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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA DOMŽALE 
655. 

Na podlagi II. točke V. dćla — ob- 
finski prometni davek — prečiščenega 
besedila tarife prometnega davka (Ur. 
list FLRJ, štev. 25/62), 1. člena uredbe 
o spremembah in dopolnitvah tarifa 
Prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
štev. 29/62 in 31/62) in 2. točke 50. čle- 
na zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, štev. 19/52) je 
občinski ljudski odbor Domžale na 
poji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 25. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o občinskem 

Prometnem davku v občini Domžale. 

1. člen 
Tarifa občinskega prometnega dav- 

ka (Glasnik okraja Ljubljana št. 14, od 
19/2-1960, štev. 37 od 16/5-1961 in štev. 
36 od 11/5-1962) se v delu B — storitve 
dopolni, in sicer: 

Za opombo k 2. točki se doda nova 
3- točka, ki se glasi: 

3. Za dobavo — prodajo peska, miv- 
ke, gramoza in kamenja se plača ob- 
finski prometni davek po stopnji 20 »/o 
od vrednosti. 

Opomba: Občinski prometni davek 
Se plača na vsako dobavo — prodajo 
Peska, mivke, gramoza in kamenja, ka- 
dar zasebniki navedeno blago prodajo, 
dobavijo za svoj račun državnim usta- 
novam, zavodom s samostojnim finan- 
ciranjem, gospodarskim in družbenim 
organizacijam ter zasebnim obrtnikom, 
kateri morajo voditi poslovne knjige 
Po pravilniku o vodenju poslovnih 
knjig davčnih zavezancev za dohodni- 
no od samostojnih poklicev in druge- 
6a premoženja. 

Za opombo k točki 3 se doda nova 
točka, ki se glasi: 

. 4. Od plačila za žagarske storitve 
iglavcev, ki jih opravljajo zasebnikom 
na območju občine Domžale družbeno 
Pravne osebe, se plača občinski pro- 
jnetni davek od vrednosti storitve za 
'glavce v znesku 4000 dinarjev od ene- 
ga kubičnega metra hlodovine. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

'Glasniku« uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 06/1-421-7/62. 
Domžale, dne 25/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

656. 
Na podlagi 2. člena zakona o ustvar- 

janju in uporabi sredstev republiških 
Jn občinskih rezervnih skladov za po- 
trebe gospodarskih organizacij (Ur. 
Hst FLRJ, št. 9/61) ter 1. člena zakorta 
f spremembah zakona p ustvarjanju 
'n uporabi sredstev republiških in ob- 

činskih rezervnih skladov za potrebe 
gospodarskih organizacij (Ur. list, 
FLRJ, št. 22/62), je občinski ljudski 
odbor Domžale na 27. seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 25. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
določitvi odstotka prispevka v skupne 

rezerve gospodarskih organizacij 
občine Domžale. 

1. člen 
Odlok o višini odstotka prispevka v 

skupne rezerve gospodarskih organiza- 
cij na območju občine Domžale objav- 
ljenem v »Glasniku« okraja Ljubljana 
št. 77 z dne 13. oktobra 1961 se spre- 
meni tako, da se 1. člen odloka glasi: 

Odstotek prispevka v skupne rezer- 
ve gospodarskih organizacij na območ- 
ju občine Domžale znaša 45 »/o od do- 
seženega čistega dohodka, zmanjšane- 
ga za izplačane osebne dohodke in za 
znesek, ki ga mora gospodarska orga- 
nizacija odvajati v svoj rezervni sklad. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka^ 32-41/1-6/1. 
Domžale"", dne 25/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Habjan, 1. r. 

657. 
Občinski ljudski odbor Domžale je 

na podlagi 3. odstavka 47. člena in 
48. člena zakona o nacionalizaciji na- 
jemnih zgradb in gradbenih zemljišč 
(Ur. 1. FLRJ, št. 52/58), 2. odstavka 
1. člena in 3, odstavka 3. člena uredbe 
o sredstvih za izplačilo in o načinu iz- 
plačila odškodnine za nacionalizirane 
najemne zgradbe in gradbena zemlji- 
šča (Ur. 1. FLRJ, 10/61 in 35/62) spre- 
jel na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 25. septembra 1962 
odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o načinu izplačila odškodnine 
za nacionalizirana gradbena zemljišča, 
zgradbe ter dele zgradb z dne 24/li-1960 
št. 02/1-33-23/1-60 (Glasnik okraja Ljub- 
ljana št. 2/61), tako da se odlok v 
prečiščenem in dopolnjenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o načinu izplačila odškodnine za na- 
cionalizirane zgradbe, dele zgradb in 

gradbena zemljišča. 

1. člen 
Za nacionalizirano nezazidano grad- 

beno zemljišče se sme dati odškodnina 
po določbah 1. in 2. odstavka 47. Čle- 
na zakona o nacionalizaciji najenjjjlh 
zgradb In gradbenih zemljišč tudi 
torejšnjim lastnikom, ki jim kmetijska 
dejavnost ni bila edini ali glavni vir 
dohodkov, če je tak način odškodova- 
nja primeren glede na njihove osebne 

in družinske razmere ali če gospodar- 
ske ali druge okoliščine opravičujejo 
tak način odškodovanja. 

Ce znaša v takih primerih odškod- 
nina več kot 150.000 din, se lahko iz- 
plača v zaporednih letnih obrokih po 
150.000 din, kolikor ni pogojev za drug 
način izplačila odškodnine. 

2. člen 
Odškodnina za nacionalizirane zgrad- 

be in dele zgradb se lahko v posamez- 
nih primerih plačuje prejšnjemu last- 
niku v obrokih, ki so daljši kot en 
mesec, toda ne daljši kot eno leto. Če 
tak način plačevanja odškodnine bolj 
ustreza socialnim in gospodarskim 
okolnostim dotičnega primera. 

3. člen 
Za nacionalizirane zgradbe, dele 

zgradb in gradbena zemljišča se sme 
odškodnina izplačevati prejšnjim last- 
nikom naenkrat ali v večih obrokih 
in tako skrajšati za izplačilo po zako- 
nu predvideni Čas, upoštevajoč dela- 
zmožnost in potrebe prejšnjih lastni- 
kov In zmogljivost občinskega stano- 
vanjskega sklada, kamor se stekajo 
sredstva za odškodnino za nacionalizi- 
rane objekte. 

4. člen 
Uporabniki prostorov v nacionalizi- 

rani stanovanjski hiši ali poslovni 
stavbi ali nje delu, ki iz kakršnih koli 
razlogov ne plačujejo stanarine ali na- 
jemnine, morajo prispevati za Izplači- 
lo odškodnine prejšnjim lastnikom 
enaka sredstva in v enakih rokih, kot 
jih prispevajo stanovanjske hiše oziro- 
ma najemniki poslovnih stavb, ki pla- 
čujejo del stanarine oziroma najemni- 
ne v občinski stanovanjski sklad. 

5. člen 
Za zadeve iz L, 2. in 3. člena tega 

odloka je pristojen Svet za družbeni 
plan in finance, ki tudi odloča, ali "se 
izplača odškodnina naenkrat ali v ob- 
rokih in v kolikšnih. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 463-12/62. 
Domžale, dne 25. sept, 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

' Franc Habjan, 1. r. 

ОБбША HRASTNIK 
658. 

Na osnovi odredbe o maržah v tr- 
govini na debelo in drobno točke 2. in 
4. (Ur. Ust FLRJ, št. 17/62) izdaja od- 
delek za gospodarstvo in komunalne 
zadeve pri občinskem ljudskem odboru 
Hrastnik naslednjo 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno. 

I. 
Trgovska podjetja na drobno na ob- 

močju občine Hrastnik smejo zaraču- 

navati za kritje stroSkov v prometu na 
drobno z industrijskimi izdelki in ži- 
vili industrijskega Izvora maržo v ta- 
ki višini, da povprečni pribitek na 
fakturno cene brez odbitka morebitnih 
popustov (rabat, kasaskohto) v dolo- 
čenem obračunskem razdobju (perio- 
dični obračun) ne bo presegal v posa- 
meznih podjetjih naslednjih Odstotkov: 

1. Splošno trgovsko podjetje- Hrast- 
nik — 20 »/o, 

2. Trgovsko podjetje Dol pri Hrast- 
niku — 20 »/o, 

3. Splošno trgovsko podjetje Rade- 
če - 201/«. 

Navedena trgovska podjetja smejo 
za kritje svojih stroškov v prometu s 
sadjem, zelenjavo in povrtninaml zara- 
čunavati maržo največ do 30 ♦/«. 

V gornji marži so odvisni stroški 
že všteti in se na morejo priračuna- 
vati posebej. 

2. 
Po določbah 1. točke citirane od- 

redbe smejo trgovine pri posameznih 
predmetih zpotraj blagbvpih skupin 
odstopati navzgor ali navzdol pd dp- 
ločenega najvišjega povprečja, Tendar 
takp, da povprečje marže v enem ob- 
računskem razdobju (periodičnem ob- 
računu) ne sme presegati s to odred- 
bo določenega odstotka. Ce pa bi to 
odstopanje vplivalo na zvišanje nivoja 
cen iz decembra 1961 ali neposredno 
pred tem, če to blago v (ЈесеЈћђга ni 
bilp v prodaji, sme trgovina Zaračuna- 
vati največ tisto maržo, ki jo Je obra- 
čunavala v navedenem obdobju 1. 1961. 

3. 
Nivo cen iz decembra 1961 Je lahko 

višji za 2 »/o pri blagu, za katerega se 
plačuje občinski prometni davek na 
maloprodajo po stopnji S»/»in 18«/» rta 
naravna vina, za katera se plačuje pro- 
metni davek po sfppnji 250/«- 

To zvišanje cen pa ne more vplivati 
na prekoračitev s to odredbo določe- 
ne povprečne marže na posamezno tr- 
govino. 

4. 
Določbe te odredbe ne veljajo za 

Izdelke In pridelke, za katere so se s 
posebnimi predpisi določile prodajne 
cene ali način njihovega oblikovanja, 
kakor tudi ne za izdelke in pridelke, 
katere prodajajo trgovine na drobno Z 
dogovorjenimi popusti po ceni, ki jo 
je določil proizvajalec aH uvoznik kot 
prodajno ceno v prometu na drobno. 

5. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. 1. 1962. 

Številka: 330-13/62-3. 
Hrastnik, dne 28. 9. 1962. 

Načelnik 
oddelka za gosp. in kom. zadeva 

Ivan Rupnlk, I, r. 

OBČINA KOČEVJE 

659. 
Na podlagi 1. in 2. člena zakona o 

spremembah zakona O ustvarjanju in 
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uporabi sredstev republiških In občin- 
skih rezervnih skladov za potrebe go- 
spodarskih organizacij (Urad, 1. FLRJ, 
št. 22/62) in 27. člena statuta občine 
Kočevje, je občinski ljudski odbor na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
proizvajalcev, dne 11. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o stopnji prispevka, ki ga plačujejo 
gospodarske organizacije v sklad skup- 
nih rezerv gospodarskih organizacij. 

1. člen 
V sklad skupnih rezerv gospodar- 

skih organizacij plačujejo gospodarske 
organizacije prispevek, ki znaša 4 »/o 
doseženega čistega dohodka, zmanjša- 
nega za izplačane osebne dohodke in- 
za Znesek, ki ga mora gospodarska 
organizacija odvajati v svoj rezervni 
sklad. 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka ve- 

ljajo tudi za izplačilo prispevka, ki se 
odvede v skupne rezerve gospodarskih 
organizacij po zaključnih računih za 
let6 1961. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
Januarja 1962. 

Številka: 010-22/624/1. 
Kočevje, dne 11. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčlna, I. r. 

660. 
a podlagi 29. in 30. člena Zakona 

г ^anizaciji in financiranju socialne- 
ga zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, št. 22/62) 
in določb sklepa o pogojih, ki morajo 
biti izpolnjeni za ustanovitev Komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev (Ur. list LRS, št. 26/62) 
je občinski ljudski odbor Kočevje v 
soglasju z Občinskim ljudskim odbo- 
rom Ribnica na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
11. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja za območje 

občin Kočevje in Ribnica. 

1. člen 
Ustanovi se Komunalna skupnost 

socialnega zavarovanja za območje ob- 
čin Kočevje in Ribnica. 

2. člen 
Komunalna skupnost socialnega za- 

varovanja ima svojo skupščino. Skup- 
ščino komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja sestavljajo člani, ki jih 
izvolijo: delavski sveti gospodarskih 
organizacij in ustrezni organi delovnih 
kolektivov v drugih organizacijah; or- 
gani sindikalnih organizacij delavcev, 
zaposlenih pri zasebnih delodajalcih, 
poklicnih organizacij, zavarovancev 
obrtnikov in oseb, ki opravljajo dru- 
ge samostojne dejavnosti ter društvo 
upokojencev in delavnih invalidov. 

3. člen 
Volitve članov skupščine Komunalne 

skupnosti socialnega zavarovanja vodi 
volilna komisij^. 

Volilno komisijo sestavljajo pred- 
sednik in štirje člani, ter njihovi na- 
mestniki, ki jih imenuje za zadeve so- 
cialnega zavarovanja pristojni svet ob- 
činskega ljudskega odbora. 

4. člen 
Prve volitve člandv skupščine Ko- 

munalne' skupnosti socialnega zavaro- 
vanja se morajo opraviti najkasneje do 
10. oktobra 1962. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 190-8/62-2/1. 
Kočevje, dne 11. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina, i. r. 

OBČINA UUBLJANA-CENTER 

mi. 
Na podlagi 20. in 56. člena zakona o 

stanovanjskih razmerjih (Ur. list FLRJ, 
št. 17/62) je občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center na seji občinskega 
odbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 27. septembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o pooblastitvi Stanovanjskega sklada 
občine Ljubljana-Center, da oddaja 
poslovne prostore v stanovanjskih hi- 

šah, ki so v družbeni lastnini. 

1. člen 
Stanovanjski sklad občine Ljublja- 

na-Center se pooblasti, da v skladu z 
namembnostjo, ki jo določijo pristojni 
organi občinskega ljudskega odboja, 
oddaja poslovne prostore v stanovanj- 
skih hišah, ki so v družbeni lastnim, 
glede katerih je stanodajalec občina 
Lj ubi j ana-Center. 

2. člen 
Stanovanjski sklad občine Ljublja- 

na-Center ustanovi posebno notranjo 
organizacijsko enoto s potrebnim šte- 
vilom sistemiziranih delovnih mest, ki 
opravlja tele zadeve: 

1. zbira podatke in opravlja admi- 
nistrativno in tehnično delo v zvezi z 
oddajanjem poslovnih prostorov, gle- 
de katerih je ta pravica prenešena na 
stanovanjski sklad; 

2. inventarizira vse stanovanjske in 
poslovne prostore v družbeni lastnini 
z naložitvijo evidence tehničnega In fi- 
nančnega stanja, ločeno po posameznih 
objektih in prostorih; 

3. pomaga hišnim svetom pri dolo- 
čanju politike in obveznosti vzdrževa- 
nja stanovanjskega fonda; 

4. nadzoruje delo hišnih svetov v 
smislu 73. člena zakona o stanovanj- 
skih razmerjih; 

5. analizira ekonomičnost investira- 
nja z nadzorom vzdrževanja in sode- 
luje pri ugotavljanju ekonomičnosti 
dodatnih investicij v obstoječe objek- 
te, upoštevajo pri tem urbanistične 
spremembe v prihodnje; 

6. sodeluje s stanovanjskimi skup- 
nostmi pri reševanju splošnih proble- 
mov ureditve naselij in pri vzdrževa- 
nju stanovanjskega fonda; 

7. daje tehnično investicijsko pomoč 
hišnim svetom pri vzdrževanju zgradb 
v družbeni lastnini. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Znak: T/PV-023/Stan. sklad. 
Ljubljana, dne 27. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Majda Boje, 1. r 

OBČINA RIBNICA 

662. 
Na podlagi 1. odstavka 6. člena Te- 

meljnega zakona o javnih cestah (Ur. 
list FLRJ, št. 27/61). 2. odstavka 15. 
člena Zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19/53) in 
26. člena statuta občine Ribnica, je ob- 
činski ljudski odbor Ribnica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev z dne 19. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest IV. reda v občini 

Ribnica. 

1. člen 
Zaradi gospodarskega in družbene- 

ga pomena za občino Ribnica se za 
javne ceste IV. reda določijo naslednje 
ceste: 

— 3,7 km cesta II. reda Ortnek— 
Velike Poljane—Grmada (makadam) 

— 4,3 km cesta II. reda Ortnek— 
Gašpinovo—Sv. Gregor (makadam) 

— 3,9 km cesta Sv. Gregor—meja 
občina Ljubljana-Vič-Rudnik (maka- 
dam) 

— 4,7 km Hojče — Črnec — Zimarice 
(makadam) 

— 4,0 km cesta II. reda pri Globeli— 
Sedlo—Posek—Sodražica (makadam) 

— 1,3 km Sodražica (asfalt) 
— 0,4 km cesta II. reda Vinice—No- 

va Stitfa—propust pri Jurjevici (ma- 
kadam) 

— 3,4 km Jurjevica—Ribnica (ma- 
kadam) 

— 1,0 km Vrtnarija—Mala Hrovača 
(makadam) 

— 3,3 km Sodražica—Sv. Gregor (ma- 
kadam) 

— 3,3 km Vagovka—Kračali, meja 
do občine Cerknica (makadam) 

— 2,7 km Kot—Jurjevica—na priklju- 
ček ceste II. reda-kamnolom (ma- 
kadam) ^ 

— 0,3 km Osnovna šola Sušje do 
Sušje (makadam) 

— 0,5 km cesta II. reda preko vasi 
Slatnik na cesto II. reda Zlebil (ma- 
kadam) 

— 1,3 km cesta II. reda preko Do- 
lenjih Lazov na cesto II. reda (ma- 
kadam) 

— 1,5 km Gorenja vas—transforma- 
tor preko proge do mrhovišča (ma- 
kadam ) 

— 0,7 km Hrovača—Struška ulica 
(makadam) 

— 1,4 km Kolodvorska ulica (kocke) 
— 0,2 km Železni most—Ribnica— 

do ceste na Ugar (makadam) 
— 1,0 km Križišče na Mlaki (lo cest- 

nega odcepa na Ugar (makadam) 
— 6,7 km Križišče Opekama—Buko- 

vica—Dane (makadam) 
— 2,3 km Hrovače—Otavice (ma- 

kadam) 
2,4 km Dolenja vas—Lipovec—posta- 

ja (makadam) 
— 1,4 km Dolenja vas—Osnovna šo- 

la—Blate (makadam) 
— 0,2 km Dolenja vas—Osnovna šo- 

la—Dolenja vas (makadam) 
— 8,4 km Dolenja vas—Rakitnica— 

Grčarice (makadam) 
— 2,4 km cesta Hrib—Bela voda 

(makadam) 
— 2,7 km cesta Hrib—Matavljak 

(makadam) 
— 2,6 km Hrib—Relje (makadam) 
— 1,7 km cesta Hrib do šole do ce- 

ste HI. reda (makadam) 
— 1,3 km cesta Travnik—od ceste 

III. reda do mlinov (makadam) 

— 0,21 km cesta Srednja vas—žaga 
(makadam) 

— 0,4 km cesta Hrib—Tabor (ma- 
kadam ) 

— 2,8 km cesta Križpot—Mali log 
(makadam). 

2. člen 
Dosedanje ceste IV. reda, ki jih ta 

odlok ne omenja, preidejo z dnem, ko 
se začne ta odlok uporabljati v upra- 
vo pristojnih krajevnih odborov. 

3. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem ob- 
jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962 dalje. 

Številka: 352-14/62-fll. 
Ribnica, dne 19. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbori 

Franc lic, i. r. 

663. 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena in 

2. točke 50. člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19/52) je občinski ljudski odbor Rib- 
nica na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 19. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o voznih olajšavah na avtobusu Uprave 
komunalne dejavnosti Ribnica za učeil* 

ce Osnovne šole Ribnica. 

1. člen 
Učenci Osnovne šole Ribnica imajo 

pravico do popusta na avtobusni progi 
Grčarice—Ribnica v obe smeri. Ta od- 
lok se nanaša na učence Osnovne šole 
Ribnica, ki stanujejo v sledečih nase- 
ljih: Jelenov žleb, Glažuta, Grčarice, 
Grčarske ravne, Jelendol, Kot pri Ra- 
ki tnici, Rakitnica, Biate, Dolenja vas, 
Lipovec in Prigorica. 

2. člen 
Starši oziroma skrbniki šoloobvez- 

nih otrok plačajo za enega otroka na 
relaciji Grčarice—Ribnica in obratno 
1500 din mesečno, za vsakega nadalj- 
njega otroka pa po 500 din mesečijo. 
Na relaciji Grčarice—Dolenja vas pla- 
čajo za enega otroka 750 din in za 
vsakega nadaljnjega otroka 250 din me- 
sečno. Na relaciji Dolenja vas—Ribnica 
plačajo 750 din, za vsakega nadaljnje- 
ga otroka pa 250 din mesečno. 

3. člen 
Razliko do polne cene krije občin- 

ski ljudski odbor Ribnica iz svoje do- 
tacije, ki jo daje skladu za šolstvo- 

4. člen 
Izkaznice za znižano vožnjo izdaja 

Osnovna šola Ribnica, ki jih vsakega 
prvega v mesecu potrjuje. 

Osnovna šola Ribnica izdaja ustrez- 
ne legitimacije enkrat za vsako šolsko 
leto posebej. Šolsko leto traja od l- 
septembra do 30. junija. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 0" 
1. 9. 1962 dalje. 

Številka: 34-7/6201. 
Datum: 19. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc lic, 1. r. 
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664. 
Na podlagi 2. odstavka 59. člena 

Piečiščenega besedila uredbe o trgo- 
vanju ter o trgovskih podjetjih in 
trgovinah (Ur. list FLRJ št. 49/59), 
izdaja Svet za blagovni promet ob- 
činskega ljudskega odbora Ribnica 
2 dne 17. septembra 1962 in po sklepu 
seje občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev občinskega ljudskega od- 
bora Ribnica z dne 19. septembra 
1962 naslednjo 

ODREDBO 
o najkrajšem poslovnem času 

trgovin v občini Ribnica 

1. 
S to odredbo so predpisuje naj- 

krajši poslovni čas trgovin v občini 
Ribnica. 

2. 
Najkrajši poslovni čas, ko morajo 

biti trgovine odprte, je 7 ur dnevno. 

Delavski sveti trgovskih podjetij 
pzlroma delovni kolektivi trgovin, 
določijo v soglasju s potrošniškimi 
Ivetl in pristojnimi organi pri 
ObLG Ribnica; kdaj so trgovine od- 
Prte — (poslovni čas). 

4. 
Pri določanju poslovnega časa iz 
točke te odredbe so delovni ko- 

rktivi dolžni upoštevati, da so trgo- 
vine odprte v najprimernejšem času 
V dopoldanskih, kakor tudi v popol- 
danskih urah. 

5. 
Kršilci določb 2., 3. in 4. točke 

te odredbe se kaznujejo za storjene 
prekrške pa 4. točki 111. čl. prečišče- 
nega besedila uredbe o trgovanju ter 
o trgovskih podjetjih in trgovinah. 

6. 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
Okraja LJubljana. 

Številka: 330-13/62-01. 
Ribnica, 19. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 
Predsednik 

Sveta za blagovni promet: 
Anton Sobar 1. r. 

665. 
Na podlagi 48, člena uredbe o go- 

stinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 
Ust FLRJ št. 6/54), 97. člena uredbe 
O Pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov in njihovih orga- 
nov (Uradni list FLRJ št. 52/57), iz- 
daja Svet za blagovni promet ObLG 
Ribnica z dne 17. septembra 1962 in 
Po sklepu seje občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev občinskega ljud- 
skega odbora Ribnica 

ODREDBO 
o najkrajšem poslovnem času 
gostinskih podjetij in gostišč 

v občini Ribnica 

S to odredbo se predpisuje naj- 
rajši poslovni čas gostinskih pod- 
Jetlj in gostišč v občini Ribnica. 

Upravni organ GbLO Ribnica, ki 
je pristojen za gostinstvo, lahko v 
•zjemnih primerih, kakor na primer 
£ Času inventure ali zaradi pomanj- 
kanja delovne sile in podobno, s po- 
sebno odločbo dovoli posameznim 
gostinskim obratom, da za določeno 
dobo ne poslujejo oziroma da poslu- 
jejo v krajšem posloviienl času. 

e. 
Poslovni čas, ki ga določa ta od- 

redba, 1ћ6га biti vidno objavljen V 
vsakem gostinskem obratu. 

3. 
Vsi gostinski lokali se odpirajo 

vsak dan od 6. ure zjutraj in zapi- 
rajo ob 23. uri. Gb sobotah in pred 
dela prostimi dnevi pa so lahko od- 
prti do 24. ure. Gbrati s prenočišči 
morajo sprejemati goste na preno- 
čevanje tudi v času, ko so gostinski 
obrati zaprti. 

Lokal, tipa kavarne pa more biti 
odprt od 6. uro do 24. Ure, v kolikor 
občinski pristojni organ sporazumno 
z gostinskim podjetjem ne regulira 
drugačnega časa. 

Bifeji morajo biti odprti ob de- 
lavnikih od 6. do 20. ure, ob nede- 
ljah pa od 7. do 21. ure. 

Delovni kolektivi gostinskih obra- 
tov lahko določijo, da svoje lokala 
odpirajo prej, vendar no pred 5. uro. 

Menze In restavracije zaprtega 
tipa poslujejo le v času, ko se izda- 
jajo redni obroki hrane. 

4. 
Dovoljene igre (balinanje, keglja- 

nje in podobno) se smejo igrati na 
prostem do 22. ure. Igranje v zaprtih 
prostorih je dovoljeno po tem času, 
če to ne moti nočnega miru. 

5. 
Kršilci določb te odredbe se ka- 

znujejo za prekrške po 2. točki 
78. člena uredbe o gostinskih podjet- 
jih in gostiščih. 

6. 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja LJubljana. 

Številka: 332-14/62-01. 
Ribnica, 19. septembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 
Predsednik 

Sveta za blagovni promet: 
Anton Sobar 1. r. 

666. 
Na podlagi 25. člena Zakona o 

osnovnih šolah (Uradni list LRS, št. 
32/59), priporočila Sveta za šolstvo 
LRS, št. 61/A-69/62 z dne 30. 6. 1962 
ter po predlogu Sveta za šolstvo pri 
občinskem ljudskem odboru Ribnica z 
dne 11. 6. 1962 ter 26. člena statuta ob- 
čine Ribnica je Občinski ljudski od- 
bor Ribnica sprejel na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 19. septembra 1962 

ODLOČBO 
o reorganizaciji mreže osnovnih Sol na 

območju občine Ribnica 

1. 
Zaradi upravljanja, personalnih za- 

dev, financiranja, administracije ter 
pedagoškega dviga se ukinejo kot samo- 
stojni zavodi sledeče osnovne šole na 
področju občine Ribnica! 

a) Osnovna šola Sušje, 
b) Osnovna šola Gora, 
c) Osnovna šola Gregor, 
d) Osnovna šola Velike Poljane, 
e) Osnovna šola Dolenja vas, 
f) Osnovna šola Grčarica. 

2. 
Samostojni zavodi ostanejo na pod- 

ročju občine Ribnica sledeče osnovne 
šole: 

S) 6snovna šola Ribnica, 
ђ) Osnovna špla $ođražica, 
c) Osnovna šola Loški potok. 

Navedene osnovne šole se preime- 
nujejo v centralne osnovne šole, ki bo- 
do zajemale upravljanje pod členom 
1. navedene šole, ki se preimenujejo 
v podružnične šole. 

3. 
K pod točko 2. navedenim central- 

nim šolam se priključijo podružnične 
šole in sicer: 

1. Centralni šoli Ribnica se priklju- 
čijo do sedaj samostojne osnovne šo- 
le: Velike Poljane, Sušje, Dolenja vas 
in Grčarice. 

2. Centralni osnovni šoli Sodražica 
se priključita do sedaj samostojni 
osnovni šoli Gora in Gregor. 

3. Centralna osnovna šola Loški po- 
tok nima podružničnih šol. 

4. 
Podružnične šole imajo lastne šol- 

ske odbore, šolski odbori podružnič- 
nih šol pa delegirajo po enega člana 
v šolski odbor svoje centralne osnov- 
ne šole. 

5. 
Ta odločba začne veljati z dnem 

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

Številka:- 01-61-22/62. 
Datum: 19/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Пс, I. r. 

ОВШЛ TRBOVUE 
667. 

Na podlagi 2. člena zakona o ust- 
varjanju in uporabi sredstev republi- 
ških in občinskih rezervnih skladov za 
potrebe gospodarskih organizacij (Ur. 
list FLRJ, št. 9-85/61 in 22-270/62) odlo- 
ka o odstotku prispevka, ki se plačuje 
v rezervni sklad LR Slovenije za potre- 
be gospodarskih organizacij (Uradni 
list LRS, št. 26-181/62) in 2. točke 27. 
člena statuta občine Trbovlje je ob- 
činski ljudski odbor Trbovlje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 29. septembra 1962 
sprejel 

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

organizacij. 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih or- 

ganizacij se steka prispevek, ki znaša 
za gospodarske organizacije v občini 
Trbovlje ЗУл '/o od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke, za 4 »/o stanovanjski 
prispevek, prispevek za socialno zava- 
rovanje po dopolnilni stopnji 2 % ter 
za znesek, ki ga mora gospodarska or- 
ganizacija odvajati v svoj rezervni 
sklad. 

2. člen 
Po določbi drugega odstavka 3. čle- 

na pravilnika o obračunavanju in pla- 
čevanju sredstev v skupne rezerve go- 
spodarskih organizacij (Ur. 1. FLRJ, 
Št. 16-281/61) v zvezi z odlokom o od- 
stavku prispevka, ki se plačuje v re- 
lervni sklad LR Slovenije ?a potrebe 
gospodarskih organizacij (Ur. 1. LRS, 
$t. 26-181/62) vplačujejo gospodarske 
Organizacije v občini Trbovlje prispe- 
уек v rezervni sklad občine Trbovlje 
V višini ^ «/o od doseženega čistega 
dohodka, zmanjšanega za zneske, ki 
so navedeni v 1. členu tega odloka. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 

okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962 za leto 1962, ne pa tu- 
di po zaključnih računih za leto 1961. 

Številka: 405-4/62-02. 
Datum; 29/9-1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ado Naglav, I. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
668. 

Na podlagi 2. čl. drugega odstavka 
zakona o ustvarjanju in uporabi sred- 
stev republiških in občinskih rezerv- 
nih skladov za potrebe gospodarskih 
organizacij (Ur. 1. FLRJ, št. 9/61-85), 
2. in 3. čl. zakona o načinu gospodar- 
jenja in razpolaganja s skupnimi re- 
zervami gospodarskih organizacij (Ur. 
list LRS, št. 9/61-91), 1. čl. in 2. čl. pr- 
vega odstavka zakona o spremembah 
zakona o ustvarjanju in uporabi sred- 
stev republiških in občinskih rezervnih 
skladov za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij (Ur. i. FLRJ, št. 22-270/62) In 
26. čl. statuta občine Zagorje ob Savi 
je občinski ljudski odbor Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 14. septembra 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi odloka o 
določitvi odstotka prispevka v skupne 
rezerve gospodarskih organizacij na 

območju občine Zagorje ob Savi. 

1. člen 
Spremeni se L čl. odloka objavlje- 

nega v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana št. 37 od 16. maja 1961 
in se glasi: 

»Odstotek prispevka v skupne re- 
zerve gospodarskih organizacij na ob- 
močju občine Zagorje ob Savi tnasa 
5 «/o, na katerem particlpira republika 
s 3 »/o, ljudski odbor pa z 2 »/o. 

2. člen 
Določbe I. čl. tega Odloka se upo- 

rabljajo tudi za prispevke, ki jih je 
treba odvesti v slpipne rezerve gospo- 
darskih organizacij na območju obči- 
ne Zagorje ob Savi iz čistega dohodka 
po zaključnih računih za leto 1961. 

• 3. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, urad- 

nem vestniku okraja Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1962. 

Številka: 420-17/62-1. 
Datum: 19. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, 1. r. 

669. 
Na podlagi 1. čl. in 2. čl. prvega od- 

stavka zakona o spremembah zakona 
o ustvarjanju in uporabi sredstev Re- 
publiških in občinskih rezervnih skla- 
dov za potrebe gospodarskih organiza- 
cij (Ur. 1. FLRJ, št. 22-270/62) in 26. «. 
statuta občine Zagorje ob Savi Je ob- 
činski ljudski odbor Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 14. septembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi pravil o razpolaganju s 
skupnimi rezervami gospodarskih or- 

ganizacij v občini Zagorje ob Savi. 

1. člen 
V L čl. pravil o razpolaganju t 

skupnimi rezervami gospodarskih or- 
ganizacij v občini Zagorje ob Savi, ob- 
Iavljehih v Glasniku, uradnem vestni- 

mi okraja Ljubljana, št. 67 z dne 7. 9. 
1961 se praviloma glasi: 
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»Prispevek od doseženega čistega 
dohodka znaša 5 Vo « 

2. člen 
V 2. čl. pravil se 1,5 «/o za potrebe 

občine spremeni na 20/o. 

3. člen 
V 11. čl. pravil se določilo »ta pravi- 

la stopijo v veljavo takoj« nadomesti 
s tem »da pravila veljajo od 1. januar- 
ja 1962 dalje«. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 115-2/62/1. 
Datum: 14/9-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Dušan Kolenc, I. r. 

670. 
Na podlagi 2. točke Odredbe o mar- 

žah v trgovini na debelo in drobno (Ur. 
list FLRJ, št. 17-230/62) izdaja oddelek 
za gospodarstvo pri občinskem ljud- 
skem odboru Zagorje ob Savi 

ODREDBO 
o maržah v trgovini na drobno 

1. 
Trgovsko gospodarske organizacije, 

ki imajo sedež na območju občine Za- 
gorje ob Savi smejo zaračunavati za 
kritje svojih stroškov v prometu na 
drobno z industrijskimi izdelki in ži- 
vili industrijskega izvora maržo v taki 
višini, da povprečni pribitek na fak- 
turne cene brez odbitka morebitnih po- 
pustov (rabati, kasa s konti 1. dr.) v 
določenem obračunskem razdobju (pe- 
riodični obračun) v kolikor niso ta 
podjetja vezana na sezone, ne bo pre- 
segal naslednjih odstotkov: 

Trgovsko podjetje »Potrošnja« Za- 
gorje ob Savi obračunava za podjetje 
kot celoto 16°/«. 

Trgovsko podjetje »Galanterija-pa- 
pir« Zagorje ob Savi obračunava za 
podjetje kot celoto IS0/«. 

Trgovsko podjetje »Povrtnina« ob- 
računava za podjetje kot celoto 27 "/o. 

Kmetijska zadruga Zagorje ob Savi 
obračunava za svoje poslovalnice; 

Cemšenik, Izlake, Podkum 18 »/e 
Zagorje 15 Vo 
Mlinše 15 "/o 
Obrtno komunalno podjetje Zagor- 

je za poslovalnico »Cvetličarno« 22 V«. 
Obrtno podjetje »Radio-Center« Za- 

gorje ob Savi obračunava za posloval- 
nico, katera prodaja televizijske spre- 
jemnike, radio aparate — in elektro- 
tehnični .material {akole: 

za televizijske sprejemnike 13% 
za radio aparate 16 Vo 
za gospodinjske aparate 22 »/o 
za ostali radij., telev. in 

elektrotehnični material 17 Ve 

V gornji marži so dejanski odvisni 
stroški Že všteti in se ne morejo po- 
sebej preračunavati. 

Ž. 
Po določbah 1. točke te odredbe 

smejo trgovske gospodarske organiza- 
cije pri posameznih predmetih znotraj 
blagovnih skupin odstopati navzgor ali 
navzdol od določenega aaj višjega po- 
vprečja vendar tako, da povprečje 
marže v enem obračunskem razdobju 
ne sme presegati s to odredbo določbe- 
nega odstotka. 

Ce bi pa to odstopanje vplivalo na 
zvišanje nivoja cen iz decembra 1961, 
sme prodajalec zaračunati največjo 
maržo, katero je obračunal v tem me- 
secu za artikel. 

Isto velja tudi za blago, za katero 
so se nabavne cene povišale, da se 
lahko preračuna na ceno samo marža 
meseca decembra 1961. 

To velja za vse blago, ki je bilo v 
prodaji v mesecu decembru 1961. V ko- 
likor pa tega blaga ni bilo v prodaji 
v tem mesecu, veljajo cene neposredno 
pred tem. 

3. 
Določbe te odredbe ne veljajo za iz- 

delke in pridelke, za katere so s po- 
sebnimi predpisi določene prodajne ce- 
ne ali način njihovega oblikovanja, ka- 
kor tudi ne Za izdelke in pridelke, ka- 
tere prodajajo trgovsko gospodarske 
organizacije na drobno z dogovorjenim 
popustom na ceni, ki jo je določil pro- 
izvajalec v prometu na drobno. 

4. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

25. 6. 1962, uporablja pa se za 1. 1962. 

Številka: 330-11/62-3/1. 
Zagorje, dne 21. 6. 1962. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

občinskega ljudskega odbora 
Stane Zupančič, 1. r. 

671. 
Na podlagi 29. člena Temeljnega za- 

kona o varstvu rastlin pred boleznimi 
In škodljivci (Ur. list FLRJ, št. 26/54) 
v zvezi s točko 7. člena 43. Zakona o 
pristojnosti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov in njihovih organov (Ur. 
list FLRJ, št. 52/57) je občinski ljud- 
ski odbor Zagorje ob Savi na seji ob- 
činskega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 14. septembra 1962 sprejel 

ODREDBO 
o »kupnem zatiranju rastlinskih bo- 
lezni, Škodljivcev ter plevelov na ob- 

močju občine Zagorje ob Savt. 

Zaradi bolj intenzivnega in uspešne- 
ga zatiranja koloradskega hrošča, ame- 
riškega kaparja, rdečega pajka, češp- 
Ijevega kaparja, jabolčnega zavijača, 
škrlupa, krompirjeve plesni in drugih 
rastlinskih škodljivcev ter plevelov, se 
rta območju občine Zagorje ob Savi 
odreja skupno zatiranje teh rastlinskih 
bolezni in škodljivcev. 

2. 
Skupno zatiranje rastlinskih bolez- 

ni in škodljivcev iz 1. točke te odredbe 
organizira in izvede na svojem območ- 
ju splošna kmetijska zadruga ob sode- 
lovanju lastnikov, posestnikov oziroma 
uporabnikov ( v nadaljnjem besedilu 
lastnikov) kmetijskih zemljišč, ter na 
njihov račun, v hribovitih predelih, ki 
so za motorno tfehnično opremo kme- 
tijske zadruge težko dostopni, izvedejo 
zatiranje rastlinskih bolezni in škod- 
ljivcev lastniki sami, kmetijska zadru- 
ga pa je dolžna pripraviti organizacijo 
zatiranja, preskrbeti lastnikom kmetij- 
skih zemljišč pomoč v ročnih tehnič- 
nih sredstvih in kemičnih sredstvih za 
zatiranje rastlinskih bolezni in škod- 
ljivcev, ter nadzorovati izvedbo akcij 
za zatiranje. 

3. 
Kakšne varstvene ukrepe za zatira- 

nje posameznih rastlinskih bolezni in 
škodljivcev so do'lžni izvršiti kmetijska 
zadruga oziroma lastniki kmetijskih 
zemljišč ter kdaj, kje in kako naj se 
ti ukrepi izvršijo, določi za kmetijstvo 

pristojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora. Za kmetijstvo pri- 
stojni upravni organ občinskega ljud- 
skega odbora določi po zaslišanju kme- 
tijske zadruge tudi predele, na katerih 
morajo izvajati varstvene ukrepe last- 
niki sami. 

4. 
Za storitve, opravljene po 2. točki 

odredbe, zaračunava kmetijska zadru- 
ga posameznim lastnikom kmetijskih 
zemljišč nabavno vrednost kemičnih 
sredštev in dejanske stroške storitve 
s stroji (delovna sila, gorivo, amorti- 
zacija, režijski stroški). 

5. 
Ce lastniki na območju, za katere- 

ga je določil za kmetijstvo pristojen 
organ ObLO, da morajo lastniki sami 
izvršiti varstvene ukrepe, teh ukrepov 
ne storijo ali ne storijo ob pravem 
času ali na nepravilen način, je dolžna 
izvršiti te varstvene ukrepu: kmetijska 
zadruga na njihov račun. V takem pri- 
meru lahko računa kmetijska zadruga 
tem lastnikom polno ekonomsko ceno. 

6. 
Izvrševanje varstvenih ukrepov po 

tej odredbi nadzoruje za kmetijstvo 
pristojni upravni organ občinskega 
ljudskega odbora, ki vodi o izvrševa- 
nju teh ukrepov tudi posebno evi- 
denco. 

57. 
Na podlagi 4. točke Odredbe o pro- 

dajnih cenah za žita in mlevske izdelke 
(Ur, list FLRJ, št. 32/60) in 64. člena 
Statuta okraja Ljubljana (Glasnik, št. 
59/58) izdaja Svet 2a tržišče okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana po sklepu 
seje z dne 4. oktobra 1962 

ODREDBO 
o najvišjih stroSklh prometa na drob- 
no za pšenlčno in rženo moko In o 
najvišjih stroSklh za pečenje kruha. 

1. 
Trgovskim podjetjem in trgovinam 

na območju okraja Ljubljana se dolo- 
čijo maloprodajni stroški za vse tipe 
pšenične in ržene moke do največ 12 
odstotkov na nabavno ceno. 

2. 
Pekarskim podjetjem in pekarnam 

na območju okraja Ljubljana se za 
peko kruha iz pšenične in ržene moke 

7. 
Za kršitve predpisov iz L, 2. in 3. 

točke te odredbe se uporabljajo določ- 
be 3. točke 58. člena ter 6. in 7. točke 
59. člena in 60. člena temeljnega zako- 
na o varstvu rastlin pred boleznimi io 
škodljivci. 

8. 
Ta odredba se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana io 
začne veljati od dneva objave. 

Številka: 320-24/62-1. 
Zagorje ob Savi, 14. 9. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

DuSan Kolenc, I. r. 

RAZPIS 
Razpisna komisija Sveta delovnega 

kolektiva uprave Okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana razpisuje 

mesto referenta za ргобпЈе 
in pritožbe. 
Pogoji: Pravna fakulteta s potreb- 

no prakso. 
Prošnje za razpisano mesto, oprem- 

ljene z življenjepisom je vloižti v 15 
dneh po objavi razpisa pri razpisni ko- 
misiji Sveta delovnega kolektiva OLO 
Ljubljana — Mačkova I., soba št. 13/1« 

Svet delovnega kolektiva OLO 

določijo najvišji stroški za peko in 

prodajo za 1 kg kruha: 
a) za kruh iz moke »tip 1000« do 22 din 
b) za kruh iz moke »tip 600« do 24 djn 
c) zavkruh iz moke »tip 400« do 24 din 
d) za kruh iz ržene moke do 23 din. 

3. 
Ta odredba velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 5. ok- 
tobra 1962. S to odredbo preneha ve- 
ljati odredba o najvišjih stroških pr0* 
meta na drobno za pšenično in rženo 
moko in najvišjih stroških za pečenj® 
kruha (Glasnik, št. 8 z dne 31. jnuarja 
1961). 

Ljubljana, dne 4. oktobra 1962. 
Številka: 38-015/62 

Predsednik OLO Ljubljana: 
Boris Mikoš, 1. r. 

Predsednik Sveta za tržišče: 
Ing. Drago Lipič, 1. r. 

VSEBINA 
655 Odlok o dopolnitvi Ctdloka o občinskem 

prometnem davku občine Domžale 
656 Odlok o spreraombi iu dopolnitvi odlo- 

ka o določitvi odstotka prispevka ^ 
skupne rezerve gospodarsKih organi- 
zacij občine Domžale 

657 Odlok o načinu izplačila odškodnine za 
nacionalizirane zgradbe, dele zgradb 
in gradbena zemljišča občine Domžale 

658 Odredba o maržah v trgovini na drob- 
no občine Hrastnik. 

659 Odlok o stopnji prispevka, ki ga pla- 
čujejo gospodarske organizacije v sklad 
skupnih rezerv gospodarskih organiza- 
cij občine Kočevje 

660 Odlok o^ ustanovitvi Komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja na območju 
občin Kočevje in Ribnica. 

661 Odlok o pooblastitvi Stanovanjskega 
sklada, da oddaja poslovne prostore v 
stanovanjskih hiSah, ki so v družbeni 
lastnini občine Ljubljana-Center. 

662 Odlok o določitvi ceet IV, reda občine 
Ribnica. 

663 Odlok o voznih olajšavah na avtobusu 
Uprave komunalne dejavnosti Ribnica 
za učence osnovne Šole Ribnica. s 

664 Odredba o najkrajšem poslovnem Čas11 

v trgovini občine Ribnica. 
665 Odredba o najkrajšem poslovnem čas11 

gostinskih podjetij in gostišč obČiP® 
Ribnica. 

666 Odločba o rcoiganizaciji mreže osnov- 
nih šol občine Ribnica. 

667 Odlok o določitvi odstotka prispevke« 
ki se plačuje v skupno rezerve gospo- 
darskih organizacij občine Trbovlje. 

668 Odlok o spremembi in dopolnitvi od' 
loka o določitvi odstotka prispevka ^ 
skupne rezerve gospodarskih organizv 
cij občine Zagorje ob Savi. 

669 Odlok o spremembi pravil o razpol®' 
ganju s skupnimi rezervami gospode'' 
skih organizacij občine Zagorje ob SovJ« 

670 Odredba o maržah v trgovini 
drobno občine Zagorje ob Savi. 

671 Odredba o skupnem zatiianju rastliD' 
skih bolezni, škodljivcev ter plevclo* 
občine Zagorje ob Savi. 

57 Odredba o najvišjih stroških poscvkJJ 
na drobno za pšenično in rženo moK<J 
in o najvišjih stroških zft pečenj0 

kruha n Razpis delovnega mesta v upravi OL^' 

OKRAJNI LJIIDSKS ODBOR 


