred- 
pisov. 

12. člen 
Na podlagi 1. točke 2. člena tega 

odloka se določi, da se za leto 1962 
odvede v sklad 30 % od plačanega 
prispevka v gozdne sklade občin. 

13. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

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

Stev.: 402-028/62-4. 
Ljubljana, dne 27. marca 19G2. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš I. r. 

27. 
Na podlagi 2. In 11. člena te- 

meljne Uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Uradni list FLRJ štev. 
51/53) je Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana na seji okrajnega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 27. mar- 
ca 1962 sprejel naslednjo 

ODLOČBO 
0 spremembi odločbe o ustanovitvi 
Okrajnega zavoda za urbanizem in 
odločbe o ustanovitvi Zavoda za 
prosvetno pedagoško službo okraja 

Ljubljana 

1. 
Odločba o ustanovitvi Okrajnega 

zavoda za urbanizem (Glasnik štev. 
33/60) se spremeni tako, da se glasi: 

odločba o ustanovitvi Zavoda za 
urbanizem. 

Prva točka cit. odločbe se spre- 
meni tako, da se glasi: 

ustanovi se Zavod za urbanizem 
(v nadaljnjem besedilu »Zavod«) kot 
samostojni zavod. 

, Ime zavoda je: Zavod za urba- 
nizem. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 
K 2. točki se dodaja še naslednje: 
Dejavnost zavoda ni krajevno 

omejena. 
2. 

Odločba o ustanovitvi »Zavoda 
za prosvetno pedagoško službo Ljub- 
ljana« kot samostojnega zavoda 
okraja (Glasnik št. 75/61) se spreme- 
ni tako, da se glasi: 

virih dohodkov, objavljenem v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana št. 21 z dne 18. marca 
1962 je v 3. členu tiskovna napaka. 

V drugem odstavku 3. člena cit. 
odloka se tretja vrsta pravilno 
glasi: 

»Domžale 50.400« 
In zadnja vrsta tega odstavka: 

»Skupaj 458,000.000 
Ljubljana, dne 4. aprila 1962. 
Iz oddelka za občo upravo OLO 

RAZREŠITVE, IZVOLITVE IN 
IMENOVANJA NA 43. SEJI OBEH 
ZBOROV OLO DNE 27. MARCA 

1962. 

Branko Celan, Vladko Drnovšek 
in Danilo Jančič so bili razrešeni 
kot člani Sveta za telesno kulturo. 

Ing. Zvone Gabrovšek, Cvetko 
Pavčič In Miran Spjcar so bili iz- 

VABILO 

na 13. sejo zbora proizvajalcev 0L0 Ljubljana 

Na podlagi 74. in 83. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in 48. člena statuta okraja Ljubljana 

sklicujem 
13. sejo zbora proizvajalcev, ki bo v torek, dne 10. aprila 1962 oh 
9. uri dopoldne v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Informacija o gibanju gospodarstva v prvih dveh mesecih teko- 
čega leta. 

2. Poročilo o problematiki s področja HTV službe za leto 1961. 
3. Poročilo o uroblemaliki sprejemanja pravilnikov o delitvi či- 

stega dohodka in o delitvi osebnih dohodkov. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico ustno ali pismeno predlagati 

spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo upravo OLO, Kresija, 

soba Št. 11Л (telefon: 32-566 int. 207). 
Predsednik 

okrajnega ljudskega odbora! 
Boris Mikoš 1. r. 

Odločba o ustanovitvi Zavoda za 
prosvetno pedagoško službo Ljub- 
ljana kot samostojnega zavoda. 

Prva točka cit. odločbe se spre- 
meni tako, da se glasi: 

Ustanovi se »Zavod za prosvetno 
pedagoško službo Ljubljana« kot 
samostojni zavod. 

Stev.: 022-09/62-4. 
Datum: 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

28. 
POPRAVEK 

ODLOKA O DOLOČITVI 
UDELEŽBE OBČIN OKRAJA 

LJUBLJANA V SKUPNIH VIRIH 
DOHODKOV 

V Odloku o določitvi udeležbe 
občin okraja Ljubljana v skupnih 

voljeni za člane Sveta za telesno 
kulturo. 

Ing. Gregor Kersnik je bil raz- 
rešen kot član Komisije za likvi- 
dacijo okrajnega gozdnega sklada. 

Ing. Marijan Trcbežnlk in Bo- 
jan VakseiJ sta bila imenovana za 
člana komisije za likvidacijo okraj- 
nega gozdnega sklada. 

Stane Eele, podpredsednik OLO 
je bil izvoljen za predsednika 
upravnega odbora Sklada za skup- 
no finanslranje negospodarskih In- 
vesticij na območju okraja, Bojan 
VakseiJ pa je bil Imenovan za taj- 
nika upravnega odbora tega sklada. 

Ing. Ciril Remlc je bil imenovan 
za predsednika upravnega odbora 
Sklada za skupno finanslranje na- 
log za pospeševanje gozdov na ob- 
močju okraja. 
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Martin Zakonjšek jc bil razre- 
šen kot član upravnega odbora Slo- 
venske filharmonije v Ljubljani, 
Jelka Zaiokar pa je bila imenovana 
za novega člana tega upravnega 
odbora. 

Vlado Mikuž je bil imenova za 
člana Sveta Visoke šole za telesno 
kulturo v Ljubljani. 

Imenovan je bil Arbitražni svet 
za reševanje sporov med svetom 
delovnega kolektiva in tajnikom 

okrajnega ljudskega odbora in si- 
cer: Stane Fele, podpredsednik OLO 
za predsednika, ing. Marijan Tepi- 
na, podpredsednik OLO za namest- 
nika predsednika, Peter Lešnjak, 
odbornik okrajnega zbora za člana, 
Ivka Križnar, članica Sveta za no- 
tranje zadeve in splošno upravo za 
njegovega namestnika, Jaka Avšič, 
odbornik okrajnega zbora za člana 
in Ignac Voljč, odbornik okrajnega 
zbora za njegovega namestnika. 

skrbi upravni organ, ki je pristojen 
za finance. 

9. člen 
Tu odlok velja o<l dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od I. marca 1%2. 

St. 421-5/62-3/1. 
Datum: Grosuplje, 17. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Tone Jnncžič 1. r. 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 

23?. 
Na podlagi 5. člena uredbe o 

spremembah in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Ur. list FLRJ 
št. 6/62) ter 26. člena statuta občine 
Grosuplje je občinski ljudski odbor 
Grosuplje sprejel na seji občinske- 
ga zboru in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 17. maicu 1962 

ODLOK 
o spremcinbali in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno v občini Gro- 
suplje (»Glasnik š(. 15/60), tako da 
se prečiščeno besedilo odloka glasi: 

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

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

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer za promet, ki ga imajo sa- 
ma ali po prodajalnah, izvzemši 
promet na debelo, ki ga imajo trgov- 
ska podjetja na drobno s pravico 
prodaje nu debelo: 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih or- 

ganizacij; 
d) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer samo 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 na dronno se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se 

po zveznih predpisih priznava po- 
vračilo (regres) pii prodaji na drob- 
no; 

b) od proizvodov, za katere so 
z zveznimi predpisi določene pro- 
dajne cene na drobno ali je dolo- 
čeno. kako se oblikujejo zanje pro- 
dajne cene na drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne 
pijače; 

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

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

busov, traktorjev, tovornjakov in 
priklopnikov, kadar nabavljajo bla- 
go družbeno pravne osebe; 

f) od oficirske opreme (unifor- 
me) in posameznih njenih delov: 

g) od tobaka in tobačnih izdel- 
kov. 

3. del 
Kot živila, od katerih se davek 

ne plačuje, se štejejo živilski iz- 
delki iz panoge 127 začasne nomen- 

klalure zvezne planske komisije iz 
leta 1948, iz panoge 211 — kmetij- 
stvo, 212 — sadjarstvo, 213 — vino- 
gradništvo, 214 — živinoreja, 215 — 
ribištvo, 216 — domača predelava 
kmetijskih pridelkov, razen alko- 
holnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na 

diobno, razen od alkoholnih pijač 
po stopnji 60/o; 

b) od prometa naravnih vin v 
trgovini po stopnji гс/о; 

c) od prometa ostalih alkoholnih 
pijač v trgovini po stopnji 200/o; 

č) od prometa naravnih vin po 
individualnih proizvajalcih po stop- 
nji 200/o; 

d) od prometa ostalih alkoholnih 
pijač po individualnih proizvajal- 
cih po stopnji 20%. 

5. člen 
Individuulni proizvnjalci plaču- 

jejo prometni davek od alkoholnih 
pijač ob prijavi prodaje alkoholnih 
pijač. Za tiste količine alkoholnih 
pijač, ki jih naknadno pripeljajo 
za prodajo, so dolžni vložiti prijavo 
pri pristojnem finančnem organu 
občinskega ljudskega odbora v roku 
24 ur po dospelosti in v tem roku 
tudi plačati davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
plačilu tega davka, ne more ugo- 
toviti promet blaga, lahko občinski 
ljudski odbor z individualno odloč- 
bo določi povprečen odstotek občin- 
skega davka od celokupnega pro- 
meta, ki ga je gospodarska organi- 
zacija dosegla z nadrobno prodajo 
blaga, z izjemo alkoholnih pijač. 

7. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
navodilo za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. 1. FLRJ št.2/54) 
z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, uredba o prisilni iz- 
terjavi davkov in drugih proračun- 
skih dohodkov (Ur. 1. FLRJ št. 33/53 
in 25/57), pravilnik o periodičnih 
obračunih gospodarskih organizacij 
(Ur. list FLRJ št. 20/61) in uredba 
o kazenskih obrestih od nepravo- 
časno vplačanih dohodkov proraču- 
nov in skladov (Ur. 1. FLRJ št. 24/59) 
z vsemi poznejšimi spremembami 
in dopolnitvami veljajo načelno tudi 
glede plačevanja in izterjave občin- 
skega prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno. 

8. člen 
Navodila za izvrševanje tega od- 

loka izdaja Svet za družbeni plan 
in finance občinskega ljudskega od- 
bora, za izvajanje tega odlol« pa 

238. 
Na podlagi 5. člena uredbe o 

spremembah in dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Ur. list FLRJ 
št. 6/62) in 26. člena statula občine 
Grosuplje je občinski ljudski odbor 
Grosuplje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
17. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 

davka na gostinski promet 
z alkoholnimi pijačami 

1. člen 
V občini Grosuplje se uvede ob- 

činski prometni davek na gostinski 
promet z vsemi alkoholnimi pija- 
čami. 

Občinski prometni davek po tem 
odloku plačujejo gostišča družbe- 
nega sektorja ter vsi drugi izvrše- 
valci gostinskih uslug. 

2. člen 
Stopnja občinskega prometnega 

davka na gostinski promet na na- 
ravna vina znaša 50/o, na druge al- 
koholne pijače pa 10 %. 

3. člen 
Na naravna vina se vpelje do- 

polnilna stopnja 15"/o, na druge al- 
koholne pijače pa 100/o, tako da zna- 
ša skupna stopnja občinskega pro- 
metnega davka na gostinski piomet 
alkoholnih pijač po tem in po 
2. členu: 

a) za naravna vina 200/o 
b) za druge alkohol, pijače 200/o 

4. člen 
Gostinsko podjetje »Polževo« s 

sedežem v Ivančni gorici in gosti- 
šče »Taborska jama« plačujeta da- 
vek samo po stopnjah iz 2. člena 
tega odloka. 

5. člen 
Občinski prometni davek na go- 

stinski promet od alkoholnih pijač 
je po obvezni siopnji skupni do- 
hodek, po dopolnilni stopnji pa po- 
sebni dohodek. 

6. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
uredba o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
(Ur. list FLRJ št. 33/53 in 25/57), 
pravilnik o periodičnih obračunih 
gospodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ št. 20/61) in uredba o kazen- 
skih obrestih od nepravočasno pla- 
čanih dohodkov proračunov in skla- 
dov (Ur. list FLRj št. 24/59) veljajo 
smiselno tudi glede plačevanja in 
izterjave občinskega prometnega 
davka na gostinski promet z alko- 
holnimi pijačami. 

7. člen 
Navodila za izvrševanje lega od- 

loka izdaja Svet za družbeni plan 
in finance občinskega ljudskega od- 
bora, za izvajanje tega odloka pa 
skrbi upravni organ, ki je pristojen 
za finance. 

8. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati I. točka dela C sploš- 
ne tarife odloka o občinskem pro- 
metnem davku v občini Grosuplje 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraje 
Ljubljana š(. 13/60). 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 421-4/62-3/1. 
Datum: Grosuplje, 16. marca 196i 

Predsednik 
občinskega ljudskega odborai 

Tone Janežič 1. r. 

ОВШЛ LJUBLJUM-MCSTE- 
P0LJE 

239, 
Na podlagi petega in šestega od- 

stavka I. točke V. dela tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLHJ 
št. 19/61 in 6/62) in 25. člena statut" 
Občinskega l judskega odbora Ljub- 
liana-Moste-Polje je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Moste-Polje n" 
seji občinskega zbora in na sej' 
zbora proizvajalcev dne 30. marca 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku občine Ljubljano- 

Moste-Polje 

L člen 
V tarifi prometnega davka, k' 

je sestavni del odloka o občinsketfl 
prometnem davku v občini Ljub- 
ljana-Moste-Polje (»Glasnik« OLO 
št. 20/1960) se spremeni prva točk8 

dela C-splošna tarifa in se glasi; 
»Od prometa alkoholnih pija* 

v gostinstvu od dosežene prodaja6j 
cene — 20 »/o«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

St. 321-7/62-4. 
Datum: 30. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain I. r. 

OBČINA LOGATEC 

240. 
Na podlagi 3. člena Uredbe 0 

prometnem davku, 1., 11. in 111. točk" 
dela V. larife prometnega davka 
(Ur. list FLRJ št. 19/61) in določ'' 
odloka o maksimalnih stopnjah ob- 
činskega prometnega davka v okra- 
ju Ljubljana (Ur. I. FLRJ št. 37/59) 
je Občinski ljudski odbor Logatc" 
na sejah občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 28. februarja 196^ 
sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

v občini Logatec 

1. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega da*' 

ka, ki se plačuje po veljavnih preu- 
pisih, se obračunava in pobira * 
občini Logatec še občinski prometo1 

davek ki je predpisan s tarifo " 
II. delu tega odloka. 

2. Člen 
Občinski prometni davek po te"1 

odloku se plačuje v gotovini n8 

ustrezni bančni račun Občinskeg" 
ljudskega odbora Logatec. 
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3. flcn 
Uredba o prometnem davku z 

Vsemi kasnejšimi spremembami in 
dopolnitvami, kolikor se nanašajo 
na ta odlok, se primerno uporablja 
tudi glede občinskega prometnega 
davka, predpisanega s tem odlokom. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana opro- 

stitev zveznega prometnega davka 
Po veljavnih predpisih, se tudi ne 
more pobirati občinski prometni 
davek, ki je predpisan s tesi od- 
lokom. 

5. člen 
Navodila za izvrševanje tega od- 

loka izdaja po potrebi Svet za druž- 
beni plan in finance Občinskega 
ljudskega odbora Logatec, za nje- 
Sovo izvrševanje pa skrbi upravni 
0l"gan, ki je pristojen za finance. 

6. člen 
Ko prične veljati ta odlok, pre- 

neha veljati odlok o uvedbi občin- 
skega prometnega davka bivše ob- 
čine Ziri (Uradni vestnik okraja 
Kranj št. 15/58, 24/58, 16/59, 5/60 in 
5/61) ter odlok o uvedbi občinskega 
Piometnega davka občine Logatec 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 80/56, 79/57, 4/60). 

7. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

0hjave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

St. 421-4/62-4. 
Datum: 28. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Nnglič 1. r. 

II. TARIFA 
Del A — proizvodi 

Zasebni obrtniki in drugi zaseb- 
П|кј plačujejo od vseh proizvodov, 
^i jih proizvajajo in dajejo v pro- 
mct, občinski davek od prometa po 
naslednjih stopnjah, in sicer: 

Otroka 116 — pridelovanje nekovin- 
skih rud 
L proizvodi iz cementa tO'/o 
2. zidna in strešna opeka 50/o 

Stroka 117 — predelovanje kovin 
5. kovinske peči — štedil- 

niki in njihovi deli IC/o 
vsi drugi proizvodi iz 
stroke 117 25 »/o 

Stroka 120 — kemična stroka 
5. vsi proizvodi iz stroke 120 200/o 

Stroka 122 — predelava lesa 
^ žagan bukov les 15% 

vsi ostali proizvodi 10% 

Stroka 124 — predelovanje tekstila 
S- konfekcija 5% 

, Opomba. Pod konfekcijo po tej 
,nr. številki spadajo proizvodi, izde- 
ani iz tekstila s šivanjem v serijski 

Proizvodnji. 
9. trikotažni, volneni, bom- 

bažni in pleteni obla- 
čilni predmeti 10% 

10. vsi ostali proizvodi iz 
stroke 124 5% 

Stroko 125 — predelovanje usnja 
'L obutev 5% 
12. vsi ostali proizvodi, h 

katerin je šteti torbar- 
barske izdelke ne glede 
na material, iz katerega 
So izdelani (kovčki, oprt- 
niki, torbe in podobno 10% 

Strokn 127 — živilska stroka 
!'■ bonboni 10% 

14, vsi ostali slaščičarski iz- 
delki in ostali proizvo- 
di iz stroke 127 5% 

DRUGI PROIZVODI 
15. vsi drugi proizvodi, ne 

glede na stroko gospo- 
darske dejavnosti, ki 
niso zajeti v prejšnji 
tar. št. 10% 

Od navedenih proizvodov so za- 
jeti po tej tarifi samo proizvodi, 
od katerih se ne plača prometni 
davek po zvezni tarifi. 

Opomba. Prometni davek po tej 
tarifni številki in po drugih tar. šte- 
vilkah se ne plača od prometa z na- 
slednjimi proizvodi: moke in dru- 
gih mlevskih izdelkov, pekovskih 
izdelkov, razen izdelkov, ki imajo 
značaj slaščičarskega izdelka, izdel- 
kov, napravljenih s predelavo mle- 
ku, mesa, svežih in suhih rib, od 
zakola živine, od obleke in perila 
po meri za individualno potrošnjo 
iz njihovega osnovnega materiala, 
od ortopedske obutve in ortoped- 
skih pripomočkov, med katere je 
šteti tudi umetne oči in zobovje no 
glede na material, iz katerega so 
izdelani. 

Del R — storitve 
Od plačil za storitve, ki jib 

opravljajo zasebni obrtniki in drugi 
zasebniki, plačujejo občinski pro- 
metni davek po naslednjih stop- 
njah: 

1. od plačil za obrtne sto- 
ritve vseh vrst, razen od 
prevoznih in gradbenih 
storitev 10% 

Opomba. 1. Davčna osnova je 
skupni znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej tar. 
številki po odbitku materiala, ki ga 
je dal izvrševalec storitve, če je 
material v računu posebej izkazan. 
Davek po tej tar. št. se plača tudi 
od plačila za opravljene storitve 
s proizvodnjo blaga iz naročniko- 
vega materiala. 

Opomba. 2. Davek po tej tar. št. 
se ne plača od plačil za opravljene 
storitve krojačev, šivilj, klobučar- 
jev, modistinj, vezilj, čevljarstev, 
brivcev, frizerjev, dimnikarjev, za 
pretiskanje tkanin, krpanje perila, 
nogavic in vreč, popravila dežnikov, 
brušenje nožev in britvic, preobla- 
čenje gumbov, barvanje in čiščenje 
usnjenih predmetov, barvanje in 
kemično čiščenje vseh vrst tkanin, 
polnjenje in obnova rabljenih ke- 
mičnih svinčnikov, popravljanje pre- 
prog, umetno barvanje slik, foto- 
grafij, umetno krpanje preprog, spi- 
sovanje, razmnoževanje, kopiranje, 
plakatiranje, čiščenje in pranje ter. 
likanje oblek in perila, čiščenje 
obutve, snaženje oken, čuvanje lo- 
kalov in stanovanj, shranjevanje 
koles, prtljage in obleke (gardero- 
ba), žaganje drv, pečenje čevapči- 
čev in ražnjičev, pedikiranje in 
uglaševanje glasbil. 

2. od plačil za opravljanje 
samostoj. poklicev (zdrav- 
niki, arhitekti, učitelji 
jffzikov, sodni tolmači, 
prevajalci ter podobni 
poklici) 5% 

Opomba. Davka ne plačajo štu- 
dentje in dijaki visokih šol od do- 
hodkov poučevanja drugih dijakov. 

Prav tako se ne plača davek po 
tej tar. št. od plačil za delo odvet- 
nikov ter patentnih inženirjev in 
od plačil za obrede verskih organi- 
zacij in duhovnikov. 

Del C — splošna tarifa 
Vsi davčni zavezanci zasebnega 

In družbenega sektorja plačujejo 

občinski davek od naslednjega pro- 
meta iu od naslednjih storitev: 

1. Obvezni del občinskega pro- 
metnega davka na gostinski promet 
alkoholnih pijač: 

— od alkoholnih pijač, iz- 
vzemši naravno vino 10% 

— na naravno vino 5% 
2. Dopolnilni del oz. stopnja pro- 

metnega davka na gostinski promet 
alkoholnih pijač: 

— od alkoholnih pijač, iz- 
vzemši naravno vino do 10% 

— na naravno vino do 15% 
3. Obvezni del oz. stopnja pro- 

metnega davka na promet z vsemi 
alkoholnimi pijačami v trgovini 
znaša — 5 %. 

4. Dopolnilna stopnja občinskega 
prometnega davka na promet z vse- 
mi alkoholnimi pijačami v trgovini 
znaša — 15%. 

5. Na ves ostali maloprodajni 
promet po stopnji — 6%. 

Pripomba. Občinski prometni da- 
vek od prometa na drobno plaču- 
jejo: 

1. trgovska podjetja na drobno, 
in sicer od prometa, ki ga imajo 
neposredno ali po prodajalnah, iz- 
vzemši promet na debelo, ki ga 
imajo trgovska podjetja na drobno 
s pravico prodaje na debelo, 

2. trgovine, 
3. prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo, 
4. prodajalne proizvajalnih pod- 

jetij, 
5. prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij, 
6. obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer samo za tisti del prometa 
s proizvodi, ki so ga imeli nepo- 
sredno s potrošniki. Promet s pro- 
izvodi, prodanimi trgovskim poajet- 
jem in trgovinam, se ne šteje za 
promet na drobno po določbah te 
točke. 

Občinski prometni davek od pro- 
meta na drobno se ne plačuje: 

1. od proizvodov, katere se po 
zveznih predpisih priznava povra- 
čilo — regres pri prodaji na drobno, 

2. od proizvodov, za katero so 
z zveznimi predpisi določene pro- 
dajne cene na drobno ali je dolo- 
čeno, kako se oblikujejo zanje pro- 
dajne cene na drobno, 

3. od živil, izvzemši alkoholne 
pijače, 

4. od kolekov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic iu drugih vred- 
notil ic, 

5. od časnikov, knjig in revij, 
6. od osebnih avtomobilov, avto- 

busov, traktorjev, tovornjakov in 
priklopnikov, kadar nabavljajo bla- 
go družbeno pravne osebe, 

7. od oficirske opreme (uniforme 
in posameznih njenih delov). 

6. Od vstopnic: 
a) za kinematograf, pred- 

stave 5% 
b) za vse ostale prireditve 10% 
Opomba. Prometni davek po tej 

tar. št. se ne plača od vstopnic za 
kulturno-umetniške prireditve, če 
niso združene s plesno zabavo in 
se na njih ne točijo alkoholne pi- 
jače. 

7. Od nakupa in prodaje nepre- 
mičnin v višini 10% od davka po 
uredbi o prometnem davkn od ne- 
premičnin in pravic. 

Opomba. Davek po tej tar. št. 
»se plača na enak način in istočasno 
z zveznim davkom od prodaje ne- 
premičnin. 

Vsi predpisi, ki veljajo za zvez- 
ni davek od prometa z nepremič- 
ninami, se uporabljajo tudi pri od- 
meri in pobiranju davka po tej 
tar. št. 

8. Od plačil za reklame v kine- 
matografih — 5%. 

OBČINA MEDVODE 
241. 

Na podlagi L, 2. in 2.a člena te- 
meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebnem krajevnem prispev- 
ku (Uradni list FLRJ št. 19/57, 55/57, 
52/58 in 52/59) ter 37. člena zakona 
o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov in njihovih orga- 
nov (Uradni list FLRJ 52/57) ter 
skladno s 26. členom statuta občine 
Medvode je občinski ljudski odbor 
Medvode na seji občinskega zbora 
in na seji zbora pioizvajalcev dne 
2. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi za leio 1962 

v občini Medvode. 

1. člen 
Na območju občine Medvode se 

pobira občinska doklada od kme- 
tijstvd, samostojnih poklicev in 
drugega premoženja ter dohodnino 
v odstotku od prometa ali v stal- 
nem znesku. 

2. Člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva je ugotovljeni katastr- 
ski dohodek, doklada pa se odmer- 
ja po posameznih katastrskih ob- 
činah ali delih istih posebej za kme- 
tijske površine in posebej za gozd- 
ne površine po naslednjih stopnjah: 

Letno davčna osnova 
dinarjev 

Stopnja obf. 
doklode v V# 
I II III IV 

nad 50.000 
nad 80.000 
nad 120.000 
nad 160.000 
nad 200.000 
nad 250.000 
nad 300.000 
nad 400.000 
nad 500.000 
nad 600.000 

do 50.000 
do 80.000 
do 120.000 
do 160.000 
do 200.000 
do 250.000 
do 300.000 
do 400.000 
do 500.000 
do 600.000 

28 22 
30 23 
34 24 
37 25 
40 26 
42 27 
44 28 
46 30 
47 32 
48 35 
48 35 

14 
16 
18 
21 
23 
24 
25 
28 10 
30 10 
32 10 
32 10 

Po I. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade v katastrskih obči- 
nah Hraše, Medvode, Moše, Zg. Pir- 
niče, Preska, Senica, Sora, Smled- 
nik. Zapoge in Zbllje 

Po 11. lestvici se predpiše ob- 
činska doklada v katastrski občini 
Golo brdo — naselje Seničica. 

Po 111. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade v katastrskih obči- 
nah Golo brdo — naselje Golo brdo, 
Studenčice, Тор<>1 in Žlebe. 

Po IV. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade na celotni katastr- 
ski dohodek od gozdov, ne glede na 
katastrske občine oziroma naselja. 

3. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj se 
odmeri občinska doklada od davčne 
osnove, ki je podlaga za odmero 
dohodnine od saniostoinfli poklicev 
in premoženj po naslednjih stop- 
njah: 

Letna davfnn osnova 
dinarjev 

nad 160.000 
nad 200.000 
nad 250.000 
nad 300.000 
nad 400.000 
nad 500.000 
nad 600.000 
nad 700.000 

do 160.000 
do 200.000 
do 250.000 
do 300.000 
do 400.000 
do 500.000 
do 600.000 
do 700.000 

Stopnja ob? 
doklade v '/> 
] II III 

— 15 11 
16 12 
17 13 
18 14 
20 15 
22 16 

8 25 17 
9 28 18 

10 28 20 

Skupna obremenitev za dohod- 
nino, davke na tujo delovno silo In 
občinsko doklado ne sme piesegati 
80% čistega letnega dohodka za- 
▼ezanca. 
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Ta omejitev ne velja, ko zave- 
zancu ostane po odbitku davščin, 
navedenih v prejšnjem odstavku, 
več kot 80.000 din čistega dohodka 
mesečno. , .v ■ i 

Po I. lestvici se predpišejo ob- 
činske do klade brivcem, frizerjem, 
čevljarjem, barvarjem oblačil in 
čevljev, čistilcem, dežnikarjem, di- 
mnikarjem, fotografom krojačem, 
šiviliam, veziljam, modistkam, po- 
pravljavcem glasbil, popravljavcem 
nogavic, preprog in drugih tkanin, 
uratjem. Žagarjem drv, popravljav- 
cem koles, podkovskim kovačem in 
drugim davčnim zavezancem, ki se 
bavijo z uslužnosliiimi opravili. 

Po II. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade samostojnim pokli- 
cem. kemijskim in galanterijskim 
obratom ter obratom kovinske, elek- 
trotehnične, lesne in tekstilne stro- 
ko, ki imajo serijsko proizvodnjo. 

Po III. lestvici se predpišejo ob- 
činske doklade vsem ostalim davc- 
nim zavezancem dohodnine od sa- 
mostojnih poklicev in premoženj. 

4. člen 
Izjemoma od prednjih določb 

plačajo davčni zavezanci, ki pla- 
čajo dohodnino v odstotku od pro- 
meta, tudi občinsko doklado v vi- 
šini 100/o. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje istočasno in na isti način 
kakor odgovarjajoča dohodnina. 

6. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

Ust FLRJ št. 18/54) z vsemi spre- 
membami in dopolnitvami ter dolo- 
čila uredbe o prisilni izterjatvi dav- 
kov in drugih proračunskih dohod- 
kov (Uradni list FLRJ št. 33/53) se 
uporabljajo tudi za odmero in po- 
biranje občinskih doklad. 

7. člen 
Davčne olajšave, ki so določeno 

za dohodnino veljajo tudi za ob- 
činske doklade, predpisane s tem 
odlokom. 

Svet za družbeni plan in finance 
ObLO Medvode lahko v utemelje- 
nih primerih oprosti posamezne 
davčne zavezance plačila občinske 
doklade, vendar samo za tisti del. 
ki je v celoti dohodek občinskega 
proračuna. 

8. člen . 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku», uradnem vestnikn 
okraja Ljubljana, uporablja pa so 
za predpisovanje občinskih doklad 
za leto 1962. 

Z objavo tega odloka nehata ve- 
ljati odlok občinskega ljudskega od- 
bora Medvode o občinski dokladi 
na dohodke od kmetijstva in odlok 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
občinski dokladi od samostojnih 
poklicev in' premoženj (»Glasniki 
okraja Ljubljana št. 63/60). 

Ste v.: 010-7/62-04. 
Datum: 2. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

242. 
Na osnovi 2. odstavku 15. člena 

in 2. točke 50. člena zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
I,RS št. 19-88/52), 1. člena uredbo 
o začasnem načinu ureditve pri- 
spevka investitorjev k stroškom za 
pripravo in komunalno ureditev 
stavbnih zemljišč (Ur. list FLRJ št. 
19-341/59) in 26. člena statuta občino 
Medvode, je občinski ljudski odbor 

Medvode na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
2. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o prispevkih 
investitorjev k stroškom za pripravo 
iu komunalno ureditev stavbnih 

zemljišč. 

1. člen 
K 3. členu odloka o prispevkih 

investitorjev k stroškom za pri- 
pravo in komunalno ureditev stavb- 
nih zemljišč, ki je bil objavljen v 
»Glasniku«, uradnem vestnikn okra- 
ja Ljubljana št. 35/61, se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Prispevek se odreja v višini 10 
odstotkov«. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okiaja Ljubljana. 

Številka: 010-4/62-01. 
Medvode, 2. marca 1962. 

Predsednik ObLO: 
Ludvik Tramfe 1. f. 

OBČINA VRHNIKA 
243. 

Na podlagi 1., l.a, l.b, 2. in 2.a 
člena temeljnega zakona o občin- 
ski dokladi in o posebnem krajev- 
nem prispevku (Ur. list FLRJ št. 
19/55, 19/57, 55/57, 52/58 in 52/59) tet 
26. člena statuta občine Vrhnika jo 
občinski ljudski odbor Vrhnika 
sprejel na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 24. 
februarja 1962 

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

premoženj za leto 1962. 

1. člen 
Na območju občine Vrhnika se 

pobira za leto 1962 občinska dokla- 
da na dohodke od kmetijstva, sa- 
mostojnih poklicev in premoženj. 

2. člen 
Občinska doklada je dohodek 

občinskega proračuna, kolikor ni z 
drugimi predpisi drugače določeno. 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kakor odgovarjajoča do- 
hodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 22/61) z vsemi kasnej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
odloki o stopnjah dohodnine (Ur. 
list FLRJ št. 52/59, 12/60, 53/60 in 
53/61) ter uredbe o prisilni izterja- 
tvi davkov in drugih proračunskih 
dohodkov (Ur. list FLRJ št. 33/53 in 
25/57) se uporabljajo tudi za od- 
mero in pobiranje občinske doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določeno 

za dohodnino, veljajo tudi za ob- 
činsko doklado. 

6. člen 
Osnova za odmero občinske do- 

klade od kmetijstva je za leto 1962 
ugotovljeni katastrski dohodek, do- 
klada pa se odmeri po naslednjih 
stopnjah : 

če znaša letno davčna osnova 
do 30.000 din 17 »/o 

nad >0.000 do 30.000 din 18 "/o 
nad 50.000 do 8O.00O din 19 "/o 
nad 80.000 do 120.000 din 20 »/o 
nod 120.000 do 160.000 din 21 Vo 

nad 160.000 do 200.000 din 22 »/o 
nad 200.000 od 250.000 din 24 "/o 
nad 250.000 do 300.000 din 26% 
nad 300.000 do 400.000 din 28 Vo 
nad 400.000 do 500.000 din 300/o 
nad 500.000 do 600.000 din 320/o 
nad 600.000 din 34 "/o 

/ 
7. člen 

Zavezancem dohodnine od samo- 
stojnih poklicev in premoženj, iz- 
vzemši zavezance proračunskega 
prispevka, davka na avtorske hono- 
rarje in dohodnine od dohodka 
zgradb, se odmeri občinska dokladu 
od davčne osnove, ki je podlaga za 
odmero dohodnine od samostojnih 
poklicev in premoženj, po nasled- 
njih stopnjah: 

a) zavezancem dohodnine od sa- 
mostojnih poklicev, katerih delo je 
pretežno serijsko-proizvajalnega 
značaja, in zavezancem od premo- 
ženj, in sicer: 

če znaša letna davčna osnova 
do 100.000 din 16 % 

nad 100.000 do 200.000 din l80/o 
nad 200.000 do 300.000 din 20 Vo 
nad 300.000 do 400.000 din 23 Vo 
nad 400.000 do 500.000 din 26 V« 
nad 500.000 do 600.000 din 29 »/o 
nad 600.000 din 32 Vo 

b) vsem ostalim zavezancem do- 
hodnine od samostojnih poklicev, 
in sicer: 

če znaša letna davčna osnpva 
do 100.000 din 2Vo 

nad 100.000 do 200.000 din 3Vo 
nad 200.000 din 4 0/» 

Skupna obremenitev z dohodni- 
no, davkom na tuio delovno silo in 
občinsko doklado ne sme presegati 
80% čistega letnega dohodka za- 
vezanca. 

Ta omejitev ne velja, ko zave- 
zancu ostane po odbitku javnih 
davščin, navedenih v prejšnjem od- 
stavku, več kot 80.000 din čistega 
dohodka na mesec. 

8. člen 
Zavezancem dohodnine od dohod- 

ka zgradb se odmeri občinska do- 
klada, in sicer: 

če znaša letna davčna osnova 
do 30.000 din 5% 

nad 30.000 do 60.000 din 6% 
nad 60.000 do 100.000 din 8% 
nad 100.000 din 10 Vo 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Stev.: 4/1-010-17/62. 
Datum: 24. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok 1. r. 

RAZPISI 

Komisija za uslužbenske zadevo 
občinskega ljudskega odbora Ljub- 
Ijana-Bežigrad razpisuje naslednja 
delovna mesta za: 

analitika — z visoko strokovno 
izobrazbo; 

tržnega inšpektorja — s srednjo 
strokovno izobrazbo. 

Pismone kolkovane ponudbe z 
življenjepisom in podatke o izobraz- 
bi ter strokovni praksi naj kandi- 
dat vloži pri občinskem ljudskem 
odboru Ljubliana-Bežigrad do vključ- 
no 14. aprila 1962. 

Komisija za nslužbenske 
zrdeve občinskega 
ljudskega odbora 

Ljubljana-Bežigrad 

Komisija za uslužbenske zadeve 
pri občinskem ljudskem odboru 
Cerknica razpisuje v organih 
uprave občinskega ljudskega' od- 
bora Cerknica naslednja prćsta de- 
lovna mesta: 

pravni referent — uslužbenec 
I. vrste; 

referent za zdravstvo in sanitaf 
no inšpekcijo — uslužbenec 
I. ali III. vrste; 

referent za gozdarstvo — usluž- 
benec L ali 111. vrste; 

referent za komunalne in stano- 
vanjske zadeve — uslužbenec 
III. vrste; 

referent za dohodke od gospo- 
darstva — uslužbenec III. vrstel 

2 pisarniška uslužbenca — usluŽ- 
-benec III. ali IV. vrste; 

2 pisarniška uslužbenca — usluž- 
benec IV. vrste. 

Za delovna mesta uslužbenca 
I. vrste se zahteva visoka strokovn® 
izobrazba (pravna, medicinska i® 
gozdarska fakulteta). 

Za delovna mesta uslužbenc« 
III. vrste se zahteva srednja stro- 
kovna izobrazba. 

Za delovna mesta pisarniški!1 

uslužbeacev III. ali IV. vrste se za- 
hteva srednja strokovna izobrazi)' 
ali najmanj 2-letna administrativi)' 
šola in za delovna mesta pisarniški'1 

uslužbencev IV. vrste nižja stro- 
kovna izobrazba. 

Nastop službe je možen tako) 
ali po dogovoru. 

Prošnje za razpisana delovnf 
mesta, opremljene z življenjepis'j 
vložite v roku 15 dni po objav' 
razpisa pri Komisiji za uslužbensk® 
zadeve Občinskega ljudskega od- 
bora Cerknica. 

V primeru nezadostnega odziv' 
v predpisanem roku se veljavnos1 

razpisa podaljša do dojKdnitve ne'j 
zasedenih mest. 

Dvo ali trisobno stanovanje Z' 
pravnika ter dve garsonjeri za sani- 
ce so na razpolago. 

Št. t/4- 
Cerknica. 21. marca 1962. 

Komisija za uslužbenske 
zadeve občinskega 

ljudskega 
odbora Cerknica 

VSEBINA 
Vabilo na 13. sejo zbora nroizvaiolcC< 

OLO. 
26. Odlok o ustanovilvi Sklu<la га "kup"' 

fiiiansirunje nnlog za pospeševanje S 
ziiov na območju okraja Ljubljana. 

27. Odločba o .spremembi odločbi; o u9jt 
novitvi okrajnega zovoda z« urbanizC 
in odločbe o ustanovilvi zavoda za pfL. 
svetno pedagoško službo okraja Li" 
Ijana. i 

28. Popravek odloka o določitvi udele*^ 
občin okraja Ljubljana v skupnih v>' 
dohodkov. 
RaareSitvc. izvolitve in imenovanja 1,1 

43. seji OLO. .! 
237. Odlok o spremembah in dopolnitvah 0j 

loka o občinskem prometnem davku ° 
prometa na drobno občine Grosup'V 

238. Odlok o uvedbi občinskega prometn^f 
davka na gostinski promet z alko" 
nimi pijačami občine Grosuplje. 

239. Odlok o spremembi odloka o občinsk^ 
prometnem davku občino Ljubljana-" 
Klc-Poljc. 

240. Odlok o občinskem prometnem dav 

občine Logatec. 
241. Odlok o občinski dokladi za leto ^ 

občine Medvode. a ■242. Odlok o dopolnitvi odloka o prispev^ 
investitorjev k stroSkom za pripravo ^ 
komunalno ureditev stavbnih z eni'J 
občne Medvode. 

243. Odlok o občinski dokladi nfi dohodi 
od kmetijstvo, samostojnih poklicev 
premoženj za leto 196a»občine Vrhn1 

Razpis delovnih mest v upravi 0^1 

Ljuoljana-Bežigrod in Cerknica. 


