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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 2 člen 

Občinske takse se plačujejo pri ob- 
265. činskih upravah za dohodke vnaprej v 

.. , , . gotovini ali s prenosnim nalogom v ban- Na podlagi 15. člena Zakona o ob- u: 
cinskih ljudskih odborih (Ur. 1. LRS št. 
19/52), 161. člena Zakona o proračunih 3 j[en ln o. finansiranju samostojnih zavodov 

9. Vsi ostali zasebni obrtniki in za< 
vezanci samostojnih poklicev 5.000 din. 

Taksa na firmo dospe v plačilo 1. ja- 
_ nuarja za celo koledarsko leto vnaprej 

in mora biti plačana do 15. februarja 
v letu. Ce se je gospodarska dejavnost 

^ , , . u. i . pričela po 30. juniju, se plača za tisto Tudi se ne plača občinska taksa za koledarsko leto samo polovica letne 
glasbo, kt se izvaja ob kulturno umet- takse na flrmo 
niških prireditvah. _ , 1 А ... t. , . . . ,, t .... , , • Delavnice, trafike, kioski in proda- Vsako prireditev glasbe mora pnre- jalne se smatrajo v smislu te tarifne 
ditelj pismeno priglasiti v dveh izvcv številke za salllostojne in se za vsako 
dih. Po 8 členu zakona o prekrških zo- j d njih bej lača letna taksa na 
per javni red in mir (Ur, 1. LRS št. firmn 

,    j j   38/59) je treba vložiti priglasitev pri _ ' . . . • , , . , 
m. 1. FLRJ št. 52/59) 2. in 3. točke od- Določbe zakona o upravnih taksah upravnem organu občinskega ljudske- , uslužnostne obrti se štejejo obr- 
oka o uporabi sredstev 6"/o proračun- (Ur. I. FLRJ št. 28/59 in uredbe o pri- ga odbora, ki je pristojen za notranje so navedene v prvi točki sedmega 
ske rezerve in proračunskih dohodkov silni izterjatvi davkov in drugih pro- zadeve najpozneje 5 dni pred namerava- člena odloka v uvedbi občinske dokiado 
Politično teritorialnih enot (Ur. 1. FLRJ računskih dohodkov (Ur. 1. FLRJ št, „o prireditvijo. V prijavi je treba na- na dohodke samostojnih poklicev ш 

52/59) je Občinski ljudski odbor 33/53 in 25/57) se smiselno uporabljajo vesti osebne podatke prireditelja, kraj, Pfemoženj za leto 1У61 v oocini L-er 
Cerknica, na seji občinskega zbora in tudi glode plačevanja in izterjave ob- fas јп trajanje ter njeno vsebino in na- nlca ' W/ol). 
na seji zbora proizvajalcev, dne 15. mar- činskih taks. men. 
08 "62 sprejel Prireditelj mora plačati takso pri 

občinski upravi za dohodke, preden 
ODLOK Osebe, ki so plačevale višjo takso, vloži priglasitev pri organu, ki je na- 

0 dopolnitvi odloka v najemu posojila kakor je predpisano v tarifi tega odlo veden v prejšnjem odstavku. 
Iz rezervnega sklada. ka, imajo pravico do povračila. Povra- 

čilo se izvrši v smislu navodila o vra- Tarifna številka 2 
L člen čanju in prevknjiževanju pomotoma ali Taksa za uporabo pločnika pred po- 

, Občinski ljudski odbor Cerknica na- Prev^ Plača"l
I
h tlohodkov^proraču"0. sIovnimi prostori 

lame kratkoročno posojilo iz rezervne- Za uporabo pločnika pred poslovni- 

Tarifna številka 4 
Turistična taksa: 
Takso po tej tarifni številki plaču- 

- — * kv i C« l IVv/ i \J\~ Lk\J I i/. . . . , i * . i 1 ■ 
» Sklada 4,000.000 din za kritje izdat- pravilnika o spremembah in dopolnit- mi prostori se plača. 

n ,1 ioai dohodkov proračunov in skladov (Ur. vsak m« zaseženega prostora letno 1   ,  i,;i. 

jejo osebe, ki kot turisti ali potniki 
začasno prebivajo na območju, ki je 
navedeno z prvem členu tega odloka. 

Z začasnim prebivanjem je mišljeno 
prebivanje, ki traja do 30 dni. Ce traja 
prebivanje več kot 30 dni, se pobira 
ta taksa samo za 30 dni. 

Takso po tej tarifni številki so dolž- 
nJu 1962. 

1. FLRJ št. 2/61) ter 13. člena pravilnika 250 din, 
2. člen 

Posojilo po tem odloku je brez- 
obrestno, vrniti pa se mora najpozneje 
«0 30. novembra 1962 iz rednih prora- 
čunskih sredstev občinskega ijudske- 

odbora Cerknica za leto 1962. 

3. člen 
Za izvajanje tega odloka skrbita od- 

delek za finance občinskega ljudskega 

o izvrševanju zakona o upravnih tak- 
sah (Ur. 1. FLRJ št. 9/60). 

5. člen 

no prebivanje v gostinskih podjetjih, 
gostiščih, zasebnih turističnih sobah, b) za začasno uporabo pločnika za dijaških domovih, internatih in kam< 

vsak m8 zaseženega prostora na mesec pjjj 
^ din. ja znaša: 

Za trajno uporabo pločnika se šteje 1, v glavni sezoni: 
Za izvrševanje tega odloka skrbi čas nad 3 mesece. Za začasno uporabo _ za vse kategorije hotelov, preno- 

upravni organ občinskega ljudskega od- 
bora, ki je pristojen za dohodke. 

6. člen 

pločnika se šteje čas do 3 mesecev. čišč, dijaških domov, internatov, za* 
Cas uporabe pločnika nad 15 dni do sebnih turističnih sob in kampov 60 din 

1 meseca se šteje za čas uporabe 1 me- dnevno. 

Za uporabo pločnika do 15 dni se 
Ta odlok velja od dneva objave v občinska taksa ne plača. 

odbora Cerknica in Narodna banka Ra- Glasniku, uradnem vestniku okraja 
kek 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Številka; 1/2-405-23/62. 
Cerknica, 21/3-1962, 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tellč, 1. r. 

266. 

Ljubljana, uporablja pa se od 15. mar- 
ca dalje. S tem odlokom preneha velja- 
ti odlok o občinskih taksah na območ- 
ju občine Cerknica (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 52/60). 

Številka; 4/1423-07/62. 
Cerknica, dne 21. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tellč, 1. r. 

11. TARIFA 

2. izven glavne sezone; 
— za vse kategorije hotelov, preno- 

čišč, dijaških domov, internatov, za- 
sebnih turističnih sob in kampov 40 din 
dnevno. 

Za glavno sezono se šteje čas od L 
junija do 31. avgusta. < 

Te takse ne plačajo: 
1. otroci, ki niso stari več kot 15 let, 
2. vojaški vojni invalidi in delovni 

1. Industrijska in gradbena podjetja; invalidi. 

Tarifna številka 3 
Taksa na firmo — napisna tabla. 
Vsaka pravni in fizična oseba, ki se 

bavi s poslovno dejavnostjo, plača tak- 
so na firmo; 

Na podlagi 2. odstavka 50. člena Za- 
gona o občinskih ljudskih odborih (Ur. 
'• LRS Jt. 19/52) in na podlagi 48. čle- 

Zakona o upravnih taksah (Ur. 1. 
^LRj Jt 28-513/59), 9. člena uredbe o 
^"činskih taksah (Ur. 1. FLRJ št. 3-23/60) 1(1 določb uredbe o spremembah in do- 
polnitvah občinskih taks (Ur, 1. FLRJ o; 
s ■ 6-36/61, št. 48-669/61) in 2. točke 26. dinarjev, 
lena staiuta občine Cerknica je Ijud- c) za „ v Darln 
ki odbor Cerknica na seji občinskega kalih mesečno n.OOOdin 

Tarifna številka 1 
Taksa za glasbo v javnih lokalih. 
Za glasbo v javnih lokalih se plača; 
a) za stalno glasbo mesečno 5.000 din, 
b) za občasno glasbo mesečno 1000 

a) za sedež podjetja 30.000 din, 
b) za vsak obrat 15.000 din. 
2. Trgovska podjetja: 
a) za sedež podjetja 20.000 din, 
b) trgovine in prodajalne živilsko 

stroke 5.000 din, 
c) vse ostale trgovine in prodajal- 

ne 20.000 din. 
3. Trafike in kioski 2.000 din 
4. Kmetijske zadruge: 
a) za sedež podjetja 15.000 din, 
b) za obrate 5.000 din, 

3. vojaki (mornarji in gojenci vo- 
jaških šol), 

4. člani Zveze slepih Jugoslavije in 
člani Zveze gluhih Jugoslavije, 

5. Otroci in mladina, ki v skupinah 
prebivajo v zanje organiziranih počit- 
niških kolonijah in domovih, 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih orga- 
nizirajo šote in fakultete, 

7. osebe na letnem dopustu pri svoji 
ožji družini, 

8. tuji državljani, ki so po pravilih 
mednarodnega prava oproščeni davkov, c) za mesnice 1.000 din. 

5. Obrtne delavnice, ki se bavijo z taks in drugih davščin ali je v medna- 
uslužnostnimi opravili in plačujejo rodnem sporazumu zanje določeno, da 

c) za glasbo v barih in nočnih lo- družbene obveznosti v pavšalnem zne- so oproščeni te takse. 
sku 1.000 din. 

ODLOK 
o občinskih taksah na območju 

Cerknica 

1. SPLOSNE DOLOČBE 
1. člen 

300 din. 
Kot stalno glasbo je razumeti mu- 

zikalne nastope vseh vrst, če so naj- 

9. osebe, ki se zdravijo v stacionar- 
6. Vse jstale obrtne delavnice in nih zavodih. 

S stacionarnimi zdravstvenimi zavo- 
di so mišljene bolnišnice in klinični 
zdravstveni zavodi, v katerih je gibanje 

podjetja 15,000 din. 
7. Gostišča in sicer: 

ziKaine nasiouc vsch viai, tc au naj- a) v naseljih Unec, Rakek, Cerknica, . . .x . 
manj štirikrat tedensko. Kot občasno Grahovo, Stari trg, Pudob in Iga vas bolnikov omejeno samo na bolnišnico 
glasbo je razumeti glasbo, ki se Izvaja 10.000 din, oz. kliniko. , , , . , .. 
redno vsak teden, vendar največ tri- b) v naseljih Begunj^ Cajnarje, No- Te takse tudi ne plačujejo osebe, ki 
krat tedensko. Kot priložnostno glas- va vas 5.000 din, med delovno akcijo začasno prebivajo 
bo je razumeti enkratni muzikalni na- c) v ostalih naseljih 3.000 din. na območju, ki je navedeno v P™em 

! . Na območju občine Cerknica se po- stop. Za glasbo, ki se reproducira z 8. Zasebni obrtniki, ki se bavijo iz- členu fa^o"plačujejo; 
birajo občinske takse po tarifi, ki je mehaničnimi sredstvi (gramofon, radio ključno i uslužnostnimi opravili Za 50 /« zmanjša o t o p j J 
sestavni del tega odloka. in pod.) se občinska taksa ne plača. 1.000 din. 1. delavci in uslužbenci ter člani nji- 
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hovih družin med letnim dopustom; 
2. delavci in uslužbenci na službe- 

nem potovanju; 
3. tisti, ki jih Zavodi za socialno za- 

varovanje ali invalidske uprave poSilja- 
jo v turistične kraje na zdravljenje ali 
bkrevanje; 

4. druge osebe, ki so glede prevoz- 
nih ugodnosti na prometnih sredstvih 

i izenačene z delavci in uslužbenci na let- 
' nem dopustu (upokojenci, odvetniki in 
1 drugi) ter njihovi družinski člani. 

5. odlikovanci z redom narodnega 
i heroja, imetniki »partizanskega spo- 

minskega znaka 1941« in odlikovanci s 
»Karadjordjevo zvezdo« ter člani njiho- 
vih družin. 

6. Tujci na letnem dopustu v Jugo- 
slaviji na podlagi izmenjave, ki temelji 
na mednarodnem sporazumu. 

i člani počitniške zveze Jugoslavije, 
i Zveze izvidnih organizacij Jugoslavije, 
Zveze za telesno vzgojo Partizan in Pla- 
ninske zveze Jugoslavije, ki prebivajo 
v lastnih počitniških kolonijah ali v 
kolonijah, ki jih organizira njihova zve- 
za, plačujejo turistično takso, ki znaša 
vse leto 10 din na dan. 

Osebe, ki ne plačujejo turistične tak- 
se. oziroma, ki plačujejo turistično tak- 
so v zmanjšanem znesku, morajo doka- 
zati naslov za svojo pravico z legitima- 
cijo za popust pri odhodu na letni do- 
pust, s člansko izkaznico družbene on 
ganizacije, z nalogom za službeno po- 
tovanje i. dr. 

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

V evidenco je treba vpisati: 
1. Priimek in ime, poklic turista ozi- 

roma potnika; 
2. višino plačane takse; 
3. naslov, datum in številko listine, 

ki opravičuje osebo oprostitve ali olaj- 
šave plačevanja te takse. 

Plačano takso so dolžne organizacije 
in zasebniki odvajati do vsakega 5. v 
mesecu za pretekli mesec po posebnem 
obračunu Upravi za dohodke p ris to j. 
nega občinskega ljudskega odbora. 

V obračunu je treba ločeno prikazati 
turistične takse, ki so bile plačane v 
polnem znesku ter turistične takse, ki 
so bile plačane po osebah, ki uživajo 
ugodnosti v smislu določb te tarifne 
številke. 

Tarifna številka 5 
Taksa za uporabo prostora za par- 

kiranje avtomobilov in njihovih pri- 
klcf nikov; 

Za uporabo prostora za parkiranje 
avtomobilov in njihovih priklopnikov 
se plača za vsak avtomobil oziroma 
priklopnik 100 din. 

Ta taksa se plačuje samo v mestih, 
ki jih za to določijo občinski ljudski 
odbori ter tam organizirajo čuvanje 
avtomobilov in priklopnikov 

Taksa se plača ne glede na čas tra- 
janja parkiranja. 

Tarifna številka 6 
Taksa za uporabo prostega prostora 

za kampe ali šotore. 
Za uporabo prostega prostora za šo- 

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

Taksa po tej tarifni številki se ne 
plača za prostore za kampe in šotore, 
ki jih uporabljajo člani Počitniške Zve- 
ze Jugoslavije, Zveze izvidniških orga- 
nizacij, Zveze za telesno vzgojo Parti- 
zan in Planinske zveze Jugoslavije ter 
delovne brigade. 

Oprostitve in olajšave, ki so navede- 
ne v tarifni številki 4 (turistična taksa) 
tega odloka veljajo tudi za to tarifno 
številko v isti višini. 

Tarifna številka 7 
Taksa na pse; 
Za posest psov se plača letno: 
1. za pse čuvaje 300 din. 

Plačila te takse so oproSčeni pose- 
stniki vseh čisto pasemskih psov, če 
to dokažejo z veljavno listino kinološke 
organizacije, slepi za pse, ki jih vodijo, 
ter posestniki lavinskih in reševalnih 
psov ter psov javne varnostne službe. 

Taksa se plača v enkratnem znesku 
vnaprej, ne glede na čas vzdrževanja 
psa. Za psa, ki izpolni šest mesecev 
starosti šele v drugi polovici koledar- 
skega leta, se občinska taksa za to le- 
to ne plača. Za pse, ki so jih lastniki 
nabavili namesto poginulih psov, za ka- 
tere so v istem koledarskem letu že 
plačali takso, se ta taksa ne plača, če 
ti psi služijo istemu namenu. 

Tudi se ne plača taksa za pse, ki so 
menjali lastnika, če je bila za zame- 
njanega psa za tisto leto že plačana 
taksa. 

267. 
Na podlagi I. in 11. točke C tarife 

prometnega davka (Ur. 1. št. 19/61, 27/61, 
41/61 in 6/62) ter določil odloka o ma- 
ksimalnih stopnjah občinskega promet- 
nega davka v okraju LJubljana (Glas- 
nik št. 46/59, 55/59 in 93/59) je Občinski 
ljudski odbor Cerknica na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 15. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi odloka o 
občinskem prometnem davku v občin) 
Cerknica (Glasnik okraja Ljubljana št. 

10/60). 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju občine Cerknica se ob- 

računava in plačuje občinski prometni 
davek, ki je predpisan s tarifo promet- 
nega davka. Tarifa prometnega davka 
je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 1. 

FLRJ št. 19/61) z vsemi dopolnitvami in 
poznejšimi spremembami, navodilo za 
izvajanje uredbe o prometnem davku 
(Ur. 1. FLRJ št. 2/54) s poznejšimi spre- 
membami in dppolnitvami, uredba o 
prisilni izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Ur. 1. FLRJ št 
33/53 in 25/57) s poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami. Pravilnik o se- 
stavljanju periodičnih obračunov in 
pobiranju dohodkov proračunov In 
skladov od gospodarskih organizacij 
(Ur. 1. FLRJ št. 25/61 in uredba o ka- 
zenskih obrestih od nepravočasno pla- 
čanih dohodkov, proračunov in družbe- 
nih skladov (Ur. 1. FLRJ št. 41/59) ve- 
ljajo smiselno tudi glede občinskega 
prometnega davka. 

3. člen 
Ce gre za izvoz proizvodov, od ka- 

terih je bil plačan prometni davek ta- 
krat, ko so bili izročeni v promet v 
državi, se izvozniku teh proizvodov ne 
povrne plačani davek. 

4. člen 
Tolmačenje za izvrševanje tega od- 

loka izdaja svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbora 
Cerknica, za izvajanje tega odloka pa 
skrbi upravni organ, ki je pristojen za 
finance. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 15. mar- 
ca 1962 dalje. 

Številka: 4/1-421-07/62. 
Cerknica, dne 21. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Telič, l.r. 

II. TARIFA 
DEL A - PROIZVODI 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
plačujejo od vseh proizvodov, ki jih 
proizvajajo in dajejo v promet, občin- 
ski prometni davek od prometa po na- 
slednjih stopnjah: 

Stroka 116 — predelovanje nekovinskih 
rud 

1. proizvodi iz mavca 10 »/o, 
2. zemeljske barve 20%, 
3. zidna in strešna opeka 5 »/o, 
4. proizvodi iz cementa 10%, 
5. keramični in lončarski prizvo- 

di 10%. 

Stroka 117 — predelovanje kovin 

6. kovinski izdelki 25 %. 

Stroka 126 — kemična stroka 

7. vsi proizvodi iz stroke 120 20 %. 

Stroka Ш — predelovanj« lesa 
8. žagan bukov les 15%, 
9. vsi ostali proizvodi 10*/*. 

Stroka 123 — predelovanje papirja 
10. vsi proizvodi 10 ®/». 
Opomba: promet 8 šolskimi zvezki 

in risankami ter fotografijami za nepo- 
sredno uporabo fotografirancev (za 
osebne izkaznice, spominske slike) nI 
podvržen plačilu davka po tej tarifni 
številki. 

Stroka 124 — predelovanje tekstila 
11. konfekcija SV«. 
Opomba: pod konfekcijo po tej ta- 

rifni številki spadajo proizvodi, izdelani 
iz tekstila, s šivanjem v serijski proiz- 
vodnji. ✓ 

12. trikotažni, volneni, bombažni in 
pleteni oblačilni proizvodi 10 Vo, 

13 vsi ostali proizvodi iz stroke 5 %. 

Stroka 125 
14. obutev 5 %, 
15. vsi ostali proizvodi, h katerim je 

šteti torbarske izdelke ne glede na ma- 
terial, iz katerega so izdelani (kovčki, 
oprtniki, torbe in podobno) 10 Vo. 

Stroka 127 
16. kavni proizvodi 20 %, 
17. bonboni 15«/o, 
18. slaščice, keksi, ratluk in ostali 

slaščičarski izdelki 10 »/o, 
19. kavni in kakavovi nadomest- 

ki 15«/«, 
20. testenine 10%, 
21. mleta paprika 10 Ve, 
22. vsi ostali proizvodi 8 %. 

DrugI proizvodi: 
23. vsi drugi proizvodi, ne glede na 

stroko gospodarske dejavnosti, ki niso 
zajeti v prejšnjih tarifnih številkah, 
10«/e. 

Od navedenih proizvodov so zajeti 
po tej tarifi samo proizvodi, od kate- 
rih se ne plača prometni davek po 
zvezni tarifi prometnega davka. 

Opomba; prometni davek po tej ta- 
rifni številki in po drugih tarifnih šte- 
vilkah se ne plača od prometa z na- 
slednjimi proizvodi; od moke in drugih 
mlevskih izdelkov, pekovskih izdelkov, 
razen izdelkov, ki imajo značaj slašči- 
čarskega izdelka, izdelkov, napravljenih 
s predelavo mleka, mesa svežih in su- 
hih rib, od zakola živine, od obleke in 
perila po meri za individualno potroš- 
njo iz njihovega osnovnega materiala, 
od ortopedske obutve in ortopedskih 
pripomočkov, med katere je šteti tudi 
umetne oči in zobovje, ne glede na ma- 
terial, iz katerega so izdelani. 

DEL B — STORITVE 
Od plačila za storitve, ki jih oprav- 

ljajo, plačujejo zasebni obrtniki in dru- 
gi zasebniki davek od prometa po na- 
slednjih stopnjah; 

1. od plačila za obrtne storitve vseh 
vrst, razen od prevoznih in gradbenih 
storitev 10 %. 

Opomba: davčna osnova je skupni 
znesek plačila, v katerem je vsebovan I 
tudi davek po tej tarifni številki po 
odbitku materiala, ki ga je dal izvrše- 
valec storitev, Ce 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 2; Davek po tej tarifni šte- 
vilki se ne plača od plačil za oprav- 
ljanje storitev krojačev, šivilj, klobu- 
čarjev, modistinj, vezilj, čevljarjev, 
brivcev, frizerjev, dimnikarjev, za pred- 
tiskavanje tkanin, krpanje perila, noga* 
vic in vreč, popravilo dežnikov, brušO' 
nje nožev in britvic, preoblačenje gum- 
bov, barvanje in čiščenje usnjenih pred' 
metov, barvanje in kemično čiščenje 
vseh vrst tkanin, polnjenje in obnovo 
rabljenih kemičnih svinčnikov, poprav- 
ljanje preprog, umetno barvanje slik. 
fotografij, umetno krpanje preprog« 
spisovanje, razmnoževanje, kopiranja 
plaketiranje, čiščenje ter pranje, lika- 
nje perila, čiščenje obutve, snaženj« 
oken, čuvanje lokalov in stanovanj, 
shranjevanje koles, prtljage in obleke 
(garderobe), žaganje drv, pečenje če> 
vapčičev in ražnjičev, pedikiranje, ugla- 
ševanje glasbil. 

2. od plačil za opravljanje samostoj- 
nih poklicev (zdravniki, dentisti, ar- 
hitekti, učitelji jezikov, sodni tolmači) 
prevajalci ter podobni poklici) 5%. 

Opomba; Davek po tej tarifi ne pla- 

čajo dijaki in redni študenti visokih 
šol od dohodkov poučevanja drugih di- 
jakov. 

Prav tako se ne plača davek po tej } 
tarifni številki od plačil za delo odvet- 
nikov ter patentnih inženirjev, kakof 
tudi od plačil za obrede verskih org» 
nizacij in duhovnikov. 

DEL C — SPLOSNA TARIFA 
Vsi zavezanci alkoholnih pijač v go1 

stinstvu od dosežene prodajne cene: 
a) od naravnega vina 20'/o, 
b) od ostalih alkoholnih pijač 20 $>- 
Opomba: 1: Davek po tej tarifni 

številki plačajo vsa gostinska podjetjf 
in gostišča, menze, delavske restavra- 
cije, klubi, počitniški domovi in planin- 

ske postojanke ter podobni obrati; 
2. od vstopnic za prireditve 10 
Opomba 1: prometni davek po tej 

tarifni številki se ne plača od vstopni" 
za kinematografske prireditve in za 
kultumo-umetniške prireditve, kolikof 
niso združene s plesno zabavo in se na 
njih ne točijo alkoholne pijače; 

3. od nakupa in prodaje nepremifr 
nin v višini 10 % od davka po uredb' 
o prometnem davku od nepremičnin i" 
pravic. 

Opomba 2: Vsi predpisi, ki veljaj0 

za zvezni davek od prometa z nepremifr 
ninami in pravicami, se uporabljaj" 
tudi pri odmeri in pobiranju občinske 
ga davka po tej tarifni številki; 

4. od plačil za reklame v kinerna' 
tografih 5 %. 

K stopnjam občinskega prometnega 
davka po tem odloku, ki je izdan na 
podlagi določb odloka OLO Ljubljana 
o maksimalnih stopnjah občinskega 
prometnega davka v okraju Ljubljan8 

(Glasnik št. 46/59, 55/59 in 93/59), je dal 
soglasje Izvršni svet Ljudske skupščin« 
LR Slovenije z aktom št. 01-1298/2-59 1 

dne 29. oktobra 1959 in z aktom š'' 
01-63/7-60 z dne 11. januarja 1960 (Gla5' 
nik št. 86/59 in št. 6/60). 
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288. 
Na podlagi III. točke V. dela ta- 

rtfe prometnega davka (Uradni list 
PLRJ, žt. 19-384 61) in 5. člena Ured- 
be o spremembah in dopolnitvah ta- 
Hfe prometnega davka (Uradni list 
^LRJ, gt. 6-51/62) in skladno z 2. 
točko 26. člena statuta občine Cerk- 
nica je občinski zbor in zbor ptg- 
tevajalcev občinskega ljudskega od- 
bora Cerknica na svoji seji dne 
15. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o 
obtinskem prometnem davku na 
drobno od prometa v trgovini na 
frobno na območja občine Cerknica 
(Glasnik okraja Ljubljana št. 21/60) 
tako, da se prečiščeno besedilo od- 
loka glasi: 

ODLOK 
0 občinskem prometnem davku od 
Prometa na drvbno v občini Cerknica 

1. člen 
Na območju občine Cerknica pla- 

c^jejo občinski prometni davek na 
'irobno od vsega prometa blaga na 
drobno; 

a) trgovska podjetja na drobno, 
sicer za promet, ki ga imajo sa- 

'na ali po prodajalnah, izvzcmSl pro- 
met na debelo, ki ga imajo trgov- 
ska 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; 
t) obrtna podjetja in delavnice, 

•n sicer samo za tisti del prometa 
8 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- 

'neta blaga na drobno se ne plačuje; 
a) od proizvodov, za katere se po 

jeznih predpisih priznava povrači- 
10 (regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
Jeznimi predpisi določene prodajne 
j^ne na drobno ali je določeno, ka- 
*0 se oblikujejo zanje prodajne ce- Пе 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- 

, 8° družbene pravne osebe; 
. f) od oficirske opreme (uniforme 
n Posameznih njenih delov); 

, 8) od tobaka in tobačnih izdel- 
kov. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek 

n® plačuje, se štejejo živilski izdelki 
г Panoge 127 začasne nomenklature 
^ezno planske komisije iz leta 1948, 

■f Panoge 211 — kmetijstvo, 212 — 
^djarstvo, 213 — vinogradništvo, 
^»4 — živinoreja, 215 — ribištvo, 216 
"T" domača predelava kmetijskih pri- 

elkov, razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Ce se Iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
Plačilu tega davka, ne more ugoto- 
't' promet blaga, ki je zavezan 

plačilu tega davka, lahko občinski 
ljudski odbor z individualno odloč- 
bo določi povprečen odstotek občin- 
skega prometnega davka od celot- 
nega prometa, ki ga je gospodarska 
organizacija dosegla s prodajo na 
drobno, razen alkoholnih pijač. 

5. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na drob- 

no od motornih koles, skuterjev. 
mopedov in osebnih avtomobilov, po 
stopnji 3V«, 

b) od prometa vseh vrst alkohol- 
nih pijač v trgovini po stopnji 20 Ve, 

c) od prometa vseh vrst alkohol- 
nih pijač v trgovini po individual- 
nih proizvajalcih po stopnji 20 V«, 

č) od celotnega ostalega prometa 
v trgovini na drobno (razen za bla- 
go pod a), b) in c) po stopnji 6%. 

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 FLHJ, št 
2/54) z vsemi poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami, uredba o pri- 
silni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Ur. 1. FLRJ, 
št. 33/53 in 25/57), pravilnik o perio- 
dičnih obračunih gospodarskih orga- 
nizacij (Ur. Ust FLRJ, št. 20/61) in 
uredba o kazenskih obrestih od ne- 
pravočasno vplačanih dohodkov pro- 
računov in skladov (Ur. list FLRJ, 
št. 24/59) z vsemi poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami veljajo 
načelno tudi glede plačevanja in iz- 
terjatve občinskega prometnega dav- 
ka od prometa blaga na drobno. 

7. člen 
Izjemno od določb 6. člena tega 

odloka lahko finančni ali pristojni 
organi občinskih ljudskih odborov 
določijo posameznim davčnim zave- 
zancem plačevanje prometnega dav- 
ka od prometa blaga na drobno v 
drugačnih rokih (14-dnovno ali me- 
sečno). 

8. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi- 

jo upravni organi občinskih ljudskih 
odborov, ki so pristojni za finance. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 15. marca 1962. 

St.: 4/1-421—420-07/62. 
Cerknica, dne 17. III. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Telič, 1. r. 

269. 
Na podlagi I. odstavka 6. člena Te- 

meljnega zakona o javnih cestah (Ur. I. 
FLRJ, št. 27-459/61), 2. odstavka 15. čle- 
na in 64. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) je Občinski ljudski odbor 
Cerknica na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev, dne 15. mar- 
ca 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest IV. reda na območju 

občinskega ljudskega odbora Cerknica 

1. člen 
Zaradi posebnega gospodarskega in 

prometnega pomena za teritorij območ- 
ja Občinskega ljudskega odbora Cerk- 
nica se za javne ceste IV. reda določijo 
tele ceste: 

101 Cajnarje—Žilce S .500 
102 Grahpvo—Radlek—Velike 

Bloke 6.500 
103 Cerknica—Gor. Jezero—Dane 

-Pudob 12.000 
104 Cerknica—Dol. Jezero—Otok 

do gozdne ceste 6.290 
105 Podskrajnik—Zelše 1.500 
106 Podskrajnik—Dol. vas 1.045 
107 Dol. vas—Dol. jezero 1.760 
108 Cerknica—Dol. vas 1.500 
109 Begunje—Bezuljak 2.500 
110 Od ceste III. reda do Ravnika 2.100 
111 Nova vas—Nemška vas do ce- 

ste III. reda 2.500 
112 Lož—Podlož 1.250 
113 Laze—Nasip—Gomje jezero 1.500 
114 Markovec—Knježja njiva 1.500 
115 Odcep od ceste Grahovo—Pu- 

dob do Klancev 0.600 
116 Dane—Skrilje 0.750 
117 Stari trg—Nadlesk 1.500 
118 Stari trg—Više vek—Iga vas 3.500 
119 Markovec—Vrhnika—Viševek 4.000 
120 Podgora—Babna polica 2.750 
121 Kozarišče—Smarata—Iga vas 1500 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Gasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 3/1-34-04/62 
Cerknica, 15. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Joie Teli«, 1. r. 

270. 
Na podlagi 23. člena temeljnega za- 

kona o finansiranju šolstva (Ur. 1. FLRJ 
št. 53/60) je Občinski ljudski odbor 
Cerknica na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev, dne 15. mar- 
ca sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji šol na območju občine 

Cerknica 
1. člen 

Zaradi razdelitve sredstev sklada za 
šolstvo se glede na število učencev in 
povprečno porabljenih sredstev za oseb- 
ne in materialne izdatke na enega učen- 
ca razvrstijo šole v naslednje katego- 
rije; 

I. kategorija osnovna šola do 40. 
učencev; 

Osnovna šola Babno polje. Cajnarje, 
Gornje Jezero, Gornje Otave, Krajič, 
Sivče in Zilce. 

II katei "ja osnovna šola od 40 do 
150 učencev. 

Osnovna šola Begunje, Iga vas in 
Unec. 

III. kategorija osnovna šola nad 150 
učencev; 

Osnovna šola Grahovo, Cerknica, No- 
va vas, Rakek in Stari trg. 

2. člen 
Kategorizacija šol temelji na po- 

vprečju porabljenih sredstev za osebne 
in materialne izdatke na enega učenca 
letno v naslednjih višinah: 

I. kategorija; 70.000 din 
II. kategorija; 53.000 din 

III. kategorija: od 42.000 do 44.000 din 

3. člen 
Pri šolah L kategorije določijo šol- 

ski odbori od skupnih dohodkov n 
sklada najmanj 10e/e, pri šolah II. ka- 
tegorije najmanj 15»/«, pri šolah III. 
kategorije pa najmanj 20»/» za mate- 
rialne izdatke. 

4. člen 
Ta odlok velja od objave v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1962 
dalje. 

Stev.; 2/1-61-016/62 
Cerknica, 15. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jože Tellč, 1. r. 

OBČINA DOMŽALE 
271. 

Na podlagi V. dela I. poglavja ta- 
rife prometnega davka (Uradni list 
TLRJ, št. 19/61) je občinski ljudski 
odbor Domžale na seji občinskega 
zbora In na seji zbora proizvajalcev 
dne 1. marca 1062 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 
davka na lokalne telegrafske in 

telefonske storitve. 

1. člen 
Uvaja se občinski prometni da- 

vek na naročnine za telefonske in 
telegrafske naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka na naročnine za telefonske 
in telegrafske naprave znaša; 

za naročnike ročnih central: 
II. skupina 13 V«, 

III. skupina 80 V*, 
za naročnike avtomatskih tele- 

fonskih central; 
U. skupina 20'/», 

III. skupina 100 Vt, 
za telegrafske naročnike 100 V«. 

3. Člen 
Občinski prometni davek na na- 

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

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962 dalje. 

St: 421-1/62-6. 
Datum: 1. III. 1962. 

Predsedoik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

272. 
Na podlagi 13. člena Zakona o sta- 

novanjskih razmerjih (Ur. list FLRJ, 
št. 16/59, 47/59 in 27/60), 3. in 8. čle- 
na temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št 2/59) in 26. 
člena statuta občine Domžale Je ob- 
činski ljudski odbor Domžale na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 1. marca 1962 spre- 
jel 

ODLOK 
o spremembi odloka o hišnem reda. 

1. člen 
Besedilo 18. člena odloka o hiš- 

nem redu (Glasnik okraja Ljublja- 
na št. 3/62) se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Z denarno kaznijo do 10-000 din 
se kaznuje za prekršek, kdor krši 
določbe 9. in 13. člena tega odloka«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 12. januarja 1962. 

St; 36-4/62-2/2. 
Datum; 1. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

273. 
Na podlagi 5. člena Uredbe o povra- 

čilih potnih in drugih stroškov javnil: 
uslužbencev (Ur. list FLRJ, št. 9/60 
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15/61 in 24/62) je Občinski ljudski od- 
bor Domžale na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
1. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o višini dnevnic 
za službena- potovanja, nadomestilu za 
ločeno življenje in kilometrini za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora 
Domžale, njegovih zavodov in organi- 

zacij 

Odlok o višini dnevnic za službena 
potovanja, nadomestilu za ločeno živ- 
ljenje in kilometrini za uslužbence ob- 
činskega ljudskega odbora Domžale, 
njegovih zavodov in organizacij (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana št. 45/60) s spre- 
membami in dopolnitvami (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 2/61) in 77/62) se 
spremeni tako. da se prečiščeno bese- 
dilo glasi; 

ODLOK 
o višini dnevnic za službena potovanja, 
nadomestilu za ločeno življenje in kilo- 
metrini za uslužbence občinskega ljud- 
skega odbora Domžale, njegovih zavo- 

dov in organizacij 

1. člen 
Uslužbenci v smislu tega odloka so 

osebe, ki so v delovnem razmerju z 
občinskim ljudskim odborom Domžale, 
njegovim zavodom ali njegovo organi- 
zacijo (v nadaljnjem besedilu: občin- 
ski organi), za katere velja zakon o 
javnih uslužbencih. 

2. člen 
Dnevnice uslužbencev občinskih or- 

ganov znašajo; 
1. za uslužbence, razvrščene do všte- 

tega V. plačilnega razreda in za teh- 
nično osebje — 1700 din; 

2. za uslužbence, razvrščene od IV. 
plačilnega razreda navzgor — 2000 din. 

Honorarnim uslužbencem se določi 
dnevnica po honorarju v skladu z do- 
ločbami, ki veljajo za redne uslužben- 
ce. Honorarnim uslužbencem, ki jim 
honorarna služba ni edini poklic, se do- 
loča dnevnica po glavnem poklicu, če jo 
to zanje ugodneje. 

3. člen 
V smislu 4. odstavka 21. člena ured- 

be o povračilih potnih in drugih stroš- 
kov javnih uslužbencev se uslužbencem, 
če na službenem potovanju ni prenoče- 
val, zmanjša dnevnica za 30 Vo. Dnevni- 
ca se ne zmanjša, če je bil uslužbenec, 
ki je službeno potoval, na poti večji 
del noči. 

4. člen 
Nadomestilo za ločeno življenje zna- 

ša za uslužbence občinskih organov od 
5000 do 10.000 din na mesec. V posebno 
upravičenih primerih se sme izjemoma 
priznati uslužbencem prve in druge 
vrste ter tehničnemu osebju s kvalifi 
kacijo visokokvalificiranega delavca tu- 
di večje nadomestilo, vendar največ 
15.000 din na mesec. Ce se prizna usluž- 
bencu nadomestilo pad 10.000 din na 
mesec, mora izdati b tem predstojnik 
organa posebno obrazloženo odločbo. 

5. člen 
Uslužbenci občinskih organov, ki po 

nalogu pristojnega starešine potujejo 
na službenih potovanjih z lastnimi vo- 
zili, imajo ob pogojih iz 14. člena ured- 
be o povračilih potnih in drugih stroš- 
kov javnih uslužbencev pravico do ki- 
lometrine, ki znaša za vsak prevoženi 
kilometer; 

za osebni avto 45 din 
za motorno kolo 25 din 
za moped ali pešhojo 20 din 
za kolo 15 din 

6. člen 
Uslužbencu, ki službeno potuje z last- 

nim vozilom, se poveča povračilo kilo- 
metrine po 5. členu tega odloka za 2 do 
4 dinarje tedaj, če sprejme v (na) svo- 

je vozilo tudi druge uslužbence, ki 
službeno potujejo v islo smer. 

7. člen 
Navodilo za izvajanje členov 5. in 

6. tega odloka izda svet za splošne za- 
deve. 

8. člen 
Za službena potovanja, ki se pogo- 

steje ponavljajo, se lahko določi povra- 
čilo tudi v povprečnem (pavšalnem) 
mesečnem znesku. Tako določeni zne- 
sek pa ne sme presegati 700/o dnevnic 
za toliko dni, kolikor je bil uslužbenec 
dejansko na službenem potovanju. 

9. člen 
Ko stopi v veljavo ta odlok, prene- 

hajo veljati odlok o višini dnevnic za 
službena potovanja, nadomestilu za lo- 
čeno življenje in kilometrini, ki je bil 
objavljen v »Glasniku« okraja Ljublja- 
na, št. 45/60 ter odloka o spremembah 
in dopolnitvah, ki sta bila objavljena v 
»Glasniku« okraja Ljubljana št. 2/61 in 
77/61. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 114-1/62-2/2 
Domžale, dne 1/3-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 

274. 
Na podlagi 23. člena in 16. točke 

50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS, št. 19/52), 
8. in 9. člena točke 12. statuta ob- 
čine Grosuplje ter po sklepu sejo 
okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana z dne 19. maja 1961 je iz- 
dal občinski ljudski odbor Grosuplje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 25. maja 1961 

ODLOČBO 
o prevzemu ustanoviteljskih pravio 

do gimnazije Stična. 

1. 
Občinski ljudski odbor Grosuplje 

prevzame od okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana kot ustanovitelj 
vse pravice in dolžnosti do gimna- 
zije Stična s L junijem 1961. 

2. 
Ker so odobrena proračunska 

sredstva za vzdrževanje ustanove do 
konca leta 1961 z odločbo okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana št. OB/ 
4-6-53/7 z dne 19. maja 1961 prene- 
sena na ustanovitelja, bo občinski 
ljudski odbor Grosuplje predvidel 
na podlagi občinskega odloka o ka- 
tegorizaciji Sol v Sklad za šolstvo 
občine Grosuplje potreben znesek za 
vzdrževanje šole od 1. januarja 1962 
dalje. 

3. 
Izvede so ponoven vpis v prvi 

razred gimnazije za šolsko leto 
1961/62, s čimer se razveljavi sklep 
okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana o postopni ukinitvi gimnazije. 

4. 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

St.: 02/3-GI-17/1. 
Datum: 30. VIII. 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežlč, 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
275. 

Na osnovi V. dela I. poglavja Tarife 
prometnega davka (Ur. 1. FLRJ, štev. 
19/61) je občinski ljudski odbor Loga- 
tec na svoji seji dne 31. januarja 1961 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

na lokalne telegrafske in telefonske 
storitve 

1. člen 
Uvaja se občinski prometni davek 

na naročnine za telefonske in telegraf- 
ske naprave. 

2. člen 
Višina občinskega prometnega davka 

na naročnine za telefonske in telegraf- 
ske naprave znaša 

za naročnike ročnih central; 
II. skupina 13 */« 

III. skupina SO0/« 
za naročnike avtomatskih telefon- 

skih central; 
II. skupina 20 »/o 

III. skupina 100 »/o 
za telegrafske naročnike 100 0/e. 

3. člen 
Občinski prometni davek na naroč- 

nine za telefonske in telegrafske napra- 
ve je dodatek k sedanjim tarifnim po- 
stavkam za naročnino in se uporablja 
za razširitev in izpopolnitev telegraf- 
skih in telefonskih naprav. 

4. člen 
Ta odlok vel j ž od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. I. 1962 
dalje. 

Stev.: 421-6/62-4 
Datum; 31/1-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Nagilč, 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
276. 

Na podlagi 4. člena zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov in njihovih organov (Uradni 
Ust FLRJ, št. 52/57) in 49. ter 77. člena 
zakona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 52/59) je občinski ljudski odbor 
Medvode na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 29. decem- 
bra 1961 sprejel' 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih 

potreb občine Medvode za čas 
od 1. januarja do 31. marca 1962 

L člen 
Dokler ne bo sprejet občinski prora- 

čun za leto 1962, se bodo proračunske 
potrebe občine Medvode začasno finan- 
sirale za dobo od 1. januarja do 31. mar- 
ca 1962 na podlagi tromesečnega plana 
dohodkov in izdatkov po splošnih do- 
ločbah proračuna občine Medvode za 
leto 1961. 

2. člen 
Trornesečni plan izdatkov ne sme 

preseči četrtine izvršenih izdatkov po 
občinskem proračunu za leto 1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani oziroma 

porabljeni na podlagi tega odloka, so 
sestavni del proračunskih dohodkov in 
izdatkov proračuna za leto 1962. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962 dalje. 

Stev.: 01/1-04-47/61 
Datum: 29/12-1961 

Predsednik * 
občinskega ljudskega odbora ) 

Ludvik Tram te, 1. r. • 

277. 
Na podlagi 2. člena zakona P 

ustvarjanju in uporabi republiških 
in občinskih rezervnih skladov za 
potrebe gospodarskih organizacij (№ 
list FLRJ, št. 9/61) in 26. člena sta- 
tuta občine Medvode je občinski 
ljudski odbor Medvode na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 19. decembra 1961 ' 
sprejel 

ODLOK o 
o zvišanju odstotka prispevka 7 

v skupne rezerve gospodarskih v 

organizacij, ki se odvaja v rezervni v 
sklad ljudske republike in občinCi u 

na гЧо. 0 

г 
1. člen 

Da se zagotovijo sredstva za krit- 
je poslovnih izgub in sanacijo gospo- 
darskih organizacij, odvajajo gospo- 
darske organizacije del Čistega do- i 
hodka v rezervni sklad ljudske re- 
publike in občine. 

2. člen d 
Odstotek prispevka iz 1. člena te- 

ga odloka se določi na teritoriju ob' j 
čine Medvode na 3'/o. 

3. člen J 
Pogoji za dodeljevanje sredstev 

skupnega občinskega rezervnega s 
sklada za potrebe gospodarskih or- s 
ganizacij se določijo s pravili, ki jih г 

predpiše občinski ljudski odbor. f 

s 
4. člen j o 

Ta odlok velja od dneva objave v 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 1, 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1961. t 

St.: 01/1-04-46/1-61. 
Datum: 19. XII. 1961. ti 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora F 

Ludvik Tramte, 1. r. s 

■   d 

VSEBINA i ^ 
263. Odlok o dopolnitvi odloka o najemu P0" f 

sojila iz rezervnega sklada občine Cerk' 
niča. 

266. Odlok o občinskih taksah občine Cerk' ^ 
niča. i H 

267. Odlok o spremembi in dopolnitvi orf' ?. 
loka o občinskem prometnem davku \ 
čine Cerknica. 2 268. Odlok o spremembi in dopolnitvi odlokfl 

o občinskem prometnem aavku na drob- < 
no od prometa v trgovini na drobno ob* 1; 
čine Cerknica. 

269. Odlok o določitvi cest IV. reda obČine ^ 
Cerknica. 

270. Odlok o kategorizaciji §ol občine Cerk- . 
niča. 1 

271. Odlok o uvedbi občinskega prometne!' 
davka na lokalne telegrafske in tele* f 
fonske storitve obCine Domžale. s 

272. Odlok o spremembi odloka o biSnei" ^ 
redu občine Domžale. 

273. Odlok o spremembah odloka o vi^i1*1 

dnevnic za službena potovanja, nad0' j 
mcsrilu za ločeno življenje in kilon«®' ^ 
trini za uslužbence občinskega IjudskC' 
ga odbora, niegovili zavodov in organ1' i 
zacij občine Domžale .. 1 

274. Odločba o prevzemu ustanoviteljski'' ^ 
pravic do gimnazije Stična občine GrO' 
Simlje. ^ 

275. Odlok o uvedbi občinskega prometncK® s 
davka na lokolne telegrafsko in tel0* ? fonske storitve občine Logatec. 

276 Odlok o začasnem finansiranju prof A' ^ 
čunskih potreb za čas od l. 1. do 31. I'1' 
1%2 občine Medvode. 

277 Odlok o zvišanju odstotka nrispevka * 
skupne rezerve gospodarskin organi^' 
cij ki se odvaja v rezervni sklad Ij"]1' . 
ske republike in občine, na 3°/$ — ob' 1 

čine Medvode 


