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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA D0M2ALE 
509. 

Na podlagi 3. točke V. dela ta- 
{ife prometnega davka (Uradni list 
'LRj št. 19/61) in 5. člena uredbe 
0 spremembah in dopolnitvah tarife 
Prometnega davka (Uradni list FLRJ 
»t. 6/62) in skladno z drugo točko 
5p- člena zakona o občinskih Ijud- 
?Kih odborih (Ur. list LRS št. 19/62), 
Je občinski ljudski odbor Domžale 
ll(i seji občinskega zbora in na seji 
^bora proizvajalcev dne 5. julija 
l%2 sprejel 

ODLOK 
o spremembi o občinskem 

'lavku od prometa na drobno nn 
območju občine Domžale 

1. člen 
Spremeni se 4. člen odloka o ob- 

'-■'nskem prometnem davku od pro- 
meta na drobno na območju občine 
Domžale (»Glasnik« št. 24/62), tako 
118 se glasi: 

Občinski prometni davek po tem 
0сПоки se plačuje: 
, o) od prometa v trgovini na 
■'robno (razen od prometa z alko- 
holnimi pijačami) po stopnji 5 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
0*Sraja Ljubljana, uporablja pa se 
0cl 1. avgusta 1962 dalje. 

St. 421-5/62-6. 
Domžale, dne 5. julija 1962, 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjon I. r. 

510. 
Na podlagi 23. člena temeljnega 

zukona o financiranju šolstva (Ur. 
jist FLRJ št. 53/60) in 26. člena sta- 
Juta občine je Občinski ljudski od- 
^0r Domžale na seji občinskega zbo- 
ja in na seji zbora proizvajavcev 
0116 5. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
0 kategorizaciji šol nn območju 

občine Domžale 

1. člen 
.Zaradi razdelitve družbenega 
Klada za šolstvo se glede na šte- 

..''o učencev in povprečno porab- 
jenih sredstev za osebne in mate- 

v T?? izdatke na enega učenca raz- fstijo šole na naslednjih šest ka- 
teeorij: 
_ i- kategorija — osnovne šole do 

'v. "čencev (Cešniice, Rova, Sent- 
*bolt. Trojica in Zlato polje), 

j Ii. kategorija — osnovne šole od 
do 100 učencev (Blagovica, Dra- 

pmelj Ihan, Krtina, Peče, Trzin 
1,1 Vrhpoljo). 

'И. kategorija — osnovne šole 
iPl do 250 učencev (Homec, Jarše 111 Krašnja). 

IV. kategorija — osnovne šole 
nad 250 učencev (Brdo-Sentvid, Dob, 
Domžale I in II, Mengeš, Moravče 
in Radomlje). 

V. kategorija — glasbena šola 
Domžale-Mengeš in Strokovni izo- 
braževalni center Domžale. 

VI. kategorija — delavska uni- 
verza Domžale. 

2. člen 
Šolam se dodelijo sredstva iz 

družbenega sklada za šolstvo za 
materialne in osebne izdatke v na- 
slednjih zneskih: 

a) za materialne izdatke: 
šolam I. kategorije 4500 dinarjev 

na učenca, 
šolam II. kategorije 4000 dinarjev 

na učenca, 
šolam III. kategorije 3750 dinarjev 

na učenca, 
šolam IV. kategorije 3500 dinarjev 

na učenca. 
Glasbena šola Domžale-Mengeš, 

Strokovni izobraževalni center Dom- 
žale in Delavska univerza Domžale 
krijejo materialne izdatke z last- 
nimi dohodki; 

b) za osebne izdatke: 
šolam I. kategorije od 1,130.000 

do 1,500.000 dinarjev na oddelek, 
šolam II. kategeorije od 920.000 

do 1,050.000 dinarjev na oddelek, 
šolam III. kategorije od 780.000 

do 1,050.000 dinarjev na oddelek, 
šolam IV. kategorije od 1,040,000 

do 1,200,000 dinarjev na oddelek, 
šolam V. In VI. kategorije po 

dejansko utemeljenih potrebah. 

3. člen 
Višino sredstev posameznim šo- 

lam po drugem členu pod točko b) 
določi v mejah razpona ustrezne 
kategorije upravni odbor družbe- 
nega sklada za šolstvo. 

4. člen 
Za izvajanje tega odloka skrbi 

upravni odbor družbenega sklada 
za šolstvo občine Domžale in uprav- 
ni organ ObLO, ki je pristojen za 
šolstvo. 

4 5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

St. 61-27/62-2/4. 
Domžale, dne 5. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r. 

511. 
Na podlagi drugega odstavka 

258. člena zakona o javnih usluž- 
bencih (Uradhi list FLRJ št. 53/57) 
in 6. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah žakona o javnih usluž- 
bencih (Ur. list FLRJ št. 52/61-763) 
je občinski ljudski odbor Domžale 
na seji občinskega zbora in na seji 

zbora proizvajalcev dne 5. julija 
1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajuih plač 
predsedniku, sodnikoma in 

uslužbencem okrajnega sodišča 
Domžale 

1. člen 
Predsedniku, sodnikoma in usluž- 

bencem okrajnega sodišča v Dom- 
žalah se določijo mesečne položajne 
plače v neto zneskih. 

2. člen 
1. Predsedniku okrajnega sodišča 

pripada položajna plača v razponu 
od 20.000 dp 25.000 din. 

2. Sodnikoma okrajnega sodišča 
pripada položajna plača v razponu 
od 16.000 do 20.000 din. 

3. Referentu-pripravniku od 7000 
do 9000 din. 

4. Vodji predsedstvene pisarno 
in računovodji ter vodji zemljiške 
knjige od 13.000 do 18.000 din. 

5. Vodji pisarne v oddelku, stro- 
jepiscem 11. razreda, vodji ekspe- 
dita in izvršilnemu organu (arhivar) 
od 7000 do 14.000 din. 

3. člen 
Tehničnemu osebju pripada po- 

sebni dodatek, ki ima značaj polo- 
žajne plače v razponu od 1500 do 
3000 dinarjev. 

4. člen 
Individualne odločbe o viSini po- 

ložajne plače izda uslužbencem ia 
nastavitev pristojni starešina, pred- 
sedniku sodišča in sodnikoma pa 
predsednik občinskega ljudskega 
odbora Domžale. 

5. člen 
Ta odlok velja od objave v Glas- 

niku, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1962. 

St. 113-7/62-2/3. 
Datum: 5. julija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1, r. 

512. 
Na podlagi 2. odstavka 158. člena 

zakona o javnih uslužbencih (Ur. 
list FLRJ št. 53/57, 44/58, 52/59, 27/60, 
53/60 in 52/61) in 26. člena statuta 
občine je Občinski ljudski odbor 
Domžale na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajavcev dne 
5. julija 1962 sprejel 

ODLOK 
o položajuih plačah uslužbencev in 

tebničnega osebja upravnih 
in drugih organov občinskega 

ljudsKega odbora Domžale 

1. člen 
Položajne plače uslužbencev in 

tehničnega osebja upravnih organov 
in drugih organov občinskega ljud- 
skega odbora Domžale se določajo 
na način, ki ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajna plača za posamezna 

delovna mesta se določi tako, da 
predstavlja razliko med temeljno 
plačo, določeno po zakonu o javnih 
uslužbencih (za tiste, ki prejemajo 
posebne dodatke, med temeljno pla- 
čo s posebnim dodatkom) in zne- 
skom predvidene skupne plače, do- 
ločene ob upoštevanju vrednosti de- 
lovnega mesta, dela in strokovnosti 
uslužbenca, izražene v določenem 
številu točk. Pri tem je vrednost 
točke odvisna od neto mesečnega 
zneska, določenega za plače v pred- 
računu občine Domžale. Tako izra- 
čunana položajna plača ne sme pre- 
segati zneska 30.000 din, skupna pla- 
ča pa ne 68.000 din. 

Za nagrajevanje po uspehu in 
rezultatih dela se poleg sredstev, 
ki se zagotovijo v ta namen, po- 
rabijo tudi prihranki zaradi neza- 
sedbe delovnih mest in zaradi od- 
sotnosti uslužbencev, prihranki pri 
odbitkih uslužbencev pripravnikov, 
za nepoložene strokovne izpite in 
za manjkajočo dejansko ali prizna- 
no strokovno izobrazbo ter prihran- 
ki pri zneskih, določenih za občasne 
nagrade, honorarje in nadurno delo. 

3. člen 
Pregled točkovnih vrednosti de- 

lovnih mest je kot priloga sestavni 
del tega odloka, 

4. člen 
Uslužbencem so lahko določi 

tudi nižjo položajno plačo, kot jim 
pripada za ustrezno delovno mesto 
V" skladu s 1. odstavkom 2. člena 
tega odloka. 

Položajna plača se lahko zniža 
na i več do 5 "/o, če je uslužbenec 
pripravnik; če nima ustrezne ali 
priznane strokovne izobrazbe za 
njegovo delovno mesto in če nima 
zahtevanega strokovnega izpita. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Z uveljavitvijo tega odloka pre- 
neha veljati odlok o položajnih pla- 
čah uslužbencev upravnih organov 
in zavodov, Občinskega ljudskega 
odbora Domžale št. 02/01-01-7/1 z 
dne 23. febr. 1961 (»Glasnik« okra- 
ja Ljubljana št. 24/61). 

St. 113-9/62-2/2. 
Domžale, dne 5. julija 1962, 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r. 



i STRAN 222 GLASNIH 

08ША GROSUPLJE 
513. 

TARIFA 
k odloku o občinskih taksah v občini 

Grosuplje, 
objavljenem v »Glasuiku«, uradnem 
>estuiku okraja Ljubljana št. 40/62. 

Tar. št. 1 
Taksa za glasbo v javnih lokalih: 

Za glasbo v javnih lokalih se 
plača: 

a) za stalno glasbo mesečno 
8000 din 

b) za občasno glasbo mesečno 
4000 din 

c) za priložnostno glasbo dnevno 
1000 din 

Kot stalno glasbo je razumeti 
muzikalne nastope vseh vrst, če so 
najmanj štirikrat tedensko. Kot ob- 
časno glasbo je razumeti glasbo, ki 
se izvaja vsak teden, vendar največ 
trikrat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo je ra- 
zumeti enkratni mUzikalni nastop. 

Za glasbo, ki se reproducira z 
mehaničnimi sredstvi (gramofon, ra- 
dio ipd.) se občinske taksa ne plača. 
Tudi s« 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 pre- 
krških zoper javni mir in red (Ur. 
list LRS št. 38/59) je treba vložiti 
priglasitev pri upravnem organu 
občinskega ljudskega odbora, ki je 
pristojen za notranje zadeve, naj- 
pozneje pet dni pred nameravano 
prireditvijo. V prijavi je treba na- 
vesti osebne podatke prireditelja, 
kraj in čas in trajanje prireditve 
ter njeno vsebino in namen. 

Prireditelj mora plačati takso 
pri občinski upravi za dohodke, 
preden vloži priglasitev pri organu, 
ki je naveden v prejšnjem odstavku. 

Tar. št. 2 
Taksa zn firmo — zn vsako 

izobešeno firmo: 
Vsaka pravna in fizična oseba, 

ki se bavi s poslovno dejavnostjo, 
plača letno tasko in firmo, in sicer: 

1. Zasebni obrtniki, ki se bavijo 
z uslužnostnimi opravili, in sicer: 

a) zasebni obrtniki, ki plačujejo 
družbene obveznosti v pavšalnem 
znesku — 2000 din; 

b) ostali zasebni obrtniki 5000 din. 
2. Vsi ostali zasebni obrtniki in 

zavezanci samostojnih poklicev — 
20.000 din. 

3. Uslužnostne obrtne delavnice 
10.000 din. 

4. Gostišča in gostilne: 
a) v prometnem kraju 20.000din; 
b) izven prometnega kraja — 

15.000 din. 
5. Trgovska podjetja: 
a) sedež pod jetja 30.000 din; 
b) vsaka poslovalnica 10.000 din. 
6. Poslovalnice tobaka na debelo 

25.000 din. 
7. Trafike in kioski 4000 din. 
8. Kmetijske zadruge: 
a) sedež 30.000 din; 
b) obrat 25.000 din. 
9. Vse ostale gospodarske organi- 

zacije: 
a) sedež podjetja 30.000 din; 
b) vsaka poslovalnica 10.000 din. 
Svetlobne firme (električne, ne- 

on, fluorescenčne ipd.) so oproščene 
takse. 

Taksa na firmo dospe v plačilo 
1. januarja za celo koledarsko leto 
naprej in mora biti izplačana do 
31. marca v Jetu. Ce se je gospo- 
dorska dejavnost pričela po 30. ju- 

niju, se plača za tisto koledarsko 
leto samo polovico letne tukse uu 
firmo. Za leto 1%2 velja rok za 
prijavo in plačilo 30 dni od dneva 
objave tega odloka. 

Delavnice, trafike, kioski in pro- 
dajalne se smatrajo v smislu te tar. 
št. za samostojne in se za vsako 
izmed njih posebej plača letna ta- 
ksa ua firmo. 

Za uslužnostne obrti se štejejo 
obrti, ki so navedene v 1. točki 
3. člena odloka o uvedbi občinske 
doklade od samostojnih poklicev in 
premoženj za leto 1962 v občini 
Grosuplje (>Glasnikc št. 13/62). 

Tar. št. 3 
Turistična taksa: 

Turistične takse plačujejo osebe, 
ki kot turisti ali potniki začasno 
prebivajo na območju, ki je nave- 
deno v 1. členu odloka. Z začasnim 
prebivanjem je mišljeno prebivanje, 
ki traja do 30 dni. 

Ce traja prebivanje več kot 30 
dni, se pobira turistična taksa samo 
za 30 dni. 

Turistično takso so dolžni plače- 
vati .turisti in potniki ki prenoču- 
jejo v gostinskih objektih-gostiščih, 
zasebnih turističnih sobah, dijaških 
domovih, internatih ter kampih proti 
plačilu ustrezne nočnine. 

Turistična taksa znaša: 
1. V glavni sezoni: 
a) v hotelih kategorije A — 

120 din od nočnine; 
b) v hotelih kategeorije B in C 

— 100 din od nočnine; 
c) v hotelih kategorije D. pre- 

nočiščih in zasebnih turističnih so- 
bah ter kampih — 50 din od noč- 
nine; 

2. izven glavne sezone: 
o) v hotelih kategorije A — 

80 din od nočnine; 
b) v hotelih kategorije B in C — 

60 din od nočnine; 
c) v hotelih kategorije D, preno- 

čiščih in zasebnih turističnih sobah 
ter kampih — 50 din od nočnine; 

3. v dijaških domovih in inter- 
natih ne glede na sezono 50 din od 
nočnine. 

Za glavno sezono se šteje čas 
od 1. julija do 31. avgusta. 

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

15 let, 
2. vojaški vojni invalidi in de- 

lovni invalidi, 
3. vojaški (mornarji) in gojenci 

vojaških šol, 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

in člani Zveze gluhih Jugoslavije, 
5. otroci in mladina, ki v skupi- 

nah prebivajo v zanje organiziranih 
počitniških kolonijah in domovih, 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih 
organizirajo šole ali fakultete, 

7. osebe na letnem dopustu pri 
svoji ožji družini, 

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

9. osebe, ki se zdravijo v stacio- 
narnih zdravstvenih zavodih. 

S stacionarnimi zdravstvenimi za- 
vodi so mišljene bolnišnice in kli- 
nični zdravstveni zavodi, v katerih 
je gibanje bolnikom omejeno samo 
na bolnišnico oz. kliniko. 

Turistične takse tudi ne plaču- 
jejo osebe, ki med delovno akcijo 
prebivajo začasno na območju, ki 
je navedeno v 1. členu odloka, kot 
člani delovnih brigad. 

Za 50% zmanjšano turistično ta- 
kso plačujejo: 

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

2. delavci in uslužbenci na služ- 
benem potovanju, 

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

4. druge osebe, ki so glede pre- 
voznih ugodnosti na prometnih sred- 
stvih izenačene z delavci in usluž- 
benci na letnem dopustu (upokojen- 
ci, odvetniki idr.) ter njihovi dru- 
žinski člani, 

5. odlikovanci z redom narod- 
nega heroja, imetniki »Partizanske- 
ga znaka 1941 < in odlikovanci s 
»Karadiordjevo zvezdo« ter člani 
njihovih družin, 

6. tujci na letnem dopustu v Ju- 
goslaviji na podlagi izmenjave, ki 
temelji na mednarodnem spora- 
zumu. 

Člani počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze izvidniških organizacij 
Jugoslavije, Zveze telesne vzgoje 
>Partizan< in Planinske zveze Jugo- 
slavije, ki prebivajo v lastnih po- 
čitniških kolonijah ali v kolonijah, 
ki jih organizira njihova zveza, pla- 
čujejo turistično takso, ki znaša 
vse leto 10 din na dan. 

Osebe, ki ne plačujejo turistične 
takse, oz. ki plačujejo turistično ta- 
kso v zmanjšanem znesku, morajo 
dokazati naslov za svojo pravico 
(z legitimacijo na popust pri od- 
hodu na letni dopust, s člansko iz- 
kaznico ustrezne družbene organi- 
zacije, z nalogom za službeno poto- 
vanje idr.). 

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

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

oz. potnika, 
2. višino plačane turistične takse, 
3. naslov, datum in številko li- 

stine, ki opravičuje osebo do opro- 
stitve ali olajšave plačevanja turi- 
stične takse. 

Plačane turistične takse so dolž- 
ne organizacije in zasebniki odva- 
jati do vsakega 5. v mesecu za pre- 
tekli mesec po posebnem obračunu 
upravi za dohodke pristojnega ob- 
činskega ljudskega odbora. 

V obračun je treba ločeno pri- 
kazati turistične takse, ki so bile 
vplačane v polnem znesku, ter tu- 
ristične takse, ki so bile plačane 
po osebah, ki uživajo ugodnosti v 
smislu določb te tarifne številke. 

Tar. št. 4 
Taksa' za objave in oglase: 
Za objave in oglase, ki se zaradi 

materialnih koristi obesijo ali kako 
drugače pritrdijo, napišejo ali na- 
slikajo na zidove, ograje ali notra- 
njosti javnih lokalov ter podobno, 
se plača enkratna taksa za objave 
ne glede na velikost ali število iz- 
vodov po 1000 din takse. 

Te takse so oproščeni: 
a) reklame, napisi in druga ob- 

vestila društev in družbenih orga- 
nizacij, 

b) reklame, napisi in obvestila 
gospodarskih organizacij, ki se na- 
našajo na redno poslovanje samih 
ter organizacij, 

c) slike, napisi, ki so po priporo- 
čilu zadevnih ustanov namenjeni 
za zatiranje bolezni ter za prepreče- 
vanje škode na ljudeh ali na splošni 
ljudski imovini. 

Tar. št. 5 
Taksa za uporabo prostega pro- 

stora za: kampe in šotore: 
Za uporabo prostega prostora za 

kampe ali šotore se plača po 100 din 
dnevno od vsakega šotora ali kampa. 

Taksa po tej tar. št. se ne plača 

za prostore, za kampe in šotore, 
ki jih uporabljajo člani Počitniške 
zveze Jugoslavije, Zveze izvidniškiu 
organizacij Jugoslavije, Zveze za te- 
lesno vzgojo Partizan in Planinske 
zveze Jugoslavije ter delovne bri' 
gade. 

Tar. št. 6 
Taksa za pse: 
Za posest psov se plača letno! 
1. za vse čuvaje in lovske pse — 

300 diu, 
2. za luksuzne in ostale pse [ 

1000 din. 
Plačila te takse so oproščeni var- 

nostni organi za posest psov, slepi 
za pse, ki jih vodijo, posestniki la- 
vinskih in reševalnih psov ter last- 
niki rodovniških lovskih psov. 

Za psa čuvaja se smatra samo 
tisti pes, ki je čez dan pripet na 
verigi ter je namenjen za čuvanja 
bivališč, skladišč in zaprtih prosto- 
rov. Vsako gospodinjstvo ima lahko 
le enega lovskega psa ali psa ču- 
vaja. Vsak nadaljnji pes se smatra 
za luksuznega. 

Prijate o posesti psov se vlagajo 
pri upravi za dohodke občinskega 
ljudskega odbora Grosuplje vsako 
leto do 13. januarja. Taksa se plača 
v enkratnem znesku vnaprej, nc 
glede na čas vzdrževanja psa. 

Za psa, ki izpolni 6 mesecev sta- 
rosti šele v drugi polovici koledar- 
skega leta, se občinska taksa za 
to leto ne plača. Kdor dobi psa sta- 
rega nad šest mesecev med letom; 
ga mora prijaviti v roku 15 dni 
po pridobitvi. Kdor pridobi psa P0 

preteku I. polletja, plača zanj 1° 
polovico predpisane takse. 

Ce -lastniki psov ne prijavijo * 
določenem roku, plačajo redno takso 
povečano za 100°/». 

St. 423-8/62-1/1. 
Datum: 10. maja 1962. 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

Grosuplje 

OBČINA HRASTNIK 
514. 

POPRAVEK 
odloka o dohodnini v stalnem 

znesku v občini Hrastnik za 1. 1962 
V odloku o dohodnini v stalnein 

znesku v občini Hrastnik za leto 
1962, objavlienem v »Glasniku' 
okraja Ljubljana št. 51/62, je v 

1. členu pod 3. tiskana napaka, 1° 
sicer je določena dohodnina 15.0"® 
dinarjev (narpesto 12.000 dinarjev)- 

Tč. 3 cit. člena odloka Se pravil- 
no glasi: 

3. Zasebniki oz. lastniki potujo- 
čih zabavišč, strelišč, iger na srečo 
in drugi podobni — 15.000 din. 

St. 01/1-010-10/62-1. 
Datum: 5. julija 1962. 

Iz tajništva 
občinskega ljudskega odbora 

Hrastnik 

OBČINA KAMNIK 

515. 
Na podlagi III. točke V. dela ta- 

rife prometnega davka (Uradni list 

FLRJ št. 19-333/61), 12. člena in 2. toč- 
ke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list Lip 
št. 19/88/52) in 26. člena statuta ob- 
čine Kamnik je Občinski ljudski od- 
bor Kamnik na seji občinskega zbo- 
ro in zbora proizvajalcev dne 28. jj1' 
nija 1962 sprejel odlok o sprememb' 
in dopolnitvi odloka o' občinskefl1 

prometnem davku od prometa blag® 
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nu drobno v občini Kamnik (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana žt. 84/56), 
tako du se prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o občinskem promelnein davku od 
prometu blaga na drobno v občini 

Kamnik 

1. člen 
Na območju občine Kamnik pla- 

čujejo občinski prometni davek od 
prometa blaga na drobno, ki ga 
imajo: 

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer od njiliovega prometa, ki 
ga imajo sama ali po prodajalnah, 
izvzemsi prometa na debelo, ki ga 
imajo trgovska podjetja na drobno 
s pravico prodaje na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih or- 

ganizacij; 
d) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij; 
e) obrtna podjetja in delavnice, 

in sicer samo za tisti del prometa 
s proizvodi, ki so ga imeli nepo- 
sredno s potrošniki. Promet s pro- 
izvodi. prodanimi trgovskim podjet- 
jem in trgovinam, se ne šteje za 
promet na drobno po določbah te 
točke. 

2. člen 
Občinski prometni da-vek od pro- 

metu na drobno se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se 

po zveznih predpisih priznava po- 
vračilo (regres) pri prodaji na 
drobno; 

b) od proizvodov, za katere so 
z zveznimi predpisi določene pro- 
dajne cene na drobno ali je dolo- 
čeno, kako se oblikujejo zanje pro- 
dajne сеПе na drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholno 
Pijače; I 

č) od kolekov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter od drugih vred- 
notnic; 

d) od časnikov, revij in knjig; 
e) od tobaka in tobačnih izdel- 

kov. 
3. člen 

Kot živila, od katerih se davek 
Ле plačuje, se štejejo živilski izdel- 
ki iz panoge 127 začasne nomen- 
klature zvezne planske komisije iz 
leta 1948, iz panoge 2U — kmetij- 
stvo 212 — sadjarstvo, 213 — vino- 
Bradništvo, 214 — živinoreja, 215 — 
ribištvo, 216 — domača predelava 
kmetijskih pridelkov, razen alko- 
holnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na 

drobno od motornih koles, skuter- 
jev in mopedov po stopnji 30/o, 

b) od celotnega ostalega prometa 
v trgovini na drobno (razen za bla- 
So pod n) po stopnji 5l,/o. 

3. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLUJ št. 19-325/61) z vsemi po- 
znejšimi spremembami in dopolnit- 
vami, navodilo za izvajanje uredbe 
o prometnem davku (Ur. list FLRJ 
st. 2-25/54 z vsemi poznejšimi spre- 
membami in dopolnitvami, uredba 
0. prisilni izterjavi davkov in dru- 
£ih proračunskih dohodkov (Ur. list 
FLRJ št. 33-283/53 in št. 25-316/57), 
Pravilnik o periodičnih obračunih 
gospodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ št. 20-351/61) in uredba o ka- 
zenskih obrestih od nepravočasno 
vPlačanih dohodkih proračunov in 
skladov (Ur. list FLRJ št. 41-681/59)' 
z vsemi poznejšimi spremembami in 

dopolnitvami veljajo načelno tudt 
glede plačevanja in izterjave ob- 
činskega prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno. 

6. člen 
Izjemno od določb 5. člena tega 

odloka lahko pristojni organ občin- 
skega ljudskega odbora določi po- 
sameznim davčnim zavezancem pla- 
čevanje prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno v drugačnih 
rokih {14-dnevno ali mesečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za finance. 

8. člen 
Ta odlok velja od 1. julija 1962 

dalje in se objavi v »Glusnikiu, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

St. 020-7/62-1/1. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
France Vidervol 1. r. 

516. 
Na podlagi I. odstavka 124. člena 

in 1. odstavka 230. člena Zakona 
o javnih uslužbencih (Uradni list 
FLRJ št. 53/57) ter 6. in 7. člena 
Zakona o spremembah in dopolnit- 
vah Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list FLRJ št. 52/61) je Ob- 
činski ljudski odbor Kamnik na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 28. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač predsed- 
nika, sodnikov, strokovnih sodelav- 
cev in ostalih uslužbencev okrajnega 

sodišča v Kamniku 

1. člen 
Položajna plača predsednika, 

sodnikov, strokovnih sodelavcev in 
ostalih uslužboncev okrajnega so- 
dišča v Kamniku se določa na na- 
čin, ki ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajne plače se določajo v 

tehle skupinah in v mejah raz- 
ponov: 

1. za predsednika sodišča 20.000 
do 25.000 din; 

2. za sodnike 16.000 do 20.000 din; 
3. za sodniške pripravnike 7000 

do 9000 din; 
4. za vodjo sodne pisarne, raču- 

novodstva in zemljiške knjige 13.000 
do 16.000 din; 

5. za vodje posameznih pisarn, 
strojepiske in uslužbence z nižjo 
strokovno izobrazbo 7000 do 13.000 
dinarjev. 

3. člen 
Položajne plače predsednika in 

sodnikov okrajnega sodišča določi 
predsednik Občinskega ljudskega 
odbora v Kamniku, položajne plače 
strokovnih sodelavcev in ostalih 
uslužbencev pa predsednik okraj- 
nega sodišča. Odločbe o določitvi 
položajne plače niso podvržene pre- 
soji zakonitosti. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku*, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od i. januarja 1962. 

St. 020-46/62-1/1. 
Kamnik, dne 28. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

51?- 
Na podlagi 4. odstavka 38. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Ur. 
list FLRJ št. 33/57 in 52/61) ter 
2. točke 26. člena statuta občine 
Kamnik je občinski ljudski odbor 
Kamnik na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajavcev dne 
28. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o položajnih plačah in dodatkih 
uslužbencev upravnih organov 
Občinskega ljudskega odbora 

Kamnik 

1. člen 
Položajne plače uslužbencev 

upravnih organov Občinskega ljud- 
skega odbora Kamnik se določajo 
na način, ki ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajna plača oziroma dodatek 

za posamezna delovna mesta se do- 
loči tako, da predstavlja razliko 
med temeljno plačo, določeno po 
zakonu o javnih uslužbencih in zne- 
skom predvidene skupno plače, do- 
ločene ob upoštevanju vrednosti de- 
lovnega mesta, dela in strokovnosti 
uslužbenca, izraženo v določenem 
številu točk. Vrednost točke je od- 
visna od neto mesečnega zneska, 
določenega za plače v proračunu 
ObLO Kamnik. Tako izračunana 
položajna plača ne sme presegati 
zneska 30.000 din, skupna plača pa 
68.000 din. 

Za nagrajevanje po uspehu in 
rezultatih dela se poleg sredstev 
v prejšnjem odstavku porabijo tudi 
prihranki zaradi nezasedbe delov- 
nih mest in zaradi odsotnosti usluž- 
bencev, uslužbencev pripravnikov 
in pri zneskih, določenih za občasno 
nagrade, honorarje in nadurno delo. 

3. člen 
Pregled točkovnih vrednosti de- 

lovnih mest, določenih ob upošte- 
vanju delovne dobe uslužbencev, 
ki ta delovna mesta zasedajo, je 
kot priloga sestavni del tega od- 
loka. 

4. člen 
Ce je bil po dosedanjih pred- 

pisih za posamezna delovna mesta 
(n. pr. delovna mesta inšpektorjev 
in druga) določen poleg temeljne 
in položajne plače tudi poseben do- 
datek, se ta vračuna v položajno 
plačo po tem odloku. 

5. člen 
Uslužbencem se lahko poveča 

vrednost delovnega mosta glede na 
delovno dobo, ki so jo prebili na 
delu v javni "upravi in na drugih 
podobnih delih, vključno s časom, 
prebitim v NOV. 

Osnova za povečanje po prejš- 
njem odstavku predstavlja vrednost 
delovnega mesta. Povečanje znaša: 

do 3 let —Vo 
od 3 let do 10 let З^о 
od 10 let do 15 let 5% 
od 15 let do 20 let 7 »/o 

nad 20 let 9'/o 

6. člen 
Posameznim uslužbencem se zni- 

ža položajna plačar kot je določena 
za delovno mesto, in sicer: 

— uslužbencu, ki za delovno me- 
sto nima dosežene po sistemizaciji 
zahtevane strokovne izobrazbe, za 
vsako manjkajočo stopnjo izobrazbe 
za 20 točk; 

— uslužbencu pripravniku za 
10 »/o; 

— uslužbencu, ki nima zahteva- 
nega strokovnega izpita — za 150/o. 

7. člen 
Uslužbencu, ki pri delu ne po- 

kaže primernega uspeha, se polo- 
žajna plača zniža od 5 do 20%. 

Kriterije za gibljivi del položaj- 
nih plač izdela začasni svet delov- 
nega kolektiva, ta rešuje tudi pri- 
tožbe v zvezi z gibljivim delom po- 
ložajnih plač. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasnikiu, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1962. 

Z uveljavitivijo tega odloka pre- 
neha veljati odlok o položajnih 
plačah uslužbencev upravnih orga- 
nov in zavodov Občinskega ljud- 
skega odbora Kamnik z dne 22. fe- 
bruarja 1961 št. 01/1-01-4/1-1961. 

St. 020-47/62-1/1. 
Kamnik, dne 28. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

518. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odbo- 
rov (Uradni list LRS št. 22/59) in 
11. točke 26. ulena statuta občine 
Kamnik je Občinski ljudski odbor 
Kamnik na skupni seji občinskega 
zbora in občinskega zbora proizva- 
javcev dne 28. junija 1962 sprejel 

ODLOK 
o notranji organizaciji upravnih 
organov občinskega ljudskega od- 

bora Kamnik. 

1. člen 
Upravni organi občinskega ljud- 

skega odbora Kamnik so: 
Temeljili upravni organi: 
1. Oddelek za splošne zadeve in 

družbene službe; 
2. Oddelek za notranje zadeve; 
3. Oddelek za gospodarstvo in 

komunalne zadeve; 
4. Oddelek za finance; 
5. Oddelek za narodno obrambo; 
Posebni upravni organi: 
6. Krajpvni urad Komenda; 
7. Krajevni urad Kregarjevo; 
8. Krajevni urad Laze v Tuhinju; 
9. Krajevni urad Motnik; 
Drugi organi: 
10. Sodnik za prekrške;, 
11. Urad tajnika. 

2. člen 
Notranje organizacijske enoto 

upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora so: 

V oddelku za splošne zadeve in 
družbene službe: 

1. referat za prosveto, šolstvo, 
kulturo in telesno vzgojo; 

2. referat za stanovanjske za- 
deve; 

3. referat za zdravstvo; 
4. referat za likvidaturo inva- 

lidskih zadev; 
6. referat z4 skrbništvo mladi- 

ne in odraslih; 
7. sanitarna inšpekcija; 
8. glavna pisarna (vložišče in 

arhiv); 
9. sprejemna pisarna; 

10. pomožne tehnične službe. 

V oddelku za notranje zadeve: 
1. referat za javni red in mir; 
2. referat za civilno zaščito; 
3. referat za promet; 
4. referat za državljanska stanja; 
5. referat za prijavno-odjavno 

službo. 
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V oddelku za gospodarstvo in 
komunulne zadeve: 

1. referat za splošne gospodar- 
ske zadeve: 

2. referat za obrt; 
3. referat za blagovni promet; 
1. referat za delo; 
5. referat za kmetijstvo; 
6. referat za gozdarstvo; 
7. referat za gozdni sklad; 
6. gradbena inšpekcija; 
9. refeiat za gradbene zadeve; 

10. referat za komunalne zadeve; 
11. referat za urbanizem; 
12. tržna inšpekcija; 
13. veterinarska inšpekcija; 
14. delovna inšpekcija: 
15. gozdarska inšpekcija; 
16. kmetijska inšpekcija; 
17. referat za plan; 
18. referat za analize; 
19. referat za statistiko. 

V oddelku za finance: 
1. referat za splošne finančne 

zadeve; 
2. referat za imovinsko pravne 

ladeve; 
3. referat za evidenco SLP; 
4. referat za kontrolo dohodkov. 

Odsek za dohodke: 
1. referat za izmero dohodkov 

od prebivavstva; 
2. referat za registracijo računov; 
3. referat za takse; 
4. davčno knjigovodstvo: 
5. izterjevalna služba. 

V uradu tajnika: 
1. leferat za skupščinske zadeve; 
2. referat za personalno službo 

in šolstvo; 
3. referat za proračun in sklade; 
4. referat za oskrbo premoženja; 
5. pravna služba. 
V oddelku za narodno obrambo, 

krajevnih uradih in sodniku za pre- 
krške ni notranjih organizacijskih 
enot. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 1. julija 

1962. S tem dnem preneha veljati 
odlok o notranji organizaciji uprav- 
nih organov občinskega ljudskega 
odbora Kamnik z dne 28. decem- 
bra 1961 št. 01/1-01-53/1 (>Glasnik< 
okraja Ljubljana št. 8 od 30. ja- 
nuarja 1962). 

St.: 020-45/62-1/1. 
Kamnik. 28. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

France Vidervol 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 

519. 
Na podlagi III. točke V. dela 

tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ št. 25/62) je občinski 
ljudski odbor Kočevje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 
proizvajavcev dne 29. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Ko- 

čevje. 

1. člen 
Na območju občine Kočevje pla- 

čujejo občinski prometni davek na 
drobno od vsega prometa blaga na 
drobno, ki ga imajo: 

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer od njihovega prometa, ki 
ga imajo sama ali po prodajalnah, 
izvzemši promet na debelo, ki ga 
imajo trgovska podjetja na , drobno 
s pravico prodaje na-debelo; 

b) trgovine; 

c) prodajalne trgovskih podjetij 
na dehelo; 

č) prodajalne proizvajalnih or- 
ganizacij; 

d) prodajalne zadrug in zadruž- 
nih organizacij; 

e) komisijska podjetja in trgo- 
vine; 

f) obrtna podjetja in delavnice, 
in sicer samo za tisti del prometa 
s proizvodi, ki so ga imeli nepo- 
sredno s potrošniki. Promet s pro- 
izvodi, prodanimi trgovskim pod- 
jetjem iu trgovinam, se ne šteje 
za promet na drobno po določbah 
te točke. 

2. člen 
' Občinski prometni davek od pro- 

meta na droono se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se 

po zveznih predpisih priznava po- 
vračilo (regres) pri prodaji na 
drobno; 

b) od proizvodov, za katere so 
z zveznimi predpisi določene pro- 
dajne cene na drobno ali je dolo- 
čeno, kako se oblikujejo zanje pro- 
dajne cene na drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne 
pijače: 

č) od kolkov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter od drugih vred- 
notnic; 

d) časnikov, revij in knjig; 
e) od osebnih avtomobilov, av- 

tobusov, traktorjev, tovornjakov in 
priklopnikov, kadar nabavljajo to 
tlago družbeno pravne osebe; 

f) od oficirske opreme (unifor- 
me in posameznih njenih delov); 

g) od tobaka in tobačnih izdel- 
kov. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek 

ne plačuje, se štejejo živilski iz- 
delki iz panoge 127 začasne nomen- 
klature zvezne planske komisije iz 
leta 1948, iz panoge 211 — kmetij- 
stvo 212 — sadjarstvo, 213 — vino- 
gradništvo, 214 — živinoreja, 215 
— ribištvo, 216 — domača prede- 
lava kmetijskih pridelkov razen 
alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na 

drobno od motornih čolnov, sku- 
terjev, mopedov in osebnih avto- 
mobilov po stopnji З^о; 

b) od prometa vseh vrst alkohol- 
nih pijač v trgovini po stopnji 20 
odstotkov; 

c) od prometa vseh vrst alko- 
holnih pijač v trgovini po indivi- 
dualnih pioizvajavcih po stopnji 
20 «/o; 

č) od celotnega ostalega prometa 
v trgovini na drobno (razen za 
blago pod a), b) in c) po stopnji 
5«/o. 

5. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 

list FLRJ. št. 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
navodilo za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. list FLRJ, št. 
2/54) z vsemi poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami, uredba o pri- 
silni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list 
FLRJ, št. 33/53 in 25/57), pravilnik 
o periodičnih obračunih gospodar- 
skih organizacij (Ur. list FLRJ, št. 
24/62) in uredba o kazenskih obre- 
stih od nepravočasno vplačanih do- 
hodkov proračunov in skladov (Ur. 
list FLRJ, št. 24/59) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
veljajo načelno tudi glede plače- 

vanja in izterjave občinskega pro- 
metnega davka od prometa blaga 
na drobno. 

6. člen 
Izjemno od določb 5. člena tega 

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

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudske- 
ga odbora, ki je pristojen za fi- 
nance. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasnikuc, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. julija 1962 dalje. 

Številka: 010-4/62-4/1. 
Kočevje, 29. junija 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Drago Bencina I. r. 

OBČINA VRHNIKA 
520. 

Na podlagi 5. člena Uredbe o 
spremembah In dopolnitvah tarife 
prometnega davka (Uradni list FLRJ 
št. 6/62) ter 26. člena statuta občine 
Vrhnika јз Občinski ljudski odbor 
Vrhnika sprejel na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 27. junija 1962 

ODLOK, 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 
drobno v občini Vrhnika (Glasnik 

okrajr Ljubljana, št. 29/62). 

1. člen 
4. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o občinskem pro- 
metnem davku od prometa na drob- 
no v občini Vrhnika se sp-. .eni in 
se glasi: 

Občinski davek po tem odloku se 
plačuje: 

a) od prometa v trgovini na drob- 
no od motornih koles, skuterjev, 
mopedov in osebnih avtomobilov po 
stopnji — SVo; 

b) od ostalega promsta v trgovini, 
raze: ol alkoholnih pijač, po stop- 
nji — 5 »/o; ' 

c) od prometa alkoholnih pijač v 
trgovini po stopnji — 200/o; 

č) od prometa z alkoholnimi pija- 
čami po individualnih proizvajalcih 
po stopnji — 20 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradn. vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. julija 1962. 

Stev.: 4/1-010-15/62. 
Datum: 27. junije 1962. 

Predsednik 
ob jkega ljudskega odbora 

Franci Širok, 1. r. 

521. 
Občinski ljudski odbor Vrhnika je 

na podlagi 3. člena uredbe d nagra- 
jevanju vajencev (Uradni list FLRJ 

št. 6-47/62) sprejel na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 29. maja 1962 

ODLOK 
o določitvi najmanjše mesečne 

nagrade vajencev. 

1. člen 
Mesečna nagrada vajencev za po- 

klice: zidar, fasader, tesar, elektro- 
instalater in instalater svetlobnih 
napisov, instalater vodovodnih in ka- 
nalizacijskih naprav, določeno v pra- 
vilniku oziroma učni pogodbi, mora 
znašati: 

1. v prvem učnem letu — najmanj 
5000 dinarjev; 

1. v drugem učnem letu — naj- 
manj 6000 dinarjev; 

3. v tretjem učnem letu — naj- 
manj 7000 arjev. 

2. člen 
Ta tdlok velja od 1. dne prihod- 

njega meseca po objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 1/2-010-32/62. 
Datum: 28. 6. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok, 1. r. 

RAZPIS 

Mestni svet Ljubljane razpisuje 
mesto 

direktorja zavoda »Športni park 
inž. Stanka Bloudka« v Ljubljani. 

Pogoj: visoka ali višja strokovna 
izobrazba ter večletna praksa s pod- 
ročja organizacije telesne vzgoje in 
športa. 

Ponudbe za razpisano mesto je 
treba nasloviti na Mestni svet Ljub- 
ljane, Mestni trg, v roku 15 dni po 
objavi v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Iz urada predsednika 
Mestnega sveta 

VSEBINA 
509. Odlok o spremembi odloka o občin- 

skem prometnem davku od prometa 
na drobno občine Domžale, 

510, Odlok o kategorizaciji Sol občine 
Domžale. 

5U. Odlok o določitvi položajnlh plač 
predsedniku, sodnikoma in uslužben- 
cem okrajnega sodišča Domžale, 

512 Odlok o položajnih plačah uslužben- 
cev in tehničnega osebja upravnih 
In drugih organov v upravi občine 
Domžale. 

513, Tarifa k odloku o občinskih taksah 
občine Grosuplje, 

514, Popravek odloka o dohodnini v stal- 
nem znesku za leto 1962 občine Hrast- 
nik. 

515, Odlok o občinskem prometnem dav- 
ku od prometa blaga na drobno ob- 
čine Kamnik. 

516, Odlok o določitvi položajnih plač 
predsednika, sodnikov, strokovnih 
sodelavcev in ostalih uslužbencev 
okrajnega sodišča v Kamniku, 

517, Odlok o položajnih plačah in dodat- 
kih uslužbencev upravnih organov 
občine Kamnik, 

518, Odlok o notranji organizaciji uprav- 
nih organov občine Kamnik. 

519, Odlok o občinskem prometnem dav- 
ku od prometa na drobno občino 
Kočevje. 

520, Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku od prometa 
na drobno občine Vrhnika. 

521, Odlok o določitvi najmanjše meseč- 
ne nagrade vajencev občine Vrhnika. 
Razpis mesta direktorja zavoda 
»Športni park inž. Stanka Bloudka« 
v Ljubljani. 


