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LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 38 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 

366. 
Na podlagi 1., 2., l.a in 2. a člena 

temeljnega zakona o občinski do- 
kladi in posebnem krajevnem pri- 
spevku (Uradni list FLRJ št. 19/55, 
19/57, 55/57, 22/58 in 52/59) ter 20. čle- 
na statuta občine Cerknica, je občin- 
ski ljudski odbor Cerknica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
Proizvajalcev dne 26. aprila 1962 
sprejej 

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

premoženj za leto 1962. 

1. člen 
Občinska doklada je dohodek ob- 

činskega proračuna, v kolikor ni s 
Predpisi višjih organov določeno 
drugače. 

2. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

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

3. člen 
Določbe uredbe o dohodnini (Ur. 

list FLRJ št. 22/61), uredba o prisilni 
izterjavi (Uradni list FLRJ St. 53/53 
in 25/57) se uporabljajo tudi iza od- 
nnero In pobiranje občinske do- 
klade. 

4. člen 
Davčne olajšave, ki so določene za 

dohodnino, veljajo tudi za občinsko 
doklado. 

5. člen 
1 Osnova za odmero občinske do- 
rtade na dohodke iz kmetijstva je za 
'eto 1961 ugotovljeni katastrski do- 
godek, doklada pa se odmeri posebej га kmetijske površine in posebej za 
Sozdne površine, po naslednjih stop- 
njah: 
kategorija davčnih 

osnov din 

do 30 
od 30 do 50 
od 50 do 80 
od so do 120 
od 120 do 160 
od 160 do 200 
od 200 do 250 
od 250 do 300 

nad 300 

Stopnja ob6inske 
doklade 
lestvice: 

I. II. III. IV. 
20 18 16 10 
21 19 17 12 
22 20 18 14 
24 22 19 14 
26 24 20 14 
28 26 21 14 
30 28 22 14 
32 30 23 14 
35 33 24 14 

Po 1. lestvici se predpiše občinska 
doklada po naslednjih k. o.; Cerkni- 
pp. Dane, razen zaselka Skrilje in 
Klance, ki se obračuna po II. lestvi- 
ci. Dolenja vas, Grahovo, Iga vas, Ko- 
^rišče, Lož, Nadlesk, Nova vas, Pod- 
Jerkev, Pudob, Rakek, razen vasi 
Ivan joga sela, ki se obračuna po 
H. lestvici, Stari trg, Unec, Viševek, 
Vrhnika in Zerovica. 

Po II. lestvici: Babna polica^ Be- 
Sunje, Bezuljak, Bločice, razen vasi 
Bloške police, ki se predpiše po III. 
testvici, Cajnarje, Gor. jezero, Gra- 

diško, Hiteno, Hudi vrh, Jeršiče, 
Knežja njiva, razen vasi Markovec, 
ki se obdavči po I. lestvici, Krajič, 
Kožljek, Kremenca, Lipsenj, Metulje, 
Otave, Otok I., in Otok II., Ravne pri 
Topolu, Ravnik, Rumarsko, Strmca, 
Studenec. Strukljeva vas. Topol. Ve- 
like Bloke, Veliki vrh. Volčje, Vrh, 
Zales in Zilce. 

Po III. lestvici: Babno polje, Be- 
nete, Kranjče, Koljane, Radlek, Rav- 
ne pri Zilcah, Selšček, Studeno in 
Ulaka. 

Katastrske občine: Kačja vas, del 
Snežnik in del Trnje se povežejo ozi- 
roma združijo v tisto katastrsko ob- 
čino, kjer davčni zavezanec prebiva. 

6. člen 
Zavezancem dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženj, iz- 
vzemši zavezance proračunskega pri- 
spevka, davka na avtorske honorarje 
in dohodka od zgradb, se odmeri ob- 
činska doklada od davčne osnove, ki 
je podlaga za odmero dohodnine sa- 
mostojnih poklicev in premoženj po 
naslednjih stopnjah: 

1. brivcem, frizerjem, čevljarjem, 
dimnikarjem, fotografom, krojačem, 
šiviljam, urarjem, mehanikom, pod- 
kovskim kovačem in mizarjem, vsem 
pod pogojem,, da se bavijo z usluž- 
nostnimi opravili, in sicer: 

Ce znana letna davčna osnova do 
120.000 din, se odmeri in plača ob- 
činska doklada po stopnji, ki znaša 
0 %, 
nad 120.000 do 140.000 din 2 % 
nad 140.000 do 160.000 din 3 % 
nad 160,000 do 180.000 din 4 % 
nad 180,000 din 250.000 din 6 % 
nad 250,000 8 % 

2. Vsem ostalim zavezancem do- 
hodnine samostojnih poklicev in za- 
vezancem premoženj, in sicer: 

Ce znaša davčna osnova do 
100.000 din, se odrneri in plača ob- 
činska doklada po stopnji 6 % 
nad 100,000 do 120.000 din 8 % 
nad 120,000 do 150.000 din 10 % 
nad 150.000 do 200.000 din 12 % 
nad 200.000 do 250.000 din 14 % 
nad 250.000 do 300.000 din 16 % 
nad 300.000 18% 

7. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

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

Številka: 4/1-422-84/62. 
Cerknica, 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

367. 
Na podlagi 15. in 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS St. 19/52), 106. člena za- 
kona o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ 
St. 52/59) in določb uredbe o začasnem 
načinu ureditve prispevka investi- 
torjev k stroškom za pripravo in ko- 

munalno ureditev stavbnih zemljišč 
(Ur. 1. FLRJ št. 19/59) je občinski 
ljudski odbor Cerknica na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 26. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za komunalno 
potreben družbenega standarda na 

območju občine Cerknica 

1. člen 
Ustanovi se komunalni sklad ob- 

čine Cerknica (v nadaljnjem bese- 
dilu: sklad). 

b) del občinskih proračunskih 
sredstev, ki se določi vsako leto z 
družbenim planom občine; 

c) namenske vloge politično teri- 
torialnih enot, zavodov in skladov ter 
gospodarskih, družbenih in drugih 
organizacij; 

d) obresti sredstev: 
e) dotacije; 
f) posojila; 
g) darila; 
h) najemnine od nacionaliziranih 

poslovnih prostorov in zgradb; 
i) odškodnine za uporabo nacio- 

naliziranih zemljišč. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima svoja pravila, s kate- 

rimi se določi organizacija sklada ter 
način upravljanja in poslovanja 
sklada. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VABILO 

na 45. sejo okrajnega zbora in zbora proizvajavcev 
0L0 Ljubljana 

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

sklicujem 
45. sejo obeh zborov ki bo v petek, dne 25. maja 1962 ob 9. uri dopoldne 
v veliki sejni dvorani na Magistratu v LJubljani. 
Predlagam naslednji 

dnevni red: 
1. Poročilo Sveta za tržišče. 
2. Predlog odloka o ustanovitvi okrajnega sklada za borce. 
3. Predlog odločbe o prenosu sklada za stanovanjsko komunalno gra- 

ditev od Zavoda za stanovanjsko izgradnjo v Ljubljani na Mestni 
svet Ljubljane. 

4. Predlog odločbe o razrešitvi upravnega odbora sklada za stano- 
vanjsko komunalno graditev pri Zavodu za stanovanjsko izgradnjo 
v Ljubljani. 

5. Predlog odločbe o pripojitvi Zavoda za proučevanje gospodarstva 
k Zavodu za statistiko okraja Ljubljana. 

6. Predlog odločbe o spremembi in dopolnitvi odločbe o ustanovitvi 
Zavoda za statistiko okraja Ljubljana. 

7. Predlog odločbe o prenehanju Doma oddelka za izobraževanje od- 
raslih pri kmetijski srednji'šoli Maribor s sedežem v Ljubljani. 

8. Predlog za pritrditev k pravilom okrajnega cestnega sklada. 
9. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati spre- 

membo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite oddelku za občo upravo OLO Ljubljana, 

Kresija soba št. 11/1 (telefon: 32-566 int. 207). 
Predsednik 

okrajnega ljudskega odbora: 
Boris Mikoš 1. r. 

S sredstvi sklada se financirajo 
komunalne potrebe družbenega stan- 
darda, ki imajo pomen za vso občino. 

Sredstev, ki se dajo v ta namen 
iz sklada, ni treba vračati. 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
a) komunalni prispevki, ki jih pla- 

čujejo investitorji in so določeni s 
posebnim predpisom občinskega ljud- 
skega odbora v smislu določb uredbo 
o začasnem načinu ureditve prispev- 
ka Investitorjev k stroškom za pri- 
pravo in komunalno ureditev stavb- 
nih zemljišč; . 

Pravila sklada potrdi občinski 
ljudski odbor. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

ustanovitelj. 
Mandatna doba članov upravnega 

odbora je dve leti. 

5. člen 
Za zadeve sklada je pristojen svet 

za komunalne in gradbene zadeve 
ObLO. 

Administrativno delo za sklad 
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upravlja pristojni upravni organ 
ljudskega odbora. 

6. člen 
Sklad ima rezervo. 
Rezerva mora znašati največ 10 % 

vsakoletnih planiranih sredstev skla- 
da. To višino mora rezerva doseči 
v petih letih. Koliko se vloži v re- 
zervo vsako leto, da se doseže dolo- 
čena višina, določi pristojni svet 
ljudskega odbora na predlog uprav- 
nega odbora sklada. 

7. člen 
Upravni odbor sklada sestavi fi- 

nančni načrt sklada po smernicah 
pristojnega sveta ljudskega odbora. 

Natančnejše razmerje ustanovite- 
lja do sklada določi ustanovitelj skla- 
da s pravili. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. mar- 
ca 1962. 

Številka: 3/1-402-5/62. 
Cerknica, 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Jože Telič 1. r. 

OBČINA DOMŽALE 
368. 

Na podlagi 123., 124. in 168. člena 
zakona o proračunih in o financira- 
nju samostojnih zavodov (Uradni list 
FLRJ št. 52-847/59) je občinski ljud- 
ski odbor Domžale na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 26. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi Izvršitve proračuna in 

proračunskih skladov občine Domžale 
za leto 1961 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Domžale za 
leto 1961, sestavljen po določbah za- 
kona o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ 
št. 52/59) in uredbe o izvrševanju pro- 
računov in o računovodskem poslova- 
nju državnih organov in zavodov 
(Ur. list FLRJ št. 33/55). 

2. člen 
Zaključni račun občine Domžale 

z zaključnimi računi proračunskih 
skladov, rezervnega sklada in 6 % 
obvezne rezerve so sestavni del tega 
odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki za leto 1961 so 
I. občinski proračun: 

dohodki 428,291.698 
izdatki 403,203.116 
a) presežek dohodkov nad 

izdatki 3,906.748 
b) presežek — blokirani del 21,181.834 

II. Proračunski skladi 
dohodki 188,845,516 
izdatki 127,008,198 
presežek dohodkov nad 
izdatki 61,837.318 

III, Rezervni sklad 
razpoložljiva sredstva 12,600.706 
porabljena sredstva — 
neizrabljena sredstva 11,340,635 
10% blokacija 1,260.071 

IV, 6 % obvezna rezerva 15,061.128 
razpoložljiva sredstva — 
porabljena sredstva — 
neizrabljena sredstva 15,061.128 

4. člen 
Presežek proračunskih dohodkov 

nad izdatki in blokirani del v skup- 
nem znesku 25,088.582 din se v ce- 

loti prenese v sklad negospodarskih 
investicij občine Domžale. 

5. člen 
Presežki dohodkov proračunskih 

skladov 61,837.318 din se v celoti 
prenesejo kot dohodki posameznega 
sklada. 

6. člen 
Neizrabljena sredstva rezervnega 

sklada iz leta 1961 v znesku 12,600.706 
se prenesejo v rezervni sklad občine 
Domžale naslednjega leta. 

7. člen 
Sredstva 6 % obvezne proračunske 

rezerve v znesku 15,061.128 se prene- 
sejo na poseben račun občinskega 
ljudskega odbora Domžale. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objava 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 400-9/62-6. 
Datum: 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r. 

369. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne 

uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni Ust FLRJ št. 51/53), 
7. točke 26. člena statuta občine Dom- 
žale in v skladu z določili zakona o 
proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59) izdaja občinski ljudski od- 
bor Domžale po sklepu seje občin- 
skega zbora in seje zbora proizva- 
jalcev z dne 26. aprila 1962 

ODLOK 
o ustanovitvi Zavoda za gospodarsko 

propagando Domžale 

1. člen 
Ustanovi se Zavod za gospodarsko 

propagando Domžale (v nadaljnjem 
besedilu: zavod) kot samostojen za- 
vod. 

Sedež zavoda je v Domžalah, Ko- 
lodvorska ulica št, 6. 

2. člen 
Naloge zavoda so: 
a) daje organizatorjem priredi- 

tev, sejmov in razstav v najem raz- 
stavne prostore, organizira in posre- 
duje vsa dela, ki so potrebna za iz- 
vedbo teh prireditev, kot so: aran- 
žiranje, propaganda, akvizicija in 
podobno; . 

b) oddaja prostore za politične, 
kulturne in družbene ter druge na- 
mene; 

c) opravlja propagandno, reklam- 
no in edicijsko dejavnost v zvezi s 
pospeševanjem gospodarstva in me- 
njavo blaga; 

č) opravlja lokalno založniško de- 
javnost. 

3. člen 
Dohodki zavoda so: 
a) dohodki, ki jih ustvarja zavod 

s svojo dejavnostjo; 
b) dotacije gospodarskih in dru- 

gih organizacij; 
c) dotacije občinskega ljudskega 

odbora; 
č) darila, posojila in drugi do- 

hodki. 
4. člen 

Zavod samostojno razpolaga s svo- 
jimi finančnimi sredstvi. 

5. člen 
Zavod ima naslednje sklade: 
a) sklad osnovnih sredstev; 
b) sklad obratnih sredstev; 
c) sklad skupne porabe; 
č) rezervni sklad. 

' g 6. člen 
Zavod je pravna oseba. 
Zavod ima pravila, ki jih pred- 

piše ustanovitelj. 

7. člen 
Organi zavoda so: svet zavoda, 

upravni odbor in direktor. 
Svet sestavlja 11 članov, od teh 

imenuje štiri člane ustanovitelj, štiri 
člane turistično društvo Domžale, tri 
člane pa izvoli izmed sebe kolektiv 
zavoda. 

Upravni odbor ima predsednika 
in 10 članov. Predsednika in pet čla- 
nov imenuje občinski zbor in zbor 
proizvajalcev. Direktor zavoda je po 
svojem položaju član upravnega od- 
bora. 

Direktorja imenuje in razrešuje 
ustanovitelj. 

8. člen 
Ustanovitelj zavoda je občinski 

ljudski odbor Domžale, ki izvršuje 
nasproti zavodu pravice ustanovite- 
lja in nadzoruje poslovanje zavoda. 

9. člen 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen Svet za blagovni promet in 
Svet za finance ObLO Domžale. 

10. člen 
Ta odločba se objavi v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 02-22/62-2. 
Datum: 26. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r 

OBČINA LITIJA 
370. 

Na podlagi 12. člena 1. odstavka 
15. člena in 50. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Ur. 1. LRS 
št. 19/52) na predlog Sveta za stano- 
vanjske in komunalne zadeve pri 
občinskem ljudskem odboru Litija 
izdaja občinski ljudski odbor Litija 
po sklepu seje občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev z dne 5. aprila 
1962 

ODLOK 
o določitvi kanalizacijske pristojbine 

sklada za gradnjo komunalnih 
naprav v občini Litija 

1. člen 
Za vzdrževanje, razširitev in ob- 

novo kanalizacijskega omrežja pobira 
sklad za gradnjo komunalnih naprav 
pri občinskem ljudskem odboru Li- 
tija kanalizacijsko pristojbino. 

Osnova za določanje višine ka- 
nalizacijske pristojbine je količina 
porabljene vode iz mestnega vodo- 
voda in lastnih vodnjakov. 

2. člen 
Kanalizacijska pristojbina se za- 

računava: 
1. industrijskim podjetjem; 

a) Predilnici Litija; 
b) Lesni industriji Litija; 
c) Tovarni usnja in krzna Šmartno; 
d) Kresniški industriji apna Kres- 
nice. 

2. Ostalim podjetjem, obrtnikom 
in ustanovam, ki so priključeni na 
obstoječo javno kanalizacijo na ob- 
močju mesta Litije in Smartna pri 
Litiji. 

3. člen 
Kanalizacijska pristojbina zna- 

ži za: 
a) industrijo 40 din za 1 m' porab- 

ljene vode; 
b) železnico 20 din za 1 m" porab- 

ljene vode; 
ri "Rtala podjetja, obrti in usta- 

nove po 15 din za 1 ms porabljen^ 
vode. 

4. člen 
Pristojbina se obračunava meseČ" 

no po količini porabljene vode in P0 

cenah, navedenih v 3. členu tega od* 
loka, ter je namenjena le za vzdrži 
vanje oziroma razširitev kanalizacije- 

5. člen 
S tem odlokom se z ozirom na 

spremembo koristnika kanalizacijske 
pristojbine ter dopolnitev 4. člena 
razveljavi odlok o določitvi kanali' 
zacijske pristojbine Splošnemu ko* 
munalnemu podjetju Litija, Brodat" 
ska ulica št. 4, kateri je objavljen V 
»Glasniku« št. 16/6-1961. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniKU 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-20/62-1/1. 
Datum; 5. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Stane Pungerčar 1. r. 

371. 
Na podlagi 15. člena zakona o pO" 

kopališčih (Ur. 1. LRS št. 49/55) " 
zvezi z odločbo 23. člena pravilnik3 

za izvrševanje zakona o pokopališči!' 
(Ur. 1. LRS št. 26/56), 3. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Ur. 1. FLRJ 
št. 2/59) ter 26. člena statuta občili 
Litija, je občinski ljudski odbor Li' 
tija na seji občinskega zbora in zbo* 
ra proizvajalcev dne 5. aprila 196» 
sprejel 

ODLOK 
o pokopališkem redu za pokopališč 

na območju občine Litija S 
1. člen 

Ta pokopališki red velja za poko* 
pališča v občini Litija. 

2. člen 
Verski pogrebi posameznih vero' 

izpovedi so dovoljeni, ako ne naspro- 
tujejo predpisom in pokopališkem11 

redu. 
3. člen 

Zemljišča in pokopališke njiVc 

zgoraj navedenih pokopališč so sploš- 
no ljudsko premoženje, ki ga uprav- 
lja občinski ljudski odbor Litija pre- 
ko Komunalnega podjetja Litija j" 
preko krajevnih skupnosti. 

4. člen 
Za grobove morajo skrbeti zakup- 

niki oziroma lastniki prostorov ^ 
grobove, ki so dolžni skrbeti, da S0 

grobovi opleti, trava pokošena, oko- 
lica grobov pa posuta s peskom. 

Sajenje in odstranjevanje okras- 
nih dreves ter namestitev spomif 
skih plošč na pokopališki zid je do" 
voljeno le v soglasju s pokopališki^1 

organom. Nizko okrasno grmičevja 
je treba redno vzdrževati. 

Na pokopališčih je prepovedan9 

vsaka vožnja z vozili, neprimern0 

petje in izvajanje glasbe. Prav tak? 
ni dovoljeno na pokopališče vodit' 
psov. 

5. člen 
Poškodovanje in ponesnaženj® 

grobov, nagrobnikov, spomenikov f 
okolice grobov, nasadov, stez in dru- 
gih naprav na pokopališčih je рг^ 
povedano. 

Smeti in odpadki, ostanki vence^ 
in podobno se smejo odlagati sam0 

na poseben odrejen prostor. 

6. člen 
Prostore za grobove določajo ^ 

oddajajo v uporabo za določen č®' 
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pristojni pokopališčni organi proti 
plačilu predpisane pristojbine. 

Višino pristojbine za zakup ozi- 
roma uporabo prostora za grobove 
določi Svet za komunalne zadeve 
občinskega ljudskega odbora Litija s 
posebno tarifo. 

7. člen 
Ce zakupniki oziroma uporabniki 

Prostorov za grobove ne skrbijo za 
vzdrževanje reda in čistoče grobov, 
Pokopališki organ lahko odredi, da 
se opravijo potrebna očiščevalna dela 
na stroške zakupnika oziroma upo- 
rabnika, ali pa odredi, da se grob 
Izravna. Rok, ki se določi za ureditev 
groba ali spomenika, ne sme biti 
krajši od 15 dni. 

Očiščevalna dela na stroške za- 
kupnika oziroma uporabnika ali iz- 
ravnava groba se lahko izvrši le ta- 
krat, če je bil zakupnik oziroma upo- 
rabnik opozorjen s pismenim obve- 
stilom. 

8. člen 
Zakupnik ali uporabnik prostora 

za grob lahko odstrani spomenike 
oziroma nagrobnike po poprejšnjem 
dovoljenju pokopališkega organa. 
Opustitev prostora za grob pred po- 
tekom uporabne dobe se mora nazna- 
niti pokopališčnemu organu. 

Z odstranjenimi nagrobniki in 
spomeniki razpolagajo zakupniki ozi- 
roma uporabniki, če pa teh ni, raz- 
polaga z njimi pokopališki organ. 

Grob se ne sme prekopati pred 
Potekom 10 let. 

9. člen 
Za vzdrževanje steza in nasadov, 

za čistočo, red in mir na pokopali- 
ščih, izkop jam, zasutje in napravo 
gomile in za pomoč pri raznih eks- 
humacijah skrbijo za to določeni gro- 
barji. 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 5000 dinar- 

jev se kaznujejo: 
— zakupniki oziroma uporabniki 

Prostora za grob, če ga ne vzdržujejo 
v skladu z načrtom o, razdelitvi gro- 
bov ter predpisi o ureditvi pokopa- 
lišč; 

— kdor zasadi ali odstrani okras- 
no drevje brez poprejšnjega dovolje- 
nja pokopališkega organa; 

— kdor namesti spominsko ploščo 
na pokopališki zid brez poprejšnje- 
ga dovoljenja pokopališkega organa; 

— kdor na pokopališčih moti red 
In mir z neprimernim petjem in 
glasbo, ali se drugače neprimerno 
obnaša; 

— kdor vozi po pokopališču z 
dvokolesom ali z drugim vozilom, ali 
kdor vodi na pokopališče pse; 

— kdor poškoduje ali ponesnaži 
Srobovc, nagrobnike, spomenike, oko- 
lico grobov, nasade, steze in druge 
naprave na pokopališčih; 

— kdor odstrani nagrobnik ali 
spomenik brez poprejšnjega dovolje- 
nja pokopališkega organa. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Številka: 010-17/62-1/1. 
Datum: 5. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Pungcrčar 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
372. 

Na podlagi 3. točke 26. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi in 3. 
Ostavka 168. člena zakona o pro- 
'afunih in financiranju samostojnih 
Zavodov (Uradni list FLRJ, št. 52/59) 
le občinski ljudski odbor Zagorje ob 

Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 20. IV. 
1962 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o 
izvršitvi proračuna občine Zagorje 

ob Savi za leto 1961 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 40-8/62-1 
Zagorje ob Savi, dne 20. 4 1962. 

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

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1961. 

Številka: 35-3/62-1. 
Datum: 28. marca 1962. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Zagorje ob 
Savi za leto 1961, sestavljen po do- 
ločbah Zakona o proračunih in o fi- 
nanciranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ štev. 52/59) in 
uredbe o izvrševanju proračunov in 
računovodskem poslovanju državnih 
organov in zavodov (Ur. list FLRJ, 
št. 53/55). 

2. člen 
Zaključni račun občine za leto 

1961 z zaključnimi računi proračun- 
skih skladov za leto 1961, zaključ- 
nim računom stalnega rezervnega 
sklada za leto 1961, zaključnim ra- 
čunom 6 % obvezne proračunske re- 
zerve za leto 1961 in 10 % obvezne 
proračunske rezerve za leto 1961 so 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki so znašali po občinskem za- 
ključnem računu za leto 1961: 

I. Po občinskem zaključnem ra- 
čunu: 

dohodki din 243,025.447 
— 10 odstotkov 

posebne rezerve din 6.31R.739 
din 236,706.708 

izdatki din 236,446.180 
presežki dohodkov 

nad izdatki din 260.528 
II. Po zaključnih računih prora- 
čunskih skladov: 

dohodki din 11,591.978 
izdatki din 4,309.036 
presežek dohodkov 

nad izdatki din 7,282.942 
III. Po zaključnem računu stal- 
nega rezervnega sklada: 

dohodki din 782.837 
izdatki — 
presežek dohodkov nad 

izdatki din 782.837 
IV. Po zaključnem računu 6-od- 
stotne obvezne rezerve: 

dohodki din 10,015.793 
izdatki — 
presežek dohodkov 
nad izdatki din 10,015.793 

V. Po zaključnem računu skupne 
rezerve gospodarskih organizacij: 

dohodki din 4,315.713 
izdatki — 
presežek dohodkov 

nad izdatki din 4,315.713 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po 

zaključnem računu občine v znesku 
din 260.528 se prenese kot dohodek 
v stalni rezervni sklad občine za 
leto 1962. 

5. Člen 
Presežek dohodkov proračunskih 

skladov v znesku din 7,282.942 se 
prenese kot njihov dohodek v na- 
slednje leto. 

6. člen 
Sredstva stalnega rezervnega 

sklada v znesku din 782,837 in skla- 
da skupne rezerve gospodarskih or- 
ganizacij v znesku din 4,315.713 se 
prenesejo kot dohodek v rezervni 
sklad občine v naslednje leto. 

7. člen 
Sredstva 6 % obvezne proračun- 

ske rezerve v znesku din 10,015.793 
se prenesejo na poseben račun ob- 
činskega ljudskega odbora Zagorje 
ob Savi. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Koleno 1. r. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc 1. r. 

373. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, štev. 19/52), 1. člena Uredbe o 
začasnem načinu ureditve prispevka 
investitorjev k stroškom za pripravo 
in komunalno ureditev stavbnih 
zemljišč (Uradni list FLRJ, številka 
19-341/59) in 26. člena statuta občine 
Zagorje ob Savi je Občinski ljudski 
odbor Zagorje ob Savi na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 28. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o prispevkih investitorjev k stro- 
škom za pripravo in komunalno ure- 
ditev stavbnih zemljišč (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 
6/61-57) in popravka tega odloka 
(Glasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 

ljana, štev. 86/61-464). 
Prečiščeno besedilo odloka pa se 

glasi: 
1. člen 

Investitorji, ki gradijo objekte v 
mestih in naseljih mestnega značaja, 
ki so določeni v občini Zagorje ob 
Savi kot gradbeni okoliš, so dolžni 
trpeti stroške za pripravo in komu- 
nalno ureditev stavbnega zemljišča, 
na katerem izvajajo gradbena dela. 

Prispevek se odreja investitorjem 
od predračunske vsote v naslednjih 
višinah: 

a) gospodarske in družbene orga- 
nizacije 10 %, 

b) individualni privatni gradi- 
telji 4 %, 

c) individualni privatni graditelji 
vrstnih hiš ali zadružna gradnja 3 "Je. 

Graditeljem pod b) in c), ki so so- 
delovali v NOB, vsem 70 % in več 
odstotnim invalidom se zniža komu- 
nalni prispevek na 2 %. 

2. člen 
Investitor je dolžan plačati prvo 

tretjino od skupne vsote komunal- 
nega prispevka pred izdajo lokacij- 
skega dovoljenja, drugo tretjino pred 
izdajo gradbenega dovoljenja in tret- 
jo tretjino pred izdajo uporabnega 
dovoljenja (tehnični pregled objekta) 
in to na račun štev. 600-28-68429/8 
pri Narodni banki Zagorje ob Savi. 

3. člen 
Potrdilo o vplačilih po členu 2 

odloka priloži Investitor k prošnjam 
za izdajo posameznih dovoljenj. 

4. člen 
Kot stroški za pripravo in komu- 

nalno ureditev stavbnega zemljišča 
se smatrajo stroški, ki so navedeni 
v 2. členu uredbe o začasnem načinu 
ureditve prispevka investitorjev k 
stroškom za pripravo in komunalno 
ureditev stavbnih zemljišč. 

5. člen 
Individualno ali kolektivno po- 

godbo sklene z investitorji v smislu 
3. odstavka 4. člena Uredbe o začas- 
nem načinu ureditve prispevka inve- 
stitorjev k stroškom za pripravo in 
komunalno ureditev stavbnih zem- 
ljišč občinski ljudski odbor. 

374. 
Na podlagi 13. člena Zakona o 

stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
FLRJ, štev. 16/59, 47/59, 27/60 in 
12/62), 3. člena in 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 2/59) in 2. točke 26. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora proizvajalcev dne 28. III. 
1962 sprejel 

ODLOK 
o hišnem redu. 

1. člen 
Ta odlok velja za vse stanovanj- 

ske hiše v občini Zagorje ob Savi. 

2. člen 
Nosivec stanovanjske pravice se 

sme vseliti v stanovanje šele po skle- 
nitvi stanovanjske pogodbe, razen če 
predpisi zakona o stanovanjskih raz- 
merjih določajo drugače (Člen 134/2, 
143/3 in 134/4 Zakona o stanovanj- 
skih razmerjih). 

Stanovanjsko pogodbo je mogoče 
skleniti samo na podlagi odločbe sta- 
nodajavca, s katero ta oddaja stano- 
vanje, če zakon o stanovanjskih 
razmerjih predpisuje, da se izdaja 
taka odločba (člen 127 Zakona o sta- 
novanjskih razmerjih). 

Stanodajavec, ki te odločbe iz- 
daja, mora 1 izvod odločbe dostaviti 
v vednost pristojnemu ■ hišnemu 
svetu. 

3. člen 
Stanovanjsko pogodbo skleneta 

nosilec stanovanjske pravice in hiš- 
ni svet kot predstavnik stanovanjske 
hiše ali nosilec stanovanjske pravice 
in lastnik družinske stanovanjske 
hiše oziroma lastnik posameznega 
dela hiše. 

En izvod sklenjene pogodbe mora 
hišni svet oziroma lastnik hiše ozi- 
roma lastnik posameznega dela hiše 
dostaviti v evidenco stanovanjskemu 
organu občinskega ljudskega odbora 
v 3 dneh po podpisu pogodbe. 

4. člen 
Stanovanjska pogodba mora biti 

sklenjena v pismeni obliki. Stano- 
vanjska pogodba, ki ni sklenjena v 
pismeni obliki, nima pravnega učin- 
ka. Določbi prejšnjih dveh stavkov 
veljata tudi za spremembe stano- 
vanjske pogodbe. 

5. člen 
Po sklenitvi stanovanjske pogod- 

be mora predsednik ali določen član 
hišnega sveta oziroma lastnik dru- 
žinske stanovanjske hiše ali lastnjk 
stanovanja izročiti nosilcu stanovanj- 
ske pravice stanovanje v uporabo. 

6 člen 
Ob izročitvi stanovanja nosilcu 

stanovanjske pravice se mora sesta- 
viti poseben zapisnik, vanj se vpi- 
šejo podatki o stanju, v kakršnem 
je bilo stanovanje in naprave v sta- 
novanju ob izročitvi ter pomanjklji- 
vosti, ki so bile tedaj ugotovljene. 

Ta zapisnik podpišeta pogodbeni 
stranki. 

V primeru, da ena od pogodbe- 
nih strank noče pristopiti k podpisu 
zapisnika, obvesti nasprotna stranka 
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o tem stanovanjski organ občinskega 
ljudskega odbora. 

7. člen 
Hišni svet oziroma lastnik dru- 

žinske stanovanjske hiše oziroma 
lastnik posameznega dela hiše mora 
v 3 dneh pismeno obvestiti stano- 
vanjski organ občinskega ljudskega 
odbora in stanodajalca, da je sta- 
novanje v njegovi hiši izpraznjeno. 

V obvestilu mora hišni svet ozi- 
roma lastnik navesti tudi datum iz- 
praznitve stanovanja in prejšnjega 
uporabnika stanovanja. 

8. člen 
Skupni prostori in skupne napra- 

ve (odprte kleti, stopnišča, hodniki, 
terase, pralnice, sušilnice, vodnjaki 
itd.) morajo biti na razpolago vsem 
stanovalcem hiše. 

9. člen 
Nosilec stanovanjske pravice mo- 

ra ravnati pri skupni uporabi sta- 
novanja skrbno in varovati stanova- 
nje pred okvarami in poškodbami. 

Nosilec stanovanjske pravice mora 
uporabljati stanovanje na tak način, 
da drugih nosilcev stanovanjske pra- 
vice ne ovira v mirni uporabi nji- 
hovih stanovanjskih prostorov. 

Prepovedano je: 
1. uporabljati stanovanje in skup- 

ne prostore in naprave v nasprotju 
z njihovim namenom, razen v pri- 
meru, če sme nosilec stanovanjske 
pravice uporabljati stanovanjske pro- 
store za poslovno dejavnost po po- 
prejšnjem dovoljenju stanovanjskega 
organa občinskega ljudskega odbora, 
ter na način, ki povzroča prekomer- 
no obrabo, 

2. uporabljati vodovodne, elek- 
trične, plinske, ogrevalne in druge 
naprave in inštalacije na način, ki 
povzroča okvare, 

3. hraniti kurjavo, sekati drva ali 
drobiti premog v prostorih, ki niso 
za to določeni, 

4. prekomerno močiti tla in ribati 
parkete z vodo, 

5. ob deževnem vremenu imeti 
navzven spuščene lesene rebrače, 

6. prati in sušiti večje kose perila 
v stanovanjih, če je na razpolago 
pralnica ali prostor za sušenje, razen 
če se pere s pralnimi napravami, ki 
ne povzročajo škodo v stanovanju, 

7. metati odpadke ali druge pred- 
mete v stranišča in vodovodne 
školjke ali odtočne cevi in kanale, 

8. pisati, pritrjevati objave, na- 
znanila in obvestila na mesta, ki 
niso za to določena, ali na kakršen 
koli drug način zamazati, poškodo- 
vati ali ponesnažiti notranje prosto- 
re hiše, 

9. polivati kurivo z bencinom ali 
z drugimi hitro vnetljivimi tekoči- 
nami, 

10. poškodovati nasade, vrtove, 
parke, lepotično grmičevje in druge 
ureditve pri hiši, 

11. brez potrebe puščati, da teče 
voda, ali da gori luč v skupnih pro- 
storih, kratiti uporabo plina, vode in 
električnega toka, 

12. zastavljati veže, hodnike, stop- 
nišča ali dvorišča s kakršnimi koli 
predmeti, 

13. zlagati drva izven prostora, 
ki ga določi hišni svet oziroma last- 
nik hiše. 

14. opuščati zatiranje mrčesa v 
stanovanju. 

10. člen 
Nosilec stanovanjske pravice trpi 

stroške za popravilo v stanovanju 
ali drugih delih hiše, ki jih povzroči 
po svoji krivdi. 

Za stroške popravil, ki jih po- 
vzroči po svoji krivdi član njegovega 
gospodinjstva, njegov podstanovalec 
ali kdo drug, za katerega pa on od- 

govarja, je nosilec stanovanjske pra- 
vice solidarno odgovoren skupaj z 
njimi. 

11. člen 
Nosilec stanovanjske pravice je 

dolžan trpeti ustrezni del stroškov 
za uporabo skupnih prostorov in na- 
prav v hiši in stroške tekočega vzdr- 
ževanja stanovanja, ki so določeni 
s posebnim predpisom občinskega 
ljudskega odbora. 

12. člen 
Nosilec stanovanjske pravice mo- 

ra ob izselitvi iz stanovanja izročiti 
v uporabo vse prostore v takem sta- 
nju, kakor jih je prejel, upoštevaje 
normalno obrabo. Stanje prostorov 
se ugotovi z zapisnikom ob izselitvi 
v navzočnosti predstavnika hišnega 
sveta oziroma lastnika hiše oziroma 
stanovanja, dotedanjega nosilca sta- 
novanjske pravice. 

Ob izselitvi je nosilec stanovanj- 
ske pravice dolžan izročiti hišnemu 
svetu oziroma lastniku hiše vse klju- 
če stanovanja vežnih vrat in ostalih 
prostorov, kakor tudi listino o oce- 
nitvi stanovanja. 

13. člen 
Vsaka stanovanjska hiša mora 

imeti seznam stanovalcev. Seznam 
nosilcev stanovanjske pravice mora 
biti izobešen na vidnem mestu v 
hiši. Seznam mora obsegati imena in 
priimke nosilcev stanovanjske pra- 
vice z vsemi stanovalci, navajati čla- 
ne hišnega sveta ter ime in priimek 
hišnika. Razen tega ne sme vsebo- 
vati nobenih drugih podatkov. 

14. člen 
Hišni svet oziroma lastnik dru- 

žinske stanovanjske hiše je dolžan; 
1. praviloma enkrat na leto pre- 

gledati stanovanjske prostore v 
navzočnosti nosilca stanovanjsko 
pravice, o nameravanem pregieuu 
mora hišni svet oziroma lastnik po- 
prej obvestiti nosilca stanovanjske 
pravice, in sicer najmanj 24 ur prej. 

2. določiti sporazumno z nosilci 
stanovanjske pravice v hišah, ki 
nimajo hišnika, osebo, ki hrani klju- 
če skupnih prostorov, 

3. skrbeti, da se ob državnih pra- 
znikih in drugih svečanih priložno- 
stih izobesijo zastave, 

4. občasno pregledati dimne na- 
prave in priprave za gašenje požara, 

5. določiti sporazumno z nosilcem 
stanovanjske pravice vrstni red upo- 
rabe pralnice, sušenje perila na kra- 
ju, ki je za to določen ter prostor 
in čas za iztepanje. 

15. člen 
Natančnejša pravila o Izvrševanju 

hišnega reda sprejme zbor stano- 
vavcev stanovanjske hiše. 

16. člen 
Hišni red mora biti Izobešen na 

vidnem mestu v hiši. 

17. člen 
Izvajanje tega odloka nadzoruje 

stanovanjski organ občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje preko hišnih 
svetov, lastnikov stanovanjskih hiš 
ali lastnikov stanovanj. 

18. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 din 

se kaznuje za prekršek, kdor krši 
določbe 9. do 13. člena tega odloka. 

19. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 din 

se kaznuje za prekršek predstavnik 
hišnega sveta oziroma lastnik dru- 
žinske stanovanjske hiše, oziroma 
lastnik stanovanja, ki neupravičeno 
nadleguje nosilca stanovanjske pra- 
vice s pregledovanjem stanovanja 

brez pravega razloga, ali ki ga po- 
prej ne obvesti o nameravanem pre- 
gledu. 

20. člen 
Za prekrške se kaznuje po ustrez- 

nih predpisih: 
a) po 1. točki 177. člena zakona 

o stanovanjskih razmerjih z denarno 
kaznijo do 100.000 din, kdor se vseli 
v stanovanje brez poprejšnje odloč- 
be, s katero mu je dano stanovanje, 
če ta zakon odloča, da mora biti iz- 
dana taka odločba, 

b) po 1 točki 178, člena Zakona 
o stanovanjskih razmerjih z denarno 
kaznijo do 50.000 din, kdor se vseli 
v stanovanje, ne da bi poprej skle- 
nil stanovanjsko pogodbo za to sta- 
novanje, če ta zakon določa, da mora 
skleniti tako pogodbo, 

c) po 20. členu Odloka o varstvu 
in uporabi komunalnih naprav, higi- 
enskih pogojih In zunanjem izgledu 
krajev na območju občine Zagorje ob 
Savi (Glasnik št. 20/62) z denarno 
kaznijo do 5000 din, kdor v mestih 
iztepa karkoli na javne prostore, iz- 
tepa karkoli iz višjih etaž, če to lah- 
ko ogroža zdravje ljudi ali lahko po- 
vzroči'škodo, razen v primerih, v ka- 
terih dovoljuje iztepanje na za to 
določenih prostorih ter ob določenih 
pogojih hišni svet oziroma lastnik 
hiše, zrači posteljnino ali suši perilo 
na uličnih oknih, uličnih balkonih 
ali ulicah samih, 

č) po 4. točki 8. člena Odloka 
okrajnega ljudskega odbora Ljublja- 
na o javnem redu in miru (Glasnik 
št. 37/60) z denarno kaznijo do 20.000, 
kdor izziva k pretepu, neredu ali 
prepiru, smeši, nadleguje ali ogroža 
državljane, 

d) po 4. točki 8. člena Odloka 
okrajnega ljudskega odbora Ljublja- 
na o javnem redu in miru (Glasnik 
št. 70/60) z denarno kaznijo do 20.000 
din, kdor ima v stanovanju pse, mač- 
ke ali večje število ptičev brez do- 
voljenja hišnega sveta oziroma last- 
nika hiše, 

e) po 1. točki 18. člena Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS št. 38/59) z denar- 
no kaznijo do 10.000 din, kdor po- 
stavi pred zgradbo ali pred ograjo 
ali na zgradbo ali na ograjo kakšen 
predmet ali vrže ali zlije na ulico 
karkoli, kar bi lahko poškodovalo 
ljudi ali jim prizadejalo kakršno 
koli škodo, 

f) po 2. točki 17. člena Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS, št. 38/59) z denarno 
kaznijo do 10.000 din, kdor občutno 
moti okolico s hrupom ali ropotom 
ali z razgrajanjem v zasebnem pro- 
storu, kdor kakorkoli moti nočni mir 
In počitek, 

g) po 4. točki 18. člena Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS, št. 38/59) z denarno 
kaznijo do 10.000 din, kdor razobesi 
raztrgano, zamazano ali sicer nepri- 
merno zastavo ali ne odstrani zasta- 
ve, transparentov ali drugih prilož- 
nostnih okraskov potem, ko mine 
razlog za izobešenje, 

h) po 5. točki 47. člena temelj- 
nega zakona o varstvu pred poža- 
rom (Uradni list FLRJ, št. 18/56) z 
denarno kaznijo do 10.000 din ali z 
zaporom do 30 dni, kdor ima v po- 
sesti ali hrani vnetljive ali eksplo- 
zivne snovi in snovi, iz katerih so 
razvijajo strupeni plini, proti pred- 
pisom o posesti in hranitvi takih 
snovi. 

21. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Ko začne veljati ta odlok, pre- 
neha veljati odlok občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi o hiš- 

nem redu št. 01/1-729/1 z dne 23. fe- 
bruarja 1956, objavljen v Uradnem 
vestniku okraja Trbovlje št. 5/56. 

Številka: 36-6/62-1 
Zagorje, dne 28. 3. 1962. 

, Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Koleno 1. r. 

375. 
Na podlagi 82. člena in 3. odstav- 

ka 86. člena Uredbe o ustanavljanju 
podjetij in obrtov (Uradni list FLRJi 
št. 51/53) 49. člena Temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Ur- 
list FLRJ, št. 51/53) in 26. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je Ob- 
činski ljudski odbor Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 20. aprila 
1962 sprejel 

ODLOČBO 
o pripojitvi Doma učencev v gospo- 
darstvu Zagorje ob Savi k Rudnika 

rjavega premoga Zagorje. 

1. 
Dom učencev v gospodarstvu Za- i 

gorje ob Savi se pripoji v celoti Rud- 
niku rjavega premoga Zagorje ob 
Savi s prenosom vseh osnovnih sred- 
stev brez plačila. 

2. 
Delo v zvezi s prenosom mora 

opraviti likvidacijska komisija do 
30. aprila 1962. 

3. 
Primanjkljaj, ki ga je napravil 

»Dom« po prvem januarju 1962 do 
zaključno 30. IV. 1962, bremeni go- 
spodarske organizacije in ustanove, 
katerih učenci so v oskrbi v »Domu«- 

4. 
S 1. majem 1962 se »Dom« briše 

v registru in preneha poslovati kot 
zavod s samostojnim financiranjem' 

5. 
Odločba se objavi v »Glasniku«, 

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

St. 022/8—4/62—1. 
Datum: 20. aprila 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc, 1. r. 

VSEBINA 
Vabilo na 45. sejo obeh zborov OLO- 

368 Odlok o občinski dokladi na dohod- 
ke od kmetijstva, samostojnih po- 
klicev in premoženj za leto 1962 ob- 
čine Cerknica. 

367 Odlok o ustanovitvi sklada za ko- 
munalne potrebe družbenega stan- 
darda občine Cerknica. 

368 Odlok o potrditvi IzvrSitve proraču- 
na in proračunskih skladov za leto 
1961 občine Domžale. 

369 Odločba o ustanovitvi Zavoda za 
gospodarsko propagando občine 
Domžale. 

370 Odlok o določitvi kanalizacijske pri- 
stojbine sklada za gradnjo komunal- 
nih naprav občine Litija. 

371 Odlok o pokopališkem redu za P0"* 
kopališča na območju občine Litija- 

.372 Odlok o potrditvi zaključnega ra- 
čuna o Izvršitvi proračuna za Ic^0 

1962 občine Zagorje ob Savi. 
373 Odlok o spremembah In dopolnitvaj) 

odloka o prispevkih investitorjev " 
stroškom za pripravo in komunalo'' 
ureditev stavbnih zemljišč občin® 
Zagorje ob Savi. 

374 Odlok o hišnem redu občine Zagor- 
je ob Savi. 

375 Odločba o pripojitvi Doma učence^ 
v gospodarstvu Zagorje k RudnlKJ1 

rjavega premoga Zagorje ob SaV*' 


