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LJUBLJANA 
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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA LJUBLJANA-ŠISKA 
294. 

Na podlagi 1. in 2. točke odredbe 
0 okvirni tarifi za oseincnjcvanjo 
(Ur. list LRS št. 11-49/59), 2. točko 
odloka o plačevanju pavšalne ose- 
Jnenjevalnine (»Glasnik« okraja 
Ljubljana št. 4V61) jc Svet za kme- 
jjjstvo in gozdarstvo pri občinskem 
ljudskem odboru Ljubljana-Šiška na svoji seji dne 6. februarja 1962 
sprejel 

ODREDBO 
0 višini pavšalne oscmeiijevaliiiue 

zn leto 1962 

1. člen 
Za leto 1962 se določa pavšalna 

osomenjevalnina v višini 1300 din za plemenico. 
2. člen 

Za ta znesek pavšalne osemnje- 
^lnine imajo lastniki živine pra- vico do prve in dveh nadaljnjih 
osemenitev ter pravico do pregleda 
"a brejost po dveh mesecih oseme- 
nitve. 

3. člen 
. Ta odredba velja od dneva ob- 
jave v »Glasniku?, uradnem vest- п'ки okraja Ljubljana, uporablja 
Pa se od i. januarja 1962. 

Stev.; 4/26-320-9/62. 
Datum: 20. marca 1962. 

Predsednik 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo 

Alfonz Šile 1. r. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora 
Janez Nedog 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
295. 

Na podlagi 1. člena Uredbe o ob- 
eskih taksah (Ur. 1. FLRJ št. 3/60, 
8'6l in 48/61) je Občinski ljudski od- 
Por Logatec na seji občinskega zbora 
ln na seji zbora proizvajalcev dne 

januarja 1962 sprejel 
ODLOK 

o občinskih taksah na območju 
občine Logatec 

I. SPLOŠNE določbe 
1. člen 

V občini Logatec se pobirajo ob- 
C'nske takse po tarifi, ki je sestavni 
^ tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse se plačujejo pri 

^soku za finance občinskega Ijud- s*ega odbora ali s prenosnim nalo* 
Bom banki. 

3. člen 
. Določbe Zakona o upravnih ta- 
ksah (Ur. 1. FLRJ št. 28/59) in Ured- 

, 0 prisilni izterjavi davkov in dru- 
p1 h proračunskih dohodkov (Ur. 1. 

LRJ št. 33/53 in 25/57) se smiselno 
J^j^rabljajo tudi glede občinskih 

4. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kakor je predpisana v tarifi tega od- 
loka, imajo pravico do vračila pre- 
več plačane takse. 

5. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

organ občinskega ljudskega odbora, 
ki je pristojen za finance. 

6. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o občin- 
skih taksah na območju bivše občine 
Ziri (Uradni vestnik okraja Kranj št. 
14/60) in odlok o občinskih taksah na 
območju občine Logatec (»Glasnik«, 
uradni vestnik okraja Ljubljana št. 
38/60.) 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 423-3/62-4 
Datum: 31. 1. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1. r. 

II. TARIFA 
Tar. štev. 1 

Taksa za glasbo v javnih lokalih. 
Za glasbo v javnih lokalih se 

plača: 
a) za stalno glasbo v enkratnem 

letnem znesku 5000 din, 
b) za glasbo na plesih in veselič- 

nih prireditvah za vsak posamezen 
primer prireditve 500 din. 

PRIPOMBE; Taksa po tar. št. 1 
ве ne plača za glasbo, ki se produ- 
cira z mehaničnimi sredstvi (gramo- 
fon, radio, itd.). Prav tako se ne pla- 
ča za glasbo, ki se izvaja ob kultur- 
no-umetniških prireditvah. 

Tar. štev, 2 
Taksa na izobešeno firmo: 
Vsaka pravna in fizična oseba, ki 

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

1. zasebni obrtniki in ostali po- 
klici, ki plačujejo družbene obvezno- 
sti v pavšalnem znesku 1000 din, 

2. vsi ostali zasebni obrtniki in sa- 
mostojni poklici 5000 din, 

3. trafike, in kioski 1000 din, 
4. trgovska podjetja in kmetijske 

zadruge 20.000 din, 
5. poslovalnice trgovskih podjetij, 

obrti kmetijskih zadrug in prodajal- 
ne proizvajalnih podjetij 5000 din, 

6. gospodarske organizacije, ki 
plačujejo družbene obveznosti do 
družbene skupnosti v pavšalnem zne- 
sku, 15.000 din, 

7. vse ostale gospodarske organi- 
zacije 30.000 din, 

8. ločeni obrati gospodarskih orga- 
nizacij 20.000 din. 

Taksa za firmo dospe v plačilo 
1. januarja za celo koledarsko leto 
vnaprej in mora biti plačana do 
15. februarja v letu. Ce se je začela 
gospodarska dejavnost po 30. juniju 
se plača za določeno koledarsko leto 

le polovica letne takse za firmo. Za 
leto 1962 velja rok za plačilo takse 30 
dni od dneva objave tega Odloka. 

Tar. štev. 3 
Turistična taksa. 
Turistično takso plačujejo osebe, 

ki kot turisti ali potniki začasno pre- 
bivajo na območju občine Logatec. 

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 plače- 
vati turisti in potniki, ki prenočuje- 
jo v gostinskih podjetjih, gostiščih, 
zasebnih turističnih sobah, dijaških 
domovih, internatih in kampih proti 
plačilu ustrezne nočnine. 

Turistična taksa znaša: 
1. v glavni sezoni 100 din, 
2. izven sezone 60 din. 

Za glavno sezono se šteje čas od 
1. junija do 30. septembra. 

Turistične takse ne plačajo: 
1. otroci, ki niso stari več kot 15 

let, 
2. vojaški vojni in delovni inva- 

lidi, 
3. vojaki-mornarji in gojenci vo- 

jaških šol, 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

in člani zveze gluhih Jugoslavije. 
5. otroci in mladina, ki s skupi- 

nah prebivajo v zanje organiziranih 
domovih in kolonijah, 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih or- 
ganizirajo šole ali fakultefe, 

7. osebe na letnem dopustu pri 
svoji ožji družini, 

8. tuji državljani, ki so po pravilu 
mednarodnega prava oproščeni dav- 
kov, taks in drugih davščin, ali je 
v mednarodnem sporazumu zanje 
določeno, da so oproščeni te takse. 

9. osebe, ki se zdravijo v stacio- 
narnih zdravstvenih zavodih. S sta- 
cionarnimi zdravstvenimi zavodi so 
mišljene bolnišnice in klinični zdrav- 
stveni zavodi, v katerih je gibanje 
bolnikov omejeno samo na bolnišni- 
co oz. kliniko. 

Za 75 % zmanjšano turistično 
takso plačujejo: 

1. delavci in uslužbenci ter člani 
njihovih družin med letnim dopu- 
stom, 

2. delavci in uslužbenci na služ- 
benem potovanju, 

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

4. druge osebe, ki so glede pre- 
voznih ugodnosti na prometnih sred- 
stvih izenačene z delavci in usluž- 
benci na letnem dopustu (upokojenci, 
odvetniki itd. ter njihovi družinski 
člani), 

5. odlikovanci z odlikovanjem na- 
rodnega heroja, imetniki »Partizan- 
skega spominskega znaka 1941« in 
odlikovanci s »Karadjordjevo zvezdo« 
ter člani njihovih družin. 

6. tujci na letnem dopustu v Ju- 
goslaviji na podlagi izmenjave, ki te- 
melji na mednarodnem sporazumu. 

Člani počitniške zveze Slovenije, 

zveze izvidniških organizacij Jugo- 
slavije, zveze telesne vzgoje Partizan 
in Planinske zveze Jugoslavije, ki 
prebivajo v svojih lastnih počitniških 
kolonijah ali v kolonijah, ki jih or- 
ganizira njihova zveza, plačujejo kot 
turistično takso, ki znaša za vse leto 
10 din na dan v vseh turističnih kra- 
jih. 

Osebe, ki ne plačujejo turistične 
takse oz. ki plačujejo turistično takso 
v zmanjšanem znesku, morajo doka- 
zati svojo pravico (z legitimacijo za 
popust pri odhodu na letni dopust, s 
člansko izkaznico ustrezne družbene 
organizacije, z nalogom za službeno 
potovanje itd.). 

Organizacije in zasebniki so dolž- 
ni voditi evidenco o plačanih turi- 
stičnih taksah. 

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

oz. potnika, 
2. višino plačane turistične takse; 
3. naslov, datum in št. listine, ki 

opravičuje osebo do oprostitve ali 
olajšave plačevanja turistične takse. 

Plačane turistično takse so dolž- 
ne organizacije in zasebniki odva- 
jati do vsakega 5. v mesecu za mi- 
nuli mesec na posebnem obračunu 
Odseku za finance občinskega ljud- 
skega odbora. 

V obračunu je treba ločeno pri' 
kazati turistične takse, ki so bile pla- 
čane v polnem znesku ter turistične 
takse, ki so bile plačane po osebah, 
ki uživajo ugodnosti v smislu določb 
te tar. številke. 

Tar. štev. 4 
Takse za pse. 
Za posest psov se plača letno: 
1. za pse čuvaje 500 din, 
2. za vse ostale pse 1000 din. 
Plačila takse so oproščeni posest- 

niki vseh čistopasemskih psov, če to 
dokažejo z veljavno listino kinološke 
organizacije, slepi za pse, ki jih vo- 
dijo, ter posestniki lavinskih psov 
ln reševalnih psov ter javne var- 
nostne službe. 

Taksa se plača v.enkratnem zne- 
sku vnaprej ne glede na vzdrževa- 
nje psa. Za pse, ki so jih lastniki 
nabavili namesto poginulih psov, za 
katere so V istem letu že plačali ta- 
kso, se ta taksa ne plača, če ti psi 
služijo istemu namenu. Tudi se ne 
plača taksa za pse, ki so menjali last- 
nika, če je bila za zamenjanega psa 
Isto leto že plačana taksa. 

296. 
Na podlagi 1. člena temeljnega 

zakona o občinski dokladi in o po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 1. 
FLRJ št. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 in 
52/59) je Občinski ljudski odbor Lo- 
gatec na soji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
28. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na 

dohodke od kmetijstva, samostojnih 
poklicev in drugega premoženja za 

leto 1962 v občini Logatec 
1. člen 

V občini Logatec se pobira za 
leto 1962 občinska dokluda od za- 
vezancev dohodnine od kmetijstva, 
samostojnih poklicev, in diugega 
premoženja. 
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Občinska doklada od dohodker 
od zgradb se no pobira. 

2. člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva za leto 1962 je ugotov- 
ljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstva, doklada pa se odmeri po- 
sebej za gozdove in posebej za kme- 
tijsko površino, in sicer po nasled- 
njih stopnjah: 

1. za gozdne povrSine, in sicer: 
a) v katastrskih občinah: Zibrše, 

Medvedje brdo, Zirovski vrh, Ko- 
privnik, Vrsnik 1, Vrsnik II, Ledine 
— del, Dole — del in Zaplana — del 

Davčna osnova 
(din) 

nad 

30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 

do 
30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
dulje 

b) v katastrskih občinah: Dobia- 
čeva, Žiri. I.edinica, Opale, Dolenji 
Logatec Blekova vus. Gorenji Lo- 
gatec, Grčarcvec, Laze. Novi svet, 
llotcdršica. Petkovec, Rovte, Vrh, 
Kačja vas in Ravnik 

Davčna osnova 
(din) 

nad 

30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 

do 
30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160,000 
200.000 
dalje 

2. za kmetijske površine, in sicer: 
a) v katastrskih občinah: Ziri, 

Dobračeva, Lcdinica, Opale, Dolenji 
Logatec. Blekova vas. Gorenji Lo- 
gatec, Grčnrevec, Laze, Hotedršica, 
Petkovec, Rovte in Vrh 

Davčn i osnova 
(din) 

nad 

*0.000 
50.000 i 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
230.000 
300.000 
400.000 

do 
30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
230.000 
300.000 
400 000 
dulje 

b) v katastrskih občinah: Ziiov- 
ski vrh Koprivnik. Vrsnik I, Vrs- 
nik II. Ledine — del. Dole — del. 
Ravnik, Zihršc, Medvedje Brdo, 
Kačja vas, Novi svet in Zaplana 

Davčno 
(di 

nad 

30 000 
50.000 
80.000 

120 000 
160.000 
200 000 
250.000 
300,000 
400.000 

osnovo 
n) 

do 
30,000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200,000 
250.000 
300.000 
400.000 
dalje 

doklada po stopnji 

12 »/o 
13 »/o 
14 »/o 
15 Vo 
16 »/o 
17 »/o 
180/o 

. 20% 
22% 
24% 

Občinska doklada se odmeri od 
skupnega katastrskega dohodka ce- 
lotnega gospodorstva po stopnjah, 
ki so določene zo katastrsko občino, 
v kateri se nahaja sedež gospodar- 
stva. 

Izjemoma se za naselje Zabrež- 
nik, Lavrovee in za zaselek Pod- 
pesek in Lom uporabi stopnja pod 
b) druge točke. 

3. člen 
Občinska doklada obrtnikom, sa- 

mostojnim poklicem od premoženja 
in premoženjskih pravic se bo od- 
merjala za leto 1962 po naslednjih 
stopnjah: 

1. za vse davčne zavezance, ki se 
jim odmeri dohodnina po pavšalni 
davčni osnovi in za dohodke od 
premoženja in premoženjskih pravic: 

Davčna osnova 
(din) 

nad 

So nlača občinska 
doklada po-stopnji 

2% 
5% 
4% 
5% 
6% 
7% 
8% 

30.000 
50.000 
80.000 

120.000 

do 
30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
dalje 

Se nluča občinska 
doklada po stopnji 

3% 
4% 
5% 
6 »/o 
6% 

2. za vse obrtnike in ostale po- 
klice, ki niso pavšalirani in se iz- 
ključno Imvijo z uslugami, razen 
prevoznikov: 

Davčna osnova 
(din) 

nad 

30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 

do 
30.000 

50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
dalje 

Se plača občinska 
doklada po stopnji 

6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% 
12% 

Se plača občinska 
doklada po stopnji 

8% 
10% 
12% 
14% 
16% 
18% 
20% 

3. Za vse obrtnike in samostojne 
poklice, ki se bavijo s proizvodnjo: 

Davčna osnova 
(din) 

nad 

200.000 
300.000 
400,000 
500.000 

do 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
dalje 

Se plača občinska 
doklada po stopnji 

18% 
22% 
26% 
28% 
30% 

4. Za vse ostale davčne zave- 
zance: 

e p 
doklada po stopnji 

18% 
20% 
22% 
24% 
26% 
28% 
30% 
32% 
43% 
36% 

Davčna osnova 
(din) 

nad do 
200.000 

200.000 300,000 
300.000 dalje 

Se plača občinska 
doklada po stopnji 

14% 
17% 
20% 

4. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

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

5. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 22/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
odloka o stopnjah dohodnine za leto 
1961 (Ur. list FLRJ št. 13/61) in ured- 
be o prisilni izterjavi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov (Ur. 
list FLRJ št. 33/53) se uporabljajo 
tudi za odmero in pobiranje občin- 
ske doklade. 

6. člen 
Davčne olajšave, ki so po ve- 

ljavnih predpisih določene za do- 
hodnino, veljajo tudi za občinsko 
doklado. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

Občinskega ljudskega odbora Lo- 
gatec se pooblašča, da v upraviče- 
nih primerili lahko delno oprosti 
posamezne davčne zavezance plačila 
občinske doklade. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 010-2/62. 
Datum: 28. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter Naglič 1. r. 

297. 
Na podlagi 2. člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona 
o proračunskem prispevku iz osebne- 
ga dohodka delavcev (Ur. 1. FLRJ 
št. 52-766/61) je Občinski ljudski od- 
bor Logatec na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
28. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem pri- 

spevku iz osebnega dohodka delavcev 
in uslužbencev za leto 1962. 

1. člen 
V občini Logatec se vpelje do- 

polnilni proračunski prispevek iz 
osebnega dohodka delavcev in usluž- 
bencev za leto 1962. 

2. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

plačujejo vsi delavci in uslužbenci, 
ki so zaposleni na območju občine 
Logatec. 

3. člen 
Stopnja dopolnilnega proračunske- 

ga prispevka znaša: 
1. za delavce in uslužbence, kate- 

rih neto osebni dohodki ne dosegajo 
15.000 din, mesečno — po stopnji 8 %. 

2. Za delavce in uslužbence, ka- 
terih neto osebni dohodki presegajo 
15.000 din, mesečno — po stopnji 15 
odstotkov. 

4. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

je v celoti dohodek občinskega druž- 
benega sklada za šolstvo. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora I/Ogatec 
je pooblaščen, da po potrebi izdaja 
navodila za izvajanje ter tolmačenje 
tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 010-3/62-4 
Datum: 28. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglič 1 r. 

298. 
POPRAVEK 

odloka o stanarini in vzdrževanju 
stanovanjskih hiš v občini Logatec 

V odloku o stanarini in vzdrže- 
vanju stanovanjskih hiš v občini Lo- 
gatec, objavljenem v »Glasniku« 
okraja Ljubljana, št. 14/62 z dne 
20. februarja 1962 je v 24. členu ci- 
tiranega odloka tiskovna pomota in 
se 24. člen pravilno glasi: 

»24. člen 
V prejšnjem členu določeni odsto- 

tek mora lastnik hiše plačevati na 
poseben račun vse dotlej, dokler se 
ne nabere na računu znesek, ki od- 
govarja višini dvoletne stanarine. 

Ta znesek vplačuje lastnik hiše 
najpozneje do 15. v mesecu pri banki, 
ki jo določi stanovanjski organ ob- 
činskega ljudskega odbora. Ta organ 
vodi evidenco o tej lastnikovi obvez- 
nosti,« 

Štev.: 04/10-39-66/1- 
Logatec, dne 26, 3. 1962 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odhora 

299. 
Na podlagi 1. odstavka 15. in 50. 

člena Zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. 1. LRS št. 19/52), 2. od- 

stavka 224, člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Ur. 1. FLRJ št 
52/56) ter člena 27. točka 2. statuta 
občine Logatec, je Občinski ljudski ] 
odbor Logatec na 8. skupni seji ob- | 
činskega zbora in zbora proizvajalcev 1 
dne 23. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o podeljevanju socialnih podpor. 

1, člen 
Za delo nesposobnim in nepre- 

skrbljenim osebam, ki stalno bivajo 
na območju občine Logatec, daje ob- 
činski ljudski odbor socialne podpo- 
re v mejah predračunskih sredstev le 
v namene in na podlagi predpisov 
tega odloka. 

2. člen 
Za delo nesposobne in nepreskrb- 

ljene se smatrajo tiste osebe, ki se 
zaradi mladoletnosti, onemoglosti) 
starosti, telesnih ali duševnih hib, 
težjih bolezni ali zato, ker morajo 
skrbeti za mladoletne otroke, ne mo- 
rejo preživljati s pridobitnim delom, 
pa nimajo drugih sredstev, s kateri- 
mi bi se mogle preživljati, nimajo 
niti svojcev, ki bi jih bili po zakonu 
dolžni preživljati. 

3 člen 
Socialne podpore so glede na na- 

men in trajanje stalne, začasne, en- 
kratne, dijaške in vajeniške. Pravica 
do stalne, začasne, dijaške in vaje- 
niške podpore začne teči od prvega 
dne naslednjega meseca, ko je bila 
podpora dodoljena, če nI v odločbi 
drugače določeno in preneha s prvim 
dnem naslednjega meseca, ko so od- 
padle okoliščine, zaradi katerih je 
bila socialna podpora podeljena. 

4. člen 
Stalna podpora se daje tistim ose- 

bam, ki so trajno za delo nesposob- 
ne in nepreskrbljene ter znaša največ 
mesečno 5000 dinarjev. V posebno 
težkih primerih pa se lahko daje po- 
sameznim osebam tudi višjo stalno 
podporo, Ce živijo osebe, ki preje- 
majo stalno podporo v družinski 
skupnosti s svojci, ki so jih dolžni 
preživljati, more znašati socialna 
podpora le toliko, da s socialno pod- 
poro vred mesečni prejemki na po- 
sameznega družinskega člana ne pre- 
segajo 1500 dinarjev. 

Ce živijo osebe, ki prejemajo po- 
kojnino v domovih za onemogle tef 
da ne zadošča za kritje oskrbnine, si 
smejo zadržati za svoje lastne po- 
trebe 20 % pokojnine, razliko pa pla- 
ča občinski ljudski odbor Logatec, če 
so zato podani pogoji. 

5. člen 
Začasno socialno podporo se mora 

podeliti osebam, ki so zaradi trenut- 
nih izrednih okoliščin n, pr, smrti, bo- 
lezni, nesreče, le začasno socialno 
ogrožene in se v tej dobi ne morejo 
preživljati z lastnimi dohodki. 

Začasna podpora znaša največ 3000 
dinarjev mesečno, le v posebno tež- 
kih primerih se prizna tudi v višjih 
zneskih. 

6. člen 
Enkratno socialno podporo lahko 

prejmejo osebe, ki so zaradi smrti, 
bolezni, nesreče, plačila nujnih stro- 
škov pogreba, prevoza in drugih oko- 
liščin socialno ogrožene ter se ne mo- 
rejo preživljati z lastnimi dohodki- 

Enkratna podpora lahko znaša do 
5000 dinarjev. 

7. člen 
Dijaške in vajeniške podpore lah- 

ko prejemajo učenci šol za poklice, 
če ne prejemajo štipendije. 

Višina podpore naj ne presega 
4000 dinarjev, lahko se izplačuje za 
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celo učno dobo ali samo za čas Šo- 
lanja. 

Mesečni prejemki naj ne presega- 
jo višine po čl. 4. odst. 2. 

8. člen 
Osebam, katerim dajejo podpore 

za čas, ko uveljavljajo svojo pravico 
do stalnih dohodkov, ki jim gredo po 
zakonu ali po pogodbi, se da podpora 
le ob pogoju, da se pismeno obvežejo, 
da bodo povrnile v delnem ali pol- 
nem znesku glede na višino pridob- 
ljenih dohodkov. 

9. člen 
Osebam, ki imajo nepremičnine, 

Pa od teh ne prejemajo dohodkov ali 
ne zadosti dohodkov za preživljanje, 
8e lahko da stalna ali začasna pod- 

, Pora, vendar se morajo obvezati, da 
vrnejo prejeta sredstva in da dajo 
zemljiško knjižno zavarovanje na ne- 
premičnine. O taki podpori se sklene 
5 podpirancem pogodba, ki jo za ob- 
činski ljudski odbor podpiše predsed- 
nik občinskega ljudskega odbora. 

10. člen 
Socialne podpore se praviloma iz- 

plačujejo na roke podpiranca, v ute- 
meljenih primerih pa se lahko odredi 
da se podpora plačuje na roke kake 
druge osebe, ki daje obračun organu, 
*1 je podporo izdal. 

11. člen 
Socialne podpore daje upravni 

J^rgan občinskega ljudskega odbora, 
k' je pristojen za zadeve socialnega 
varstva in skrbstva in sicer na pred- 
log komisije za socialne podpore. 

O podporah odloča upravni organ-, 
Ki je naveden v 1. odstavku tega čle- 
n9. po prostem preudarku. 

Odločba mora vsebovati poleg do- 
ločb o višini in trajanju podpore in 
drugih sestavin po zakonu o sploš- 
nem upravnem postopku še določbe 
o dolžnosti prejemnika podpore, da 
takoj sporoči vse spremembe v oko- 
liščinah, ki so bile podlaga za dano 
Podporo in opozorilo, da se morajo 
neupravičeno prejete podpore vrniti. 

12. člen 
V sredstvih, ki jih zagotovi ob- 

činski ljudski odbor v vsakoletnem 
Proračunu po prvem členu tega od- loka, je tudi zagotovljen ustrezen 
znesek za plačevanje zdravstvenih 
storitev za osebe, ki so plačevanja eh storitev polonoma ali delno 
•oproščene po naslednjih členih tega 
Odloka. 

13. člen 
Popolnoma ali delno so lahko 

0Proščene plačevanja stroškov za 
zdravstvene storitve osebe, ki stalno 
Prebivajo v občini Logatec. 

14. člen 
Popolnoma so oproščene plačeva- 

stroškov za zdravstvene storitve 
j^ehe, ki prejemajo stalno socialno 
I^lporo, Popolnoma ali delno so 
^Proščene plačevanja stroškov za 
zdravstvene storitve osebe, ki preje- 
^ajo začasno aH enkratno socialno 
Г^Рого in glede na stopnjo njihove 
•^ialne ogroženosti. 

15. člen 
, Izjemoma se lahko oprostijo pla- 
dnja stroškov za zdravstvene sto- 
'tve tudi osebe, ki ne prejemajo so- 
jinih podpor, pa so pridoBitno ne- 

I Posobne in nimajo lastnih dohodkov 
/J tudi ne premoženja, s katerim bi 
^ogle kriti te stroške. 

16. člen 
u Za postopek pri ugotavljanju 
Pravičenosti do kritja stroškov za 

■nravstvene storitve osebam, nave- 
enim v 14. In 15. čl. tega odloka 

[ . smiselno uporablja določba 11. čl. teea odloka. 

' 17. člen 
Za zdravstvene storitve se po tem 

odloku štejejo tale zdravstvena opra- 
vila: 

1. Zdravniška pomoč in oskrba v 
ambulanti in na bolnikovem domu; 

2. Zdravniška pomoč in oskrba v 
bolnišnicah in v vseh drugih zdrav- 
stvenih zavodih; 

3. prejemanje zdravil in sanitar- 
nega materiala; 

4. prevoz v zdravstveni zavod. 

18. člen 
Ko začne veljati ta odlok, neha 

veljati odlok o podeljevanju social- 
nih podpor bivše občine Logatec 
(Glasnik OLO Ljubljana št. 27/58), 
Odlok o podeljevanju socialnih pod- 
por bivše občine Ziri (Ur. vestnik 
OLO Kranj št. 8/57) ter odlok o opro- 
stitvah in olajšavah samoplačnikov 
za zdravstvene storitve (Glasnik OLO 
Ljubljana št. 82/58) ter odlok o opro- 
stitvah in olajšavah samoplačnikov 
za zdravstvene storitve na območju 
bivše občine Ziri (Ur. vestnik OLO 
Kranj št. 8/57). 

19. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 010-5/62 
Logatec, dne 28. 2. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Naglic, 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
300. 

Na podlagi 2. točke 50. člena za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS 19/52) in prvega od- 
stavka I. točke pod b) dela V. Tari- 
fe prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 19/61, 27/61 in 31/61) je ob- 
činski ljudski odbor Medvode na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 29. decembra 1962. 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 

davka na lokalne telegrafske 
In telefonske storitve. 

1. člen 
Uvede se plačevanje občinskega 

prometnega davka na lokalne tele- 
fonske in telegrafske storitve. 

2. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku plačujejo naročniki ročnih in 
avtomatičnih telefonskih central ter 
telegrafski naročniki. 

3. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka znaša; 
1. za naročnike ročnih telefonskih 

central; 
a) razporejeni v II. skupino, 13 % 

od naročnine; 
b) razporejeni v III. skupino, 80 % 

od naročnine. 
2. Za naročnike avtomatskih tele- 

fonskih central; 
a) razporejeni v II. skupino, 20 % 

od naročnine; 
b) razporejeni v III. skupino, 100 

odstotkov od naročnine. 
3. Za telegrafske naročnike 100 % 

od naročnine. 
4. člen 

Občinski prometni davek po tem 
odloku j e dodatek k lokalni tarifi 
PTT storitev in se uporablja za raz- 
širitev in izpopolnitev telefonskih 
in telegrafskih naprav. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se za 
leto 1962. 

Številka; 010-9/62-03 
Datum; 29. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

OBČINA TBBGVUE 
301. 

Na podlagi 31. člena Zakona o 
cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27-460/61) in 6. točke 27. člena 
statuta občine Trbovlje, je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 24. marca 19C2 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada 

občine Trbovlje. 

1. Člen 
Ustanovi se cestni sklad občine 

Trbovlje z imenom; »Občinski cestni 
sklad Trbovlje«. 

2. člen 
Sklad upravlja po načelih družbe- 

nega upravljanja upravni odbor, ki 
ga imenuje občinski ljudski odbor 
Trbovlje in šteje 5 članov. 

3. člen 
Sredstva sklada so; 
Dohodki za finansiranje, vzdrže- 

vanje, rekonstrukcije in gradnje cest, 
ki pripadajo občini Trbovlje po za- 
konu o cestnih podjetjih oziroma po 
predpisih, izdanih na osnovi tega 
zakona. 

Dotacije in drugi dohodki; 
Sklad najame lahko tudi poso- 

jila. 
4. člen 

Izdatki sklada se smejo uporab- 
ljati samo za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in gradnjo cest. 

5. člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločijo s finančnim načrtom, katerega 
sprejme upravni odbor, za vsako ko- 
ledarsko leto, potrdi pa ga občinski 
ljudski odbor. Prav tako upravni od- 
bor sprejme zaključni račun, ki ga 
potrdi občinski ljudski odbor Trbov- 
lje. 

6. člen 
Sklad je pravna oseba, ki ima 

svoja pravila. S pravili se določi or- 
ganizacija in način poslovanja, sprej- 
me jih upravni odbor, potrdi pa svet 
za družbeni plan in finance Občin- 
skega ljudskega odbora Trbovlje. 

7. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti tele naloge; 
1. sprejema pravila; 
2. sprejema finančni načrt sklada; 
3. odloča o dajanju sredstev Iz 

sklada; 
4. spremlja izvrševanje del, za ka- 

tera so dana sredstva iz sklada; 
5. sprejema zaključni račun skla- 

da; 
6. opravlja druge naloge, ki so mu 

dane s pravili sklada in drugimi 
predpisi. 

8. člen 
Za opravljanje strokovnih in ad- 

ministrativnih zadev sklada skrbi od- 
delek za finance občinskega ljudske- 
ga odbora Trbovlje. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celotno 

rezerve, letna vlaganja v rezervo in 
rok, do katerega mora rezerva do- 
seči določeno višino, določi ustanovi- 
telj s pravili. 

10. člen 
Sedanji cestni sklad Občfnskega 

ljudskega odbora Trbovlje se odpravi 

г 31. marcem 1962. Neporabljena 
sredstva in obveznosti tega sklada, 
vštevši njegova sredstva, ki so blo- 
kirana za rezervo, preidejo na cestni 
sklad občine Trbovlje, ki je ustanov- 
ljen s tem odlokom. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« — uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporabja рч se od 
1. januarja 1962. 

Številka; 402-4/62-3 
Datum: 24. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak 1. r. 

л 302. 
Na podlagi 122. člena zakona o 

proračunih in o flnanciriiiiju samo- 
stojnih zavodov {Uiad. list l'LRJ 
št. 52-84Г/59) in 6. ter 12. točke 27. 
člena statuta občine Trbovlje, je 
občinski ljudski odbor Trbovlje na 
seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 24. marca 
1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za gradnjo 

rekreacijskega kopališča 
v Trbovljah 

1. člen 
Ustanovi se sklad za giadnjo re- 

kreacijskega kopališča v Trbovljah 
(v nadaljnjem besedilu isklad«). 

2. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo 

za gradnjo in ureditev kopališča, 
ki bo služilo vse leto za rekreacijo 
občanov ter za splošno rabo, kor 
likor ne bo zavzeto z rekreacijo. 

Sredstva, ki se bodo dala za ta 
namen iz sklada, ne bo treba vra- 
čati. 

3. člen 
V sklad se stekajo: 
1. Prispevki socialnega zavarova- 

nja; 
2. prispevki iz družbenih sred- 

stev gospodarskih organizacij; 
3. prispevki sklada za pospeše- 

vanje kulturne in telesnovzgojne 
dejavnosti; 

4. prispevki vodne skupnosti; 
5. obresti sredstev sklada; 
6. posojila; 
7. darila in volila; 
8. razni dohodki. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
5. člen 

Sklad ima pravila. 
S pravili sklada se določita or- 

ganizacija in način poslovanja 
sklada. 

Pravila sklada sprejme upiavni 
odbor sklada, potrdi pa jih občin- 
ski ljudski odbor. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. _ 
Upravni odbor šteje predsedni- 

ka in 11 članov. 
Predsednika in člane upravnega 

odbora imenuje občinski ljudski 
odbor na predlog OO SZDL in 
OO ZB. 

Funkcija članov odboia traja 
dve leti. 

7. člen 
Za strokovno pomoč ima uprav- 

ni odbor tehnični odbor, ki šteje 5 
članov, ki jih imenuje občinski 
ljudski odbor v sporazumu z uprav- 
nim odborom. 

8. člen 
Administrativne zade^e^ sklada 

opravlja upravni odbor občinskega 
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ljudskega odbora, ki je pristojen 
za občo upravo in družbene službe. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Skupna re- 

zerva mora znašati 10 Vo vsakoletno 
I planiranih sredstev jklada. To vi- 
i lino mora rezerva doseči v 5 letih. 

■Koliko se vsako leto vloži v re- 
i zervo, da doseže določeno višino, 
I določi svet za zdravstvo na predlog 
' upravnega odbora sklada. 

10. člen 
Sredstva sklada se razporejajo z 

i letnim finančnim načrtom. Finančni 
1 načrt in zaključni račun sprejme 
upravni organ, potrdi pa upravni 
organ, ki je pristojen za finance. 

11. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predsednik 
upravnega odbora sklada. 

12. člen 
Upravni odbor poroča o svojem 

delu enkrat letno svetu občinskega 
ljudskega odbora, ki je pristojen 
za zdravstvo. 

13. člen 
Ta odlok velja takoj in se ob- 

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

Številka: 351-ZI-78/62-02. 
Datum: 24. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak 1. r. 

303. 
Na podlagi četrtega odstavka 

5. člena, prvega odstavka 6. člena 
in prvega odstavka 7. člena temelj- 
nega zakona o javnih cestah (Ur. 1. 
FLRJ 51.27-459/61) in predloga Sveta 
ra komunalne in stanovanjske za- 
deve ter 12. točke 27. člena statuta 
občine Trbovlje je občinski ljudski 
odbor Trbovlje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 24. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest IV. reda 

občine Trbovlje 

1. člen 
V občini Trbovlje se določijo za 

teste IV. reda tele ceste: 

6tev 
ct ste 

Naziv (smer) ceste 

14 SnSterjeva kolonija— 
Keršičeva cesta 0.270 

16 Ribnik—Gvido—Bukova 
gora 0.950 

28 Cesta Tončke Cečeve— 
Cestnik 0.350 

25 Cesta Leninov trg—Dom 
in vrt 0.200 

15 Cesta od Bana do Požuna 
(Dom in vrt) 0.400 

17 Vodenska cesta—Rudniški 
kamnolom 0.200 

29 Cesta Golovec—Jordan 
in Golovec Petek 0.300 

Skupaj 41.174 

2. člen 
Ko začne veljati ta oiliok, nehajo 

veljati vsi odloki o kategorizaciji 
cest IV. reda občine Trbovlje. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva oddaje 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 352-2/62-3. 
Datum: 24. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak 1. r. 

Dolžina 
v km 
0.672 
0.150 
0.123 
1.004 
0.445 
0.954 

5 Trg Svobode—Neža 
3 Trg revolucije—tržnica 
4 Trg Svobode—preko Njive 

IS Gimnaziiska cesta—Golovec 
19 Leninov trg—Tratnik 
20 Vreskovo—Neža 

1 Trg revolucije—Keršičeva 
cesta—Koloni ja 1. maja 0.850 

l/a Hvala—Lesjak 0.125 
2 Opekama—Sušterjeva 

kolonija—Ribnik 0.423 
6 Trg revolucije—Nasipi 1.450 
7 Zabjek—Dobrna 2.220 

22 Trbovlje—Cebine—Vrhe 10.900 
23 Podmeja—Ccče—do 

občinske meje Hrastnik 3.700 
24 Podmeja—Knezdol — 

Gabersko 3.630 
8 Dimnik—Kolonija 1. maja 1.200 
9 Dom Rudarja—Novi dom 0.800 

10 Novi dom—Partizanska 
cesta (Radej) 0.250 

11 Novi dom—Partizanska 
cesta (Slokan) 0.200 

12 Cesta Globušak 0.450 
26 Trbovlje—Dobovec 4.500 
21 Ojstro—Hrastnik 2.100 
13— Ostri vrh—Klek 0.840 
27 Trbovlje—Zagorje—preko 

Urha 1.320 

304. 
Na podlagi 2. odstavka 258. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Ur. 1. 
FLRJ št. 53/57) in 6. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o javnih uslužbencih (Ur. 1. 
FLRJ št. 52/61-763) je občinski ljud- 
ski odbor Trbovlje na seji občin- 
skega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 24. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač 

predsednika, sodnikov 
in uslužbencev Okrajnega sodišča 

v Trbovljah 

1. člen 
Predsedniku, sodnikom in usluž- 

bencem Okrajnega sodišča Trbovlje 
se določijo mesečne položajne plače 
v neto zneskih. 

2. člen 
1. Predsedniku okrajnega 

sodišča pripada polo- 
žajna plača v znesku 30.000 din 

2. Sodnikom okraj, sodi- 
šča pripada položajna 
plača v razponu od 

16.000 din do 23.000 din 

3. člen 
Uslužbencem na delovnih me- 

stih, za katera se zahteva višja ali 
visoka izobrazba, pripada naslednja 
položajna plača: 

1. višji referent 1. vrste 15.000 din 
2. referent pripravnik 8.000 din 

4. člen 
Uslužbenci™, ki so zaposleni na 

naslednjih delovnili mestih, za ka- 
tera je predpisana srednja strokov- 
na izobrazba, pripada, ne glede na 
njihovo delovno izobrazbo, nasled- 
nja položajna plača: 
1. vodja predsedstvene pi- 

sarne 15.000 din 
2. računovodja 14.000 din 
3. zemljiškoknjižni refe- 

rent 8000 din do 10.000 din 
4. vodja zemljiške kn jige 14.000 din 
5. vodja pisarne pri od- 

delku 8.000 din 
6. pristav pripravnik 6.000 din 

5. člen 
Uslužbencem na delovnili mestih, 

za katera je z odločbo o sistemi- 

zaciji predviden naziv, pripada na- 
slednja položajna plača: 

A. 
1. strojepisci I. a 8.000 din 
2. strojepisci I. a 5.000 do 7.000 din 
3. strojepisci II. 3.000 do 4.500 din 

B. 
Izvršilni in pisarniški uslužbenci 

na delovnih mestih, za katera je 
predpisana nižja strokovna izobraz- 
ba : 
1. vodja ekspedita 6.000 din 
2. izvršilni organ (arhi- 

var) 6.000 din 
6. člen 

Tehničnemu osebju pripada po- 
sebni dodatek, ki ima značaj polo- 
žajne plače, v razponu od 1.500 din 
do 3.000 din. 

7. člen 
Individualne odločbe o višini po- 

ložajne plače izda uslužbencem za 
nastavitev pristojni starešina, pred- 
sedniku sodišča in sodnikom pa 
predsednik občinskega ljudskega 
odbora Trbovlje. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati 1. aprila 

1962, uporablja pa se od 1. januarju 
1962. 

St. 010-14/62-02. 
Datum: 24. matca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Martin Gosak 1. r. 

OBČIMA VRHNIKA 
305. 

Na podlagi 4. točke odloka o stop- 
njah dohodnine za leto 1961 (Uradni 
list FLRJ št. 13/61) oziroma odloka o 
stopnjah dohodnine za leto 1982 
(Uradni list FLRJ št. 53/01) ter 26. 
člena statuta občine Vrhnika je Ob- 
činski ljudski odbor Vrhnika na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 31. marca 19G2 
sprejel 

ODLOK 
o dohodnini v stalnem znesku 
v občini Vrhnika za leto 1962. 

1. člen 
Dohodnino v stalnem znesku pla- 

čujejo; 
1. Obrtniki, ki imajo po t5. členu 

Uredbe o obrtnih delavnicah in obrt- 
nih podjetjih (Uradni list FLRJ št. 
5/54) in odredbi o obrtih brez stal- 
nega poslovnega mesta (Uradni list 
LRS št. 24/54) dovoljenje za oprav- 
ljanje obrti brez stalnega poslovnega 
mesta 6000 din. 

2. Osebe, ki so socialno zavaro- 
vane na' podlagi sedanjega ali prejš- 
njega delovnega razmerja, kadar 
opravljajo obrtne storitve za zaseb- 
nike, če nimajo stalnega poslovnega 
mesta: 

a) krojači, šivilje, čevljarji, usnjar- 
ji, in brivci 0000 din, 

b) vsi ostali 12.000 din. 
3. Stenografi, stenodaktilografi in 

daktilografi, kadar delajo za zaseb- 
nike, če nimajo stalnega poslovnega 
mesta 3000 din. 

4. Godci, ki godejo po sejmih, uli- 
cah, svatbah ob praznikih in podob- 
no 3000 din. 

5. Snažilci obutve 10.000 din, 
6. Postreščki 4000 din. 
7. Žagarji (na roke), ulični proda- 

jalci časopisov, srečk in drugih pro- 
izvodov, perice, likarice ter drugo 
osebe, ki opravljalo delo samo s svo- 
jo telesno silo 2400 din. 

2. člen 
Davčni zavezanci, navedeni v prejš- 

njem členu tega odloka, plačujejo do- 
hodnino v stalnem znesku le tedaj, 
če ne delajo s tujo delovno silo, ozi- 

roma če niso združeni za opravljanje 
posameznega dela. 

3. člen 
Davčni zavezanci, ki plačujejo do- 

hodnino v stalnem znesku na pod- 
lagi tega odloka, ne plačujejo pro- 
metnega davka. 

4. člen 
Dohodnina v stalnem znesku, ki 

jo plačujejo osebe, ki so socialno za- 
varovane na podlagi sedanjega ali 
prejšnjega delovnega razmerja, in 
osebe, ki imajo dohodke izenačene 
z dohodki iz delovnega razmerja, ne 
vpliva na njihove pravice iz social- 
nega zavarovanja (na pravice do 
otroškega dodatka In na druge pra- 
vice). 

5. člen 
Davčni zavezanci po tem odloku 

plačajo poleg dohodnine v stalnem 
znesku tudi občinsko doklado. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Stev. 4/1-010-23/62 
Dne: 31. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok 1. r. 

OBVESTILA 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev v IV« 
volilni enoti v občinski zbor ob- 
činskega ljudskega odbora Ribnica 

Občinska volilna komisija v ob- 
čini Ribnica podaja v smislu 92. čle- 
na zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov poro- 
čilo o izidu nadomestnih volitev /a 
odbornika v občinski zbor občin- 
skega ljudskega odbora Ribnica, ki 
so bile 18. marca 1962. 

V volilni enoti št. IV, v kateri 
se voli 1 odbornik, je bil 1 kandi- 
dat, in sicer 

ILC (Franca) Franc, 
Gorenja vas št. 22, 

ki je dobil 251 glasov. 
Vseh volivcev v tej volilni enoti 

je 285. 
Oddanih glasov je bilo 261. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 5. 
Za odbornika je bil izvoljen 

kandidat 
ILC (Franca) Franc, 
Gorenja vas št. 22. 

Predsednik 
občinske volilne komisije: 

Julij Plut 1. r. 

VSEBINA 
294. Odredba o višini pavšalne osemenjovnl 

nine za leto 1062 oučine Ljubljana-Siške- 
295. Odlok o občinskih taksah občine L0* 

ffatec. 
296. Odlok o uvedbi občinske doklude ntf 

dohodke od kmetijstva, samostojnih pa* 
klicev in drugega premoženja za Ict*> 
1962 občine Logatec. 

297. Odlok o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavccv 

in uslužbencev za leto 1962 občine Lo' 
Palec. 

opravek odloka o stanarini in vzdržc* 
vanju stanovanjskih hiš občine Logatec. 

299. Odlok o podeljevanju socialnih podpo* 
občine Logatec. 

300. Odlok o uvedbi občinskega prometneg«1 

davka na lokalne telegrafske in tele* 
fonske storitve občine Medvode. 

301. Odlok o ustanovitvi cestnega sklada ob- 
čim? Trbovlje. 

502. Odlok o ustanovitvi sklada za gradn.10 

rekreacijskega kopališča občine Trbovlje* 
303. Odlok o kategorizaciji cest IV. reda ob' 

čine Trbovlje. 
304. Odlok o določitvi položajnih plač pred' 

sodnika, sodnikov in uslužbencev Окгој' 
nega sodišča v Trbovljah. 

505. Odlok o dohodnini v stalnem znesku 
leto 1962 občine Vrhnika. 
Poročilo o izidu nadomestnih volitev ^ 
IV. volilni enoti v občinski zbor obči»* 
skega ljudskega odbora Ribnica. 


