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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA 
LJUBLJANA-BEZIGRAD 

459. 
1 Na podlagi 13. odstavka II. toč- 
je V. delo — občinski prometni 
jjavek — prečiščenega besedila ta- 
P,® piometnega davka (Uradni list 
f^Rj gt. 19/61, 6/62), 1. člena ured- 
?,® o prometnem davku (Uradni list 
•LRJ 5tev. 27/61. 31/61, 45/61) in 2. 
.^ke 50. člena zakona o občinski!) 
Judskih odborih (Uradni list LRS 

19/52) je občinski ljudski odbor 
JJubljana-Bežigrad na seji občin- 
j^ega zbora in na seji zbora pro- 
1гтајаусеу dne 11. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
uvedbi dopolnilne stopnje občin- 

4«®Q Promctnc(?a davka po stopnji /• na žagani les vseh vrst hlodo- 
'"e, razen bukve, ki imajo v 

prometu zasebniki. 

1. člen 
Dopolnilna stopnja občinskega 

^ometnega davka za rezan les vseh 
,.rs,t hlodovine, razen bukve, v vl- 

•U 25 0/o se zaračuna po davčni 
snovi 28.000 dinarjev v tistih pri- 

."erili, kjer les ne gre v prodajo, 
emveč se uporabi za lastno blagov- 

jn
0 Proizvodnjo (na žagah razrezana 

istna hlodovina ali direktno od 
RoizVajavca kupljena hlodovina za astne potrebe). 

Io fakturnem iznosu se plača 
tako po stopnji 25 '/t v tistih 

Primerih, kjer individualni proiz- 
aJavci prodajajo rezan les vseh 
'st hloclovine, razen bukve. 

2. člen 
n Na območju občine Ljubljana- 

ezigrad se plačuje dopolnilna stop- 
.itt občinskega prometnega davka 

Prvega člena tega odloka, ki je 
^'"cnjen za prodajo, v višini 25 0/e 

davčni osnovi, ki velja tudi za 
računavanje zveznega prometne- bft davka. 

3. člen 
0, ^?Prostitev plačila dopolnilnega 
jamskega prometnega davka za 
j V*an les po navedeni stopnji se 
le 

0 Prizna izjemoma lastnikom . Su oziroma gozdnim posestnikom, 
bp P^'ebujojo les za lastne potre- v, • kolikor k proSnji za oprostitev 
« ustrezno dokumentacijo 
lsti>jnega gradbenega organa. 

4. člen 
s Za izvrševanje tega odloka skrbi 
0}?I nZa <lru^'5cnl P'an in finance 
in t'a''0 ustrezOa navodila p glede obveznosti plačevanja 
nt! ;em odlokil uporabljajo določbo 
""stoječih predpisov. 

5. člen 
, * uveljavitvijo določil tega od- а se razveljavijo vsi poprejšnji 

odloki ObLO Ljubijana-Bežigrad in 
bivšega ObLO Ljubljana-Crnuče, ki 
so določali osnovo za obračun zvez- 
nega prometnega davka za rezan 
les. 

6. člen 
Odlok začne veljati od dneva 

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

Številka: 421-15/62-1. 
Dftum: 22. maj 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Stane Koman 1. r. 

460. 
Na podlagi 31. člena zakona o 

cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27/61) in 27. člena statuta občine 
Ljubliana-Bežigrad je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bežigrad 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajavcev dne 13. aprila 
1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada občine 

Ljubljnna-Bežigrad. 

1. člen 
Ustanovi se cestni sklad občine 

Ljubljnna-Bežigrad (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

2. člen 
Namen sklada je zbiranje in za- 

gotovitev sredstev za vzdrževanje, 
rekonstrukcijo in gradnjo javnih 
cest na območju občine Ljubljana- 
Bežigrad. 

3. člen 
Sredstva sklada so: 
1. dohodki za financiranje, vzdr- 

ževanje, rekonstrukcijo in gradnje 
cest, ki pripadajo občini Ljubljana- 
Bežigraa po zakonu o cestah, pod- 
jetjih in drugih predpisih; 

2. dotacije iz občinskega pro- 
računa; 

3. drugi dohodki (druge dotacije, 
pomoči in darila). 

Sklad lahko tudi najema poso- 
jila. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za 

vzdrževanje javnih cest brez po- 
vračila. 

Sredstva sklada se dajejo za re- 
konstrukcije in gradnjo javnih cest 
praviloma brez povračila, lahko pa 
v skladu s pravili tudi proti vračilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila: s pravili so 

določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. 

Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor sklada sestav- 
ljajo: 

— predsednik in 2 člana, ki jih 
imenuje občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Bežigrad, 

— štirje člani, ki jih delegirajo: 
1. Komunalno podjetje »Brinje- 

Bežigrad«, 
?. Turistično društvo Bežigrad, 
3. Postaja LM Bežigrad, 
4, Cestno podjetje Bežigrad. 
Mandatna doba članov uprav- 

nega odbora traja 2 leti. 

7. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti tele zadeve: 
L sprejme pravila sklada; 
2. sprejema finančni načrt sklada; 
1 odloča o dajanju sredstev iz 

sklada; 
4. spremlja izvrševanje del, ^za 

katera so dana sredstva sklada; 
5. sprejema sklepni račun sklada; 
6. opravlja druge naloge, ki so 

mu dane s pravili sklada in drugi- 
mi predpisi ter smernicami sveta 
za komunalne zadeve. 

8. člen 
Sklad posluje po določbah zako- 

na o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki za vsako leto 
se določijo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du z družbenim planom upravni 
odbor sklada. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celot- 

ne rezerve, letna vlaganja in rok, 
do katerega mora rezerva doseči 
določeno višino, določi svet za ko- 
munalne zadeve ObLO Ljubljana- 
Bežigrad na predlog upravnega od- 
bpra sklada. 

10. člen 
Odredbodajavec za kršitev fi- 

nančnega načita sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
flan, ki ga predsednik pooblasti. 

11. člen 
Sredstva sklada so naložena pri 

banki, ki votli proračunsko poslo- 
vanje občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad. 

12. člen 
Administrativne in tehnične po- 

sle sklada opravlja oddelek za fi- 
nance ObLO Ljubljana-Bežigrad. 

13. člen 
Sedanji občinski cestni sklad se 

odpravi z 31. decembrom 1961. Ne- 
porabljena sredstva in obveznosti 
tega sklada, vštevši sredstva, ki so 
b^kirana z rezervo, preidejo na 
ceMni sklad občine Ljumjana-Beži- 
gfad, ki se ustanavlja s tem od- 
lokom. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 020-3/62-1. 
Ljubljana, dne 28. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stane Koman 1. t. 

OBČINA 
LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK 

461. 
Na podlagi 14. in 39. člena te- 

meljnega zakona o proračunih in 
o financiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 5Ž-847/59) in 
5. točke 27. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajavcev dne 9. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik za 

leto 1962. 

1. člen 
V 2. členu določeni odstotek ude- 

ležbe na skupne vire dohodkov so 
od sedanjih 21,5 zviša na 30. 

2. člen 
Za 4. členom se doda nov 4. a 

člen, ki se glasi: »Svet za družbeni 
plan in finance je pooblaščen, da 
zaradi varčevanja na predlog uprav- 
nega organa, pristojnega za finance, 
in na podlagi izvršene analize pri- 
liva proračunskih dohodkov zniža 
potrošnjo proračunskih sredstev po 
posameznih delih, jzvzemši za oseb. 
ne izdatke.« 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

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

Ste.: 40-18/62. 
Ljubljana, 9. junija 1962. 

' Predsednik 
občinskega ljudskega odbom' 

Ivan Rome 1. r. 

462. 
Na podlagi določb odloka o ia- 

jonizaciji kmetijske proizvodnje v 
okraju Ljubljana (Glasnik štev. 79- 
60/60) in 4. člena zakona o izkori- 
ščanju kmetijskega zemljišča (Ur. 
list FLRJ št. 43-707/59) je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
ha seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajavcev dne 9. junija 
1962 sprejo] 



STRAN 108 
o*, »i 

ODLOK 
o rajouizaciji sadjarske proizvodnje 
in o agroleuničnih ukrepih na ob- 
novljenih nasadih v občini Ljub- 

Ijana-Vič-Rudnik. 

i, člen 

investicijskih programov. Pri ob- 
novi sadovnjakov nc morejo biii 
strnjene površine pri pečkatem sad- 
ju manjše od 5 ha. 

5. člen 
Na vseh zemljiščih je treba 

opraviti rigolanie pred saditvijo do Da se zagotovi smotrno izkori- ooraviu ngomnje prea saauvijo m 
ščanje kmetijskih zemljišč za sad- globine 60cm. Da je zemljišče pn- 
jarsko proizvodnjo, se v občini meino za rigolanje, odloČ! za kme- 

jubljana-Vič-Hudnik določita na- fjstvo pristojni upravm organ ob- 
s/ednja sadjarska okoliša: Babna finskega ljudskega odbora. 
gora in Hruševo. 

2. člen 
V okoliših, navedenih v 1. členu 

odloka, je treba izvrši-ti obnovo sa- 
dovnjakov na naslednjih kmetijskih 
površinah: 

a) v katastrski občini Babna go- 
ra na pare. št.: 

1073, 1074, 1075, 1080, 1086, 1089, 
1218, 1219. 1223, 1224, 1226, 1227, 1228, 
1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 1235, 1242, 
1243, 1244, 1246, 1253, 1254, 1300, 1301, 
150з', 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1320. 
1322, 1323, 1325, 1333, 1351, 1352, 1353, 
1357, 1360, 1361, 1364, 1365, 1367, 1371, 
1374, 1375, 1377, 1378, 1383, 1384, 1386, 

6. člen 
Pred saditvijo je treba vsa zem- 

ljišča temeljito pognojili s hlev- 
skim gnojem in umetnimi gnojili. 
Gnojila nai se trosijo pred rigo- 
lanjcm. Količine gnojil in njihovo 
razporeditev po letih bo določal in- 
vesticijski program obnove. 

7. člen 
Zaradi zatiranja bolezni in škod- 

ljivcev na sadnem drevju je treba 
izvajati v nasadih dvakratno zim- 
sko škropljenje, dvakratno Škrop- 
ljenje pred cvetenjem in najmanj 
štirikratno škropljenje po cvetenju. 

Katera kemična sredstva se mo- 
rajo uporabiti za škropljenje ter ▼ 

1. člen 
V odloku o višini dnevnic za 

u;a(!nu potovanja, o nadomestilu za 
ločeno življenje in kilometrini zu 
uslužbence občinskega ljudskega 
odbora Ljubijana-Vič-Rudnik, nje- 
govih zavodov in organizacij se 2. 
člen spremeni in dopolni teko, da 
se glasi: 

Dnevnica uslužbencev občinskih 
organov znaša: 

1. za uslužbence, razvrščene do 
vštetega XI. plačilnega razreda in 
za tehnično osebje — 2000 din; 

2. za uslužbence, razvrščene od 
X. plačilnega razreda navzgor — 
2500 din. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 114-2/62. 
Ljubljana, 9. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

OBCIHfi ТВБ0ШБ 
464. 

— dohodki 229,475.1^ 
— izdatki 209,646.00« 
— posebna rezerva 19,829.1^0 

2. Sklepni račun proračunskih skla* 
dov: , 
— dohodki 15,915.09? 
— izdatki 12,273.7®' 
— presežek dohodkov 

nad izdatki 3,641.33' 
3. Sklepni račun stalnega rezervne- 

ga sklada: 
— dohodki 2,482.6*' 
— izdatki 2,400.000 
— presežek dohodkov , 

ned izdatki 82.6« 

2. člen 
Posebna rezerva občinskega pro* 

računa za leto 1960 v znesku 19 ro1' 
lijonov 829.140 din so prenese v let0 

1961 kot proračunski dohodek. Prc' 
sežek dohodkov nad izdatki profj' 
čunskih skladov v znesku 3,461.3'' 
dinariev se prenese v leto 1961 ko' 
dohodek proračunskih skladov. 

Presežek dohodkov nad izdfttk' 
stalnega rezervnega sklada v zl>®j 
sku 82.643 din se prenese v leto 19®* 
kot dohodek rezervnega sklada ob* 
čine. 

3. člen 
Sklepni račun o izvršitvi pror®' 

1388, 1392, Ш5, 1402, 1403, 1405, 1 , koncentraciji, določi stro- 
1412, 1414, 1417, 1418, 1421, 1424, 1428, kovna kmetijska služba. Ta služba 
1429, 1430, 1431, 1437, 1438, 1447, 1449, tudi določa sredstva za učinkovito 
1451/1, 1451/2, 1452, 1453, 1456, 1458, zavarovanje nasadov proti volu- 

!!ao !а7п' I/itI' Итч il?« ilftV ^ sadovnjaku se lahko gojijo nih zavodov (Uradni list FLRJ, št. jačunom stalnega rezervnega skla* 1469, 1470, 1471, 1473, , , , p0]js]ce kulture, ki jih določi organ 52-847/59) in 3. točke 26. tlena sta- dg za 1е{0 i^(,o јп pregled proračun* 
1489, 1495/1, 1495/2, 1497, 1498, 1499, oz_ služba, ki je navedena v prejš- tuta občine Trbovlje je občinski skih dohodkov ter pregled prore* 

Na podlagi 168. Člena in diugega Јиаа občine Trbovlje za leto l^f 
odstavka 171. člena zakona o pro-. s sklepnimi računi - proračunski!1 

računih in o financiranju samostoj- skladov za leto 1960 ter s sklepniD1 

1502, 1506, 1507, 1508, 1509, 1512, 1514, njem odstavku tegtt člena. 
1517, 1518, 1556, 1557, 1560, 1566, 1568, 
1570, 1571, 1573, 1592, 1598/1, 1606, 
1607, 1609, 1611, 1612, 1707. 1708, 1709, 
1711, 1713, 1715, 1718, 1719, 1730, 1731, 
1735, 1736, 1741, 1744, 1750/2, 1987, 
1988, 1989, 1993, 1996, 2002, 2003. 

b) v katastrski občini Sujica na 
pare. št.: 

1557, 1558, 1559, 1562, 1564, 1565, 
1574, 1575, 1576, 1577. 1578, 1579, 1580, 
1581, 1582, 1583, 1585. 1586. 1587, 1588, 
1589, 1590, 1612, 1613, 1634, 1635, 1638, 
1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 
1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1656, 
1657, 1658/1, 1658/2, 1660, 1661, 1662, 
1663/1, 1663/2, 1664, 1671, 1672, 1673, 
1674, 1675. 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 
1681, 1682, 1683, 1684/1, 1684/2, 1685, 
1686, 1738, 1739, 1740, 1745, 1746/1, 
1746/2, 1747, 1748, 1749. 

Kmetijska .zemljišča, na katerih 
bo še potrebno izvršiti obnovo sa- 
dovnjakov in opraviti agrotehnične 
ukrepe, ki niso zajeta v tem odloku, 
bo ljudski odbor določil naknadno. 

3. člen 
Na kmetijskih zemljiščih, ki so 

navedena v prejšnjem členu tega 
odloka, je treba saditi prvovrstni 
material iz priznanih drevesnic, in 
sicer: 

a) jablane sorte: jonothan, zlata 
parmena, koksoražna reneta, rdeči 
in zlati delicious in richared; 

b) hruške sorte: viljemovka, bo- 
skovka, pastorjevka in kleržo; 

c) ribez sorte: goliat, welington 
XXX, rosenthal ali silvergieters. 

Katere sorte sadnih dievcs je 
treba saditi na določenih kmetijskih 
zemljiščih, določa investicijski pro- 
gram. 

4. člen 
Obnova sadovnjakov je dovolje- 

8. Člen 
Sadno drevje je treba vsako 

leto obrezovati po navodilih stro- 
kovne kmetijske službe. 

9. Člen 
Ce se obdelovavec kmetijskega 

zemljišča v državljanski lastnini 
brez opravičenega razloga ne drži 
ukrepov, ki so določeni s tem od- 
lokom, lahko v smislu 92. čl. zakona 
o izkoriščanju kmetijskega zemlj>i- 
šča (Ur. list FLRJ št. 43-707/59) iz- 
vrši te ukrepe na njegove stroške 
kmetijska gospodarska organizacija. 
V smislu 25. člena temeljnega za- 
kona so lahko v tem primeru da 
kmetijsko zemljišče v prisilno 
upravo za čas od enega do petih let. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 
Številka: 320-22/62. 
Ljubljana, 9. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Rome 1. r. 

ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 18. maja 1961 
sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu o izvršitvi 

proračuna za leto 1960. 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o iz- 

vršitvi proračuna občine Trbovlje 
za leto 1960, ki obsega 
1, Sklepni račun občinskega pro- 

računa: 

čunskih izdatkov za leto 1960 J® 
sestavni del tega odloka. 

4. Člen 
Ta odlok velja od dneva obje'® 

т »Glasniku«, uradnem vestnik" 
okraja Ljubljana. 

Številka: 01/1-11/72-61. 
Datum: 4. januar 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbor8' 

Martin Gosak 1. r. 

PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNSKIH DOHODKOV 
ZA LETO 1960 

163,894.000 153,932.452 

463. 
Na podlagi 5. člena uredbe o pc- 

vračilih potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Uradni list 
FLRJ št. 9/60, 15/61, 24/61 in 16/621 
i ti 2. točke 27. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajavcev dne 9. junija 
1952 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o višini dnevnic za orodna 
potovanja, o nadomestilu za ločeno 
življenje in kilometrini za usluž- 
bence občinskega ljudskega cdbora 

na le v obliki strjenih nasadov in Ljiibljnna-Vič-Rudnik,^ njejsovlh za- 
na podlagi izdelanih in potrjenih vodov in organizacij. 

Dohodki Plan Doseženo Vri** 
I. del — Skupni dohodki 

1. Proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka 

2. Proračunski prispevek 
iz sklada skupne porobe 4,218.000 6,993.559 

3. Davek na dohodek 4,465.000 4,539.059 
4. Občinska doklada od kmetijstva 1,155.000 1,317.993 
5. Občinski prometni davek 18,451.000 19,987.565 
6. Prometni davek od zasebnikov 1,495.000 2,275.142 
7. Zemljarina 456.00 416.549 
8. Upravne takse 912.000 1,823.976 
9. Davek na promet piva, žganja 

in močnih alkoholnih pijač 2,984.000 3,497.249 
Skupaj I. del 198,030.000 194.788.549 
II. del — Posebni dohodki 

1. Davek od oseb. dohod, državljanov 1,400.000 1,461.190 
2. Občinska doklada 5,960.000 6,021.424 
3. Občinski prometni davek 15,379.000 17,109.408 
4. Občinska taksa 409.000 1,428.080 
5. Davek na tujo delovno silo 600.000 824.693 
6. Prispevek iz dohodka komunalnih 

gospodarskih organizacij 5,000.000 5,499.998 
Skupaj 11. del 28,748.000 32,344.793 
III. del — Dohodki drž. organov 
Skupaj III. del 500.000 97.464 
IV. del - Ostali dohodki 
Skupaj IV. del 2,713.000 2.244.334 
Skupaj vsi dohodki 229.991.000 229,475.140 

rSil*' 

93.9 

165.8 
101> 
114,1 
108,3 
152.1 
91.3 

200,0 

117.2 
98,3 

104.3 
101.0 
111.2 
349.0 
137.^ 

109.9 
112.3 

19>9 

82.7 
99.7 



STiiAN 1У9 

PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNSKIH IZDATKOV 
ZA LETO 1960 

Odobreno IzviSeno 
po proračuna 
43,670.000 

Izdatki Vi sla 
izdalltOT 

osebni 
materialni 
osebni 
materialni 
materialni 
osebni 
materialni 
materialni 
materialni 
materialni 
materialni 
osebni 
materialni 

Prosveta in kultura 

Socialno varstvo 

Zdravstvena zaščita 
Državna uprava 

Komunalna dejavnost 
Dotacija 
Obveze in garancije 
Proračunska rezerva 
Skupaj 

Skupaj izdatki 

OBČINA VRHNIKA 
46?. 

Na podlagi 48. člena zakona o 
upravnih taksah (Uradni list FLRJ 
žt. 28/59), 1. člena uredbe o občin- 
skih taksah (Uradni list tLRj št. 
3/60) in dok o uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah občinskih tuks 
(Uradni list FLRJ št. 6/61 in 48/61) 
ter 26. člena statuta občine Vrhnika 
je občinski ljudski odbor Vrhnika 
sprejel na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajavcev dne 29. 
чшја 1962 

ODLOK 
o občinskih laksah na območju 

občine Vrhnika. 

L SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Na območju občine Vrhnika se 
pobirajo občinske takse po tarifi, 
ki je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse se plačujejo pri 

občinskem upravnem organu, pri- 
stojnem za dohodke, vnaprej v go- 
to*;ui ali s prenosnim nalogom po 
bn • 

3. člen 
Določbe zakona o upravnih ta- 

ksah (Uradni list FLRJ žt. 28/59) in 
uredbe o prisilni izterjatvi davkov 
in drugih proračunskih dohodkov 
(Uradni list FLRJ št. 33/53 in 25/57) 
se smiselno uporabljajo tudi glede 
plačevanja in izterjatve občinskih 
taks. 

4. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kakor je predpisano v tarifi Jega 
odloka, imajo pravico do povra- 
čila. Povračilo se izvrši v smislu 

' navodila o vračanju in preknjiže- 
vanju pomotoma ali preveč plača- 
nih dohodkov proračunov in skla- 
dov (Uradni list FLRJ št. 38/57) in 
pravilnika o spremembah in dopol- 
nitvah pravilnika o vračanju in 
preknjiževanju pomotoma ali pre- 
več plačanih dohodkov proračunov 
in skladov (Uradni list FLRJ štev. 
2/61) ter 13. člena pravilnika o iz- 
vrševanju zakona o upravnih ta- 
ksah (Uradni list FLRJ št. 9/61). 

5. Člen 
Za izvriSevanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudske- 
ga odbora, ki je pristojen za do- 
hodke. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku<, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, razen določb ta- 
rifne številke 3. katere veljajo od 
i. januarja 1963 dalje. 

7. člen 
Z objavo tega odloka preneha 

Veljavnost odloka o občinskih ta- 

11,861.000 
4,144.000 

17,892.000 
3,000.000 

32,455.000 
17,866.000 
16,000.000 
46,756.000 

9,500.000 
6,500.000 

80,271.000 
129,375.000 
209,646.000 

47,301.013 
13,287.530 

4,513.Q00 
17,406.160 
2,732.412 

34,415.552 
17,969.062 
18.060.666 
45.077.667 

7,751.350 
1.133.588 

86,227.565 
123.418.435 
209,646.000 

•/• izvrSilv« 
po protaE. 

108.3 
112,0 
106,9 
97,i 

-91,0 
106,0 
100,5 
112,8 
96.4 
81.5 
17,4 

107.4 
95,3 

100,0 

ksah na območju občine Vrhnika 
(Glasnik okraja Ljubljana it. 39/60), 
razen določb tarifne številke 3, ka- 
tere prenehajo veljati 31, decem- 
bra 1962. 

Stev.: 4/1-010-27/62. 
Datum: 29. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franci Širok 1. r. 

II. TARIFA 
k občinskim taksam 

Tar. Stev. 1 — Taksa za glasbo v 
javnih lokalih. 
Za glasbo v javnih lokalih se 

pleča: 
a) гл stalno glasbo mesečno — 

5000 din; 
b) za občasno glasbo mesečno — 

1000 um; 
e) za glasbo v barih in nočnih 

lokalih mesečno — 12.000 din; 
č) za priložnostno glasbo dnevno 

— 300 din. 
Kot stalno glasbo je razumeti 

muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmani 4-krat tedensko. Kot ob; 
časno glasbo je razumeti glasbo, ki 
se izvaja redno vsak teden, vendar 
največ 3-krat tedensko. Kot prilož- 
nostno glasbo je razumeti 1-kratni 
muzikalni nastop. Za glasbo, ki se 
reproducira z mehaničnimi sredstvi 
(gramofon, radio in podobno) se 
občinska taksa ne plača. Tudi se ne 
plača občinska taksa za glasbo, ki 
se izvaja ob kulturno-umetniških 
prireditvah. 

Vsako prireditev glasbe mora 
prireditelj pismeno priglasiti v 
dveh izvodih. Po 8. členu zakona 
o prekrških zoper javni red in mir 
(Ur. list LRS št. 38/59) je treba vlo- 
žiti priglasitev pri upravnem or- 
ganu občinskega ljudskega odbora, 
ki je pristojen za notranje zadeve, 
najpozneje 5 dni pred nameravano 
prireditvijo. V prijavi je treba na- 
vesti osebne podatke prireditelja, 
kraj, čas in trajanje ter njeno vse- 
bino in namen. 

Prireditelj mora plačati takso 
pri občinskem upravnem organu, ki 
je pristojen za dohodke, preden 
vloži priglasitev pri organu, ki jo 
naveden v prejšnjem odstavku. 

Za uporabo pločnika do 15 dni 
pe občinska taksa ne plača. 
Tar. štev. 5— Tnksa na firmo. 

Vsaka pravna in fizična oseba, 
ki se bavi s poslovno dejavnostjo, 
I$lača letno taleso na firmo: 

a) zasebniki obrtniki, ki se ba- 
vijo izključno r. uslužnostnimi opra- 
vili — 3000 din; 

b) ostali zasebni obrtniki — 
lO.OOOdiD; 

c) obrtna in komunalna podjetja 
ter delavnice: 

1. obrtna in komunalna podjetja 
ter delavnice, ki plačujejo družnene 
obveSnosti v pavšalnem znesku — 
10.000 din; 

2. ostala obrtna in komunalna 
podjetja ter delavnice — 20.000din; 

č) trafike in kioski — 2000 din; 
d) trgovine in prodajalne živil- 

ske stroke — 5000 din; 
c) vse ostale trgovine in proda- 

jalne — 20.000 din; 
f) gostišča zasebnega in družbe- 

nega sektorja — 10.0W)din; 
g) kmetijske zadruge: 
1. za sedež podjetja — 25.000din; 
2. za obrate — 10.000din; 
3. za mesnice — 5000 din; 
h) vse ostale gospodarske orga- 

nizacije — 30.000 din. 
Svetlobne firme (električne, neon, 

fluorescenčne in podobno) so opro- 
ščene občinske takse. 

Taksa na firmo dospe v plačilo 
1. januarja za celo kcSedarsko leto 
vnaprej in mora biti plačana do 15. 
februarja v letu. Ce se je gospo- 
darska dejavnost pričela po 30. ju- 
niju, se plača za dotično koledar- 
sko leto samo polovica takse na 
firmo. 

Delavnice, obrati, trafike, kioski 
in prodajalne se smatrajo v smislu 
te tarifne številke za samostojne in 
se za vsako izmed njih posebej pla- 
ča letna taksa na firmo. 

Za uslužnostne privatne obrti se 
smatrajo obrti, za katere je dolo- 
čeno, da se plačuje občinska do- 
klada po nižji stopnji. 

Tar. štev. 4 — Turislična tnksa. 

Tar. štev. 2 — Taksa za uporabo 
pločnika pred poslovnimi pro- 
stori. 
Za uporabo pločnika pred po- 

slovnimi prostori se plača: 
a) za trajno uporabo pločnika za 

vsak m2 zaseženega prostora letno 
— 250 din; 

b) za občasno uporabo pločnika 
za vsak m* zaseženega prostora za 
mesec — 25 din. 

Za trajno uporabo pločnika se 
šteje čas nad tri mesece. Za začasno 
uporabo pločnika se šteje čas do 
treh ta^secev. 

C^i uporabe pločnika ijad 15 dni 
do enega meseca se šteje za čas 
uporabe enega nieseca. 

Takso po tej tarifni številki pla- 
čujejo osebe, ki kot turisti ali pot- 
niki začasno prebivajo na območju, 
ki je navedeno v 1. členu odloka. 

rod začasnim bivanjem je miš- 
ljeno prebivanje, ki traja do 30 
dni. Ce traja prebivanje več kot 
30 dni, se pobira ta taksa samo za 
30 dni. 

Takso po tej tar. štev. so dolžni 
plačevati turisti in potniki za za- 
časno prebivanje v gostinskih pod- 
jetjih, gostiščih, zasebnih turistič- 
nih sobah, dijaških domovih, inter- 
natih in kampingih. 

Ta taksa znaša: 
a) v glavni sezoni: 
za vse kategorije hotelov, pre- 

nočišč, dijaških domov, internatov, 
v zasebnih turističnih sobah in 
kampingih od nočninc — 120 din; 

b) izven glavne sezone: 
za vse kategorije hotelov, pre- 

nočišč, dijaških domov, internatov, 
v zasebnih turističnih sobah in kam- 
pingih od nočnine — 80 din. 

Za glavno sezono se šteje čas 
od 1. junija do 15. septembra. 

Te takse ne plačajo: 
a) otroci, ki niso stari več kot 

15 let; 
b) vojaški vojni invalidi in de- 

lovni invalidi; 
c) vojaki (mornarji) in gojenci 

vojaških šol; 
č) člani Zveze slepih Jugoslavije 

in člani Zveze gluhih Jugoslavije: 
d) otroci in mladina, ki v sku- 

pmah prebivajo v zanje organizi- 
ranih počitniških kolonijah in do- 
movih; 

e) udeleženci ekskurzij, ki Jih 
organizirajo šole in faku]teto; 

f) osebe na letnem dopustu pri 
svoji ožji družici i 

g) tuji državljani, ki so po pra- 
vilih mednarodnega prava opro- 
ščeni davkov, taks in drugih dfV- 
ščin ali je v mednarodnem spora- 
zumu zanje določeno, da so Opro- 
ščeni te takse; 

h) osebe, ki se zdravijo v sta- 
cioniranih zdravstvenih zavodih. 

S stacioniranimi zdravstvenimi 
zavodi so mišljene bolnišnice in 
klinični zdravstveni zavodi, v ka- 
terih je gibanje bolnikov omejeno 
samo na bolnišnico oziroma kliniko. 

Te takse tudi ne plačujejo ojie- 
be, ki med delovno akcijo z.aČo£fio 
prebivajo na območju, ki je naV^r 
deno v 1. členu tega odloka, kot 
člani delovnih brigad. 

Za 50Vo znižano takso plačujejo: 
a) delavci in uslužbenci ter čla- 

ni njihovih družin med letnim do- 
pustom; 

b) delavci in uslužbenci na služ- 
benem potovanju; 

c) tisti, ki jih zavod za socialno 
zavarovanje ali invalidske uprSVe 
pošljejo v turistične kraje na zdrav- 
ljenje ali okrevanje; ■ 

č) druge osebe, ki so glede pre- 
voznih ugodnosti na prometnih 
sredstvih izenačene z tfelavci in 
uslužbenci na letnćm dopustu (upo- 
kojenci, odvetniki in dr.) ter nji- 
hovi družinski člani; 

d) odlikovanci z icdom narod- 
nega heroja, imetniki Partizan- 
skega spominskega znaka 1941« (n 
odlikovanci s >Karadjordjevo zve- 
zdo« ter člani njihovih družin: 

e) tujci na letnem dopustu v Ju- 
goslaviji na podlagi izmenjave, Rl 
temelji na mednarodnem spora- 
zumu. 

Člani Počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze ir. vidnih organizacij 
Jugoslavije, Zveze ža telesno vzgo- 
jo Partizan in Planinske zveze Ju- 
goslavije, ki prebivajo v lastmh 
počitniških kolonijah ali v kolo- 
nijah, ki jih organizira njihova 
zve/.a, plačujejo turistično takso, ki 
znaša vse leto 10 din na dan. 

Osebe, ki ne plačujejo turistič- 
ne takse, oziroma ki plačujejo turi- 
stično takso v znižanem znesku, 
morajo dokazati naslov za svojo 
pravico z legitimacijo za popust 
pri odhodu na letni dopust, s član- 
sko izkaznico družbene organiza- 
cije, z nalogom za službeno poto- 
vanje in dr. 

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

V evidenco je treba vpisati; 
a) priimek in ime, poklic turista 

oziroma potnika; 
b) višino plačane takse; 
c) naslov, datum in štev. listine, 

ki opravičuje osebo do oprostitve 
ali olajšave plačevanja te takse. 

Plačano turistično takso so dolž- 
ne organizacije in zasebniki odva- 
jati do vsakega 5. v mesecu za 
pretekli mesec po posebnem obra- 
čunu upravnemu organu za dohod- 
ke pristojnega občinskega ljudske- 
ga odbora. 

V obračunu je treba ločeno pri- 
kazati turistične takse, ki so bile 
plačane v polnem znesku, ter turi- 
stične takse, ki so bilo plačane po 
osebah, ki uživajo ugodnosti v smi- 
slu določb te tarifne številke. 

Tar. štev. 5 — Taksa za uporabo 
Crostora za parkiranje avtomo- 

ilov In njihovih priklopnikov. 
Za uporabo prostora za parki- 

ranje avtomobilov In njihovih pri- 
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klopnikor se plača za vsak avto- 
mobil oziroma priklopnik — 100 din. 

Ta taksa se plačuje samo v me- 
stih. ki jih za to določi občinski 
ljudski odbor ter ta organizira ču- 
vanje avtomobilov in priklopnlkpv. 

Taksa se plača ne glede na čas 
čas trajanja parkiranja. 

Tar. štev, 6 — Taksa za uporabo 
prostora za kampe ali Šotore. 
Za uporabo prostega prostora za 

Šotore se pluča 100 din dnevno od 
vsakega Šotora oziroma kampa. 

Taksa po tej tar. štev, se no pla- 
ča za prostore za kampe in šotore, 
ki jih uporabljajo člani Počitniško 
zveze Jugoslavije, Zveze izvidnišklh 
organizacij Jugoslavije, Zveze za 
telesno vzgojo »Partizan« in Pla- 
ninske zveze Jugoslavije ter delov- 
ne brigade. 

Oprostitve ali olajšave, ki so na- 
vedene v tar. št. 4 (turistična ta- 
ksa) tega odloka, vteljajo tudi za to 
tarifuo številko v isti višini. 

Tar. štev. 7 — Taksa za pse. 
Za posest psov se plača letno — 

800 din. 
Plačila te takse so oproščeni 

posestniki vseh psov čiste pasme, 
če to dokažejo z veljavno listino 
kinološke organizacije, slepi za 
f>se, ki jih vodijo, ter posestniki 
avinskih in reševalnih psov ter 

psov iavne varnostne službe. 
Taksa se plača v enkratnem 

znesku vnaprej ne j^lede na čas 
vzdrževanja psa. Za psa, ki izpolni 
в mesecev starosti šele т drugi po- 
lovici koledarskega leta, se občin- 
ska taksa za to leto ne plača. Za 
pse, ki so jih lastniki nabavili na- 
mesto poginulih psov, za katere so 
v istem koledarskem letu že pla- 
čali takso, se ta taksa ne plača, če 
se psi uporabljajo za isti namen. 
Tudi se ne plača taksa za pse, ki 
so menjali lastnika, če je bila za 
zamenjanega psa za tisto leto že 
plačana taksa. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
466. 

Na podlagi 3. odstavka 90. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih — 
prečiščeno besedilo (Ur. list FLRJ, 
št. 17/62) ter 26. člena statuta občina 
je občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in na 
seji zbora prolzvajavcev, dne 26, ma- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stroškov za tekoče 
vzdrževanje stanovanj v občini 

Zagorje ob Savi. 

1.. člen 
V občini Zagorje ob Savi se kri- 

jejo iz skladov hiše vsi stroški za 
tekoče vzdrževanje stanovanj, razen 
stroškov, navedenih vi naslednjem 
Menu tega odloka, ki obremenjujejo 
nosilca stanovanjske pravice. 

2. člen 
Nosilca stanovanjske pravice 

obremenjujejo tile stroški za tekoče 
vzdrževanje stanovanj: 

a) Stroški za nadomestitev razbi- 
tih šip v oknih, vratih in drugod; 
poteznih verižic pri straniščih, re- 
zervoarjih, kopalnih kadeh, umival- 
nih koritih in drugod; zapiračev pri 
iztoku v kopalnih kadeh, umivalni- 
kih. pomivalnih koritih in podobno; 
gumijastih blazinicah na spodnji 
strani straniščne deske WC; tesnil 
pri vodovodnih pipah; vrvic pri za- 
vesah, zastorih in roletah; žarnice. 

b) Strošlći za popravilo električ- 
nih stikal, vtikačev, vtlkalnih puš, 
vp-^v^'k, kllučavnic, ključev, kljuk, 

ščitnikov, oliv, okenskih gonil In 
električnih zvoncev. 

c) Stroški beljenja In slikanja 
sten in stropov. 

C) Stroški čiščenja štedilnikov in 
peči (dimnikarsko čiščenje), stroški 
odvoza smeti. 

d) Stroški odvoza smeti od po- 
slovnih prostorov obremenjujejo na- 
jemojemavca prostorov. 

3. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega 

člena bremenijo nosilca stanovanjske 
pravice stroški za vse potrebne na- 
domestitve in vsa potrebna popravila 
v stanovanju, ki so nastala zaradi 
njegove krivde, Hikdr tudi vsi stro- 
ški za nadomestitve In popravila, ki 
so potrebna v Času, krajšem od časa 
normalne obrabe, če ni tem okva- 
ram vzrok slaba izdelava. 

Kot čas normalne obrabe posa- 
meznih elementov v stanovanju se 
šteje čas, ki je naveden v seznamu 
elementov, ki je sestavni del tega 
odloka. 

4. člen 
Nadomestitev In popravila mora 

nosivec stanovanjske pravice oskr- 
beti takoj po ugotovitvi okvare v ob- 
segu in kvaliteti, ki ustreza prvot- 
nemu spanju. 

Ce nosivec stanovanjske pravice 
ne oskrbi nadomestitev in popravil 

iz prejšnjega odstavka v roku, ki mu 
ga določi hišni svet ali zasebni last- 
nik hiše, izvrši nadomestitev oziroma 
popravilo na njegove stroške hišni 
svet oziroma lastnik hiše. 

5. člen 
Nosivec stanovanjske pravice je 

dolžan prijaviti hišnemu svetu ali 
zasebnemu lastniku hiše vse okvare, 
katerih popravila oziroma nadome- 
stitve ne gredo na njegove stroške 
takoj, ko jih opazi. Ce tega ne stori, 
odgovarja po splošnih načelih o od- 
škodninski odgovornosti za škodo, ki 
se poveča zaradi opustitve takojšnje 
prijave. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja LJubljana. 

Ko začne veljati ta odlok, pre- 
neha veljati odlok občinskega ljud- 
skega odbora Zagorje ob Savi o pla- 
čevanju stroškov hišne uprave štev. 
06/1-39-2/1 z dne 5. januarja 1960, 
objavljen v »Glasniku«, uradnem 
vestnlku okraja Ljubljana, štev. 11 
z dne 9. februarja 1960. 

Stev.; 86-9/62-1. 
Datum; 26. maja 1962. 

Predsednik ObLO: 
Dušan Kolenc. I, r. 

SEZNAM ELEMENTOV 
V STANOVANJU 

Elementi 
Zidani štedilnik 
Kotliček za vodo pri štedilniku — 

bakreni 
Kotliček za vodo pri štedilniku iz 

pocinkane pločevine 
Pekači 
Železni premični štedilnik 
Rost-plošče —- rinke 
Električni štedilnik 
Plinski štedilnik 
Sobna lončena peč 
Sobna železna peč 
Parket — hrastov 
Parket — bukov 
Ladijska tla 
Navadna tla • 
Lesonitna prevleka poda 
Linolej 
Polivinil 
Ksilolit 
Teraco tlak 
Vodovodna pipa in armature 
WC rezervoar — kompl. 
WC školjke in bide 
Umivalnik — porcelan 
pomivalno korito — emajlirano 
Pomivalno — korito iz litega železa 
Instalacija centralne kurjave 
Kopalna peč na drva 
Kopalna kad iz litega železa 
Kopalna kad — emajlirana 
Plinski in električni bojlerjl 
Medokenske zavese 
Lesene žaluzije 
Vgrajeno kuhinjsko pohištvo 
Vgrajene omare 
Plesk oken 
Plesk vrat in vgrajenega pohištva 

IN CAS TRAJANJA 
najmanj 30 let 

najmanj 10 let 

3 leta 
6 let 
8 do 10 let 
4 leta 

najmanj 
najmanj 
najmanj 
najmanj 
najmanj 15 let 
najmanj 20 let 
najmanj 20 let 
najmanj 15 let 
najmanf150 let 
najmanj 40 let 
najmanj 10 let 
najmanj 10 let / 

najmanj 8 let 
najmanj 15 do 20 let 
najmanj 10 let 
najmanj 25 let 
najmanj 80 do 100 let 
najmanj 5 let 
najmanj 10 let 
najmonj 15 l^t 
najmanj 15 let 
najmanj 10 let 
najmanj 30 let 
najmanj 20 let 
najmanj 10 let 
najmanj 50 let 
najmanj 15 let 
najmanj 15 let 
najmanj 10 let 
najmanj 20 let 
najmanj 30 let 
najmanj 30 let 
najmanj 3 leta 
najmanj 3 leta 

467. 

Na podlagi 2. odstavka 42. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih 
(Ur. list FLRJ št. 17/62) in 26. člena 
statuta občine je občinski ljudski 
odbor Zagorje ob Savi na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 

proižvajuvcev dne 26. maja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o načinu odmerjanja stroškov za 
uporabo skupnih naprav v hiši, ki 
jlli morajo plačevati nosivci stano- 
vanjske pravice in kdaj Jih Je treba 

plačevati. 

1. člen 
Stroški za uporabo skupnih na- 

prav v hiši, ki jih morajo plače- 
vati posamezni nosivci stanovanj- 
ske pravice po 1. odstavku 42. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih, 
se odmeriaio in plačujejo na način, 
ki je dolocea s tem odlokom, 

2. člen 
Nosivec stanovanjske pravice je 

dolžun plačevati tudi ustrezni del 
stroškov za uporabo skupnih na- 
prav v hiši, če se plačujejo ti stro- 
ški poleg stanarine. 

Kot stroški za uporabo skupnih 
naprav v hiši se smatrajo stroški 
za potrošeno vodo v stanovanjskih 
in skupnih prostorih hiše, stroški 
za potrošeni električni tok za osve- 
tlitev skupnih prostorov v hiši in 
za pogon motorjev, stroški za po- 
trošeni plin, ki se uporablja V 
skupnih prostorih, stroški za cen- 
tralno kurjavo v hiši in podobni 
stroški. 

3. člen 
Način odmere sorazmernega dela 

skupnih stroškov za uporabo skup- 
nih naprav v hiši, ki odpade na 
posameznega nosivca stanovanjske 
firavice, določi hišni svet oziroma 
astnik družinske stanovanjske hiše 

v državljanski lastnini v sporazu- 
mu s stanovavci stanovanjske hiše. 
Hišni svet oziroma lastnik hiše tu- 
di določi, kdaj nastane obveznost 
plačila teh stroškov. 

4. člen 
Pri odmeri sorazmernega dela 

stroškov uporabe skupnih naprav 
Je treba upoštevati število stano- 
.vavcev v stanovanjskih prostorih' 
posameznega nosivca stanovanjske 
pravice, skupno površino njegovih 
stanovanjskih prostorov, način upo- 
rabe skupnih naprav, daljšo od- 
sotnost stanovavcev in podobno. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

▼ »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 36-10/62-1. 
Datum: 26. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Dušan Kolenc 1. r. 

VSEBINA 
459. OfllpK- s> uvedbi dopolnilne stopnje 

občinskega prometnega davka po 
stopnji 23 Vi na žagani les vseh vrst 
hlodovine, razen bukve, ki ga Imajo 
v prometu zasebniki obClne LJub- 
IJana-Bežlgrad. 

460. Odlok o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Ljubljana-Bežlgrad. 

461. Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu obClne Ljubljana-VlC-Rjdnlk za 
leto 1962 

462. Odlok o rajonlzacljl sadjarske pro- 
izvodnje in o agrotehničnih ukrepih 
na obnovljenih nasadih obClne Ljub- 
Ijana-Vič-nudnik. 

463 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o viSinl dnevnic za uradna 
potovanja, o nadomestilu za loCeno 
tlvljenje In kilometrini za uslužben- 
ce občinskega ljudskega odbora, nje- 
govih zavodov in organizacij obClne 
Ljubljana-VlC-Rudnik. 

464. Odlok o sklepnem računu o IzvrSltvl 
proračuna za leto, 1960 občine Tr- 
bovlje. 

465. Odlok o občinskih taksah občine Vrh- 
nika. 

466. Odlok o določitvi stroSkov za tekočo 
vzdrževanje stanovanj občine Za- 
gorje ob Savi. 

467 Odlok o načinu odmerjanja stroSkov 
za uporabo skupnih naprav v hlSl. 
ki jih morajo plačevati nosivci sta- 
novanjske pravice In kdaj jih je 
treba plačevati občine Zagorje ob 
Savi, 


