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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA D0M2ALE 
333. 

Na podlagi 12. člena zakona o prora- 
čunskem prispevku iz osebnega dohod- 
ka delavcev (Ur. list FLRJ, št. 17/61, 
44/61 in 52/61) je občinski ljudski odbor 
Domžale na seji občinskega zbora in 
to seji zbora proizvajalcev dne 26. apri- 
la 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnilnem proračunskem prispevku 

Iz osebnega dohodka delavcev 
In uslužbencev 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek iz 

osebnega dohodka delavcev se predpi- 
se na območju občine Domžale in sicer: 

a) gospodarskim organizacijam s 
Področja vseh gospodarskih panog; 

b) zavodom in ustanovam ter dru- 
gim družbenim organizacijam in držav- 
nirn organom; 

c) zasebnim obrtnim delavnicam in 
drugim zasebnim in zasebno pravnim 
osebam, ki zaposlujejo tujo delovno 
silo. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračunsko- 

8a prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev in uslužbencev znaša: 

a) 10Vo proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka kot temeljna stop- nja in 

b) 5«/« proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka kot posebna stopnja. 

3. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek se 

Plačuje ob izplačilu osebnega dohodka. 
4. člen 

Dopolnilni proračunski prispevek po 
|emeljni Stopnji iz 2. člena tega odloka- 
le dohodek občinskega proračuna, med- 
'etn je dopolnilni proračunski prispe- 
Vek po posebni stopnji dogodek sklada za šolstvo. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance ob- 

činskega ljudskega odbora Domžale 
lahko oprosti izplačevalce osebnih do- 
hodkov iz 1. člea delno ali v celoti 
Plačila dopolnilnega proračunskega 
Prispevka po temeljni stopnji, če bi bili 
s Plačevanjem tega prispevka ogroženi 
njihovi osebni dohodki. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom 

0bjave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporabljati pa se bo 2ačel s 1. majem 1962. Ko začne veljati 
'a odlok, preneha veljati odlok Občin- 
skega ljudskega odbora Domžale,o do- 
polnilnem proračunskem prispevku Iz 
0sebnega dohodka delavcev, »Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 2/61 in 3/62 od 
12. januarja 1962. 

Stev.: 6/1420-9/62 
Dne: 26/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

posebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ, št. 19/55, 19/57, 55/57, 25/58, 
52/59) je Občinski ljudski odbor Dom- 
žale na 18. seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 26. aprila 
1962, sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodke 

od kmetijstva, samostojnih poklicev 
in drugega premoženja za leto 1962 

1. člen 
Na območju občine Domžale se po- 

bira za leto 1962 občinska doklada na 
dohodke od kmetijstva, samostojnih 
poklicev in drugega premoženja. 

2. člen 
Občinska doklada je dohodek ob- 

činskega proračuna razen v primerih, 
ko je s predpisi višjih državnih orga- 
nov določeno drugače. 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja in pla- 

čuje v gotovini istočasno in na isti 
način, kakor odgovarjajoča dohodnina. 

4. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ, št. 18/56) z vseiVii kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami odloka 
o stopnjah dohodnine za leto 1960 (Ur. 
Ust FLRJ, št. 5Ž/59. 12/60 in 53/60) ter 
uredbe o prisilni izterjavi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov (Ur. list 
FLRJ, št. 33/53 in 25/57) se uporabljajo 
tudi za odmero in pobiranje občinske 
doklade. 

5. člen 
Davčne olajšave, ki so določene za 

dohodnino, veljajo tudi za občinsko do- 
klado. 

6. člen 
Osnova za odmero občinske doklade 

na dohodke od kmetijstva je za leto 
1962 ugotovljeni katastrski dohodek, 
doklada pa se odmeri za posamezne 
katastrske občine posebej za kmetij- 
ske površine in posebej za gozdove po 
tehle stopnjah: 

1. Za kmetijske površine se odmeri 
in plača občinska doklada po stopnjah, 
ki so določene v naslednjih lestvicah: 

i. 
lest- 
vica 

»/« 
din 28 
din 31 
din 34 
din 37 
din 40 
din 42 
din 44 
din 46 

48 

II. 
lest- 
vica 

•/g 
21 
23 
25 
27 
30 
33 
36 
38 
40 

ш. 
lest- 
vica 
»/o 
15 
17 
19 
21 
24 
27 
30 
32 
34 

Po III. lestvici se plača in pobira 
občinska doklada v katastrskih obči- 
nah: Cešnjice, Peče, Valentin, Ožbolt, 
Trojica, Koreno, Velika vas, Zlato 
polje. 

2. Za gozdove vseh katastrskih občin 
se obračuna in plača občinska doklada: 

če znaSa letna davčna osnova 
do 30.000 din 3 "/o 

nad 30.000 din do 50.000 din 5 Vo 
nad 50.000 din do 80.000 din 6 0/» 
nad 80.000 din do 120.000 din 7 Ve 
nad 120.000 din do 160.000 din 8 »/o 
nad 160.000 din 10 «/• 

7. člen 
Zavezancem dohodnine od samostoj- 

nih poklicev in premoženja, izvzemši 
zavezancem dohodnine od dohodka od 
zgradb, se odmeri občinska doklada od 
davčne osnove, ki je podlaga za odme- 
ro dohodnine od samostojnih poklicev 
in premoženja, po naslednjih stopnjah: 

1. Brivcem, frizerjem, čevljarjem, 
dimnikarjem, fotografom, dajalcem pre- 
nočišč, krojačem, šiviljam, uslužnost- 
nim mlinarjem, urarjem, Žagarjem drv, 
mehanikarjem, popravljalcem dvokoles, 
podkovskim kovačem, vsem pod pogo- 
jem, da se pretežno bavijo z uslužnost- 
nimi opravili in sicer: 

— občinska doklada od letne davč- 
ne osnove se odmeri in plača po stop- 
nji, ki znaša: 

do 120.000 din 5 Vo 
od 120.000—200.000 din 6 »/o 

nad 200.000 din 8 »/o 
2. Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev, katerih delo je pretež- 
no serijsko-proizvajalnega značaja in 
zavezancem premoženja in sicer: 

— če znaša letna davčna osnova 

nad 100.000 din 
nad 200.000 din 
nad ЗООДК) din 
nad 400.000 din 
nad 500.000 din 
nad 600.000 din 

do 100.000 din 
do 200.000 din 
do 300.000 din 
do 400.000 din 
do 500.000 din 
do 600.000 din 

14 »/o 
15 0/o 
16»/» 
18 »/o 
20 »/o 
22 o/, 
24 Vo 

če znaša letna čista davčna osnova 
do 5.000 din, se odmeri in plača občin- 
ska doklada po stopnji 1 Vo 

nad 5.000 din do 10.000 din 2 V« 
nad 10.000 din do 15.000 din 3 Vo 
nad 15.000 din do 20.000 din 4 Vo 
nad 20.000 din do 25.000 din 5 Vo 
nad 25.000 din do 30,000 din 6 V« 
nad 30.000 din 7 Vo 

2. na dohodek od najemnin za po- 
slovne prostore se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki znaša 

do 20.000 din 20 V» 
nad 20.000 din do 30.000 din 25 Ve 
nad 30.000 din 30 Vo 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Ko začne veljati ta odlok, preneha 
veljati odlok o občinski dokladi na do- 
hodke od kmetijstva, samostojnih po- 
klicev in drugega premoženja (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana, št. 39/61) ter 
odlok o občinski dokladi dohodkov od 
stavb za leto 1960 in leto 1961 (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana, Št. 76/60 in št. 
18/61). 

934. 
JNa podlagi 1., 2. In 2a člena temelj- 

nega zakona o občinski dokladi in 0 

do 30.000 
nad 30.000- 50.000 
nad 50.000- 80.000 
nad 80.000-120.000 
nad 120.000-160.000 
nad 160.000—200.000 
nad 200.000-250.000 
nad 250.000—300.000 
nad 300.000 din 

Po I. lestvici se pobira in plača ob- 
činska doklada v vseh drugih katastr- 
skih občinah, ki niso naštete v II. oz. 
III. lestvici. 

Po II. lestvici se pobira in plača 
občinska doklada v katastrskih obči- 
nah: Andrej, Blagovica, Brezovica, Dr- 
tija, Krašnja, Dobeno, Miklavž, Mohor, 
Vrhpolje, Zg. Koseze, ZirovŠe, Učak, 
Trojane in Rova. 

V 
Stev.: 422-17/62-2/1 
Dne: 26/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

335. 
Na podlagi dela V. točke II. — ob- 

činski prometni davek — prečiščenega 
besedila tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, štev. 19/61), 1. člena 
uredbe o spremembah tarife promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, štev. 
27/61) in 2. točke 50. člena zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, štev. 19/52) je Občinski ljudski 
odbor Domžale na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
26. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi dopolnilne stopnje občinskega 
prometnega davka za žagani les iglav- 

Po tej lestvici se odmeri občinska 
doklada za gradbena dela — zidarji, 
tesarji in steklarji. 

3. Vsi ostali poklici: 
do 100.000 din 10 Vo 

nad 100.000 din do 200.000 din 11 Vo 
nad 200.000 din do 300.000 din 13 Vo 
nad 300.000 din do 400.000 din 15 Vo 
nad 400.000 din do 500.000 din 17 »/o 
nad 500.000 din do 600.000 din 20 Vo 
nad 600.000 din 22 Vo 
Po tej točki se odmeri občinska do- 

klada tudi tistim zavezancem, ki pla- 
čujejo dohodnino od dohodkov delav- 
cev, ki delajo doma in od dohodkov, 
ki jih ima posameznik od priložnostne- 
ga opravljanja storitev, če se od takih 
dohodkov ne plačuje davek po davčni 
napovedi. 

8. člen 
Osnova za občinsko doklado od do- 

hodkov od stavb je davčna osnova, ki 
je podlaga za odmero dohodnine od 
stavb, doklada pa se odmeri po na- 
slednjih stopnjah: 

1. na dohodek od stanovanjskih 
zgradb brez poslovnih prostorov, danil 
v najem; 

L člen 
Na območju občine Domžale se pla- 

čuje dopolnilni občinski prometni da- 
vek na rezani les Iglavcev, ki je name- 
njen za prodajo. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega občinskega 

prometnega davka znaša 25 Vo po 
davčni osnovi, ki velja tudi za obraču- 
navanje zveznega prometnega davka. 

3. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za finance. Gle- 
de obveznosti plačevanja se uporablja- 
jo določbe obstoječih predpisov. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave \ 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

številka: 06/1-421-7/62 
Domžale, dne 26/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 



STRAN 150 GLASNIK 

OBČINA LITIJA 
336. 

Na podlagi 2. točke 2. odstavka Od- 
redbe o najvišjih stroških prometa na 
drobno za pšenično in rženo moko in 
najvišjih stroških za pečenje kruha 
(Glasnik št. 8/61) in 2. točke 64. člena 
statuta občine Litija, izdaja svet za go- 
spodarstvo po sklepu seje z dne 26. mar- 
ca 1962 

ODREDBO 
o najvišjih stroških prometa na drobno 
za pšenično in rženo moko in najvišjih 

stroških za pečenje kruha. 

1. 
Pri obstoječih cenah moke znaša 

prodajna cena za kg kruha za območje 
občine Litija: 

a) kruh iz moke »tip 1000« 63 din 
b) kruh iz moke »tip 600« 72 din 
c) kruh iz moke »tip 400« 75 din 

2. 
Z dnem, ko začne veljati ta odred- 

ba, neha veljati Odredba o najvišjih 
stroških prometa na drobno za pšenico 
in rženo moko in najvišjih stroških za 
pečenje kruha (Glasnik št. 19/61 in 
36/61). 

3. 
Ta odredba velja od 6. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Fungerčar, 1, r. 
Predsednik 

Sveta za gospodarstvo 
Frane Zavašnik, 1. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-BEŽIGRAD 

337. 
Na podlagi 47. člena zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Urad- 
ni list LRS št. 22-119/59) 4. člena zakona 
o odvetništvu (Uradni list FLRJ, št. 
15-162/57) 2. člena Pravilnika o službi 
pravne pomoči pri ljudskih odborih 
(Uradni list FLRJ, št. 27-388/60) in 2. 
točke 50. Člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS št. 
19-58/52) je občinski ljudski odbor Lju- 
bljana-Bežigrad na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
6. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi služ- 
be pravne pomoči občinskega ljudske- 

ga odbora Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Odlok o ustanovitvi službe pravne 

pomoči občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad objavljen v »Glas- 
niku« okraja Ljubljana, št. 10/62 z dne 
6. februarja 1962 se dopolni tako, da se 
2. odstavku 3. člena doda še ena točka, 
katera se glasi: 

— invalidi NOB in člani ZB NOB, 
katerih mesečni dohodek na družin- 
skega člana ne presega 10.000 dinarjev, 
jev, 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku« uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 02-15/62-1 
n-itum: 6/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman 1. r. 

OBČINA UUBUANA-CENTER 
338. 

Na podlagi 11. člena zakona o pro- 
računskem prispevku iz osebnega do- 
hodka delavcev (Ur. list FLRJ, št. 17/61, 
44/61 in 52/61) je občinski ljudski od- 

bor Ljubljana Center na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 23. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi gospodarskih organizacij 
od plačevanja dela proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delavcev, 

ki pripada občini Ljubljana center 

1. člen 
Plačevanja dela proračunskega pri- 

spevka iz osebnega dohodka, ki pripa- 
da občini Ljubljana Center, se oproste 
tele gospodarske organzacije s sedežem 
v občini Ljubljana Center: 

a) komunalne gospodarske organi- 
zacije; 

b) gospodarske organizacije, ki pav- 
šalno izpolnjujejo svoje obveznosti do 
družbene skupnosti; 

c) časopisno-založniška podjetja in 
zavodi. 

2. člen 
Oproščeni del proračunskega pri- 

spevka iz osebnega dohodka delavcev 
morajo gospodarske organizacije iz 1. 
člena tega odloka vložiti v svoj poslov- 
ni sklad. 

3. člen 
- Ta odlok velja od dneva objave v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Znak: T/PV-420/ prorač. prisp. 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

339. 
Na podlagi 28. člena zakona o pri- 

spevku iz dohodka gospodarskih orga- 
nizacij (Ur. L FLRJ, št. 8/61 in 26/61) je 
občinski ljudski odbor Ljubljana Cen- 
ter na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 23. aprila 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi plačevanja prispevka Iz do- 
hodka gospodarskih organizacij storit- 
vene obrti In gostinskih gospodarskih 

organizacij 

1. člen 
Gospodarske organizacije storitvene 

obrti in gostinske gospodarske organi- 
zacije, in sicer ne glede na to, ali obra- 
čunavajo prispevek iz dohodka pavšal- 
no ali pa redno obračunavajo in delijo 
dohodek, plačujejo prispevek iz dohod- 
ka po stopnji 5 % in je ta prispevek 
dohodek občine Ljubljana Center, raz- 
liko do stopnje 15 »/o, ki je določena z 
odlokom o stopnjah prispevka iz do- 
hodka (Ur. 1. FLRJ, št. 8/61), to je 
10%, pa morajo te gospodarske orga- 
nizacije vlagati v svoje poslovne sklade. 

2. člen 
Svet za zadružni plan in finance 

lahko na predlog pristojnega sveta ob- 
činskega ljudskega odbora v posebno 
utemeljenih primerih posamezne go- 
spodarske organizacije iz prejšnjega 
člena tega odloka oprosti plačevanja 
prispevka iz dohodka, oziroma lahko 
zniža del prispevka iz dohodka, ki je 
dohodek občine, oziroma, ki ga vlagajo 
v svoje poslovne sklade. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Znak: T(P\M02) prisp. iz dohodka 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ing. Drago Lipič 

340. 
Na podlagi 7. člena zakona o obre- 

stih od gospodarskih skladov (Ur. list 
FLRJ, št. 8/61) je občinski ljudski od- 
bor Ljubljana Center na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 23. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere, po kateri 
plačujejo obresti od poslovnega sklada 
gospodarske organizacije storitvenih 

obrti v občini Ljubljana Center 

1. člen 
Gospodarske organizacije storitve- 

nih obrti v občini Ljubljana Center 
plačujejo obresti od poslovnega sklada 
po stopnji 4°/o. 

2. člen 
Obresti od poslovnega sklada, ki jih 

plačujejo gospodarske organizacije iz 
prejšnjega člena tega odloka, so doho- 
dek občinskega investicijskega sklada. 

3. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za 

gospodarske organizacije gradbenih 
obrti. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Znak: T/PV-402/obresti posl. sklada 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

341. 
Na podlagi 2. člena zakona o ustvari 

janju in uporabi sredstev republiških 
in občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ, št. 9/61) in določb odloka o od- 
stotku prispevka, ki se plačuje v re- 
zervni sklad LRS za potrebe gospodar- 
skih organizacij (Ur. list LRS št. 9/61), 
je občinski ljudski odbor Ljubljana 
Center na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 23. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi odstotka prispevka, ki se 
plačuje v skupne rezerve gospodarskih 

organizacij. 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih or- 

ganizacij se steka prispevek, ki znaša 
za gospodarske organizacije v občini 
Ljubljana Center i o/o od doseženega či- 
stega dohodka, zmanjšanega za izpla- 
čane osebne dohodke, za 4-odst. stano- 
vanjski prispevek, prispevek za social- 
no zavarovanje po dopolnilni stopnji 
2 »/o ter za znesek, ki ga mora gospo- 
darska organizacija odvajati v svoj re- 
zervni sklad. 

2. člen 
Po določbi 2. odstavka 3. člena pra- 

vilnika o obračunavanju in plačevanju 
sredstev v skupne rezerve gospodar- 
skih organizacij (Ur. list FLRJ, št. 
16/61) v zvezi z odlokom o odstotku 
prispevka, ki se plačuje v rezervni 
sklad LR Slovenije za potrebe gospo- 
darskih organizacij (Ur. list LRS, št. 
9/61), vplačujejo gospodarske organiza- 
cije v občini Ljubljana Center prispe- 
vek v rezervni sklad občine Ljubljana 
Center v višini 1,5 »/q od doseženega či- 
stega dohodka, zmanjšanega za znesek, 
ki je naveden v 1. členu tega odloka. 

Ta odlok velja od dneva objave v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 

Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Znak: T/PV-420/C-prisp, v rez. sklad 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

342. 
Na podlagi L odstavka 15. člena in 

2. točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. list LRS, št. 
19/52) in 106. člena zakona o proračunu 
in o finansiranju samostojnih zavodov 
(Ur. list FLRJ, št. 52/59, 23/61 in 52/61) 
je občinski ljudski odbor Ljubljana 
Center na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 23. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za zdravstveno 
varstvo občine Ljubljana Center 

1. člen 
- Ustanovi za sklad za zdravstveno 

varstvo občine Ljubljana Center (v na- 
daljnjem besedilu: »sklad«). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba . 
Za obveznosti sklada jamči ustano- 

vitelj. 
3. člen 

Sredstva sklada so: 
1. Prispevek občine; 
2. prispevek ustanov socialnega za- 

varovanja; 
3. prispevki gospodarskih in drugih 

organizacij; 
4. obresti od sredstev sklada; 
5. posojila; 
6. drugi dohodki; 

4. člen 
Sredstva sklada se uporabijo: 
1. za izvajanje zdravstvenega var- 

stva državljanov in skupnosti, ki ga 
narekujejo občinski, republiški in zvez- 
ni predpisi; 

2. za preventivno dejavnost na po- 
dročju zdravstvenega varstva otrok in 
odraslih; 

3. za razvoj zdravstvenih služb. 

5. člen 
; Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima 7 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

občinski ljudski odbor izmed državlja- 
nov, ki poznajo problematiko zdrav- 
stvenega varstva in aktivno sodelujejo 
pri njenem reševanju v občini, pred- 
stavnikov zdravstvenih zavodov, stano- 
vanjskih skupnosti, gospodarskih orga- 
nizacij, ustanov in družbenih organi- 
zacij. 

6. člen 
Dohodki in izdatki sklada se določa- 

jo s finančnim načrtom, ki temelji na 
programu dela. 

7. člen 
Sredstva, ki so določena za posa- 

mezne skupine izdatkov, se stavijo na 
razpolago tistim organom oz. tislim za- 
vodom in organizacijam, ki izvajajo 
posamezne ali več nalog s področij, ki 
jih narekuje 4. člen tega odloka. 

8. člen 
Upravni odbor sestavi program dela 

in finančni načrt sklada po smernicah 
za zdravstvo pristojnega občinskega 
ljudskega odbora. 

Natančnejše razmerje do ustanovi- 
telja ter organizacijo in način poslo- 
vanja sklada določi ustanovitelj s pra- 
vili. ( 

9. člen 
Za opravljanje administrativnih za- 

dev sklada ima sklad svoje uslužbence. 
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_ 
10. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem ob- 
jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
ograja Ljubljana, uporablja pa se od 
'• januarja 1962. 

Znak: Z-402-Skladl 
V Ljubljani, dne 23. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, I. r. 

343. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena in 

i točke 50. člena zakona o občinskih 
Judskih odborih (Ur. list LRS št. 
''/52), 116. in 119. člena splošnega za- 
gona o organizaciji zdravstvene službe 
(ur. list FLRJ, št. 45/60) in 106. Člena 
zakona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ, št. 

j J/59, 23/61 in 52/61) je občinski Ijud- 
! 'jki odbor Ljubljana Center na seji ob- 

činskega zbora in na seji zbora proiz- 
Vajalcev dne 23. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
® ustanovitvi občinskega zdravstvenega 
investicijskega sklada za območje obči- 

ne Ljubljana Center 

1. člen 
Ustanovi se občinski zdravstveni in- 

Vcsticijski sklad za potrebe zdravstve- 
j J^ga varstva občine Ljubljana Center 

'v nadaljnjem besedilu »sklad«). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 

, Za obveznost sklada jamči ustano- vitelj. 
3. člen 

V občinski zdravstveni investicijski sKlad se stekajo tele sredstva: 
prispevek občine; 

2. amortizacijska sredstva vsakega 
nravstvenega zavoda v občini, in si" 

Cer v višini 50 o/o; 
3. prispevki, ki jih posebej določi 

aravstvenim zavodom občinski ljud- 
*1 odbor v smislu 2. odstavka 98. čle- 
® splošnega zakona o organizaciji 
aravstvene službe, in prispevki, ki jih 
ačujejo lekarne v smislu 109. člena 

"'cga zakona; 
. prispevki ustanov socialnega ža- 
lovanja; 

5- prispevki gospodarskih in drugih 
rganizacij; 

6- obresti od sredstev sklada; 
*• posojila; 

drugi dohodki. 

4. člen 
Amortizacijska sredstva iz 2. točke 

ifcj.šnjega člena se štejejo za posojila, 
... J'h mora sklad vrniti zdravstvenim vodom v 20. letih z 2-odst. obrestno 
чиГо' n' v Pogodbi med zavodom in 'atlom drugače določeno. 

5. člen 
v S sredstvi sklada se finansirajo in* 
psticije na področju zdravstva v ob- 
'n' Ljubljana Center. 

Sredstva sklada se lahko dajejo kol 
osojijo ali brez povračila. Sredstva, 
avedena v 2. točki 3. člena, se dajejo 
Or'stnikom le kot posojilo. 

6. člen 
j..Dohodki in izdatki sklada se dolo- 
J0 s finančnim načrtom, ki temelji na 
programu dela. 

7. člen 
j Sklad upravlja upravni odbor, ki ■na 7 f]anov. sestavljajo ga 1 član, ki 
* 'nienuje občinski ljudski odbor iz- 
^ svojih odbornikov, 3 člani, ki jih nuje občinski ljudski odbor izmed 

ravstvenih in drugih javnih delav- 
V' ki poznajo problematiko zdrav- 

stvenega varstva in aktivno sodelujejo 
pri njenem reševanju v občini, in 3 
člani, ki jih delegirajo v upravni odbor 
zdravstveni zavodi v občini. 

Predsednika upravnega odbora izvo- 
lijo člani upravnega odbora izmed 
sebe. 

8. člen 
Administrativne zadeve in posojilno 

službo opravlja za sklad podružnica 
Narodne banke 600-18 v Ljubljani. 

9. člen 
Upravni odbor sklada sestavi pro- 

gram dela in finančni načrt sklada po 
smernicah za zdravstvo pristojnega 
sveta občinskega ljudskega odbora. 

Natančnejše razmerje ustanovitelja 
do sklada določi ustanovitelj s pravili. 

10. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

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

Znak: Z-402-skladi 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ing. Drago Lipič 

344. 
Na podlagi 106. člena zakona o pro- 

računih in o finansiranju samostojnih 
zavodov (Ur. list FLRJ št. 52/59, 23/61 
in 52/61) je občinski ljudski odbor Lju- 
bljana Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 23. 
aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za kulturo občino 

LJubljana Center 

1. člen 
Ustanovi se sklad za kulturo občine 

Ljubljana Center (v nadaljnjem bese- 
dilu »sklad«). 

Sredstva sklada se uporabijo za red- 
no in izredno kulturno dejavnost ter 
za vzdrževanje in gradnjo kulturnih 
objektov v občini Ljubljana Center. 

Sredstva, ki se v ta namen dajejo 
iz sklada, ni treba vračati, lahko pa se 
dajejo tudi v obliki kredita. 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči ustano- 

vitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 9 članov, ki jih 

imenuje ustanovitelj. 
Enega člana imenujejo izmed od- 

bornikov občinskega ljudskega odbora, 
dva člana izmed članov sveta za kultu- 
ro občinskega ljudskega odbora, druge 
člane pa iz vrst družbenih in kulturnih 
delavcev. 

Upravni odbor izbere predsednika 
izmed sebe. 

4. Člen 
V sklad se stekajo: 
L del proračunskih sredstev, ki je 

namensko določen v vsakoletnem ob- 
činskem proračunu za kulturo in za 
investicije na področju kulture; 

2. Dotacije in namenska sredstva 
drugih političnih teritorialnih enot, go- 
spodarskih in drugih organizacij, zavo- 
dov, ustanov in skladov. 

3. obresti sredstev sklada; 
4. posojila; 
5. darila in drugi dohodki. 

» 
5. člen 

Administrativne zadeve opravlja za 
sklad upravni organ občinskega ljud- 
skega odbora, ki je pristojen za kul- 
turo. 

6. člen 
Upravni odbor sklada sestavi pro- 

gram dela in finančni načrt sklada po 
splošnih smernicah kulturne politike 
v občini in v sodelovanju s za kulturo 
pristojnim svetom občinskega ljudske- 
ga odbora. 

Natančnejše razmerje ustanovitelja 
do sklada določi ustanovitelj s pravili. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Znak: T/PV-022/Sklad za kulturo 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ing. Drago Lipič I. r. 

343. 
Na podlagi 4. in 39. člena ter dru- 

gega odstavka 41. člena temeljnega za- 
kona o finansiranju šolstva (Ur. list 
FLRJ št. 53/60) je občinski ljudski od- 
bor Ljubljana Center na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 23. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o ustanovitvi 

sklada za šolstvo občine Ljubljana 
Center 

1. člen 
Prvi odstavek 4. člena odloka o usta- 

novitvi sklada za šolstvo občine Ljub- 
ljana Center (Glasnik št. 23/61) se spre- 
meni in se glasi: 

»Sklad upravlja upravni odbor, ki 
ima 17 članov, in direktor«. 

2. člen 
7, člen se spremeni in se glasi; 
»Sklad ima svoje uslužbence. 
Sklad ima pravila; s pravili se do- 

ločijo organizacija sklada, sistemizacija 
delovnih mest uslužbencev sklada ter 
način upravljanja in poslovanja skla- 
da«. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Znak: T/PV-022/Sklad za šolstvo 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ing. Drago Lipič, 1. r. 

346. 
Na podlagi drugega odstavka 4. čle- 

na in 113. in 114. člena zakona o ban- 
kah (Ur. list FLRJ št. 10/61) je občin- 
ski ljudski odbor Ljubijana-Center v 
sporazumu z občinskimi ljudskimi od- 
bori Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Mo- 
ste-Polje, Ljubljana-šiška, Ljubljana- 
Vič Rudnik, Cerknica, Grosuplje, Lo- 
gatec, Medvode in Vrhnika na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora proiz- 
vajalcev dne 23. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odločbe 
o ustanovitvi Komunalne banke ljub- 
ljanskih občin št. 07/15-KOU-30/1 z dne 
8/12-1962 tako, da se prečiščeno bese- 

dilo glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi Komunalne banke 

Ljubljana 

1. člen 
Ustanovi se komunalna banka (v 

nadaljnjem besedilu: »banka«) za ob- 
močje občin Ljubijana-Center, Ljublja- 

ла-Bcžigrađ, LJubljana-Moste-Polje, Lju- 
bljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, 
Cerknica, Grosuplje, Logatec, Medvo- 
de in Vrhnika. 

Ime banke je: Komunalna banka 
Ljubljana. 

Sedež banke je v Ljubljani, Subiče- 
va ulica št. 2. 

2. Člen 
Banka opravlja posle, ki so našteti 

v 116. členu zakona o bankah. 

3. člen 
Vodstvo banke' temelji na načelih 

družbenega upravljanja. 

4. člen 
Organa banke sta upravni odbor in 

direktor. 
Posamezne z zakonom o bankah do- 

ločene zadeve, ki se tičejo upravljanja 
banke, opravlja delovni kolektiv banke 
kot celote oziroma svet delovnega ko- 
lektiva vsake njene poslovne enote kot 
njen organ. 

5. člen 
Upravni odbor banke ima 21 članov. 

Člane upravnega odbora imenujejo v 
smislu 119. člena zakona o bankah ob- 
činski ljudski odbori, ki so ustanovi- 
telji banke, in sicer: občinski ljudski 
odbor Ljubijana-Center skupaj 4 člarte, 
občinski ljudski odbori Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana- 
šiška in Ljubljana-Vič-Rudnik skupaj 
vsak po 3 člane in občinski ljudski od- 
bori Cerknica, Grosuplje, Logatec, 
Medvode in Vrhnika vsak po 1 člana. 

Direktor banke in predsednik sveta 
delovnega kolektiva banke sta po svo- 
jem položaju člana njenega upravnega 
odbora. 

Predsednika in podpredsednika 
upravnega odbora izvolijo člani uprav- 
nega odbora izmed sebe. 

6. člen 
Direktorja banke imenuje občinski 

ljudski odbor Ljubijana-Center v so- 
glasju z občinskimi ljudskimi odbori, 
za katere je banka ustanovljena. 

7. člen 
Za obveznosti banke jamčijo občine, 

za katere je banka ustanovljena, ter 
gospodarske organizacije, zavodi in 
druge družbene pravne osebe z območ- 
ja teh občin. 

Za obveznosti banke iz hranilnih 
vlog jamči tudi federacija. 

8. člen 
Statut bank določa med drugim na- 

tančneje poslovni predmet banke, de- 
lovno področje njenih organov in nji- 
hova medsebojna razmerja ter notra- 
njo organizacijo in poslovanje banke. 

Statut potrdi občinski ljudski odbor 
Ljubijana-Center v soglasju z ljudskimi 
odbori drugih občin, za katere je usta- 
novljena skupna banka. 

9. člen 
Banka prevzame od ukinjene okraj- 

ne komunalne banke v Ljubljani nanjo 
odpadajoče premoženje, sredstva in 
sklade ter pravice in obveznosti na 
podlagi prevzemne bilance, ki jo sesta- 
vi komisija za likvidacijo in odobri 
okrajni ljudski odbor Ljubljana. 

10. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Znak: T/PV-023/KB 
Ljubljana, dne 23. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 
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OBČINA VRHNIKA 

347. 

Na podlagi 3. odstavka 22. člena Te- 
meljnega zakona o finansiranju šolstva 
(Ur. list FLRJ št. 53/60), 106. Člena Za- 
kona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ št. 
52/59) in 26. člena statuta občine Vrh- 
nika je občinski ljudski odbor Vrhnika 
na seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 31. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o virih sredstev, ki se stekajo v 
sklad za šolstvo pri občinskem 

judskcm odboru Vrhnika za leto 1962 

1. člen 
V sklad za šolstvo pri občinskem 

ljudskem odboru Vrhnika se stekajo 
v letu 1962 naslednja sredstva: 

1. 600/o od 10 »/o dela proračunske- 
ga prispevka iz osebnega dohodka, ki 
pripada skladu za šolstvo na podlagi 
2. člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delavcev 
(Ur. list FLRJ št. 9/61); 

2. 60 »/o od prispevka, ki ga plaču- 
jejo privatne obrti za sklad za šolstvo; 

3. del dopolnilnega proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka delav- 
cev, ki se plačuje po stopnji 7»/о od 
rednega proračunskega prispevka; 

4. 31,1 »/o od tistega dela deljivih do- 
hodkov, ki pripadajo proračunu obči- 
ne; 

5. 25 o/o od vseh nedeljivih dohod- 
kov proračuna, razen dopolnilnega pro- 
računskega prispevka. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se za vse leto 
1962, 

Štev.: 4/1—OLG—22/62 
Dne: 31. marca 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok, 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 

348 
POPRAVEK 

tarife odloka o občinskem prometnem 
davku 

V tarifi občinskega prometnega dav- 
ka občinskega ljudskega odbora Zagor- 
je ob Savi, ki je bil objavljen v »Glas- 
niku« okraja Ljubljana št. 25 z dne 
30. 3. 1962 je treba dopolniti tako, da 
se za točko 5 tarife C doda nova točka 
št. 6, ki se glasi: 
»6. Od prometa z žaganim lesom 25 o/o 

Davek po tej tarifni številki plaču- 
jejo samo zasebniki, kadar dajejo v 
promet rezan les.« 

Stev.: 421-5/62-1 
Datum: 26/4-1962 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

Zagorje ob Savi 

349. 
Na podlagi 106. člena zakona o pro- 

računih in finansiranju samostojnih za- 
vodov (Uradni list FLRJ št. 52/59) in 
26. člena statuta občine Zagorje ob Sa- 
vi je Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev, dne 20. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za plačevanje od- 

škodnin za turberkulozne živali 

. _ 1. člen 
Ustanovi se sklad za plačevanje od- 

škodnin za turberkulozne živali za ob- 
močje občine Zagorje ob Savi. 

S sredstvi sklada se plačujejo od- 
škodnine za živali, ki bodo zaklane za- 
radi izkoreninjenja turberkuloze. 

Sredsev, ki se v ta namen dajejo iz 
sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sklad je samostojna pravna oseba. 

Za obveznosti sklada jamči ustanovi- 
telj. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor šteje 5 članov. Člane 
upravnega odbora imenuje ustanovi- 
telj za dobo 2 let, in sicer 3 člane ime- 
nuje občinski ljudski odbor na ' seji 
obeh zborov, ostala 2 člana pa predla- 
ga Kmetijska zadruga v Zagorju ob 
Savi. 

Upravni odbor izbere predsednika 
izmed sebe. 

4. člen 
V sklad se stekajo: 
a) proračunska dotacija občinskega 

ljudskega odbora Zagorje ob Savi v vi- 
šini, ki se dodeli na predlog Sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

b) Del tarife' za tuberkulizacijo in 
pregled živali po 6. točki odredbe o 
obveznem izkoreninjenju tuberkuloze 
govedi na območjli občine Zagorje ob 
Savi. 

5. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja pristojni upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora Zagorje ob 
Savi. 

6. člen 
Sredstva sklada ne zapadejo z izte- 

kom proračunskega leta, ampak se pre- 
nesejo na naslednje proračunsko leto. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 402-18/62-1 
Zagorje ob Savi, 20. 4. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

350. 
Na podlagi 22. člena in 1. odstavka 

43. člena Temeljnega zakona o finansi- 
ranju šolstva (Uradni list FLRJ, štev. 
53/60) in 26. člena statuta občine Za- 
gorje ob Savi je Občinski ljudski od- 
bor Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev, 
dne 20. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o dodelitvi sredstev v sklad za Šolstvo 

občine Zagorje ob Savi 

1. člen 
Za zagotovitev rednega dotoka sred- 

stev v sklad za šolstvo občine Zagorje 
ob Savi se določa naslednje odvajanje 
sredstev: 
31,5o/0 0(j dohodkov občinskega prora- 

čuna za leto 1962 
60 0/0 od proračunskega prispevka go- 

spodarskih organizacij in samostoj- 
nih ustanov 

60 0/0 od proračunskega prispevka obrti, 
zasebnih gostišč ter zasebnih lastnih 
motornih vozil, ki se ukvarjajo z 
javnim prometom 

10/0 prispevek za izplačane netto plače 
delavcev, 

2. člen 
Vsa sredstva, dobljena po 1. členu 

tega odloka, bo banka prenesla na ra- 
čun sklada za šolstvo ob vsakem raz- 
porejanju dohodkov občine. 

3. člen 
Izvajanje tega odloka nadzoruje 

organ uprave, ki je pristojen za finanč- 
ne posle. 

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.: 402-19/62-1 
Zagorje ob Savi, 20. 4. 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, I. r. 

351. 
Na podlagi 27. točke 42. člena zako- 

na o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov in njihovih organov 
(Uradni list FLRJ, štev. 52/57), na pod- 
lagi 5., 6. in 47. člena Temeljnega za- 
kona o varstvu živine pred živalskimi 
kužnimi boleznimi (Ur. list FLRJ, štev. 
26/54) in na podlagi Odredbe o mno- 
žičnih veterinarskih ukrepih, ki se 
opravljajo na stroške lastnikov ali 
imetnikov živine (Uradni list LRS, štev. 
2/59) ter 26. člena statuta občine Zagor- 
je ob Savi, je občinski ljudski odbor 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev, 
dne 20. aprila 1962 sprejel 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju tuberkuloze 

govedi na območju občine Zagorje 
ob Savi 

1. 
Zaradi izkoreninjenja tuberkuloze 

goved in zaradi varstva ljudskega zdrav- 
ja sc mora na območju občine Zagorje 
ob Savi preiskati na tuberkulozo vsa 
goveja živina stara nad 1 mesec. Pre- 
iskava s pomočjo tuberkulinizacije mo- 
ra biti izvršena najkasneje do 31.3.1963. 

2. 
, Vse živali je treba ob tuberkulini- 

zaciji trajno oštevilčiti, kolikor še niso. 

3. 
Izkoreninjenje tuberkuloze govedi 

organizira in vodi komisija za izkore- 
ninjenje goveje tuberkuloze, ki jo ime- 
nuje Svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
pri občinskem ljudskem odboru. Za 
tehnično izvedbo pa se lahko zadolžijo 
veterinarji veterinarske postaje. 

4. 
Živali, ki bodo spoznane za okužene 

s tuberkulozo, morajo lastniki oddati 
v zakol najkasneje v 30 dneh po ugoto- 
vitvi okužbe. Rok oddaje v zakol in 
ostale ukrepe določi Občinski ljudski 
odbor s svojo odločbo. 

5. 
Lastnikom hlevov, v katerih niso 

bila ugotovljena tuberkulozna goveda, 
izda veterinarski inšpektor občinskega 
ljudskega odbora potrdila o neokuže- 
nosti hlevov s tuberkulozo goved. 

6. 
Tuberkulinizacija in pregled živine 

se opravljata po hlevih na stroške last- 
nikov ali imetnikov živali in sicer po 
300 din za glavo. 

7. 
Odškodnine za zaklane tuberkulozne 

živali se plačujejo p (^Pravilniku skla- 
da za plačevanje odškodnin za tuberku- 
lozne živali. 

8. 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki ali 

imetniki nabavijo na novo za rejo. 

mora imeti potrdilo pristojnega občin- 
skega veterinarskega Inšpektorja, dani 
reagirala na tuberkulin in da izvira ^ 
hleva, ki ni okužen s tuberkulozo. 

9. 
Kršitev odločb te odredbe se kaznu- 

je po določilih 71. in 72. člena temeljne- 
ga zakona o varstvu živine pred žival- 
skimi kužnimi boleznimi. 

10. 
Ta odredba začne veljati z dnem [ 

objave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 322-10/62-1 
Dne: 20/4-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

VSEBINA 
333. Odlok o dopolnilnem proračunskem 

prispevku Iz osebnega dohodka de- 
lavcev In uslužbencev obilne Dom' | 
Zale. 

334. Odlok o občinski dokladl na dohodke 
pd kmetijstva, samostojnih poklice* 
In drugega premoženja v letu 194' 
občine Domžale. 

335. Odlok o uvedbi dopolnilne stopnje 
občinskega prometnega davka za ža- 
gani les Iglavcev — občine Domžal®' 

336. Odredba o najvišjih stroSklh promet8 

na drobno za pšenlčno in rženo mol'0 

In najvišjih Stroških za pečenje kru- 
ha — občine Litija. 

337 Odlok o dopolnitvi odloka o ustano- 
vitvi službe pravne pomoči občin® 
LJubljana-Bežigrad. 

338. Odlok o oprostitvi gospodarskih of 
ganlv.acij od plačevanja dela prora' 
čunskega prispevka iz osebnega dO' 
hodka delavcev, ki pripada občin' 
Ljubljana-Center. 

339. Odlok o določitvi plačevanja prispe«* 
ka Iz dohodka gospodarskih organi' 
racij storitvene obrti in gostinski!1 

gospodarskih organizacij — občin® 
L j ubij ana-Center. 

340. Odlok o določitvi obrestne mere, P" 
kateri plačujejo obresti od pošlo«' 
nega sklada gospodarske organizacij1' 
storitvenih obrti občine LJubljane' 
Center. 

341. Odlok o določitvi odstotka prispevk' 
ki se plačuje v skupne rezerve S& 

spodarskih organizacij občine LJUB' 
IJana-Center. 

342 Odlok o ustanovitvi sklada za zdra"' 
stveno varstvo — občine Ljubljana 
Center. 

343. Odlok o ustanovitvi občinskega zdra« 
stvenega Investicijskega sklada o6' 
čine Ljubljana-Center. 

344. Odiok o ustanovitvi sklada za kultu1'' 
občine Ljubljana-Center. 

345 Odlok o spremembah odloka o usta' 
novitvl sklada za šolstvo — občin 
Ljubljana-Center. 

346, Odlok o spremembah in dopolnltva'' 
odločbe o ustanovitvi Komunain 
banke ljubljanskih občin — občin 
Ljubljana-Center. 

347, Odlok o virih sredstev, ki se stekai" 
v sklad zu Šolstvo za leto 1962 
občine Vrhnika. 

348, Popravek tarife odloka o občinske^ 
prometnem davku občine Zagorje 0 

Savi. 
349, Odlok o ustanovitvi sklada za P'9^ 

čevanje odškodnin za tuberkuloz11 

živali občine Zagorje ob Savi. 
350, Odlok o dodelitvi sredstev v skia1' 

za šolstvo občine Zagorje ob Savi- 
351, Odredba o obveznem Izkoreninjenj 

tuberkuloze govedi občine Žago" 
ob Savi. 


