
GLASNIK 

LJubljana, i6. januarja 1962 

URADNI 

V E S T N I K 

OKRAJA 

LJUBLJANA 

LETO IX., STEV. 4 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA DOMŽALE 
20. 

Na podlagi 2. točke 43. ćlena za- 
gona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
f'RS, št. 49/57), 7. člena zakona o 
Wtenih naselij in označbi trgov, ulic 

hiš (Ur. list LRS, št. 10/48 in 
s'- 20/50), 6. člena pravilnika o ozna- 
čevanju imen ulic in trgov ter o 
označevanju hiš (Ur. list LRS, št. 
^4/52) ter 8. in 10. člena statuta Ob- 
ojne Domžale, je občinski zbor na 
. ■ seji z dne 25. decembra 1961 spre- jel 

ODLOK 
0 Imenovanju in preimenovanju ulic 

na območju občine Domžale 

1. člen 
. V mestu Domžale se imenujejo 

oziroma preimenujejo naslednje ce- 
ste. ulice in pota; 
. 1- cesta od odcepa pri benciski 
£ypalki skozi Domžale do Bistriške- 

, mostu se imenuje Ljubljanska ce- 
sia, 

2. cesta od spomenika proti Dra- 
Somlju se imenuje Savska cesta, 

3- ulica od odcepa na Ljubljanski 
cesti pri Združeni kemični industriji 
^o tovarne Toko se imenuje Kidri- ceva cesta, 

4. cesta od odcepa na Ljubljanski 
esti pri trgovini »Napredek« mimo 

Kolocivora od odcepa na Ljubljanski 
esti pri Zavodu za socialno zavaro- 
anje se imenuje Kolodvorska cesta, 

j. cesta od odcepa Ceste talcev 
Jubljanski cesti pri spomeniku do 

"'striškega mosta pod Sumberkom, 6 jmenuje Cesta talcev, 
б- cesta od odcepa Ceste talcev 
Usnjarski Soli do odcepa na Sav- 
cesti se imenuje Krakovska cesta, 

,ulica od odcepa Cesta talcev 
Pri slaščičarni »-Bistrica« mimo Sko- 

Skok Žage se irnenu-ie Ulica Antona 
8. cesta od odcepa na Ljubljanski 

esti pri Trojanšku do hiše Vajta 
. mka ob cesti 1/10 se imenuje Sto- 
oovska cesta, 
c cesta od odcepa na Stobovski 
i^. Proti severu (prvi odcep) se menuje Na zavrteh, 

10. cesta od ceste 1/10 ob prehodu 
a Stobovsko cesto v severni smeri 
e imenuje Poljska cesta, 

. Ч- cesta od Trojanška na Ljub- 
ljanski cesti do ceste 1/10, ki poteka 

severni smeri se imenuje Tabor- 
sica cesta, 
t, povezava Ljubljanske ceste s 

avsko cesto, po cesti, ki vodi od 
orna kulture preko železniške pro- 

se v jugovzhodni smeri se imenuje 
Cankarjeva cesta, 
. 3- cesta, ki povezuje Cankarjevo 
esto od cerkve do gasilskega doma 
a Savski cesti (preko železniške 

se imenuje Kajuhova cesta, 
kK . cesta od odcepa ceste I/tO in to 
L stociSCii Taborske in Partizanske " teste v severno smer proti vodovodu 

in krak v severovzhodni smeri se 
imenuje Vodovodna cesta, 

15. cesta, ki se odcepi od Ljubljan- 
ske ceste pri Majheniču Viliju v se- 
verni smeri s podvozom preko ceste 
1/10 se imenuje Kamniška cesta, 

16. odcep ceste, ki povezuje Ljub- 
ljansko cesto s cesto 1/10 vzhodno 
od kemične tovarne se imenuje Uli- 
ca Toneta Tomšiča, 

17. odcep od ceste, ki povezuje 
Ljubljansko cesto s. cesto 1/10 od hiše 
last Dimnika Antona v severni sme- 
ri se imenuje Vodopivčeva cesta, 

18. cesta od 1/10 pri Kemični to- 
varni v severno smer se imenuje 
Trdinova cesta, 

19. cesta, ki povezuje Trdinovo in 
cesto 1/10 v jugovzhodni smeri (od 
Trnavca do Kavka) se imenuje Ket- 
tejeva cesta, 

20. cesta, odcep od Kettejeve cesto 
v severni smeri, začenši od Javoršek 
Marije se imenuje Roje, 

21. cesta, ki veže Ljubljansko ce- 
sto pri Kiherju v vzhodni smeri do 
Vojske ceste se imenuje Vegova uli- 
ca, 

22. odcep od Vegove ulice v seve- 
rovzhodni smeri se imenuje Ješetova 
ulica, 

23. odcep od Vegove ulice v stoči- 
šču Ljubljanske ceste v južno smer 
se imenuje Ulica 29. novembra, 

24. odcep od Vegove ulice kot pa- 
ralela k ulici 29. november v južno 
smer se imenuje Murnova ulica, 

25. povezava Ljubljanske ceste in 
Ceste talcev ob Kamniški Bistrici se 
imenuje Rojska cesta, 

26. odcep od Rojske ceste paralela 
Ljubljanski cesti v vzhodno smer se 
imenuje Sejmiška cesta, 

27. odcep od Rojske ceste v vzhod- 
ni smeri se imenuje Detelova ulica, 

28. povezava Ljubljanske ceste in 
Kidričeve ceste se imenuje Ulica 
Ljube Sercerja, 

29. povezava Kidričeve ceste in 
Rojske ceste se imenuje Bistriška 
cesta, 

30. odcep od Bistriške ceste v ju- 
govzhodni smeri se imenuje Sland- 
rova ulica, 

31.povezava Ulice Ljube Sercerja 
in Zupančičeve ulice v smeri sever— 
jug se imenuje Zupančičeva ulica, 

32. polkrožna povezava Kidričeve 
ceste in ceste Ljube Sercerja kot pa- 
ralela dela Ljubljanske ceste se ime- 
nuje Zupančičeva ulica, 

33. povezava Taborske ceste in 
Prešernove ceste ob cesti 1/10 se 
imenuje Partizanska ulica, 

34. odcep od Prešernove ceste v 
višini Partizanske ulice v vzhodni 
smeri proti progi se imenuje Kers- 
nikova ulica, 

35. cesta, ki povezuje Ljubljansko 
cesto do ceste 1/10 ter prednjo v se- 
verovzhodni smeri ob tej cesti ter 
podaljšek z bodočim podvozom do 
Štefana Lavriča se imenuje Prešer- 
nova cesta, 

36. odcep od ceste 1/10 v kolenu 
Prešernove ceste v severni smeri se 
imenuje Obrtniška ulica. 

37. odcep od Obrtniške ceste v se- 
verni smeri kot paralela s severnim 
delom Prešernove ceste se imenuje 
Nova ulica, 

38. odpep od Ljubljanske ceste pri 
Viliju Majheniču v severozahodni 
smeri se imenuje Masljeva ulica, 

39. odcep od Savske ceste v jugo- 
zahodni smeri proti radioodajniku se 
imenuje Radio cesta, 

40. odcep od Ljubljanske ceste pri 
zgradbi Pavlin v južni smeri do pro- 
ge se imenuje Vojkova ulica, 

41. odcep od Ljubljanske ceste na 
jug do proge ter ob progi na vzhod 
s ponovnim priključkom na Ljub- 
ljansko cesto - nasproti bencinske 
črpalke se imenuje Krožna cesta, 

42. odcep od Ljubljanske ceste pri 
Vidaliju na jug do proge se imenuje 
Ozka ulica, 

43. odcep od Stobovske ceste od 
Ivana Jezemika na sever ter ob ce- 
sti 1/10 do Taborske ceste se imenu- 
je Trubarjeva Ulica, 

44. povezava Taborske ceste s Pre- 
šernovo cesto v višini hiše Trstenja- 
ka se imenuje Prečna ulica, 

45. odcep od Prešernove ceste na 
vzhod do proge v višini zgradbe last 
dr. Pinterja se imenuje Ulica Urha 
Stenovca, 

46. paralelni odcep od Prešernove 
ceste z Ulico Urha Stenovca na južni 
strani se imenuje Roška ulica do že- 
lezniške proge, 

47. cesta, ki povezuje Ljubljansko 
cesto s Prešernovo cesto paralelno z 
železnico v .severni smeri je Želez- 
niška cesta, 

48. cesta od križišča Kidričeve ce- 
ste in Ljubljanske ceste v severno 
smer do ceste 1/10 ter krak v za- 
hodni smeri proti Kamniški cesti se 
imenuje Ulica Nikole Tesla. 

49. odcep od Savske ceste v višini 
odcepa Radio ceste, v vzhodni smeri 
se imenuje Aškerčeva cesta in pote- 
ka do tovarne Toko II, 

50. odcep od Savske ceste v vzhod- 
no smer proti Sršenu (usnjarna) se 
imenuje Usnjarska ulica, 

51. povezava Stranske ulice in 
Aškerčeve ceste se imenuje Kasalo- 
va ulica, 

52. cesta, ki veže Krakovsko cesto 
s kopališčem se imenuje Kopališka 
cesta, 

53. odcep od Krakovske ceste za 
Prislanom v severovzhodni smeri se 
imenuje Usnjarska ulica, 

54. odcep od Ljubljanske ceste v 
smeri ceste 1/10 od hiše Anice Pav- 
lovčič se imenuje Levstikova ulica, 

55. odcep od Krakovske ceste do 
Bertonclja (mlin) v južni smeri ob 
Mlinščici se imenuje Mačkovci, 

56. odcep od ceste 1/10 v severno 
smer nasproti bencinske črpalke se 
imenuje Trzinska ulica, 

57. odcep od Ceste talcev v južno 
in zahodno smer v višini tovarne 
TOKO I se imenuje Vodnikova ulica, 
katera se povezuje na Ulico Antona 
Skoka, 

58. prostor med Ljubljansko cesto, 
Cesto Ljube Sercerja, Kidričevo ce- 
sto ter Cesto talcev se imenuje Ti- 
tov trg, 

59. območje južno od Ljubljanske 
ceste t. j. ob Stobovšaku ter hiše pod 
gričkom Goričice ter krak preko pro- 
ge v južni smeri se 'imenuje Tabor, 

60. povezava Kajuhove ceste in 
Cankarjeve ceste v smeri sever—jug 
se imenuje Ulica Simona Jenka, 

61. odcep od Savske ceste,v jugo- 
zahodni smeri ter vsa cesta po na- 
selju Studa se imenuje Studjanska 
cesta, 

2. člen 
V naselju Vir ter v novem delav- 

skem naselju med cesto 1/10 in to- 
varno Papirnica Količevo se uvede 
ulična numeracija, same ulice pa 
preimenujejo kakor sledi: 

1. odcep od ceste 1/10 v smeri Ko- 
ličevo se imenuje Koliška cesta, 

2. odcep od Saranovičeve ceste v 
smeri tovarna Sončnica se imenuje 
Sončna ulica, 

3. odcep od Saranovičeve ceste v 
južno smer na zahodni strani tovar- 
ne Vata se imenuje Tkalska ulica, 

4. odcep od Saranovičeve ceste v 
južno smer pri Pučku se imenuje 
Litijska cesta, 

5. cesta 1/10 v odseku Bistriškega 
mosta do tovarne Vata z delom ceste 
proti Dobu v jugovzhodni smeri se 
imenuje Saranovičeva cesta, 

6. cesta, ki se odcepi od ceste 1/10 
oziroma Saranovičeve ceste pri Puč- 
ku v smeri proti Papirnici Količevo 
vse do objektov Papirnice se imenu- 
je Bukovčeva cesta, 

7. ulica, ki se odcepi od Bukov- 
čeve ceste pri hiši Franca Skoka v 
zapadno smer in nato s priključkom 
nazaj na Bukovčevo cesto se imenu- 
je Cufarjeva ulica, 

8. odcep od Bukovčeve ceste - pri 
spomeniku NOB v severovzhodno 
smer se imenuje Cojzova ulica, 

9. paralelni odcep iz Bukovčeve 
ceste v severovzhodno smer v isti 
smeri kot Cojzova ulica se imenuje 
Borova ulica, 

10. povezava Cufarjeve ulice in 
Gubčeve ulice do prečne stanovanj- 
ske poti na severni strani in kot pa- 
ralela z Bukovčevo cesto se imenuje 
Erjavčeva ulica, 

11. zaključna cesta v naselju, ki 
zaključuje naselje proti Kamni- 
ški Bistrici in poteka v smeri jug— 
sever se v celotni dolžini od kolena 
Cufarjeve ulice do zahodnega dela 
Papirniške ceste imenuje Dvoržako- 
va ulica, 

12. podaljšek Erjavčeve ceste pre- 
ko Finžgarjeve ceste do Hubadove 
ulice kot paralela Bukovčeve ceste 
se imenuje Gubčeva ulica, 

13. odcep od Bukovčeve ceste pre- 
ko zaključka Gubčeve ulice na se- 
verni strani do Dvoržakove ulice na 
zahodni strani se imenuje Hubadova 
ulica, 

14. povezava Hubadove ulice in 
Kuharjeve ulice kot paralela Bukov- 
čevi cesti z zaključno prečko v smeri 
proti Kamniški Bistrici se imenuje 
Ipavčeva ulica, 

15. povezava Ipavčeve ulice in 
Linhartove ulice kot paralela Bukov- 
čeve ulice se imenuje Kuharjeva 
ulica, 
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16. odcep od Bukovčeve ceste v 
smeri Kamniške Bistrice t. j. na za- 
hod se imenuje Linhartova ulica, 

17. povezava Linhartove ulice in 
Nušičeve ulice kot paralela Bukov- 
čeve ceste in odcep Bukovčeve ceste 
v smeri proti Kamniški Bistrici se 
imenuje Maistrova ulica, 

18. odcep od Bukovčeve ceste pri 
hiši št. 56, Vinka Mercla v zahodno 
smer se imenuje Nušičeva ulica, 

19. odcep od Bukovčeve ceste med 
hišama št. 58 in 59 na Bukovčevi ce- 
sti v zahodno smer se imenuje Osoj- 
na ulica, 

20. odcep pri hiši last Grbec v 
vzhodni smeri od Bukovčeve cesto 
se imenuje Metelkova ulica, 

21. odcep od Bukovčeve ceste v 
isti višini pri hiši Adolfa Tomažiča v 
zahodni smeri se imenuje Parmova 
ulica, 

22. odcep med zgradbami št. 61 
in 62 v zahodni smeri od Bukovčevo 
ceste se imenuje Robbova ulica, 

23. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama Jožeta Flerina in Novaka 
v zahodni smeri se imenuje Stritar- 
jeva ulica, 

24. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama št. 63 in 64 v zahodni 
smeri se imenuje Subičeva ulica, 

25. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama št. 65 in 66 v zahodni 
smeri se imenuje Tolstojeva ulica, 

26. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama št. 67 in 68 v zahodni 
smeri se imenuje Umekova ulica, 

27. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama št. 69 in 70 v zahodni 
smeri se imenuje Valvazorjeva ulica, 

28. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama št. 71 in 72 v zahodni 
smeri se imenuje Zrinjskega ulica, 

29. odcep od Bukovčeve ceste med 
zgradbama št. 73 in 74 v vzhodni in 
zahodni smeri se imenuje Znidarši- 
čeva ulica, 

30. cesta, ki povezuje cesto Vir— 
Radomlje mimo Papirnice Količevo 
v zahodni smeri ter severno od 
zgradbe št. 75 na Bukovčevi cesti ter 
nadalje na zahod v smeri proti Kam- 
niški Bistrici z odcepom ob skladi- 
ščih Papirnice Količevo v severni 
smeri se imenuje Papirniška cesta. 

3. člen 
Stroški imenovanja in preimeno- 

vanja ulic gredo v breme občinskega 
ljudskega odbora, stroški za nabavo 
hišnih tablic pa v breme lastnikov 
hiš. 

4. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 03/-39-7C/1-1961 
Datum: 25/12-1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
21. 

Na podlagi 49. člena in 2. odstav- 
ka 77. člena Zakona o proračunnih 
in o finansiranju samostojnih zavo- 
dov (Ur. list FLRJ, št. 52-847/59) in 
na padlagi 15. člena Zakon^ o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS, št. 19/52) je občinski ljudski 
odbor Grosuplje na seji občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev dno 
25. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občine Grosuplje za čas 

od 1. januarja do 31. marca 1962. 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 

računske potrebe občine Grosuplje 
začasno finansirale za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1962 na podlagi 
trimesečnega načrta dohodkov in iz- 
datkov po splošnih določbah prora- 
čuna občine Grosuplje za leto 1961. 

2. člen 
Finančni načrt izdatkov ne sme 

preseči 25% izvršenih izdatkov po 
občinskem proračunu za leto 1961. 

3. člen 
Izdatki po tem odloku so sestavni 

del proračuna občine Grosuplje za 
leto 1962. 

4. člen 
Ta odlok velja od- dneva objave 

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

Številka: 01/1-31-172/-1961 
Grosuplje: 25/12-1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežič, L r. 

22. 
Na podlagi 2. člena zakona o ust- 

varjanju in uporabi republiških in 
občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list FLRJ, št. 9/61) 26. člena statuta 
občine Grosuplje in XVIII. poglavja 
družbenega plana občine Grosuplje 
za leto 1961 je občinski ljudski odbor 
Grosuplje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
26. decembra 1961 sprejel . 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega rezervnega 
sklada za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij na območju občine Grosuplje 

1. člen 
Da se zagotovijo sredstva za iz- 

plačilo osebnih dohodkov delavcev 
in uslužbencev gospodarskih organi- 
zacij, če gospodarska organizacija ne 
more kriti takih izplačil iz ustvarje- 
nega čistega dohodka oziroma iz 
sredstev svojih skladov (221. člen za- 
kona o delovnih razmerjih), za kritje 
poslovnih izgub in za sanacijo gospo- 
darskih organizacij ter za druge po- 
trebe, s katerimi se pospešuje njiho- 
va dejavnost, se ustanovi občinski 
rezervni sklad za potrebe gospodar- 
skih organizacij. 

2. člen 
Dohodki sklada se določijo z vso- 

koletnim družbenim planom občine 
Grosuplje. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. Za obvez- 

nosti sklada jamči ustanovitelj. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje za 
dobo dveh let ustanovitelj. 

Upravni odbor izbere izmed sebe 
predsednika. 

5. člen 
Za zadeve sklada je pristojen svet 

za industrijo in obrt. Administrativ- 
no delo za sklad opravlja pristojni 
upravni organ občinskega ljudskega 
odbora. 

Finačne posle za sklad opravlja 
Narodna banka Grosuplje. 

6. člen 
Sklad daje gospodarskim organi- 

zacijam sredstva za namene iz 1. čle- 
na tega odloka praviloma proti po- 
vračilu. 

Natančnejši pogoji za dodeljeva- 
nje in vračanje sredstev, pogoji, pod 
katerimi se lahko dajejo gospodar- 

skim organizacijam sredstva brez 
povračila, se določajo s pravili, ki 
jih na podlagi upravnega odbora 
predpiše občinski ljudski odbor. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 01/1-30-18/1 
Datum: 19/12-1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežič, 1. r. 

23. 
Na podlagi 16. člena zakona o 

organizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list LRS, št. 22/59) in 26. člena 
statuta občine Grosuplje je občinski 
ljudski odbor Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 16. novembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o notranji or- 
ganizaciji upravnih organov občin- 
skega ljudskega odbora Grosuplje 

1. člen 
2. člen odloka o notranji organi- 

zaciji upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Grosuplje (Glasnik 
št. 26/16) se spremeni tako, da se v 
oddelku za splošne in notranje za- 
deve ustanovi odsek za notranje za- 
deve kot notranja organizacijska 
enota. V oddelku za finance pa se iz 
dosedanjega odseka za dohodke usta- 
novi uprava za dohodke. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 01/1-01-25/1 
Datum: 16. november 1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežič, 1. r. 

24. 
Na podlagi 16. člena zakona o or- 

ganizaciji uprave ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ, št. 22/59), 6. odstavka 
25. člena zakona o javnih uslužben- 
cih (Ur. list FLRJ, št. 53/57) in 26. 
člena statuta občine Grosuplje je ob- 
činski ljudski odbor Grosuplje na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 16. novem- 
bra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o sistemizaciji 
delovnih mest v upravnih organih 
občinskega ljudskega odbora Gro- 

suplje 

1. člen 
Točka I. 1. člena odloka o siste- 

mizaciji delovnih mest v upravnih 
organih občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje (Glasnik št. 26/61 in 60/61) 
se dopolni tako, da se določita novi 
delovni mesti: 

1. referent za skupščinske zadeve 
— uslužbenec II. vrste 

2. referent za personalne zadeve 
in službo OMT — uslužbenec II. ali 
III. vrste. 

2. člen 
II. točka 1. člena odloka se spre- 

meni tako, da se 
a) črtata sledeči delovni mesti; 
— referent za notranje zadeve 
— referent za personalne zadeve 

in OMT 
b) določijo se dodatna delovna 

mesta: 
— pravni referent — uslužbenec 

I. vrste 

V odseku za notranje zadeve: 
— šef odseka — uslužbenec II. 

vrste 
— referent za civilno zaščito in 

požarno varnost — uslužbenec III. 
vrste 

— referent za promet — uslužbe- 
nec III. vrste 

V odseku za zdravstvo in socialno 
varstvo: 

— referent za mladinsko varstvo 
— uslužbenec II. vrste 

— referent za varstvo družine — 
uslužbenec II. Vrste 

3. člen 
III. točka 1. člena se spremeni 

tako, da se: 
a) črta delovno mesto kmetijske- 

ga inšpektorja 
b) določi se dvoje delovnih mest; 

in sicer: 
— referent za upravno pravne 

zadeve — uslužbenec I. ali III. vrste 
— referent za evidenco gozdnega 

sklada „■— uslužbenec III. ali IV. vrste 

4. člen 
IV. točka 1. člena odloka se spre- 

meni tako, da se določijo sledeča do- 
datna delovna mesta: 

— šef uprave za dohodke in refe- 
rent za odmero davkov od samostoj-; 
nih poklicev — uslužbenec II. vrste 

— referent za dohodke od gospo- 
darstva in prometni davek — usluž- 
benec III. vrste 

— pisarniški uslužbenec — usluž-, 
benec III. vrste 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave V 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 01/1-1-6/3 
Datum: 16/11-1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Tone Janežič, 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
25. 

Na podlagi 50. člena zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. lis' 
LRS, št. 19/52), 3. točke 24. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center in 77. 
člena zakona o proračunih in o ti' 
nansiranju samostojnih zavodov (№ 
list FLRJ, št. 52/59) je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Center na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 28. decembra 1961 
sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občine Ljubljana-Centcf 
za ča$ od 1. januarja do 31. mar- 

ca 1962 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe občine Ljubljana- 
Center finansirale za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1962 na podlagi 
tromesečnega načrta dohodkov in iz- 
datkov po splošnih določbah prora- 
čuna občine Ljubljana-Center za 
leto 1961. 

2. člen 
Tromesečni načrt izdatkov ne 

sme preseči četrtine izvršenih izdat- 
kov po občinskem proračunu za 
leto 1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega od- 
loka, so sestavni del proračunskih 
dohodkov in izdatkov občinskega 
proračuna za leto 1962. 
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4, člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

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

Številka: 0/1-401/62-začas. fin. 
Datum: 28. decembra 1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

hrano mleko, ki ni bilo neoporečno pa se ođ zadnjega odčitanja porab- Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nastpri-rirnnn lipnp^n nlina nnnria infi9 

26. 
Na podlagi 2. točke 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS, št. 19/52) in prvega od- 
stavka I. točke pod b) dola V tarife 
Prometnega davka (Ur. list FLRJ, 
»t. 19/61, 27/61 in 31/61) je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Center na 
soji občinskega zbora in na seji zbo- 
Га Proizvajalcev dne 12. januar- 
Ja 1062 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega 
flavka na lokalne telefonske iri tele- 

grafske storitve. 

1. člen 
Uvede se plačevanje občinskega 

Prometnega davka na lokalne tele- 
fonske in telegrafske storitve. 

2. člen 
Občinski prometni davek po tem 

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

3. člen 
Višina občinskega prometnega 

davka znaša: 
1- za naročnike ročnih telefonskih 

central: 
a) razporejeni v II. skupino — 

13 Vo od naročnine; 
b) razporejeni v III. skupino —» 

80 % 0(j naročnine; 
2. za naročnike avtomatskih te- 

lefonskih central: 
a) razporejeni v II. skupino — 

20 % od naročnine; 
b) razporejeni v III. skupino — 

100 »/o od naročnine; 
3. za telegrafske naročnike — 

100 % od naročnine. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku je dodatek k lokalni tarifi za 
PTT storitve in se uporablja za raz- 
širitev in izpopolnitev telefonskih in 
telegrafskih naprav. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana In se uporablja za 1. 1962. 

Številka: 0-421-obč. p. d. 
Datum; 12. januarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

pasterizirano. 
2. člen 

Izvajanje tega odloka nadzoruje- 
jo organi občinskega ljudskega od- 
bora, ki so pristojni za sanitarno in 
tržno inšpekcijo. 

3. člen 
Kršilci 1. člena tega odloka se 

kaznujejo po 6. in 7. členu zakona o 
higieni proizvodnje in prometa z 
mlekom, in sicer: 

— gospodarska organizacija za 
gospodarski prekršek z denarno kaz- 
nijo do 200.000 dinarjev; 

— individualni proizvajalec za 
prekršek z denarno kaznijo do 
20.000 dinarjev. 

Ce stori dejanje iz prejšnjega od- 
stavka individualni proizvajalec za- 
radi materialne koristi, se kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo do 
50.000 dinarjev. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 8. dan po 

objavi v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Številka: 0-330-mleko. 
Datum; 12. januarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

Ijenega plina 
Številka: 0-352-cer(e plina 
Datum: 12. januarja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Bojo, 1, r. 

nuarja 1962. 
Številka: 01/1 405-1/0-3 
Datum: 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak 1. r. 

37. 
Na podlagi 2. točke 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS, št. 19/52) in 4. člena 
zakona o higieni proizvodnje in pro- 
meta z mlekoin (Ur. list LRS, št. 
14/61) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 

12. januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
0 Prepovedi dajanja v promet nepa- 

steriziranega mleka. 

1. člen 
v občini Ljubljana-Center se ne 

sme dajati v promet za ljudsko pre- 

28. 
Na podlagi 2. točke 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS, št. 19/52), 38a. člena 
uredbe o ustanavljanju podjetij in 
obratov (Ur. list FLRJ, št. 51/53, 
30/54, 47/54 in 19/56) in 1. in 3. člena 
uredbe o cenah za komunalno proiz- 
vodnjo, ki jih uporabljajo gospodar- 
ske organizacije, državni uradi in 
zavodi (Ur. list FLRJ, št. 16/58) je 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na §eji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 12. 
januarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o določitvi tarife komunalnemu pod- 
jetju »Mestna plinarna« v Ljubljani. 

1. člen 
Komunalnemu podjetju »Mestna 

plinarna« v Ljubljani se določi za 
porabo plina naslednja tarifa; 

1. za široko potrošnjo; 
a) pri porabi do 25 ma mesečno 

25 dinarjev za 1 m11; 
b) pri porabi nad 25—60 m3 me- 

sečno 22 dinarjev za 1 m"; 
c) pri porabi nad 60 m' mesečno 

19 dinarjev za 1 m'; 
2. za druge porabnitoe 69 dinar- 

jev za 1 m5 ne glede na porabljeno 
količino. 

2. člen 
Za amortizacijo plinomera plaču- 

jejo koristniki plina 200 dinarjev 
mesečno ne glede na to, ali plin upo- 
rabljajo ali ne. Kolikor porabnik 
plina plinomer nabavi sam, plače- 
vanje tega zneska odpade. 

3. člen 
Tolmačenje k 1. členu tega odlo- 

ka da Svet za komunalne zadeve ob- 
činskega odbora. 

4. člen 
Z dnem, ko se uporablja ta odlok, 

neha veljati odlok o določitvi tarife 
komunalnemu podjetju »Mestna pli- 
narna« v Ljubljani (Glasnik, Uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 27/59). 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo od dne- 

va objave v Glasniku, uradnem ve- 
stniku okraja Ljubljana, uporablja 

29. 
Na podlagi 2. točke 50. člena za- 

kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS, št. 19/52), 4. člena ured- 
be o ureditvi in opravljanju dimni- 
karske službe (Ur. list LRS, št. 21/50) 
in 2. točke 42. člena zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov (Ur. list LRS, št. 49/57) 
je občinski zbor občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana-Center na seji 
dne 6. oktobra 1961 sprejel 

ODLOK 
o določitvi dimnikarskih okolišev v 

občini Ljubljana-Center. 

1. člen 
Vse območje občine Ljubljana- 

center je en dimnikarski okoliš. 

2. člen 
Za pravilno opravljanje dimni- 

karske službe in za organizacijo di- 
mnikarske službe v dimnikarskem 
okolišu skrbi za notranje zadeve pri- 
stojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 8. dan 

po objavi v Glasniku, uradnem ve- 
stniku okraja Ljubljana. 

Številka; 06/1-DI-12/1 
Datum: 0. oktobra 1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r. 

ОВСШД TBB0VUE 
30, 

Na podlagi 49. in 2. odst. 77. 
člena zakona o proračunih in o fi- 
nansiranju samostojnih zavodov 
(Uradni list FLRJ št. 52-847/59) in 
3. točke 27. člena statuta občine 
Trbovlje je občinski ljudski odbor 
Trbovlje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
23. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o začasnem flnansiranju proračun- 
skih potreb občine Trbovlje za čas 
od 1. januarja do 31. marca 1962 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe občine Trbovlje 
začasno finansirale za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1962 na podlagi 
trimesečnega načrta dohodkov in 
izdatkov po splošnih določbah pro- 
računa občine Trbovlje za leto 
1961. 

2. člen 
Trimesečni načrt izdatkov ne 

sme preseči 25 % izvršenih izdatkov 
po občinskem proračunu za leto 
1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni po tem odloku, so 
sestavni del občinskega proračuna 
za leto 1962. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni po tem odloku, so 
sestavni del občinskega proračuna 
za leto 1962. 

4. člen 
Ta odlok velja od objave v »Gla- 

sniku«, uradnem vestniku okraja 

31. 
Na podlagi drugega odstavka 15. 

člena in 2. točke 50. člena zakona 
o občinskih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS št. 19-88/52) III. točke 
dela C tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ št. 20/59, 21/59, 
28/59, 31/59 in 45/59), določb zakona 
o maksimalni stopnji občinskega 
prometnega davka od navadnega 
vina v trgovini na drobno v okra- 
ju Ljubljana (Uradni list LRS št. 
4/60) in 2. točke 27. člena statuta 
občine Trbovlje je Občinski ljudski 
odbor Trbovlje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 23. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 

prometnem davku od prometa 
na drobno 

1. člen 
Točka c) in č) 4. člena odloka o 

spremembi odloka o občinskem pro- 
metnem davku prometa na drobno 
z dne 27. februarja 1960 št. 01/1-45/ 
2-60 (»Glasnik«, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana št. 25/60) se združita in 
se glasita; 

c) od prometa s pivom in z dru- 
gimi alkoholnimi pijačami v trgo- 
vini po stopnji 20 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v 

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

Številka; 01/-147/4 
Datum; 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak 1. r. 

32. 
Na podlagi I. in II. točke dela 

C tarife prometnega davka (Urad- 
ni list FLRJ št. 20/59, 21/59, 28/59, 
31/59 in 45-726/59), odloka o maksi- 
malnih stopnjah občinskega prome- 
nega davka v okraju Ljubljana 
(Uradni list LRS št. 37/59 in 4/00) 
in 2. točke 27. člena statuta občine 
Trbovlje je občinski ljudski odbor 
Trbovlje na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
23. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku v občini Trbovlje 

1. člen 
Del C — splošna tarifa odloka 

o občinskem prometnem davku z 
dno 27. 2. 1960 št. 01/1-32-21/2-60 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 25/60) se tako spreme- 
ni, da se v 1. točki združita pod- 
točki b in c) v točko b), ki se glasi: 

b) od piva in od ostalih alkohol- 
nih pijač 20 0/o. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glas- 

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

Številka: 01/1-32-147'2. 
Datum; 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak 1. r. 
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33, 
Na podlagi 1., 2. in 2 a člena te- 

meljnega zakona o občinski dokladi 
in posebnem krajevnem prispevku 
(Uradni list FLRJ, štev. 19-194/55, 
19-241/57, 55-710/57, 52-892/58 in 52- 
853/59) in 2. točke 27. člena statuta 
občine Trbovlje je Občinski ljudski 
odbor Trbovlje na seji občinskega 
zbora in na seji ?tir;ra proizvajalcev 
dne 23. decembra lOGl sprejel 

C«lok 
o občinski oi dohodkov od 
kmetijstva v Vihovlje za leto 

l'S* 

1- 
V občini TvbovJ,;a за pobira v le- 

tu 1962 občinslgi cokJada od zave- 
zancev dohodnin^ od kmetijstva po 
enakih stopnjgJa, feakor se je pobira- 
la 7* leto 1951 pp odloku občinskega 
ljudskega o^fosra Trbovlje z dne 
25. februarja 1961, št. 01/1-32-37/2 
(»Glasnik«, Upravni vestnik okraja 
Ljubljana št 19/61). 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glas- 

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

Številka; 01/1-32/149/4. 
Datum: 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak I. r. 

34. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19-55/52), 1., 2. 
in 2 a člena temeljnega zakona o ob- 
činski dokladi in o posebnem kra- 
jevnem prispevku (Uradni list FLRJ 
it. 10-194/55, 19-241/57, 52-892/58, 52- 
853/59) in 1. tč. 27. čl. statuta občine 
Trb'iji^ e je Občinski ljudski odbor 
Т'ч.-оЛје na seji občinskega zbora 
in t».« jOji zbora proizvajalcev dne 
23. decembra 1961 sprejel 

ODI OK 
o Q?-;Mnski dokladi n" dohodke od 
sr^. /i'ojnih poklicev ш premoženj 
na obpiočju občine Trbovlje za leto 

1962 

1. člen 
Na območju občine Trbovlje se 

ea leto 1932 pobira občinska doklada 
od zavezancev dohodnine od samo- 
stojnih poklicev in premoženj po 
enakih stopnjah« kakor se je pobi- 
rala za leto 1961 po odloku Občin- 
skega ljudskega odbora Trbovlje z 
dne 25, februarja 1961, št. 01/1-32- 
Л0/1 (»Glasnik«, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana št. 19/61). 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glas- 

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

Številka: 01/1-32-149/2. 
Datum: 23. decembra 1961. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 

35. 
Na podlagi 49. in 77. člena Zako- 

na o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ, 
št. 52/59) in 20. člena statuta občine 
Vrhnika je občinski ljudski odbor 
Vrhnika sprejel na seji občinskega 

zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 23. decembra 1961 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občine Vrhnika za čas 

od 1. januarja do 31. marca 1962, 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet občinski 

proračun za leto 1962, se bodo pro- 
računske potrebe občine Vrhnike za- 
časno finansirale za čas od 1. janu- 
arja do 31. marca 1962 na podlagi 
tromesečnega načrta dohodkov in iz- 
datkov po splošnih določbah prora- 
čuna občine Vrhnika za leto 1961. 

2. člen 
Tromesečni načrt izdatkov ne 

sme preseči 25®/« izvršenih izdatkov 
po občinskem proračunu za leto 1961. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega od- 
loka, so sestavni del proračunskih 
dohodkov In izdatkov občinskega 
proračuna za leto 1962. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 03/1-01-82/1 
Datum: 23. decembra 1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok, 1. r. 

36. 
Na podlagi 113. člena zakona o 

organizaciji jugoslovanskih pešt, te- 
lefonov in telegrafov (Ur. list, FLRJ, 
št. 50-641/60) je občinski ljudski od- 
bor Vrhnika na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora proizvajalcev dne 
23. decembra 1961 sprejel 

ODLOK 
o obvezni notranji telefonski nape- 
ljavi v noviV gradnjah na območju 

občine Vrhnika. 
i 

1. člen 
Vsaka nova eno- ali večnadstrop- 

na zgradba z najmanj petimi stano- 
vanji ali poslovnimi prostori, ki se 
zgradi na območju občine Vrhnika, 
mora imeti notranjo telefonsko na- 
peljavo. 

2. člen 
Ce zahtevajo gospodarski interesi 

in potrebe kraja, sme občinski 
upravni organ, pristojen za gradbe- 
ne zadeve, odrediti obvezno zgradi- 
tev notranje telefonske napeljave 
tudi za zgradbe, ki so manjše od 
zgradb iz 1. člena tega odloka. 

3. člen 
Ce v načrtu za zidanje zgradbe iz 

prednjih členov ni predvidena zgra- 
ditev notranje telefonske napeljave, 
upravni organ, pristojen za odobra- 
vanje takih načrtov, ne izda dovolje- 
nja za zidanje, če se v načrt dodat- 
no ne vnese tudi zgraditev telefon- 
ske napeljave. 

4. člen 
Notranje telefonske napeljave se 

zgradijo po veljavnih predpisih. Pri 
inštalaciji napeljave z izolirnimi cev- 
mi ni treba napeljati žic v cevi, do- 
kler niso postavljeni telefonski apa- 
rati. 

5. člen 
Upravni organ občinskega ljud- 

skega odbora, pristojen za grndbene 
zadeve, je pooblaščen, da po potrebi 
izda natančnejše določbe izvajanja 
tega odloka. 

6 člen 
Ta odlok velja od dne objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Datum: 5. I. 1962 
Številka: 01/2-01-36/61 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok l.r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
37. 

Na podlagi 3. točke, 64. člena za- 
kona o občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS, št. 19/52) 
in 49. in 77. člena zakona o prora- 
čunih in o finansiranju samostojnih 
zavodov (Ur. list FLRJ, št. 52/59) je 
občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 27. decem- 
bra 1961 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračun- 
skih potreb občine Zagorje ob Savi 
v času od 1. januarja do 31. marca 

1962 
1. člen 

Potrebe občinskih organov, pro- 
računskih ustanov in zavodov se v 
tromesečju januar—marec 1961 do 
sprejetja občinskega proračuna za 
leto 1962 finansirajo na podlagi tro- 
mesečnega načrta dohodkov in iz- 
datkov po splošnih določbah prora- 
čuna občine za leto 1961. 

2. člen 
Izdatki ne smejo presegati 25e/o 

skupnih izdatkov izvršenih po pred- 
računih posameznih občinskih orga- 
nov, proračunskih ustanov in zavo- 
dov v letu 1961. 

Izdatki občinskih organov, prora- 
čunskih ustanov in zavodov, ki so 
bili ustanovljeni med letom 1961, se 
smejo izvršiti v tem času do višine 
povprečne potrošnje treh mesecev 
v letu 1961. 

3. člen 
S sredstvi, določenimi v 2. členu 

tega odloka, se mora prvenstveno 
zagotoviti kritje osebnih izdatkov. 

4. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega od- 
loka, so sestavni del proračuna obči- 
ne za leto 1962. 

5. člen 
Določbe tega odloka se ustrezno 

uporabijo tudi v začasnem finansi- 
ranju potreb občinskih samostojnih 
zavodov in skladov. 

6. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»•Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljang, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Številka: 01/1-400-1/62-1 
Zagorje ob Savi, 27. XII. 1961 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Koleno 

38. 
Na podlagi 22. člena in 16. točke 

50. člena zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS, št. 19/52), 27., 
30. in 79. člena temeljnega zakona o 
finansiranju šolstva (Ur. list FLRJ, 
št. 53/60), ter na podlagi 26. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi sta 
občinski zbor in zbor proizvajalcev 
občinskega ljudskega odbora Zagor- 
je ob Savi na seji dne '27. decem- 
bra 1961 sprejela naslednjo 

ODLOČBO 
o ukinitvi Industrijsko rudarske šole 
Zagorje ob Savi In ustanovitvi Stro- 
kovno izobraževaln«5ra centra Zagor- 

je ob Savi 

1. 
Ukine se z 31. 12. 1961 Industrij- 

sko rudarska šola Zagorje ob Savi. 
2. 

Ustanovi se Strokovno izobraže- 
valni center kot samostojna prosvet- 
na ustanova za izobraževanje sto- 
kovnih kadrov s sedežem v Zagorju 
ob Savi. 

3. 
Ustanovitelji Strokovno izobraže- 

valnega • centra so Občinski ljudski 
odbor Zagorje ob Savi, Rudnik rja- 
vega premoga Zagorje ob Savi in 
»Varnost«, Zagorje ob Savi. 

4. 
Ustanoviteljske pravice in obvez- 

nosti izvršuje v imenu soustanovite- 
ljev neposredno občinski odbor Za- 
gorje ob Savi. 

S posebno pogodbo iz 27. člena 
temeljnega zakona o finansiranju 
Šolstva se uredijo medsebojne obvež- 
nosti ustanoviteljev. 

5. 
V sklopu centra posluje kot sa- 

mostojna organizacijska enota delav- 
nica kovinarske in elektro stroke. 

6. 
S posebnim aktom se uredijo raz- 

merja za normalen prehod ukinjene 
Industrijske rudarske šole Zagorje v 
Strokovno izobraževalni center. V 
tem aktu se osvojijo vsa stališča in 
predlogi Sveta za šolstvo. 

7. 
Ta odločba se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana 
in začne veljati 1. januarja 1962. 

Številka: 022/8-1/62-0. 
Datum: 27. 12. 1961 , 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Koleno 

VSEBINA 
20. Odlok o Imenovanju in preimenova- 

nju ulic občine Domžale. 
21. Odlok o začasnem finansiranju pro- 

računskih potreb za čas od 1. januar- 
ja do 31. marca 1962 občine Grosuplje. 

22. Odlok o ustanovitvi občinskega re- 
zervnega sklada za potrebe gospodar- 
skih organizacij občine Grosuplje. 

23. Odlok o spremembah odloka o notra- 
nji organizaciji upravnih organov ob- 
činskega ljudskega odbora Grosuplje. 

24. Odlok o spremembi odloka o sistemi- 
zaciji delovnih mest v upravnih orga- 
nih občinskega ljudskega odbora Gro- 
suplje. 

25. Odlok o začasnem finansiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. januarja 
do 31. marca 1962 občine Ljubljana- 
Center. 

26. Odlok o uvedbi občinskega prometne- 
ga davka na lokalne telefonske in te- 
legrafske storitve občine Ljubljana- 
Center. 

27. Odlok o prepovedi dajanja v promet 
nepasterlziranega mleka občine Ljub- 
IJana-Center. 

2fl. Odlok o določitvi tarife komunalnemu 
podjetju »Mestna plinarna-« v Ljublja- 
ni občine Ljubljana-Center. 

29. Odlok o določitvi dimnikarskih oko- 
lišev občine Ljubljana-Center. 

30 Odlok o začasnem finansiranju prora- 
čunskih potreb za Čas od 1. januarja 
do 31. marca 1962 občine Trbovlje. 

31. Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku od prometa 
na drobno občine Trbovlje. 

32. Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku občine Tr- 
bovlje. 

33. Odlok o občinski dokladi od dohod- 
kov od kmetijstva za leto 1962 občine 
Trbovlje. 

34. Odlok o občinski dokladi na dohodke 
od samostojnih poklicev in premoženj 
za leto 1962 občine Trbovlje. 

35. Odlok o začasnem finansiranju pro- 
računskih potreb za čas od 1. januar- 
ja do 31. marca 1962 občine Vrhnika. 

36. Odlok o obvezni notranji telefonski 
napeljavi v novih gradnjah občine 
Vrhnika. 

37. Odlok o začasnem finansiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. Januarja 
do 31. marca 1962 občine Zagorje ob 
Savi. 

38 Odlok o ukinitvi Industrijsko rudar- 
ske Sole In o ustanovitvi Strokovno 
izobraževalnega centra občine Zagorje 
ob Savi, 


