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MESTNI SVET 

27 
Na podlagi 37. člena zakona o 

Prispevku iz dohodka gospodarskih 
organizacij (Ur. 1. FLRJ št. 8/61), 3. 
člena zakona o mestih, ki so razde- 
ljena na občine (Ur. 1. SRS št. 11/64) 
in 27. ter 47. člena statuta mesta 
Ljubljane, je Mestni svet Ljubljana 

17. seji dne 16. marca 1965 sprejel 

ODLOK 
0 določitvi komunalnih organizacij, 
ki imajo pomen za mesto Ljubljana. 

1. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacije, ki imajo pomen za mesto 
Ljubljana, so tiste gospodarske or- 
Eanizacije, ki opravljajo v celoti ali 
Pretežno komunalne dejavnosti, ki so 
naštete v 37. členu zakona o prispev- 
ku Iz dohodka gospodarskih organi- 
zacij na celotnem mestnem območju. 

2. člen 
V smislu 1. člena tega odloka so 

mestnega pomena naslednje komu- 
nalne organizacije: Snaga, Rast, 
Mestni vodovod. Mestna plinarna, 
Mestna kanalizacija. Javna razsvet- 
ljava, Elektro-Ljubljana, Toplarna, 
Zale, Kino podjetje Ljubljana, Var- 
nost. Uprava trgov, Pekarna Center, 
Ljubljanske mlekarne, Živilski kom- 
binat »Žito« in Trgohlad. 

3. člen 
Za komunalno dejavnost mestne- 

ga pomena se šteje v smislu določil 
37- člena zakona o prispevku iz do- 
godka tudi ekonomsko enoto mestni 
Promet pri podjetju Ljubljana- 
transport. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

2 dnem uveljavitve tega odloka 
Preneha veljati odlok Mestnega sve- 
"■a o določitvi komunalnih gospodar- 
skih organizacij na območju mesta 
^ubljane (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana št. 34/64 z dne 
28- maja 1964). 
. I 

Številka; 010-019/65 t 
Datum: 16. marca 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

ODLOK 
o obračunavanju in plačevanju 

obresti od poslovnega sklada 
komunalnih gospodarskih organi- 
zacij, ki imajo pomen za mesto 

Ljubljana 

1. člen 
Elektro - Ljubljana obračunava 

obresti od poslovnega sklada po 
obrestni meri 1 %. 

Mestna kanalizacija. Uprava 
trgov, Trgohlad, Pekarna Center in 
Živilski kombinat »Žito« obračuna- 
vajo obresti od poslovnega sklada 
po' obrestni meri 2 %. 

Mestni vodovod in Mestna plinar- 
na obračunavata obresti od poslov- 
nega sklada po obrestni meri 4 %. 

Kino podjetje Ljubljana obraču- 
nava obresti od poslovnega sklada 
po obrestni meri 5 %. 

Varnost, Snaga, Javna razsvet- 
ljava, Rast, Zale in Toplarna — 
obrat termoelektrarn^ — obračuna- 
vajo obresti od poSlovega sklada po 
obrestni meri 6 %. 

2. člen 
Živilski kombinat »Žito« obraču- 

nava obresti od poslovnega sklada 
po obrestni meri 2 % ter jih vl&ga 
v svoj poslovni sklad. 

3. člen 
Obračunavanja in plačevanja 

obresti od poslovnega sklada sta 
oproščeni ekonomska enpta mestni 
promet pri podjetju Ljubljana-trans- 
port in Ljubljanske mlekarne. 

4. člen 
Komunalne organizacije, naštete 

v prvem členu tega odloka, plačujejo 
obračunane obresti od poslovnega 
sklada v Mestni sklad za komunalno 
izgradnjo v Ljubljani. 

Mestni sklad za komunalno Iz- 
gradnjo v Ljubljani uporabi tako 
pridobljena finančna sredstva samo 
za kreditiranje izgradnje in obnove 
komunalnih naprav in delovnih sred- 
stev komunalnih gospodarskih orga- 

nizacij, ki obračunavajo in plačuje- 
jo obresti od poslovnega sklada po 
tem odloku. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1965. 

Številka: 010-020/65 f 
Datum: 16. marca 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

29 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64), odloka Mestnega 
sveta o družbeni kontroli cen ko- 
munalnih izdelkov in storitev komu- 
nalnih organizacij na območju me- 
sta Ljubljane (Glasnik št. 34/64 in 
2/65) in 27. ter 47. člena statuta me- 
sta Ljubljane je Mestni svet Ljub- 
ljane na 17. seji dne 16. marca 1965 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi cen za potrošeno vodo 

in uporabo kanalizacije 

1. člen 
1. Komunalni organizaciji »Mestni 

vodovod« Ljubljana, Krekov trg 10, 
se določijo naslednje cene za potro- 
šeno vodo: 

a) za gospodinjstva, obrate druž- 
bene prehrane, šole, socialno-varstve- 
ne, kulturne in zdravstvene ustanove, 
javna kopališča, javne in športne ob- 
jekte, državno upravo, družbene or- 
ganizacije in JLA — 35 din za m' 
potrošene vode; 

b) za gospodarske organizacije — 
105 din za ma potrošene vode; 

c) za železnice 40 din za m' po- 
trošene vode. 

2. Komunalni organizaciji »Mest- 
na kanalizacija« Ljubljana, Ambro- 
žev trg 7, se določijo naslednje cene 
za uporabo kanalizacije, ki se obra- 

čunava po potrošeni količini vode iz 
mestnega vodovoda oziroma iz last- 
nih virov: 

a) za gospodinjstva, obrate druž- 
bene prehrane, šole, socialnovarstve- 
ne, kulturne in zdravstvene ustanove, 
javna kopališča, javne in športne ob- 
jekte, državno upravo, družbene or- 
ganizacije in JLA — 25 din za m' 
potrošene vode; 

b) za gospodarske organizacije 75 
dinarjev za m" potrošene vode; 

c) za železnico 66 din za m' po- 
trošene vode. 

2. člen 
Komunalna organizacija »Mestna 

kanalizacija« mora z uveljavitvijo 
predpisanih cen za uporabo kanali- 
zacije vključiti v svoj poslovni sklad 
vrednost celotnega kanalskega omrež- 
ja in objektov. 

V nasprotnem komunalna organi- 
zacija ne more obračunavati uporabo 
kanalizacije po odloku določenih 
cen. 

3. člen 
Sredstva za razširjenp reproduk- 

cijo vodovodne in kanalizacijske 
mreže ter objektov se razporejajo v 
skladu z dolgoročnim in letnim pro- 
gramom komunalne izgradnje, ven- 
dar izključno na območju mesta 
Ljubljane. Letni plan uporabe sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo vo- 
dovodne kanalizacijske mreže ter 
objektov predlagata obe komunalni 
organizaciji, potrdi pa Mestni svet 
Ljubljana. 

4. člen 
V odloku določene cene za potro- 

šeno vodo in uporabo kanalizacije 
veljajo od 1. aprila 1965 dalje. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-018/65 
Datum: 16. marca 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

28 
. Na podlagi 7. člena zakona o obre- 
tlh od gospodarskih skladov (Ur. list 

*LRj jt. 8/61), 3. člena zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine 
1УГ- Ust SRS St. 11/64) in 27. in 47. 
J^na statuta mesta Ljubljane je 
^estni svet Ljubljana na 17. seji dne 

( marca 1965 sprejel 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

110. 
Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Uradni list SFRJ 
št. 31/64), na podlagi 47. člena zakona 
o financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SRS (Ur. L SRS St 36/64) 

in na podlagi 110. člena statuta ob- činskega zbora in zbora delovnih 
čine Ljubljana Center je Skupščina skupnosti dne 25. februarja 1965 
občine Ljubljana-Center na seji ob- sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Center 

za leto 1965 
1. člen 

Predvideni dohodki proračuna v letu 1965 znfešajo 7.006,800.000 
Razporejeni dohodki znašajo 6.796,300.000 
Od tega: 
— v odstotku od vseh proračunskih dohodkov razen 

od presežka sredstev iz 1. 1964 4.859.600.000 
— dohodki, razporejeni v posebnem delu proračuna 

(ožji proračun) 1.936,700.000 
Nerazporejeni del dohodkov (prorač. rezerva) 210,500.000 



GLASNI* 

г 2. člen 
V odstotku od vseh prorafunskih dohodkov, razen od presežka sred- 

gtev iz leta 1964 se razporejajo dohodki naslednjim koristnikom : 

34,1 % sklad za šolstvo 
5,8 % sklad za pospeševanje kulturne dejavnosti 
I,2 % skla za pospeševanje telesne kulture 
6,6 % sklad za socialno varstvo 
1.6 % sklad za varstvo borcev 
3.5 % sklad za zdravstvo 
1.7 % sklad za ureditev mestnega zemljišča 
2.6 % cestni sklad 
1,5 % rezervni sklad 

II,5 % Mestni svet 
Skupaj 

Predvidoma din 
2.380,000.000 

408,500.000 
84,600.000 

460,000.000 
112,800.000 
243,500.000 
117,000.000 
180,000.000 
70,000.000 

803,200.000 
4.859,600.000 

10 člen 
Skladi so dolžni predložiti občin- 

ski skupščini svoje finančne načrte 
v roku enega meseca po sprejemu 
proračuna. 

11. člen 
Organi občinske skupščine, ki so 

pristojni za posamezna področja de- 

Po navedenih stopnjah je treb' 
obračunavati in plačevati prispev^ 
osebnih dohodkov od 1. marca 19®5 

dalje, ne glede na čas, na kaieref!8 

se izplačilo osebnih dohodkov n«' 
naša. Od osebnih dohodkov, izplaf8' 
nih do vključno 28. febr. 1965 P8 

morajo biti obračunani in vplačanj 
vsi prispevki, vključno dopolnil1" 

3. člen 
Delitev dohodkov v smislu 56. in 

57. člena zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SRS 
(Urad. list SRS št. 36/64) v posebnem 
delu proračuna se opravlja s trome- 
sečnimi načrti za Izvrševanje prora- 
Čuna. 

Predlog tromesečnega načrta za 
Izvrševanje občinskega proračuna se- 
stavi za finance pristojni upravni 
organ, sprejme pa ga svet za druž- 
beni plan in finance. 

Svet za družbeni plan in finance 
poroča o realizaciji proračuna tro- 
mesečno občinski skupščini. 

, 4. člen 
Poleg sredstev iz 2. člena tega od- 

loka, ki se razporejajo v odstotku od 
proračunskih dohodkov, se dodelju- 
jejo sredstva na ustrezni račun na- 
slednjim koristnikom, ki z njimi sa- 
mostojno razpolagajo: 

Tiskovnemu skladu Ljubljanskega 
dnevnika. 

Pogodbeni skupnosti za izdajanje 
Usta Občan. 

Državnim organom. 
Krajevnim skupnostim. 
Družbeno političnim organizaci- 

jam in društvom. 
Posameznim krajevnim skupno- 

stim se dodeljujejo sredstva po raz- 
poredu, ki ga pripravi komisija za 
krajevne skupnosti. 

Vsa ostala sredstva se uporabljajo 
neposredno iz proračuna. 

5. člen 
Sklad za šolstvo prispeva medob- 

činskemu skladu za strokovno šol- 
stvo sredstva, v višini, določeni s po- 
sebno pogodbo. 

Za financiranje občinskega sodi- 
žča in javnega tožilstva prispeva ob- 
čina alikvotni del v smislu poseb- 
nega dogovora med občinami za ob- 
močje katerih navedena organa po- 
slujeta. Sredstva, ki jih za financi- 
ranje občin, sodišča in obč. javnega 
tožilstva prispeva občina Ljubljana- 
Center, se nakazujejo neposredno na 
račune teh organov. 

Sredstev za sofinanciranje gasil- 
ske brigade se nakazujejo neposred- 
no na račun gasilske brigade. 

6. člen 
Tekoče koriščenje sredstev skla- 

dov, državnih organov in ostalih ko- 
ristnikov proračunskih sredstev se 
omeji za 10 %. ч 

Te omejitve ne veljajo za anuite- 
te in obveznosti, ki zapadejo po po- 
sebnih pogodbah. 

O sprostitvi bo odločala skupšči- 
na občine Ljubljana-Center po ana- 
lizi izvršitve proračuna za prvo pol- 
letje 1965. 

7. člen 
Svet za družbeni plan In finance 

je pooblaščen, da razpolaga s sredstvi 
rezervnega sklada v smislu 2. točke 
96. člena zakona o financiranju druž- 
beo političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji. 

8. člen 
O razporeditvi nerazporejenih 

dohodkov (proračunska rezerva) za 
nepredvidene ali premalo predvidene 
družbene potrebe sklepa svet za 

družbeni plan in finance s tem, da 
o razporeditvi zneskov preko 10 mi- 
lijonov dinarjev dokončno odloča 
občinska skupščina. 

9. člen 
Skladi lahko najemajo posojilo s 

soglasjem občinske skupščine 
Soglasje za posojila do 10 % pred- 

videnih dohodkov sklada v tekočem 
letu daje svet za družbeni plan in 
finance. 

javnosti, so dolžni predložiti finančne proračunski prispevek, po stopnjal1' 
ki so veljale za posamezno vrsto P^Jj 
spevka za leto 1964. V kolikor Pr'' 
spevki niso bili vplačani, je treb' 
obračunati in plačati kazenske obr®" 
sti (0,1 % za vsak dan zamude). 

Za dohodke. Izplačane v januar)0 

in februarju, se ne opravi obraču" 
po novih stopnjah. 

programe za dela in akcije, ki se 
uresničujejo več let, v roku treh 
mesecev po sprejemu proračuna. 

12. člen 
Splošni del proračuna in pregled 

posebnega dela proračuna se objavi 
v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, proračun velja takoj po 
objavi, uporablja pa se od 1. januar- 
ja 1965. 

Številka: 4a0-4/1965-3/SJ 
Datum: 25. februarja 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago. Liptč, 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in razpored dohodkov proračuna občine Ljubljana-Center 

za leto 1965 
Vrsta Dohodki Skupaj 
dohodkov 

1 
2 
8 
S 
0 
8 

St. glav. 
namena 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Prispevki 
Davki 
Takse 
Dohodki po posebnih predpisih 
Dohodki organov in razni drugi dohodki 
Prenešena sredstva 

Skupaj 

Razpored dohodkov 

2.778,300.000 
3.568,500.000 

630,000.000 

7,500,000 
22,500.000 

7.006,800.000 
Skupaj 

Dejavnost šol 
Znanstvena in kulturno prosvetna dejavnost 
Socialno skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Komunalna dejavnost 
Delo državnih organov 
Financiranje Mestnega sveta 
Dejavnost krajevnih skupnosti 
Dejavnost družbeno-političnih organlz. In društev 
Negospodarske investicije z anuitetami 
Gospodarski posegi 
Vlaganje v rezervni sklad 
Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 
Gospodarske investicije 
Nerazporejeni dohodki 

OBVESTILO 
gospodarskim in delovnim organi- 
zacijam, družbenim organizacijam, 

zavodom ter občanom 
I. Po zakonu o zveznih prispevkih 

iz, osebnega dohodka (Urad. list SFRJ 
št. 5/65 In zakonu o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov 
in taks (Ur. list SRS, št. 7/65) ter po 
odloku o stopnjah prispevkov in 

A. DRUŽBENI SEKTOR 

Vrsta prispevkov 
Redno delovno 
razmerje na 
bruto neto 

ZaCasno delovno 
razmerje na 
bruto neto 

17,5 28,93 17,5 23,65 

8,5 11,49 

1. Prispevek iz delovnega razmerja 
2. Prispevek za socialno zavarovanje 

a) po osnovni stopnji 
b) po dopolnilni stopnji 

3. Stanovanjski prispevek 
4. Nadomestilo za znižano vožnjo 
5. Prispevek za Skopje 
Za dopolnilno delovno razmerje je treba uporabljati stopnje, dolo- 

čene za redno delovno razmerje. 
Za občasno delovno razmerje je treba šteti opravila na podlagi na- 

vodila za izvajanje določb k začasnemu delovnemu razmerju iz zakona 
o delovnih razmerjih (Urad. list FLRJ št. 23/59). 

22,0 
1,5 
4,0 
1,5 
1.0 

36,36 
2,48 
6,61 
2,48 
1,65 

4,0 
1.5 
1.0 

4,95 
1,85 
1.24 

B. ZASEBNI SEKTOR 

Vrsta prispevkov 
Za redno delovno 

razmerje na 

1. Prispevek iz delovnega razmerja 
2. Prispevek za socialno zavarovanje 

a) po osnovni stopnji 
b) po dopolnilni stopnji 

3. Nadomestilo za znižano vožnjo 

bruto 
17,5 

22,0 
1.5 
1,5 

neto 
28,93 

36,36 
2,48 
2,48 

2.380,000.000 
493,100.000 
572,800.000 
243,500.000 
440,750.000 
699,366.000 
803,200.000 

48,000.000 
68,500.000 

404,434.000 
328,850.000 

70,000.000 
149,800.000 
94,000.000 

210,500.000 
Skupaj 7.006,800.000 

davkov skupščine občine Ljubljana- 
Center (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana št. 7/65) znaša stopnja 
prispevka iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja (prej proračun- 
ski prispevek) — 17,5 % od kosma- 
tega dohodka (zvezna stopnja 3 %, 
republiška 7,7 % in občinska 6,8 %). 

Glede na to znašajo stopnje pri- 
spevkov za 

DRUŽBENI SEKTOR 
vplačuje prispevke na račun pri 

SDK—NBJ: 
1. Prispevek iz delovnega ra*' 

merja: 
a) v gospodarstvu: 600-11-840-19' 

-01-13, 
b) izven gospodarstva (državni "1' 

gani, zavodi in družbene organi*8' 
cije): 600-11-840-19-02-13. 

Pripominjamo, da vplačujejo 
plačevalci osebnega dohodka prisp^ 
vek iz osebnega dohodka Iz del<'v' 
nega razmerja na ustrezen rač"" 
tiste občine, v kateri ima stalno P1^ 
bivališče delavec, od čigar osebnef!3 

dohodka se plačuje ta prispevek. 
2. Prispevek za socialno zavaT0" 

vanje: 600-14-847. 
3. Stanovanjski prispevek: i 
a) v gospodarstvu: 600-11-840-'^' 

-Cl-13. ^ 
b) izven gospodarstva: 600-11-84®' 

-73-02-13. J 
50 % obračunanega stanovanjsk®! 

ga prispevka je treba vplačati ** 
račun občine, kjer je sedež izplaf 
valca osebnega dohodka, 50 % obr*' 
čunanega prispevka pa na račun ® 
ste občine, v kateri ima stalno pr®" 
bivališče delavec, od čigar osebneP 
dohodka se plačuje stanovanjski W 
spevek. 

4. Nadomestilo za znižano vožro"' 
600-11-840-41-13. 

5. Prispevek za Skopje: 600-1'' 
-840-76-03. i 

Občani ne obračunavajo staftJT 
vanjskega prispevka (4 %), niti P^' 
spevka za Skopje (1 %). Vse prispCv 
ke od osebnih dohodkov je treb* 
vplačevati na račun 600-11-840-5'' 
-01-13 — Zbirni račun ostalih dohC' 
kov občine Ljubljana-Center. . 

II. Na podlagi mesečne pavšal^ 
osnove plačujejo prispevke od delojj,' 
nega razmerja po stopnji 17,5™ 
in to: 

a) odvetniki — za odvetni- 
ške pripravnike (osnova 40.000 
dinarjev) prispevek 

b) uprave stanovanjskih hiš, 
za hišnike (osnova 15.000 din) 
prispevek 

c) krajevne skupnosti — za 
pri njih zaposleno osebje 

— ribiška oz. lovska pod- 
jetja, zavodi, zadruge in orga- 
nizacije za pri njih zaposlene 
ribiče in lovce; 

— planinska društva — za 
osebje, zaposleno v njihovih 
domovih (osnova 30.000 din) — 
prispevek 

č) zasebna gospodinjstva — 
za pri njih zaposlene gospo- 
dinjske pomočnice (osnova 
15.000 din) prispevek 28 

Družbeni sektor vplačuje prisP^ 
vek od osebnega dohodka iz delo 
nega razmerja po pavšalni osnovi р 
račun 600-11-840-21-01-13. 

dl" 
700" 

26# 

525" 

Občani, ki zaposlujejo odvetn'^ 
pripravnike In gospodinjske роП1<Л, 
niče, vplačujejo navedeni prispev 

na račun: 600-11-840-57-01-13. 
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III. Prispevek v odstotku od obrt- 
nih dejavnosti v odstotku od vsakega 
posameznega kosmatega dohodka — 
prispevek po odbitku — morajo iz- 
plačevalci dohodka obračunati: 

a) po stopnji 10 %: 
— od dohodkov od prodaje srečk 

In vplačil pri športni napovedi in pri 
lotu, ki jih organizira Jugoslovanska 
loterija; 

— od tovorjenja lesa in drugega 
materiala z delovno živino. 

Po tej stopnji se obračunava in 
plačuje tudi davek od dobitkov pri 
stavah in drugih igrah na srečo, od 
loterije, lota in pri dobitkih od šport- 
nih napovedi. 

b) po stopnji 15 %: 
— od dohodkov od zavarovalnih 

poverjenikov; 
— od provizij zastopnikov za var- 

stvo malih avtorskih pravic; 
— od dohodkov od prepisovanja 

not za zvezo skladateljev Jugoslavije; 
— od provizij poslovnih agentov 

In poverjenikov uličnih prodajalcev 
od prodaje časopisov, knjig, revij in 
podobno ter zbiranja oglasov In na- 
ročil za takšne publikacije; 

— od dohodkov transportnih de- 
lavcev in drugih oseb, ki nakladajo, 
razkladajo in prenašajo ob pretežni 
uporabi telesne moči za gospodarske, 
družbene in druge organizacije, 
državne organe in zavode (razen de- 
lavci, ki ne plačujejo prispevkov v 
stalnem znesku, n.. ->r. registrirani 
postreščki in pod.); 

— od dohodkov, ki jih imajo po- 
samezniki od priložnostnih ostalih 
storitev (umskih in fizičnih, delovrš- 
na pogodba) za državne organe in 
zavode, za gospodarske, družbene in 
druge organizacije ali za hiše v druž- 
benem upravljanju. , 

C) po stopnji 20 %: 
— od dohodkov delavce^, ki de- 

lajo doma za državne organe, de- 
lovne in druge organizacije; 

— od dohodkov od prevozništva 
kmetov, ki opravljajo prevoze kot 
postransko dejavnost. 

Tisti, ki obračuna dohodke, je 
dolžan pobrati prispevek oz. davek 
in ga vplačati pri SDK —NBJ, če 
vodi svoje finančno poslovanje po 
banki, takrat ko dvigne gotovino za 
izplačilo osebnih dohodkov, sicer pa 
v sedmih dneh, ko je izplačal oseb- 
ne dohodke. 

Obračunane prispevke je vplačati 
na račun: — 840-57-01 — tiste ob- 
čine, na katere območju ima zave- 
zanec — prejemnik plačila — stalno 
prebivališče. 

IV. Prispevek iz osebnega dohod- 
ka od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, je treba obraču- 
nati po stopnji 15 %. 

Osnova za ta prispevek je osebni 
dohodek iz naslova avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav, 
zmanjšan za stroške, ki so bili zanj 
potrebni. Ce niso dokazani višji stro- 
ški, se odšteje od prispevne osnove 
30 %. Od kosmatega osebnega do- 
hodka te vrste se torej obračuna pri- 
spevek od avtorskih pravic po stop- 
nji 10,5 "/d. 

Prispevek je treba vplačati v ro- 
kih in na račun, kakor je navedeno 
Pod III. točko tega obvestila. 

Ljubljana, dne 19. marca 1965. 

Oddelek za finance — uprava 
za dohodke 

skupščine občine Ljubijana-Center 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SlSKA 

111. 
Na podlagi 232. člena ter v skla- 

du s 55. in 77, členom statuta obči- 
ne Ljubljana-Siška sta občinski zbor 
in zbor delovnih skupnosti skupšči- 
ne občine Ljubljana-Siška na seji, 
dne 26. februarja 1965 sprejela na- 
slednji 

ODLOK 
o ustanovitvi skiada za vzgojo in iz- 
obraževanje občine Ljubljana-Siška 

1. člen 
Za območje občine Ljubljana-Si- 

ška se ustanovi sklad za vzgojo in 
izobraževanje. 

Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. Za zagotovitev osnovne dejav- 

nosti šol prve in druge stopnje sploš- 
nega in strokovnega značaja ter 
ostalih vzgojno izobraževalnih zavo- 
dov in domov splošnega in strokov- 
nega značaja, pri katerih nastopa 
skupščina občine kot ustanovitelj ali 
soustanovitelj. 

2. Za gradnjo, razširitev ali opre- 
mo pod točko 1 navedenih šol in 
drugih izobraževalnih in vzgojnih za- 
vodov ter njihovih delavnic in do- 
mov. 

3. Za udeležbo pri reševanju sta- 
novanjskih vprašanj oziroma proble- 
mov pedagoškega in drugega kadra 
šol in vzgojno izobraževalnih zavo- 
dov In domov. 

4. Za pomoč ali posojila za grad- 
njo in opremo šol ter drugih izobra- 
ževalnih in vzgojnih zavodov, ki jih 
ustanovijo druge politične teritorial- 
ne skupnosti in delovne organizacije 
ali zavodi, za katere ima občina po- 
seben interes. 

5. Za vse ostale potrebe, ki so v 
zvezi z vzgojo in izobraževanjem v 
občini (za knjižnice, delavsko univer- 
zo in podobno). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba In lahko 

najema tudi kredite, ki služijo na- 
menom, navedenim v 1. členu tega 
odloka. 

Za obveznosti sklada je porok 
ustanovitelj. 

S. člen 
V sklad se steka: 
1. Del dohodkov, ki jih vsako leto 

določi skupščina občine z družbenim 
planom v določenem znesku ali v od- 
stotku na vse ali del dohodkov ob- 
činskega proračuna. 

2. Prispevki, ki jih določijo v od- 
stotku ali določenem znesku samo- 
upravni organi delovnih organizacij 
in samostojnih zavodov za financira- 
nje splošne in strokovne vzgoje in 
izobraževanja preko tega sklada. 

3. Drugi dohodki (dotacije, ude- 
ležba drugih politlčno-teritorialnih 
skupnosti, pomoči, darila, obresti od 
sredstev in podobno). 

Sredstva sklada so naložena pri 
banki, ki Izvršuje proračun občine in 
se razporejajo z letnim finančnim 
načrtom. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima predsednika 

in 12 članov. 
Predsednika in člane upravnega 

odbora imenuje občinska skupščina 
na skupni seji obeh zborov iz vrst 

odbornikov in občanov, ki se ukvar- 
jajo na kakršenkoli način z vzgojnim 
in izobraževalnim delom, oziroma 
poznajo problematiko tega dela. 

5. člen 
Mandatna doba članov upravnega 

odbora traja dve leti. 

6. člen 
Upravni odbor sprejme finančni 

načrt in zaključni račun sklada v so- 
glasju. z obema zboroma skupščine 
občine. 

V finančnem načrtu in zaključ- 
nem računu mora biti ločeno prika- 
zan med dohodki in izdatki tisti del 
sredstev (dohodkov in izdatkov), ki 
jih daje skupščina, druge politično 
nizacije in samostojni zavodi namen- 
sko po njihovi namembnosti (npr. za 
strokovno šolstvo, za investicije v do- 
ločene objekte in podobno). 

Način financiranja medobčinskih 
šol, zavodov in domov se določi vsa- 
ko leto s sprejemom finančnega na- 
črta sklada za vzgojo in izobraže- 
vanje. 

Skupščina občine lahko daje 
upravnemu odboru sklada smernice 
za delo. 

7. člen 
Upravni odbor sklada poroča o 

svojem delu obema zboroma skup- 
ščine vsaj enkrat letno. 

8. člen 
Administrativne zadeve sklada 

opravlja upravni organ skupščine, ki 
je pristojen za vzgojo in izobraževa- 
nje, finančne zadeve pa upravni or- 
gan skupščine, ki je pristojen za fi- 
nančne zadeve. 

9. člen 
Natančnejša razmerja ustanovi- 

telja do sklada in podrobnejša dolo- 
{ila o načinu poslovanja sklada do- 
ločajo pravila sklada, ki jih sprejme 
upravni odbor in potrdita oba zbora 
skupščine občine. 

10. člen 
Z dnem, ko prične veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi občinskega sklada za šolstvo z 
dne 3. februarja 1961 (Glasnik, štev. 
22-163/61) in odlok o njegovih spre- 
membah in dopolnitvah z dne 11. de- 
cembra 1963 (Glasnik, št. 87-899/63). 

Sredstva ukinjenega občinskega 
sklada za šolstvo se prenesejo na no- 
vo ustanovljeni sklad za vzgojo in 
izobraževanje občine Ljubljana- 
Siška. 

11. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Stev.: 1/1-402-40/65. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška: 

Miran Goslar, 1. r. 

OBČINA 

LOGATEC 

112. 

POPRAVEK 
odloka o razpisu nadomestnih voli- 
tev v zbor delovnih skupnosti skup- 

ščine občin^ Logatec 

V odloku o razpisu nadomestnih 
volitev v zbor delovnih skupnosti 

skupščine občine Logatec, objavlje- 
nem v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, št. 8, z dne 5. mar- 
ca 1965 je v 2. členu nastala pomota 
in se stavek pravilno glasi: 

•Volitve bodo v petek, dne 26. 
marca 1965«. 

Stev.: 013-2/65. 
Datum: 13, marca 1965. 

Iz skupščinske pisarne 
skupščine občine Logatec 

OBČINA 

VRHNIKA 

113. 
Po določbah 47. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 36/64) in 5. točke 169. člena sta- 
tuta občine Vrhnika je skupščina 
občine Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih skup- 
nosti dne 26. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Vrhnika 

za leto 1965 

1. člen 
Proračunski dohodki za 

1. 1965 znašajo skupno 581,600.000 

2. člen 
Z občinskim proračunom 

so dohodki razporejeni 
v višini 547,646,000 

Nerazporejena tekoča re- 
zerva znaša 33,954.000 

. ,, cnit' 3. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodkov, pripada — 
1 % od vseh dohodkov — rezervne- 
mu skladu. 

4. člen 
Sredstva za skupno financiranje 

se odvajajo na račune pristojnih za- 
vodov oz. organov v skladu s po- 
godbami, ki jih občina sklene s temi 
zavodi oz. organi. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Vrhnika je poobla- 
ščen, da razporeja sredstva proračun- 
ske rezerve za premalo predvidene 
izdatke po posameznih postavkah 
proračuna in dovoljuje izplačila za 
izredne nepredvidene izdatke. O tem 
je svet dolžan naknadno poročati 
skupščini občine. 

6. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1965 in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci pro- 
računa in v posebnem dehi proraču- 
na, ki je sestavni del tega odloka. 

7. člen 
Ta odlok velja osmi dan od ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1965. 

Številka: 4/1-400-04/65 
Datum: 26. februarja 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Širok, L r. 



se GLASNIH 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov proračuna občine Vrhnika 

za leto 1963 
Vrsta 
dohodkov Dohodki 

1 Prispevki 
2 Davki 
3 Takse 
5 Dohodki po posebnih predpisih 
6 Dohodki organov in razni drugi dohodki 
7 Dopolnilna sredstva 
8 Prenesena sredstva 

Skupaj 

420,900.000 
126,700.000 

9,700.000 
11,594.000 
12,400.000 

306.000 

Skupaj 581,600.000 

Stev. 
ei«v. Razpored dohodkov 
namena 

01 Dejavnost Sol 
02 Kulturno prosvetna dejavnost 
03 Socialno skrbstvo 
05 Komunalna dejavnost 
04 Zdravstveno varstvo 
06 Delo državnih organov 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 
12 Dejavnost družbeno političnih organizacij 
13 Negospodarske investicije 
14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganje v rezervni sklad 
16 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 
17 Gospodarske investicije 
18 Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

223,964,000 
7,733.000 

34,772.000 
11,598 000 
12,835.000 

120,747,000 
6,000.000 
16,397.000 

53,783.000 
35,377.000 

5,816.000 

18,624.000 
33,954.000 

Skupaj 581,600.000 

114. 
Na podlagi 7. člena zakona o ob- 

restih od gospodarskih skladov (Ur. 
list FLRJ, St. 8/61) in 169. člena sta- 
tuta občine Vrhnika je Skupščina 
občine Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih skup- 
nosti, dne 26. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
0 obračunavanju in plačevanja ob- 
resti od poslovnega sklada komunal- 
nih gospodarskih organizacij in go- 
spodarskih organizacij storitvene 
obrti za leto 1965 na območju občine 

Vrhnika 

l. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacije: 
1. Komunalno podjetje Vrhnika; 
2. Obrtno komunalno podjetje 

Borovnica; 
3. Kino »Cankarjev dom«, Vrh- 

nika; 
4 Eiektro Ljubljana-okolica, ob- 

rat Vrhnika in 

gospodarske organizacije storitvene 
obrti; 

5. Kovjnarska in mehanična de- 
lavnica Vrhnika; 

6. Splošno krojaštvo in šiviljstvo 
Vrnnika; 

7. Elektrotehnično podjetje »Elek- 
tron«, Vrhnika; 

8. Obrtni center Vrhnika; 
9. Obrtni center Log; 

10. Slovenija avto — servU Vrh- 
nika 
ooracunavajo obresti od poslovnega 
sklada v letu 1965 po obrestni meri 
1 %. 

2 člen 
Gospodarske organizacije, naštete 

v 1. členu tega odloka, plačujejo ob- 
resti od poslovnega sklada v investi- 
cijski sklad občine. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Stev.: 4/1-402-03/65. 
Datum; 26. februar 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 

* 
115. 

Na podlagi 41. in 42. člena temelj- 
nega zakona o javnih cestah (Ur. 1, 
FLRJ, St. 27/61), 3. in 8. točke temelj- 
nega zakona o prekrških (Ur. list 
FLRJ, št. 2/50), 169. člena statuta ob- 
čine Vrhnika ter v soglasju s Tajni- 
štvom za notranje zadeve skupščine 
okraja Ljubljana, je skupščina obči- 
ne Vrhnika na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 26. 
decembra 1964 sprejela 

ODLOK 
o čiščenju snega s cestnih površin in 
jstalih Javnih površin na območju 

občine Vrhnika 

1. člen 
Na območju občine Vrhnika se 

plužijo vse ceste, ki se smatrajo kot 
mestne ulice, oziroma ulice naselij. 
Pluženje snega se prične, čim zapade 
sneg v višini 6 cm, po potrebi in ob 
posebnih vremenskih pogojih pa tudi 
prej. 

2. člen 
Sneg se prične odvažati takoj, ko 

se ugotovi, da ovira promet in ogro- 
ža njegovo varnost. 

Po potrebi lahko svet za gradbe- 
ne, komunalne in stanovanjske za- 
deve skupščine občine Vrhnika od- 
redi odvoz snega tudi iz ostalih "kra- 
jev na območju občine Vrhnika. 

3. člen 
Sneg se odvaža na mesta, ki jih 

določi upravni organ, pristojen za 
komunalne zadeve. 

4. člen 
Ko nastopi poledica, je obvezno 

vse ulice in ostale javne prostore po- 
suti z ustreznim materialom proti 
poledici (pesek, sol itd.). 

5. člen * 
Pluženje in odvoz snega ter posi- 

panje ulic proti poledici oddaja ob- 
čina Vrhnika s pogodbo delovni or- 
ganizaciji, ki izpolnjuje pogoje teh- 
nične opremljenosti, operativnosti in 
kvalitete del. 

Delovno organizacijo, ki bo oprav- 
ljala zimsko službo, določi svet za 
gradbene, komunalne in stanovanj- 
ske zadeve skupščine občine Vrhnika. 

Plah zimske cestne službe izdela 

po določilih tega odloka delovna or- 
ganizacija, ki je določena za oprav^ 
ijanje zimske cestne službe. 

Pogodbo o izvajanju del zimske 
cestne službe za delovno organizacijo 
sklene upravni organ občine, pristo- 
jen za komunalne zadeve. 

V pogodbi se določi obseg in kva- 
liteta storitev, cene po enoti oprav- 
ljenega dela, način kontrole, pogoje 
plačila in penaie za neizvršeno delo. 
Delovna organizacija, ki opravlja 
zimsko cestno službo, prevzame vso 
odgovornost za eventualno škodo, ki 
Jo lahko povzroči nestrokovno in ne- 
pravočasno opravljeno delo. 4 

K pogodbi o planu zimske cestne 
službe Izda soglasje svet za gradbene, 
komunalne in stanovanjske zadeve 
skupščine občine Vrhnika. 

6. člen 
Parkirne prostore ter ostale po- 

vršine, ki so dane v upravljanje de- 
lovni organizaciji, čisti in vzdržuje 
delovna organizacija sama. 

7. člen 
Pešpoti in poti v parkih, otroška 

igrišča in ostale javne površine od- 
daja po potrebi občina Vrhnika s po- 
sebno pogodbo o čiščenju komunalni 
delovni organizaciji. Pogodbo za to- 
vrstno delo sklene s komunalno de- 
lovno organizacijo upravni organ po 
smernicah sveta za gradbene, komu- 
nalne in stanovanjske zadeve skup- 
ščine občine Vrhnika. 

8. člen 
Lastniki, upravitelji, delovne or- 

ganizacije, najemniki poslovnih pro- 
storov, kakor določa pogodbeni odnos 
ali osebe, odgovorne za nepremični- 
ne ob ulicah, morajo skrbeti: 

1. Za čiščenje snega po hodnikih 
ob svojih, najetih ali v uporabo da- 
nih nepremičninah. v 

2. Za takojšnjo odstranitev snega, 
ki pade s streh, ali je bil odstranjen 
s streh. 

3. Za posipanje hodnikov in peš- 
poti ob poledici. 

9. člen 
Zapadli sneg mora biti odstranjen 

s hodnikov takoj, če zapade sneg po- 
noči, ga je potrebno očistiti najkas- 
neje do 6.30 ure zjutraj. Podnevi ga 
je treba čistiti po potrebi tudi več- 
krat. Pri čiščenju snega s pločnikov 
je treba očistiti tudi cestne jarke za 
odtok vode ter kanalske požiralnike. 

10. člen 
Ob zmrzovanju je treba hodnikđ 

In pešpoti posipati s soljo, žaganjem, 
peskom ali drugim ustreznim ma- 
terialom, nikakor pa ne s smetmi in 
pepelom. 

11. člen 
Vse zgradbe ob ulicah, kjer ob- 

stoja nevarnost drsenja snega s streh, 
morajo biti opremljene s snegobra- 
nom, oziroma snegolovci. 

Vsi žlebovi in odtočne cevi na hi- 
šah morajo biti nepoškodovane. 
Sproti je treba odstranjevati ledene 
sveče, na pločnik pa je tveba posta- 
viti opozorilne znake za nevarnost. 

Pri čiščenju snega s hodnikov in 
streh ni dovoljeno snega razmetavali 
na cesto tako, da bi se s tem zatrpalo 
vozišče in oviral promet, temveč se 
mora sneg odlagati ob rob cestišča. 

Sneg z dvorišč in drugih prosto- 
rov se sme odvažati le na prostor, ki 
je za to določen. 

12. člen 
Z denarno kaznijo od 5000 do 

10.000 dinarjev se kaznuje pravna 
oseba za prekrške po tem odloku: 

1. ki ne izpolnjuje obveznosti in 
pogodbe o izvajanju zimske službe 
ali se ne ravna po določbah 1. oziro- 
ma 4. člena tega odloka; 

2. ki ne Izpolni dolžnosti, predpi- 
sane v 6. členu tega odloka; 

3. ki ne postavi ali ne vzdržuje 
snegolovca na zgradbi, ki po 11. čle- 
nu tega odloka mora imeti tako na- 
pravo, ali ne vzdržuje žlebov in od- 
točnih cevi; 

4. ki ne odstrani ledenih sveč ali 
ne postavi opozorilnega znaka, če 
grozi mimoidočim nevarnost, ali ka- 
dar odstranjujejo ledene sveče (dru- 
gi odstavek 11. člena); 

5. ki odmetuje sneg s hodnika na 
cesto tako, da zatrpa vozišče in s tem 
ovira' promet na cesti; 

6. ki odlaga sneg na prostor, ki 
ni določen za odlaganje odmetanega 
snega (četrti odstavek 11. člena). 

Za dejanje iz prvega odstavka te-* 
ga člena se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe z denarno kaz- 
nijo od 1000 do 5000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 
dinarjev se kaznuje, kdor ne odstrani 
snega s hodnika, ali hodnika ne po- 
suje ob zmrzali tako, kot je predpi- 
sano v 8., 9. in 10. členu tega odloka. 

13. člen 
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 

dinarjev se kaznuje posameznik, če 
stori prekršek iz 1. odstavka 12. člena 
tega odloka. 

14. člen 
Predlog za pregon prekrškov po 

tem odloku se daje odseku za notra- 
nje zadeve uprave občine Vrhnika. 

15. člen 
Odlok prične veljati osmi dan po 

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

Stev.: 1/1-352-01/65. 
Datum: 26. decembra 1964. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika; 

Franci Širok, L r. 

VSEBINA 
17 Odlok o določitvi komunalnih organi- 

zacij, ki imajo pomen za mesto Ljub- 
ljano 

20 Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarakih organizacij, ki 
Imajo pomen za mesto Ljubljano 

49 Odlok o določitvi cen za potroSnO 
vodo in uporabo kanalizacije 

110 Odlok o proračunu za L1865 občine 
Ljubljana-C en ter. Obvestilo gospodar- 
skim in delovnim organizacijam, druž- 
benim organizacijam, zavodom ter ob- 
čanom občine Ljubljana-Center 

111 Odlok o ustanovitvi sklada za vzgojo 
in Izobraževanje občine Ljubljana- 
SiSka 

112 Popravek odloka o razpisu nadomesti 
nih volitev v zbor delovnih skupnosti 
skupSčlne občine Logate< 

11S Odlok o proračunu za 1. 1965 občine 
Vrhnika 

114 Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organlzadj in or- 
ganizacij storitvene obrti za 1. 1965 ob- 
čine Vrhnika 

115 Odlok o čiščenju snega a cestnih po- 
vršin in ostalih javnih povrfiln občih* 
Vrhnike 


