
GLASNIK 

O B A O N 1 

V E S T N I K 

O K в fl J A 

LJUBLJANA 

Ljubljana, зо. marca i965 LETO XII.. STEV. 15 

SKUPSCINA OKRAJA 

13 
Z ustavnim zakonom o odpravi 

okrajev v socialistični republiki 
Sloveniji Je določeno, da se okraji 
T socialistični republiki Sloveniji od- 
pravijo z 31. marcem 1965. S tem 
dnem preneha tudi okraj Ljubljana 
kot družbeno politična skupnost in 
Se po posebnem zakonu za izvedbo 
Odprave okrajev v socialistični re- 
publiki Sloveniji začne postopek za 
rešitev vseh tistih vprašanj, ki na- 
stanejo z njegovo odpravo. S tem 
Zakonom so predpisane načelne re- 
šitve za vrsto vprašanj premoženj- 
skega značaja, ne nazadnje pa tudi 
rešitve, ki se nanašajo na preneha- nje in prenos upravnih služb in za- 
vodov, arhiva, status uslužbencev in 
Podobno. 

Ker v tem predpisu ni rešitve za 
Vrsto vprašanj, ki bodo nastala pri 
izvedbi odprave okraja Ljubljana, 
Izdaja Skupščina okraja Ljubljana 
na podlagi 19. člena zakpna za iz- 
vedbo odprave okrajev v sociali- 
stični republiki Sloveniji (Ur. 1. SRS 

10/1965 na 24. seji 25. marca 1965. 
SMERNICE 

za izvedbo odprave okraja 
Ljubljana 

I. 
Odpravo okraja Ljubljana oziro- 

ma njegovih organov in zavodov iz- 
vede posebna komisija iz 8. člena 
*akona za Izvedbo odprave okrajev 
v socialistični republiki Sloveniji. 

Člane komisije je imenoval pred- 
sednik skupščine okraja Ljubljana 
'г vrst voljenih funkcionarjev skup- 
«5ine in uslužbencev uprave okrajne 
Skupščine. 

Komisija Iz 1.^ odstavka izvršuje 
naloge na podlagi* zakona o izvedbi 
odprave okrajev in teh smernic. 

II. 
Pri urejevanju in prenosu premo- 

ženjskih pravic in obveznosti okraja 
^ora komisija upoštevati, kako so te 
Pravice in obveznosti nastale, njihov 
^amen in obseg prenesenih pristoj- 
nosti ter jih porazdeliti v skladu s 
Potrebami družbeno političnih skup- 
nosti oz. njihovih organov, zavodov 

drugih organizacij. 
III. 

Nepremično premoženje (stano- 
vanja in upravne zgradbe) se prepu- 

v upravljanje občini, na katere 
Območju leži nepremičnina skupaj 
• Pripadajočimi obveznostmi. 

Upravljanje posameznih upravnih 
Prostorov pa lahko komisija dodeli 
j^dl zavodom oz. drugim organizaci- 
lam v smislu II. točke teh smernic. 

IV. 
.Premično premoženje se razdeli 
keinam oziroma njihovim organom, 

~®vodom in drugim organizacijam, 
PoStevaJoi dejanske potrebe in 

Ir^noetl, Id jih imajo za nabavo teh 

Prevozna sredstva je treba pro- 
dati na javni dražbi, izkupiček pa 
položiti na poseben račun pri KB 
Novo mesto kot prispevek okraja 
Ljubljana za izgradnjo gradbenega 
objekta — oddajnika na Mirni gori 
(Bela krajina). 

V. 
Obveznosti okraja iz danih ga- 

rancij, obveznosti iz investicijskih 
posojil in druge obveznosti okraja, 
ki se ne morejo razdeliti po določ- 
bah 8. člena zakona za izvedbo od- 
prave okrajev v SR Sloveniji, zbere 
komisija iz 1. točke in po proučitvi 
predlaga skupščini SRS, da določi s 
posebnim aktom prevzemnika. 

VI. 
Komisija skrbi ža pravilno izved- 

bo likvidacije okrajnih skladov in 
organizacij, ki so prešle do 31. III. 
v likvidacijo in prenos njihovih 
pravic in obveznosti v smislu spre- 
jetih odlokov skupščine okraja Ljub- 
ljana. 

VII. 
Proračunska sredstva, ki so bila 

dodeljena za pokrivanje obveznosti 
komisije iz 1. odstavka in ne bodo 
porabljena, se razdelijo na občine v 
smislu točke 3. sprejetega sklepa 
skupščine okraja o razdelitvi sred- 
stev okraja Ljubljana za leto 1965. 

VIII. 
Komisija prevzame uslužbence in 

delavce okrajnih organov, ki do 
31. III. ne bodo zaposleni na novih 
delovnih mestih, in jim zagotovi pra- 
vice po določbah 211. in 212. člena 
zakona o javnih uslužbencih ter teži 
in pomaga, da bodo čimprej vsi 
uslužbenci zaposleni na ustrezajo- 
čih delovnih mestih. 

IX. 
Komisija je dolžna skrbeti tudi 

za izvršitev drugih nalog, ki bodo 
nastale v zvezi z odpravo okraja, 
pri tem pa upoštevati že sprejete 
predpise in druge akte skupščine 
okraja ter predpise in druge akte 
pristojnih organov SRS. 

Številka: 021-08/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o iz- 

vršitvi proračuna okraja Ljubljana 
za leto 1964. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki po zaključnem računu prora- 
čuna okraja Ljubljana v letu 1964 
znašajo: 

Predvideno 
din 

Doseženo 
din 

I. dohodki 
zmanjšani za posebno proračun- 

sko rezervo 452,335.000 
čisti dohodki za financiranje 

proračunskih izdatkov 4.684,665.000 
II. izdatki 4.684,685.000 

III. presežek dohodkov nad izdatki — 

3. člen 
Posebna proračunska rezerva po zaključnem ra- 

čunu okraja Ljubljana znaša 
od toga je bito v 1. 1964 po odobritvah izvršnega 

sveta SRS dne 2. okt. 1964 ter 10. okt. 1964 
in po sklepu skupščine okraja Ljubljana z dne 
13. okt. 1964 deblokiranih in dodeljenih občin- 
skim skupščinam za kritje njihovih proračun- 
skih potreb 

5.137,000.000 5.032.535.070 

501,752.410 

4.530,782.660 
4.525,159.671 

5,622.989 

501,752.410 din 

437,000.000 din 

Neporabljena sredstva znašajo 64,752.410 din 

4. člen 
Zaključni račun rezervnega sklada okraja Ljub- 

ljana za leto 1964 izkazuje 
dohodke 
izdatke 

14,068.956 din 
160 din 

presežek dohodkov nad izdatki 31. dec. 1964 14,068.796 din 
korektura manipulativnih stroškov v letu 1965 

za leto 1964 250 din 

Stanje sredstev 31. marca 1965 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po zaključnem računu proračuna 
okraja v znesku 5,622.989 dinarjev, 
sredstva posebne proračunske rezer- 
ve v znesku 64,7^.410 dinarjev ter 
presežek dohodkov nad izdatki re- 
zervnega sklada okraja Ljubljana v 
znesku 14,069.046 dinarjev se upo- 
rabi za kritje obveznosti okrajnega 
cestnega sklada, nastalih zaradi škod 
po poplavah na cestah III. reda. 

14,069.046 din 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 010-014/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

PREGLED 

o izvršitvi dohodkov in izdatkov proračuna okraja Ljubljana 
za leto 1964 — po delih 

Del Dohodki 

14 
Na podlagi 63. in 64. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Ur. 
list FLRJ št. 31/1964) je Skupščina 
okraja Ljubljana na svoji 24. seji 
25. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
• zaključnem računa o izvršitvi 

proračuna okraja Ljubljana 
la leto 19M 

1 Skupni viri dohodkov 
3 Sodne takse 
6 Dohodki organov in ustanov ter 

ostali dohodki 
7 Prenesena sredstva iz preteklega 

leta 
8 Dotacije 

— dotacije za skupno financiranje 
Skupaj dohodki 1 do 8 dela 
Manj 10% oz. 15% posebna pro- 

računska rezerva za 1. 1964 

Po spreme- 
njenem 
proračunu 
4.490,980.000 

360,000.000 

29,367.000 

239,253.000 

17,400.000 
5.137,000.000 

452,335.000 

Doseženo 

4.349,662.759 
387,169.822 

39,049.207 

239,253.282 

17,400.000 
5.032,535.070 

501,752.410 

Skupaj dohodki 4.684,665.000 4.530,782.660 



GLASNIH 

Del Izdatki 

1 Prosveta in kultura 
2 Socialno varstvo 
3 Zdravstvena zaščita 
5 Državna uprava in 

sodstvo 
7 Negospod. investicije 
9 Dotacije: 

občin, skupščinam 
I — samostoj. zavodom 

skladom 
/ — družbenim 

organizacijam 
10 Obveznosti iz posojil 

in garancij 
II Obveznosti iz prorač. 

in prorač. rezerva 
— obveznosti iz prejš- 

njih let 
— za nepredvidene in 

premalo predvidene 
/ izdatke 

Skupaj izdatki 
Presežek dohodkov nad 

izdatki 

Skupaj 

Po spreme- 
njenem 
proračunu 

74,600.000 
3,550.000 

61,674.000 

1.864,045.000 
432,000.000 

384,000.000 
450,000.000 

616,200.000 

333,575.000 

269,644.000 

64,048.000 

131,129.000 

Na razpolago 
po virmanih In _ ... 
pozneje dovo- Porabljeno 
IJenlh sredstvih 

74,600.000 69,577.656 
3,900.000 3,898.271 

61,674.000 60,889.961 

1.889,266.347 1.877,037.823 
432,157.160 363,227.300 

404,000.000 
452,000.000 
612,473.360 

336,075.000 

255,644.000 

404,000.000 
452,000.000 
612,473.360 

335,025.000 

253,383.040 

64,048.000 56,314.437 

98,827.133 37,332.823 

4.684,665.000 4.684,665.000 4.525,159.671 

— — 5,622.989 

4.684,665.000 4.684,665.000 4,530.782.660 
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Na podlagi 11. člena zakona za izvedbo 

alji (Ur. I. S RS št. 10/1965) je Skupščina 
#De 25. marca 1965 sprejela naslednji 

odprave okrajev v SR Slove- 
okraja Ljubljana na 24. seji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije je v proračunu SRS za leto 1965 določila 

1.175,000,0(10 din za likvidacijo vseh potreb dosedanjega okraja Ljubljana. 
2. Ta sredstva se uporabljajo po posebnem razdelilniku: 
a) prvenstveno za kritje poslovanja skupščine okra- 

ja in njenih organov v I. tromes. 1965 v znesku 403,658,000 din 
b) za kritje stroškov prenesenih pristojnosti na ob- 

čine po prilogi 42,950.000 din 
c) sredstva za delo likvidacijske komisije in za 

kritje vseh obveznosti, ki jih bo likvidirala ta 
komisija 352,392.000 din 

d) sredstva za anuitete in obveznosti po členu 9 
cit. zakona, ki niso razdeljena in jih bo raz- 
delila republiška komisija 240,000.000 din 

e) preostala sredstva, ki .se razdelijo občinam, se 
uporabijo prvenstveno za kritje obveznosti pri 
gradnji Kliničnih bolnišnic Ljubljana 136,000.000 din 

Skupaj 1.175,000.000 din 
3. Komisija iz prvega odstavka 8. člena navedenega zakona se po- 

oblašča, da event. prihranke pod točko 2. od a) do d) porazdeli na občine 
pod e) v sorazmerju z dodeljenimi sredstvi pod e). 

4. Komisija iz 8. člena se pooblašča, da sme izvršiti potrebne virmane 
v sredstvih pod a) do d) pod točko 2. 

5. Komisija iz 8. člena se pooblašča, da sme sredstva za določene na- 
mene, ki ne bodo potrošena v I. tromesečju, za te namene likvidirati 
kasneje. 

6. V letu 1965 dotekla sredstva na račun leta 1964 za okrajni proračun 
v znesku 48.384,000.000 dinarjev se porabijo za delno kritje neporavnanih 
obveznosti iz leta 1964, ki z dodeljenimi sredstvi SRS niso bile krite. 

Številka: 010-15 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

RAZDELITEV SREDSTEV OKRAJA LJUBLJANA ZA LETO 1965 

Izdatki Skupaj 

Kulturno prosvetna dejavnost 80.600 
Socialno skrbstvo 3.500 
Zdravstveno varstvo 42.470 
Delo državnih organov 320.722 
Dejavnost družbeno političnih organizacij in društev "215.590 
Negospodarske investicije 52.700 
Anuitete 270.000 
Obveznosti iz preteklih let 47.381 
Za premalo predvidena sredstva za likvidacijo 6.037 
Preostala sredstva za občine 136.000 

Skupaj 1,175.000 

V letu 1965 dotekla sredstva za leto 1964 za okrajni pro- 
račun, za kritje neporavnanih obveznosti iz 1. 1964 

Izdatki 
za I. trom. 

1965 

610 
12.410 

141.817 
171.440 

30.000 
47.381 

48.384 

403.658 

43.384 

Stroški za pre- Sredstva za 
nesene pristoj. delo komi- 

na občine sije in obv. 

19.000 
2.890 

21.060 

61.600 

9.000 
178.905 
44.150 
52,700 

6.037 

Nerazdeljena 
sredstva za 
anuitete 

240.000 

v 000 din 
Preostala 
sredstva 
za občine 

136.000 

42,950 352,392 240.000 136,000 
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Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o odpravi cestnega sklada 

okraja Ljubljana 

1. člen 
Cestni sklad okraja Ljubljana se 

odpravi. 
2. člen 

Pravice in obveznosti odpravlje- 
nega sklada prevzame skupščina 
okraja Ljubljana s stanjem po za- 
ključnem računu sklada za 1. 1964 
in po stanju na dan, ko začne ve- 
ljati ta odlok. 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o usta- 
novitvi cestnega sklada okraja Ljub- 
ljana (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana, št. 12-60/63) in odlok 
o spremembi odloka o ustanovitvi 
cestnega sklada okraja Ljubljana 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 10-19/64). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

pbjave v Glasniku, uradnem vest- 

niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1965. 

Številka: 010-16/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 
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Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na svoji 24. seji 25. marca 
1965 sprejela 

ODLOK 
o odpravi izravnalnega sklada okraja 

Ljubljana za intervencijo 
v proizvodnji in preskrbi z vrtninami 

1. člen 
Izravnalni sklad okraja Ljublja- 

na za intervencijo v proizvodnji in 
preskrbi z vrtninami, ki je bil usta- 
novljen z odlokom okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana št. 022-05/63 
z dne 5. aprila 1965 (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 23-05/63 z dne 5. apr. 
1963, Glasnik okraja Ljubljana 
št. 23-103/63), se z dnem 28. februar- 
ja 1965 odpravi. 

2. člen 
Neporabljena sredstva, terjatve 

in Obveznosti tega sklada s stanjem 
dne 28. februarja 1965 se prenesejo 
na Mestni sklad za zavarovanje pred 
rizikom v trgovini s kmetijskimi ži- 
vilskimi pridelki pri Mestnem svetu 
v Ljubljani. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-17/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, i. r. 
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Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o odpravi gasilskega sklada 

okraja Ljubljana 

1. člen 
Gasilski sklad okraja Ljubljana, 

ki je bil ustanovljen z odlokom 
okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana (Glasnik št. 32 z dne 23. apr. 
1957), se odpravi. 

2. člen 
Neporabljena sredstva in obvez- 

nosti tega sklada s stanjem dne 
1. januarja 1965 se razdele v skladu 
s programom razvoja gasilske služr 
be, ki je bil sprejet na 23. seji skup- 
ščine okraja dne 29. januarja 1965. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-18/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 
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Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o odpravi 

družbenega investicijskega sklada 
okraja Ljubljana in določitvi 
namena uporabe razpoložljivih 

sredstev tega sklada v letu 1968 



GLASNIK 89 

1. Člen 
V odloku o odpravi družbenega 

Investicijskega sklada okraja LJub- 
ljana (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana, št. 10/64) se drugi od- 
stavek 1. člena črta. 

»Sredstva odpravljenega družbe-; 
nega investicijskega sklada okraja 
Ljubljana se prenesejo na komunal- 
no banko Kranj, Ljubljana in Novo 
mesto s stanjem po zaključnem ra- 
čunu sklada za leto 1964.« 

3. člen 2. člen 
2. člen odloka se spremeni in se Na komunalne banke se prene- 

glasi; sejo naslednja sredstva: 
Skupaj 

Skup. sredstva 14.265,154.491 
Plasmaji 12.569,087.978 
Finančni kred. 260,000.000 
Depoziti — 

obveznice 300,000.000 
Razpoložljiva 

sredstva 1.136,066.513 

KB Kranj KB Ljubljana KB Novo mesto 

3.033,079.588 
2.499,981.690 

200,000.000 

69,720.000 

263,377.898 

9.648,911.239 
8.859,503.479 

60,000.000 

202,620.000 

526,787.760 

1.583,163.664 
1.209,602.809 

27,660.000 

345,900.855 

Sredstva iz 1. odstavka tega člena 
vložijo komunalne banke v svoje 
kreditne sklade. 

4. člen 
Prenos sredstev v kreditne skla- 

de mora biti izvršen najkasneje do 
30. aprila 1965. 

5. člen 
Prenesena sredstva po 3. členu 

tega odloka so istočasno skupni de- 
lež občin z območja posamezne ban- 
ke v kreditni sklad banke. 

6. člen 
Sredstva odpravljenega družbe- 

nega investicijskega sklada okraja 
Ljubljana, ki se po veljavnih predpi- 
sih smejo uporabljati za naložbe v 
osnovna sredstva v letu 1963, upo- 
rabijo banke za izpolnitev obvezno- 
sti iz odobrenih kreditov do konca 
leta 1964 v breme sredstev odprav- 
ljenega sklada. 

Preostala sredstva odpravljenega 
sklada, ki bodo razpoložljiva v letu 
1965 uporablja banka za kreditira- 
nje energetike. 

7. člen 
Členi 3, 4, 5, 6, 7 in 8 odloka o 

odpravi družbenega investicijskega 
sklada okraja Ljubljana se črtajo. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v Glasniku, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 010-20/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-12/65 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 
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Na podlagi 61. člena statuta okra- 

la Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o odpravi sklada za borce 

1. člen 
Sklad za borce, ki je bil usta- 

novljen z odlokom okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana št. 402-061/62 
2 dne 25. maja 1962 (Glasnik, urad- 
ni vestnik okraja Ljubljana, številka 
41-33/62) se z dnem 28. februarja 
^#65 odpravi. 

2. člen 
. Znesek 27.790 dinarjev, ki je iz- 
^бгап kot presežek nad izdatki, se 
Izkaže občini Črnomelj za potrebe Veze borcev. 

2. člen 
Vse premoženje in obveznosti 

odpravljenega sklada prevzame med- 
občinski sklad za financiranje šol 
II. stopnje in domov v Ljubljani. 

3. člen 
Upravni odbor odpravljenega skla- 

da je razrešen z dnem, ko preda po- 
sle novemu medobčinskemu skladu. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-22.65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

Ing. Marko Bule, 1. r. 

21 
Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o odpravi sklada za razširitev 

In modernizacijo obstoječih 
in graditev novih kino dvoran 

na območju občin mesta Ljubljane 

1. člen 
Sklad za razširitev in moderniza- 

cijo obstoječih in graditev novih 
kino dvoran na območju občin me- 
sta Ljubljana, ki je bil ustanovljen 
z odlokom (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 44-45/60), se z dnem 28. februar- 
ja 1965 odpravi. 

2. člen 
Vsa sredstva, ki se izkazujejo kot 

presežek dohodkov nad izdatki, se 
prenesejo v poslovni sklad Kinema- 
tografskega podjetja v Ljubljani kot 
namenska sredstva, predvidena v 
1. členu tega odloka. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 28. fe- 

bruarja 1965, objavi pa se v Glas- 
niku, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 010-19/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

23 
Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o odpravi sklada za financiranje 
izgradnje bolnišnice v Brežicah 

in Novem mestu 
1. člen 

Sklad za financiranje izgradnje 
bolnišnice v Brežicah in Novem me- 
stu (v nadaljnjem besedilu: sklad), 
ustanovljen z odlokom okrajnega 
ljudskega odbora Novo mesto šte- 
vilka 01-01-111/61 z dne 15. sept. 
1961, se odpravi z dnem 31. marca 
1965. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-23/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

22 
Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o odpravi sklada za skupno finan- 
ciranje strokovnega šolstva na 

območju okraja Ljubljana 

1. člen 
Sklad za skupno financiranje 

strokovnega šolstva na območju 
okraja Ljubljana, ki je bil ustanov- 
ljen z odlokom okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana (Glasnik številka 
21-1962) se z 31. marcem 1965 od- 
pravi. 

25 
Na podlagi 104., 107. in 111. čle- 

na temeljnega zakona o zavodih (Ur. 
list SFRJ št. 5/65) je Skupščina okra- 
ja Ljubljana na 24. seji 25. marca 
1965 sprejela 

ODLOČBO 
1. Zavod za statistiko in prouče- 

vanje gospodarstva LJubljana pre- 
neha z 31. marcem 1965. 

2. Likvidacija zavoda se opravi 
po predpisih uredbe o prenehanju 
podjetij in obrtov (Uradni 1. FLRJ 
št. 51/53, 49/56, 53/61 in 52/62). 

3. Za izvedbo likvidacije zavoda 
se imenuje posebna likvidacijska ko- 
misija, ki jo sestavljajo: 

1. predsednik: Anton Klemen, 
2. član: Aleksander Batič, 
3. član: Boris Sešok. 
4. Likvidacijsko maso zavoda, ki 

ostane po poravnavi obveznosti, 
razdeli komisija iz 8. člena zakona 
za izvedbo odprave okrajev po smer- 
nicah skupščine okraja Ljubljana, 
upoštevajoč, da se ustanavlja pri 
Mestnem svetu Ljubljanski analitski 
zavod, ki mu je potrebno omogočiti 
pogoje za delo. 

5. Ta odločba se objavi v Glas- 
niku, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 010-24/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule. 1. r. 

24 
Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana je Skupščina okraja 
Ljubljana na 24. seji 25. marca 1965 
sprejela 

SKLEP 
o odpravi sklada za štipendije 

okraja Ljubljana 
1. 

Sklad za štipendije okraja Ljub- 
ljana je bil ustanovljen na podlagi 
19, in 22. člena temeljnega zakona 
o štipendijah (Ur. 1. FLRJ št. 32'55) 
na 4. seji okrajnega zbora in 7bora 
proizvajalcev okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana dne 2. dec. 1955. 

2. 
Sklad se odpravi z 31. marcem 

1965. 
3. 

Presežek dohodkov nad izdatki 
sklada v znesku 190.908 dinarjev se 
prenese v proračun občine Črnomelj 
za namene štipendiranja. • v 

4. 
Komisija za štipendije se razreši 

z dnem, ko preda posle. 
5. 

Ta sklep velja od dneva objave 
v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 010-21/65-3 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule. 1. r. 

26 
Na podlagi 61. člena statuta okra- 

ja Ljubljana (Glasnik št. 49/64) in 
po predhodnem sporazumu z Mest- 
nim svetom Ljubljane z dne 4. mar- 
ca 1965 Je Skupščina okraja Ljub- 
ljana na 24. seji dne 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOČBO 
o prenosu ustanoviteljskih pravic do 
Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Siljevica—Kraljeviča kot samostoj- 
nega zavoda na Mestni svet Ljub- 

ljana 

L 
Ustanoviteljske pravice, И jihi 

ima Skupščina okraja Ljubljana na- 
sproti Mladinskemu klimatskemu 
zdravilišču Siljevica—Kraljeviča, 
ustanovljenem kot samostojni za- 
vod z odločbo Mestnega odbora 
Ljubljana št. 588/52 z dne 18. 6. 
1952, se prenesejo sporazumno na 
Mestni svet Ljubljana. 

II. 
Ta odločba stopi v veljavo takoj. 

Stev. 022-05/64-5/D 
Datum: 25. 3. 1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule. I. r. 

27 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS št. 36-196/64) je Skupščina okra- 
ja Ljubljana na 24. seji dne 25. mar- 
ca 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi medobčinskega 
sklada za skupno financiranje grad- 
nje in opreme bolnišnic na območja 

okraja LJubljana 



GLASNIK 

Odlok o ustanovitvi međobčin- 
»kega sklada za skupno financiranje 
gradnje in opreme bolnišnic na ob- 
močju okraja Ljubljana (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 46-174/63) se 
spreminja in dopolnjuje tako. da se 
v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK O USTANOVITVI SKLADA 
ZA GRADNJO BOLNIŠNIC 

LJUBLJANA 
&-• 

1. člen 
Ustanavlja se sklad za financira- 

nje in gradnjo bolnišnic in drugih 
zdravstvenih objektov (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

Ime sklada je: Sklad za gradnjo 
bolnišnic Ljubljana. 

Sedež sklada je v Ljubljani. 
Sklad je pravna oseba. 

2. člen 
Upravljanje sklada temelji na 

, načelih družbenega upravljanja. 
Sklad posluje po določbah zakona o 
financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji in po do- 
ločbah zveznega temeljnega zakona 

1 o financiranju družbeno-političnih 
Skupnosti. 

I 3. člen 
Sklad ima statut, s katerim se do- 

loča organizacija in način poslova- 
nja. Statut sprejme upravni odbor 
sklada, potrdi pa ga ustanovitelj. 

4. člen 
Sklad predstavlja predsednik 

upravnega odbora sklada, s statu- 
tom pa se določijo zadeve, v katerih 
lahko predstavlja sklad tajnik skla- 
da ali druga oseba. 

5. člen 
Naloge in cilji sklada so: 
1. da na podlagi dogovorov, ki so 

jih sklenile občine z območja okraja 
Ljubljana z okrajem Ljubljana in na 
podlagi dogovora med Izvršnim sve- 
tom skupščine SR Slovenije in okra- 
jem Ljubljana, zbira finančna sred- 
stva, financira gradnjo in opremo 
ter gradi novo bolnišnico v Ljub- 
ljani. Sklad je investitor te bolniš- 
nice in odgovoren za njeno zgraditev 
v okviru sprejetega programa; 

2. da na podlagi pogodb z druž- 
beno-političnimi skupnostmi in dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami 
zbira finančna sredstva, financira in 
gradi tudi druge bolnišnice in zdrav- 
stvene objekte ter komunalne na- 
prave, ki so v zvezi z zdravstveni- 
mi objekti po prvi točki tega člena; 

3. da zbira finančna sredstva, fi- 
nancira in gradi objekte družbenega 
standarda v zvezi s potrebami novih 
zdravstvenih delavcev, ki nastajajo 
z gradnjo zdravstvenih objektov po 
prvi točki tega člena. 

6. člen 
Organa sklada sta: upravni od- 

bor in tajnik. 
Za strokovno pripravo gradiva in 

za dajanje strokovnega mnenja ima 
upravni odbor sklada: komisijo za 
ekonomska in finančna vprašanja, 
komisijo za gradbeno-tehnična vpra- 
šanja za komisijo za medicinska 
strokovna vprašanja. Po potrebi 
upravni odbor lahko ustanavlja tudi 
druge komisije. 

Število članov komisij in njihovo 
področje dela se določi s statutom 
sklada. Predsednika in člane komi- 
sije imenuje upravni odbor sklada 
Izmed svojih članov ter izmed stro- 
kovnjakov in predstavnikov strokov- 
nih društev. 

7. člen 
Upravni odbor šteje 17 članov. 

Predsednika in člane upravnega od- 
bora imenuje ustanovitelj, po pred- 

hodnem soglasju z družbeno-politič- 
nimi skupnostmi in z naslednjimi 
ustanovami: 

— z družbeno političnimi skup- 
nostmi 7 članov, 

— s kliničnimi bolnišnicami 3 
člane, 

— z Medicinsko fakulteto v Ljub- 
ljani 1 člana, 

— z Zavodom SRS za zdravstve- 
no varstvo 1 člana, 

— z medobčinskimi zdravstveni- 
mi centri 1 člana, 

— s skupščino Zavoda za social- 
no zavarovanje SRS in skupščinami 
komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja iz območja okraja Ljub- 
ljana 3 člane. 

Tajnik sklada je član upravnega 
odbora po svojem položaju. 

8 člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje zadeve: 
1. sprejme statut sklada; 
2. sprejema finančni načrt skla- 

da; 
3. proučuje, financira in organi- 

zira gradnjo bolnišnic; 
4. spremlja izvrševanje in zago- 

tavlja nadzor del, za katere so da- 
na sredstva sklada; 

5. sprejema zaključni račun skla- 
da; 

6. dokončno odloča v mejah pro- 
grama razvoja zdravstvene službe 
in v mejah finančnega programa in 
letnih načrtov in v skladu s spreje- 
timi investicijskimi programi o vseh 
zadevah glede gradnje nove bolniš- 
nice v Ljubljani in glede drugih 
gradenj, ki so mu poverjene s po- 
godbami. Za odločitev mora uprav- 
ni odbor dobiti strokovne eksperti- 
ze, po potrebi pa tudi variantne re- 
šitve; 

7. sprejema program potrebnih 
kadrov za nove bolnišnice bb sode- 
lovanju z ustreznimi organi in or- 
ganizacijami; 

8. o svojem delu poroča upravni 
odbor ustanovitelju in javnosti; 

9. opravlja druge naloge, ki so 
mu dane s statutom in drugimi pred- 
pisi. 

9. člen 
Mandatna doba predsednika in 

članov upravnega odbora traja 4 le- 
ta, vsaki dve leti se imenuje na no- 
vo polovica članov. Pri prvem ime- 
novanju članov upravnega odbora 
se imenuje polovica članov le za dve 
leti. 

10. člen 
Tajnika sklada imenuje ustano- 

vitelj. Pravice in dolžnosti tajnika 
se določajo s statutom sklada. 

11. člen 
Viri dohodkov in sredstva skla- 

da so: 
1. sredstva za financiranje grad- 

nje nove bolnišnice v Ljubljani po 
dogovorih med občinami z območja 
okraja Ljubljana in okrajem Ljub- 
ljana in po dogovoru "med Izvršnim 
svetom skupščine SR Slovenije in 
okrajem Ljubljana; 

2. sredstva za financiranje dru- 
gih bolnišnic in zdravstvenih objek- 
tov, ki jih namembno določijo druž- 
beno-politične skupnosti ali samo- 
upravne organizacije s pogodbami 
oziroma v svojih finančnih načrtih 
za gradnjo določenih zdravstvenih 
objektov; 

3. posojila; 
4. razni dohodki (dotacije, darila, 

prispevki, volila itd.). 

12. člen 
Sklad lahko daje delovnim in 

drugim organizacijam ter občanom 
kredite za potrebe in naloge, zara- 

di katerih je ustanovljen. 
Pogoji za dajanje kreditov se do- 

ločijo s statutom. 

13. člen 
Za materialno in finančno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno poslovanje 
pri državnih organih, če zakon ali 
na podlagi zakona izdani predpisi 
ne določajo kaj drugega. 

Dohodki in izdatki se za vsako 
leto določajo in razporejajo s finanč- 
nim načrtom, ki ga sprejme upravni 
odbor sklada. Dohodki sklada se do- 
ločajo po vrstah. Dohodki sklada se 
razporejajo po namenih, v okviru 
namenov pa tudi po uporabnikih. 

14. člen 
Za opravljanje gospodarskih de- 

javnosti lahko sklad v mejah svojih 
nalog ustanovi skladno z zakonom 
delovne organizacije. 

Razmerja med skladom in delov- 
nimi organizacijami se urejajo s po- 
godbami. 

15. člen 
Sklad ima svojo administracijo, 

ki jo vodi tajnik sklada. Delovna 
skupnost administracije sklada ima 
pravice in obveznosti, kakor veljajo 
za delovne skupnosti državnega or- 
gana. 

Organizacija administracije skla- 
da se določi s statutom. 

16. člen 
Prenehala sta veljati odlok o 

ustanovitvi sklada za gradnjo 
»Splošne bolnice v Ljubljani« 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 49-59/61) in odlok o 
ustanovitvi okrajnega sklada za me- 
dicinski center (Glasnik«, uradni 
vest. okraja Ljubljana št. 94-93/61). 

17. člen 
Sklad prevzame vse pravice in 

obveznosti skladov iz 16. člena tega 
odloka. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Štev.: 402-8/65-5/D 
Datum: 25/3-1965 

Predsednik 
skupščine 

ing. Marko Bule, I. r.' 

28 
Na podlagi 18. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Uradni list LRS, 
št. 30/61) je skupščina okraja Ljub- 
ljana na predlog upravnega odbora 
sklada zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev pri komu- 
nalnem zavodu za socialno zavaro- 
vanje Kranj sprejela na 24. seji dne 
25. marca 1965 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi vi- 
šine premije, ki Jo plačujejo kmetij- 
ski proizvajalci v letu 1965 za po- 
kritje izdatkov osnovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja v občinah Je- 
senice, Kranj, Radovljica, Skofja 
Loka in Tržič v sklad osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev. 

1. člen 
Besedilo 1. člena zgoraj navede- 

nega odloka (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 65-111/64) 
se spremeni in glasi: 

Višina premije po 2. točki 17. čle- 
na zakona o zdravstvenem zavarova- 

nju kmetijskih proizvajalcev, ki jo 
plačujejo vsi kmetijski proizvajalci, 
ki so zavarovani po tem zakonu za 
osnovno zdravstveno zavarovanje, se 
določi na 8,6 •/• od katastrskega do- 
hodka, ki je veljal do 31. decembra 
1964. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v Glasniku, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-26/65-3 
Datum: 25/3-1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, 1. r. 

29 
Na podlagi 15. in 20. člena zako- 

na o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev (Ur. 1. LRS 
št. 30/61) je Skupščina okraja Ljub- 
ljana na 24. seji dne 25. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o razširjenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajal- 
cev v občinah Jesenice, Kranj, Ra- 

dovljica, Škofja Loka in Tržič. 

1. člen 
Besedilo 1. člena zgoraj navede- 

nega odloka (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 65-109/64) 
se spremeni in se glasi: 

Besedilo 4. člena odloka o raz- 
širjenem zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev v okraju 
Kranj (Uradni vestnik okraja Kranj, 
št. 7-85/60 in 14/132/60, Uradni list 
LRS, št. 15-48/60 in 22-45/62 ter 
Glasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana, št. 65-109, 64), se spremeni in 
glasi: 

»Za financiranje razširjenega 
zdravstvenega varstva plačujejo 
kmetijski proizvajalci v letu 1965 
skladu razširjenega zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajal- 
cev posebno premijd, ki znaša letno 
1,4 •/• od katastrskega dohodka, ki 
je veljal do 31. decembra 1964«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od objave v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-27/65-3 
Datum: 25/3-1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, I. r. 

30 
Na podlagi 18. in 19. člena zakona 

o zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Ur. 1. LRS št. 
30-263/61) je Skupščina okraja Ljub- 
ljana, na predlog upravnega odbora 
sklada zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev pri komu- 
nalnem zavodu za socialno zavarova- 
nje Novo mesto sprejela na 24. seji 
dne 25. marca 1965 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi pre- 
mije kmetijskih proizvajalcev in o 
določitvi dela prispevka, ki ga pla- 
čujejo občine v sklad zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajal- 
cev v občinah Črnomelj, Metlika, 

Novo mesto in Trebnje. 

Zgoraj navedeni odlok (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 
65-112/64) se spremeni in glasi: 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki Imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev za- 



glasnik и 

Varovane osebe, so dolžni plaCevatt 
V letu 1965 premijo za osnovno 
zdravstveno zavarovanje (premija 
kmetijskih proizvajalcev), ki znaša 
1.200 dinarjev za zavarovano osebo 
in poleg tega 10 % od katastrskega 
dohodka, ki je veljal do 31. decem- 
bra 1965. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v Glasniku, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-28/65-3 
Datum: 25/3-1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

' ' Ing. Marko Bule, I. r. 
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Na podlagi 18. in 19. člena zakona 

o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev (Uradni Ust 
LRS, št. 30/61) je Skupščina okraja 
Ljubljana na predlog upravnega od- 
bora sklada zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev pri 
komunalnem zavodu za socialno za- 
varovanje Ljubljana sprejela na 24. 
Seji dne 25. marca 1965 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi pre- 
mije kmetijskih proizvajalcev in o 
določitvi dela prispevka, ki ga pla- 
čujejo skupščine občin v sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 

skih proizvajalcev. 

1. člen 
Besedilo 1. člena zgoraj navede- 

nega odloka (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, št. 65-113/64), 
se spremeni in glasi: 

Kmetijski proizvajalci, ki imajo 
Po zakonu o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetijskih proizvajalcev zava- 
rovane osebe, so dolžni plačati i za 
leto 1965 premijo za osnovno zdrav- 
stveno zavarovanje (premija kmetij- 
skih proizvajalcev) in premijo za 
razširjeno zdravstveno zavarovanje 
(posebna premija kmetijskih proiz- 
vajalcev). 

Premija km«tl)eklK proizvajalcev 
znaša 20,96 V«, posebna ptwmija 
tijskih proizvajalcev pa 13,24 % od 
katastrskega dohodka, ki je veljal 
do 31. decembra 1964. 

2. člen 
Skupščine občin so dolžne odva- 

jati pobrano premijo kmetijskih 
proizvajalcev na tekoči račun sred- 
stev sklada financiranja obveznosti 
osnovnega zdravstvenega zavarova- 
nja kmetijskih proizvajalcev in po- 
sebno premijo kmetijskih proizvajal- 
cev na tekoči račun sredstev sklada 
za financiranje obveznosti iz razšir- 
jenega zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev. 

3. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 8. 
členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev, ki 
se mora po 19. členu zakona kriti s 
prispevkom iz občinskih proračunov 
se določa na 95% kot enotna stop- 
nja. 

4. člen 
Določbe toga odloka so obvezne 

na območju komunalnih zavodov za 
socialno zavarovanje v Ljubljani in 
Trbovljah. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Stev.: 010-29/65-3 
Datum: 25/3-1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bulo, L r. 
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Na podlagi 15., 18., 19. in 20. čle- 

na zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev (Ur. 
L LRS, št. 30/61) je Skupščina okra- 
ja Ljubljana na predlog upravnega 
odbora sklada zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev pri 
Komunalnem zavodu za socialno za- 
varovanje Ljubljana sprejela na 24. 
seji dne 25. marca 1965 

ODLOK 
e spremembi odloka o določitvi pre- 
mije kmetijskih proizvajalcev in o 
določitvi dela prispevka, U ga pla- 
čujete skupščine občin v sklad 
slovstvenega zavarovanja kmetij- 

skih proizvajalcev 
Besedilo zgoraj navedenega odlo- 

ka (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št, 53-71/64) se spremeni 
in glasi: 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetijskih proizvajalcev zava- 
rovane osebe, so dolžni plačati za le- 
to 1964 premijo za osnovno zdrav- 
stveno zavarovanje (premija kmetij- 
skih proizvajalcev) in premijo za 
razširjeno zdravstveno zavarovanje 
(posebna premija kmetijskih proiz- 
vajalcev). Premija kmetijskih pro- 
izvajalcev znaša 12,09 %, posebna 
premija kmetijskih proizvajalcev pa 
10,01 »/o od katastrskega dohodka, 
ki je veljal do 31. decembra 1964. 

2. člen 
Skupščine občin so dolžne odva- 

jati pobrano premijo kmetijskih 
proizvajalcev na tekoči račun sred- 
stev sklada financiranja obveznosti 
osnovnega zdravstvenega zavarova- 
nja kmetijskih proizvajalcev in po- 
sebno premijo kmetijskih proizvajal- 
cev na tekoči račun sredstev sklada 
za financiranje obveznosti iz raz- 
širjenega zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev. 

3. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 8. 
členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev, ki 
se mora po 19. členu zakona kriti s 
prispevkom občinskih proračunov se 
določa na 95 Vo kot enotna stopnja. 
Ir •• ч*т*>ijx' "tf)h rn'ii^vi* o 

4. člen 
Določbe tega odloka so obvezne 

na območju komunalnih zavodov za 
socialno zavarovanje v Ljubljani in 
Trbovljah. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v Glasniku, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-30/65-3 
Datum: 25/3-1965 f ' 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, L r. 
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Skupščina okraja Ljubljana je na 

podlagi 7., 9. in 10. člena odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi medobčinskega sklada 
za skupno financiranje gradnje in 
opreme bolnišnic na območju okraja 
Ljubljana, na 24. seji dne 25. marca 
1965 sprejela 

SKLEP 
V upravni odbor sklada za grad- 

njo bolnišnic Ljubljana, se imenu- 
jejo: 

1. za predsednika: ing. Drago Ll- 
pič — mandatna doba 4 leta; 

2. za člane: Franc Slrok — man- 
datna doba 2 leti; Franc Puhar — 
mandatna doba 4 leta; Jože Suha- 
dolnik — mandatna doba 2 leti; dr. 
Viktor Damjan — mandatna doba 
4 leta; Stane Selih — mandatna do- 
ba 4 leta; ing. Marijan Prežel j — 
mandatna doba 2 leti; dr. Franc No- 
vak — mandatna doba 4 leta; dr. 
Stanislav Mahkota — mandatna do- 
ba 4 leta; dr. Franc Zvanut — man- 
datna doba 2 leti; dr. Dušan Mis — 
mandatna doba 2 leti; Avgust Ovse- 
nik — mandatna doba 2 leti; Boris 
Požar — mandatna doba 4 leta; MI- 
lan Kožuh — mandatna doba 4 leta; 
Kamilo Hartman — mandatna doba 
2 leti; dr. Bogdan Brecelj — man- 
datna doba 2 leti. 

Za tajnika sklada se imenuje 
Franc Drobež, ki je član upravnega 
odbora po svojem položaju. 

Stev.: 020-1/65 
Datum: 24/3-1965 

Predsednik 
skupščine okraja 

ing. Marko Bule, L r. 

MESTNI SVET 

30 
Na osnovi 47. in 50. člena statuta 

mesta Ljubljane (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 38/64) 
ter 9., 10. in 11. člena zakona o orga- 
nih upravljanja v zavodih (Ur. list 
SRS št. 8/64) izdaja Mestni svet 
Ljubljana po sklepu 15. seje z dne 
23. decembra 1964. 

ODLOČBO 
0 prevzemu ustanoviteljskih pravic 
do »Zavoda za tehnično izobraževa- 

nje Ljubljana« 

1. 
Nasproti »Zavodu za tehnično 

Izobraževanje v Ljubljani« prevze- 
la Mestni svet Ljubljana ustanovi- 
teljske pravice. 

2. 
Zavod je pravna oseba in mora 

oitl vpisan v register zavodov pri 
Pristojnem organu občinske skup- 
s&ine, na čigar območju ima zavod 
«voj sedež. 

3. 
Naloge zaveda so: 
— skrb za tehnično in strokovno 

izobraževanje za najširši krog dr- 
žavljanov. V ta namen organizira 
razne osnovne, nadaljevalne, dopol- 
nilne, izpopolnjevalne ter specialne 
tečaje in seminarje; 

— organizira predavanja in ciklu- 
se predavanj splošno-tehničnega in 
strokovnega značaja; 

— po potrebi in v skladu z mož- 
nostmi izdeluje tehnične pripomoč- 
ke za kvalitetno opravljanje svojih 
nalog; 

—1 analizira in ugotavlja potrebe 
po tehničnem in strokovnem izobra- 
ževanju; 

— proučuje in raziskuje proble- 
me, ki so v zvezi s strokovnim in 
tehničnim izobraževanjem; 

— raziskuje in utemeljuje vse 
strokovne probleme v zvezi z meto- 
dami tn oblikami dela tehničnega 
Izobraževanja; 

— po potrebi ustanavlja Se druge 
delovne enote — šole, servise in po- 
dobno; 

— posreduje Informacije za raz- 
na področja znanosti in tehnike. 

4. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki mu je dano v upravljanje, ali si 
ga pridobi s svojim poslovanjem. 

5. 
Organi upravljanja zavoda so: 
1. delovna skupnost 
2. direktor. 

6. 
Delovna skupnost zavoda so vsi 

redni člani kolektiva in vsi honorar- 
ni uslužbenci, ki so zaposleni vsaj s 
polovičnim delovnim časom. Delov- 
na skupnost opravlja tudi funkcije 
delavskega sveta in upravnega od- 
bora. 

7. 
Delovna skupnost upravlja zavod 

v skladu z veljavnimi predpisi in 
statutom zavoda. 

8. 
Direktor vodi poslovanje zavoda, 

izvršuje sklepe delovne skupnosti, 

skrbi za zakonitost poslovanja zavo- 
da, ter predstavlja in zastopa zavod. 

9. 
Pri upravljanju zavoda sodelujejo 

tudi predstavniki javnosti. 
Način in obliko tega določi sta- 

tut zavoda. 
10. 

Zavod ima svoj statut, v katerem 
morajo biti zlasti natančnejše ure- 
jena določila o nalogah, notranji or- 
ganizaciji, načinu volitev, odpoklicu 
članov samoupravnih organov, med- 
sebojnih razmerjih, skladih in nači- 
nu financiranja. 

K statutu dajeta soglasje pristoj- 
na občinska skupščina in mestni 
svet- 

il. 
Zavod se financira po predpisih, 

ki veljajo za financiranje samostoj- 
nih zavodov. Dohodki zavoda so 
sredstva, ki jih ustvari zavod s svojo 
dejavnostjo in dotacijo mestnega 
sveta. 

12. 
Zavod ima te-le sklade: 
1. Poslovni sklad. 
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2. Rezervni sklad, 
3. Sklad skupne porabe. 

13. 
Ta odločba velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem vestniku 
•kraja Ljubljana. 

St: 030-11/65 
Datum: 3. 3. 1961 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Ing. Marjan Tepina, 1. r. 

POPRAVEK 
odloka o določitvi del, za katera ni 
potrebno dovoljenje za gradnjo. 

Pri odloku o določitvi del, za ka- 
tera ni potrebno dovoljenje za grad- 
njo (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 20-9/65), je napačno 
tiskan uvodni del cit. odloka. Ta del 
se pravilno glasi: 

Na podlagi drugega odstavka 31. 
člena zakona o graditvi investicij- 
skih objektov {Ur. L LRS št. 5/63), 

47. in 50. člena statuta mesta Ljub- 
ljane je Mestni svet na svoji 16. seji 
dne 10. februarja 1965 sprejel... 

Stev.: 010-011/65 
Datum: 20/3-1965 

Iz tajništva Mestnega sveta 
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POPRAVEK 

sestavnega dela odloka o združeva- 
nju sredstev ljubljanskih občin za 
financiranje mestnega finančnega 
načrta za leto 196S. 

Pri odloku o združevanju sred' 
stev ljubljanskih občin za financira- 
nje mestnega finančnega načrta za 
leto 1965 (Glasnik, uradni vestnih 
okraja Ljubljana št. 24-13/65) je na- 
pačno tiskan naslov sestavnega delal 
pravilno se glasi: 

Finančni načrt mesta Ljubllan« 
za leto 1965. 

Stev.: 010-014/65 
Datum: 20/3-1965 

Iz tajništva Mestnega sveta 

OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

116. 
Na podlagi 13. in 45. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ št. 31/64), 11. in 47. člena 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 
list št. 36/64) ter 122. člena statuta 
občine Ljubljana-Bežigrad je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 26. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE 

LJUBLJANA-BEŽIGRAD ZA LETO 
1965 

1. člen 
Občinski proračun za leto 1965 ob- 

sega: 
dohodke, ki znašajo 

din 2,631,100.000 
od tega razporejeni dohodki 

din 2,560,399.000 
nerazporejeni dohodki 

(tekoča proračunska rezerva) 
din 70,701.000 Iv- 

2. člen 

5. člen 
Sredstva, ki so v določenem zne- 

sku razporejena za skupno financi- 
ranje matične službe, se odvajajo v 
proračun občine Ljubljana-Center na 
podlagi pogodbe med občinama. 

6. člen 
Sredstva za skupno financiranje 

Zavoda za spomeniško varstvo Ljub- 
ljana, Zdravstvenega centra Ljub- 
ljana, Poklicne gasilske brigade 
Ljubljana, občinskega sodišča II 
Ljubljana, Javnega tožilstva Ljub- 
ljana in Javnega pravobranilstva 
Ljubljana, se odvajajo na račune na- 
vedenih zavodov oziroma organov 
na podlagi sklenjenih pogodb. 

7. člen 
Za odplačilo najetih posojil se 

zagotovi znesek 137,982.000 din za 
anuitete v letu 1965. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Ljubljana-Bežigrad 
je pooblaščen, da razporeja sredstva 

tekoče proračunske rezerve za pre- 
malo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna in do- 
voljuje izplačila za izredne in ne- 
predvidene izdatke iz tekoče prora- 
čunske rezerve proti naknadnemu 
poročanju skupščini občine Ljublja- 
na-Bežigrad. 

9. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za leto 1965 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci pro- 
računa in v posebnem delu prora- 
čuna. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 400-19/62-4 
Datum: 11/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Jože Pogačnik« 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov proračuna občine Ljubljana-Bežigrad 

za leto 1965 v 000 din 

V odstotku se razporejajo sred- 
stv za financiranje šolstva in skup- 
nih mestnih potreb. 

Od L, 2., 3., 5. in 6. vrste dohod- 
kov pripada: 

37,8 % občinskemu skladu za fi- 
nanciranje šolstva, 

7,8 •/• medobčinskemu skladu za 
strokovno šolstvo, 

10,3 % Mestnemu svetu Ljublja- 
na za financiranje skupnih potreb 
mesta Ljubljana. 

3. člen 
V rezervni sklad občine Ljublja- 

na-Bežigrad se razporedi 1 % vseh 
dohodkov po odbitku zneska, ki pri- 
pada Mestnemu svetu Ljubljana. 

4. člen 
Uprava skupščine občine v skla- 

du z zakonom samostojno razpolaga 
s sredstvi, ki so ji dodeljena za red- 
no dejavnost in posebne namene. 

Vrsta Stev. 
dohod Dohodki Skupaj glav. 

namena 
01 

1 Prispevki 1,917.100 02 
2 Davki 647.500 03 

04 
3 Takse 40.000 05 

06 
5 Dohodki po posebnih 08 

zveznih predpisih 5.500 11 
* 12 

6 Dohodki organov in 13 
razni drugi doh. 15.000 14 

15 
8 Prenesena sreds. 6000 17 

18 

SKUPAJ 2,631.100 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

117, 

Na podlagi 3. člena uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. list FLRJ, št. 
19/61, 6/62, 11/62 in 4/63) ter II. toč- 

1. člen 
Tar. št. 5. dela C tarife občinske- 

ga prometnega davka (Glasnik, št- 
40/64, 41/64, 44/64 in 55/64) se črta. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dao 

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

Stev. 421-02/65-31/KB 
Datum: 27/3-1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 
ing. Drago Lipič, 1. r. 

Razpored dohodkov Skupaj 

Dejavnost šol 1,197.000 
Znanstvena in kulturno- 

prosvetna dejavnost 33.000 
Socialno skrbstvo 125.700 
Zdravstveno varstvo 31.000 
Komunalna dejavnost 130.500 
Delo državnih organov 294.270 
Finaciranje Mest. sveta 270.500 
Dejavnost krajevnih skup. 30.000 
Dejavnost družb, političnih 

organizacij in društev 46.220 
Negospodarske investicije 193.352 
Gospodarski posegi 90.628 
Vlaganje v rezervni sklad 26.099 
Gospodarske investicije 92.130 
Nerazporejeni dohodki 

(tekoča proračun, rezerva) 70.701 

SKUPAJ 2,631.100 

ke dela V. tarife prometnega davka 
(Ur. Ust FLRJ, št. 25/62 in Ur. list 
SFRJ, št. 30/63) in 110. člena statuta 
občine Ljubljana-Center (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 
33/64), sta občinski zbor in zbor de- 
lovnih skupnosti Skupščine občine 
Ljubljana. Center na sejah dne 25. 
marca 1965 sprejela 

ODl,OK 
o soremembah odtoka o pobiran'h 
občinskega promefnesa davka na ob- 

močju občine Ljubljana Center. 

118. 
Na podlagi 110. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Center, v zvezi s 3- 
členom odloka mestnega sveta 0 

uvedbi delovnega časa v upravnih 
organih in zavodih skupščin občin 
na območju mesta Ljubljana (Glas- 
nik, št. 5/65), na predlog sveta za 
občo upravo in notranje zadeve ter 
na predlog delovnega kolektiva 
uprave skupščine občine Ljubljana- 
Center z dne 22. 2. 1965, je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Center na 
seji 25. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi de- 
lovnega časa upravnih organo^ 
skupščine občine Ljubljana-Center- 

1. člen 
Odlok o določitvi delovnega ča- 

sa upravnih organov skupščine ob- 
čine Ljubljana Center (Glasnik, 
85/61) se spremeni tako, da se be- 
sedilo 

2. člena glasi: 
»Delovni čas traja: 
1. ob ponedeljkih, torkih, četrt- 

kih in petkih od 6.30 do 13.30 ure! 
2. ob sredah od 6.30 do 12. ure i0 

od 15.30 do 19 ure; 
3. ob sobotah od 6.30 do 11-3® 

ure.« 
I. odstavka 3. člena glasi: 
»Delovni čas za sprejem stran* 

je ob ponedeljkih in petkih od 9. d" 
13. ure, ob sredah pa od 9. do 12. ur« 
in od 15.30 do 19. ure.« 

2. člen 
Ostale določbe odloka o določitv"1 

delovnega časa upravnih organo^ 
skupščine Ljubljana Center ostane' 
jo nespremenjene. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo v osmi'' 

dneh po objavi v Glasniku, uran' 
nem vestniku okraja Ljubljana, lz' 
vaja pa se od 1. aprila 1965 dalj6' ; 

Stev.: 14-01/65 
Datum; 27 3-1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 
ing. Drago Lipič, 1. t- 



GLASNIK 93 

119. 

POROČILO 

občinske volilne komisije 
Ljubljana Center o izidu vo- 
litev v občinski zbor delov- 

nih skupnosti 
Na osnovi 94. člena Zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin daje komisija po- 
ročilo o izidu volitev v občinski 
zbor delovnih skupnosti. 

1. v volilni enoti št. 1, v kateri se 
voli 1 odbornik, so bili trije kandi- 
dati. Kandidat Kos Jože, Ljubljana, 
Privoz 11/a je dobil 474 glasov in bil 
izvoljen za odbornika zbora delov- 
nih skupnosti. Drugi kandidat Zon- 
tar Vinko, Ljubljana, Popovičeva 3, 
je dobil 359 glasov. Tretji kandidat 
Rozbaut Rihard, Ljubljana, Slom- 
škova 7/II je dobil 111 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo 33. 

2. v volilni enoti št. 3, v kateri se 
voli 1 odbornik, sta bila dva kandi- 
data. Kandidat Otrin Frančiška, 
Ljubljana, Runkova 18, je dobila 
347 glasov in bila izvoljena za od- 
bornico zbora delovnih skupnosti. 
Druga kandidatka Marolt Marija, 
Ljubljana, Verovškova 41 je dobila 
298 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 52. 

3. v volilni enoti št. 5, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Kandidat Staut Mitja, Ljub- 
ljana, Sketova 1, je dobil 389 glasov 
in bil izvoljen za odbornika zbora 
delovnih skupnosti. Drugi kandidat 
Košir Dominik, Ljubljana, Gradišče 
7, je dobil 341 glasov. Neveljavnih 
glasovnic je bilo 48. 

4. v volilni enoti št. 7, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Kandidat Jakopič Lojze, 
Ljubljana, Ogrinčeva 20/b je dobil 
521 glasov in bil izvoljen za odbor- 
nika zbora delovnih skupnosti. Dru- 
gi kandidat .Keršmanc Jože, Ljub- 
ljana, Vošnjakova 8 je dobil 103 gla- 
sove. Neveljavnih glasovnic je bilo 
33. 

5. v volilni enoti št. 9, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bile tri kan- 
didatke. Kandidatka Drolc Valerija, 
Ljubljana, Gospodinjska 4 je dobila 
225 glasov. Druga kandidatka Kus 
Irena, Ljubljana, Miklošičeva 28/11 
je dobila 323 glasov in bila izvolje- 
na za odbomico zbora delovnih 
skupnosti. Tretja kandidatka Dolenc 
Cilka, Vič 13, Ljubljana je dobila 
230 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 34. 

6. v volilni enoti št. 11, v, kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Kandidat Kuštrin Janez, 
Ljubljana, Ptujska 18 je dobil 302 
glasova in bil izvoljen za odbornika 
zbora delovnih skupnosti. Drugi 
kandidat Belle Franc, Einspielerje- 
Va 11, Ljubljana, je dobil 194 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 37. 

7. v volilni enoti št. 13, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili štirje kan- 
didati. Prvi kandidat Dešman Miro, 
Puntkova 46, Ljubljana je dobil 277 
glasov. Drugi kandidat Bedenčič 
Ivan, Glinek 2, Škofljica, je dobil 
214 glasov. Tretji kandidat Seršen 
Franc, Topniška 26, Ljubljana je do- 
bil 355 glasov in bil izvoljen za od- 
bornika zbora delovnih skupnosti, 
četrti kandidat Dobrovoljc Anton, 
Ljubljana, Resljeva 36, pa je dobil 
266 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 47. 

8. v volilni enoti št. 15, v kateri 
se voli 1 odbornik, je bil en kandi- 
dat in sicer Kozinc ing. Viljem, 
Ljubljana, Kotnikova ulica, ki je 
dobil 821 glasov ter bil izvoljen za 
odbornika zbora delovnih skupnosti. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 18. 

9. v volilni enoti št. 17, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Kandidat Juvan Boris, Ljub- 
ljana Maistrova 4/a je dobil 580 gla- 
sov in bil izvoljen za odbornika zbo- 
ra delovnih skupnosti. Drugi kandi- 
dat Gerden Anton, Ljubljana, Res- 
ljeva 22, je dobil 419 glasov. Neve- 
ljavnih glasovnic je bilo 20. 

10. v volilni enoti št. 19, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili trije kan- 
ditati. Prvi kandidat Godec Pavel, 
Ljubljana Kosovelova 69 je dobil 
458 glasov in bil izvoljen za odbor- 
nika zbora delovnih skupnosti. Dru- 
gi kandidat Cveblar Franc, Ljublja- 
na, Cankarjeva 16, je dobil 279 gla- 
sov. Tretji kandidat Gornik Anton, 
Ljubljana, Velika Čolnarska 7 pa je 
dobil 293 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 25. 

11. v volilni enoti št. 21, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bili dve kad- 
didatki. Kandidatka Popovlč Olga, 
Ljubljana, Prešernova 30 je dobila 
685 glasov in bila izvoljena za od- 
bornico zbora delovnih skupnosti. 
Druga kandidatka Semrl Ljudmila, 
Ljubljana, Gubčeva 18 je dobila 549 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 40. 

12. v volilni enoti št. 23, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Kandidat Erzin Pavle, Ljub- 
ljana, Gosposvetska 5 je dobil 473 
glasov in bil izvoljen za odbornika 
zbora delovnih skupnosti. Drugi 
kandidat Lamovec Janez, Maistrova 
10, Ljubljana je dobil 430 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 57. 

13. v volilni enoti št. 25, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili trije kan- 
didati. Kandidat Knop Ljubo, Ljub- 
ljana, Vošnjakova 4 je dobil 195 gla- 
sov in bil izvoljen za odbornika 
zbora delovnih skupnosti. Drugi kan- 
didat Lasič Milica, Grafonauerjeva 
17, Ljubljana je dobila 133 glasov. 
Tretji kandidat ing. Boris Pirnat, 
Ljubljana, Zofke Kvedrove 8, pa je 
dobil 169 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 15. 

14. v volilni enoti št. 27, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili štirje kan- 
didati. Kandidat dr. Hlade Miha, 
Ljubljana, Stari trg 2 je dobil 323 
glasov in bil izvoljen za odbornika 
zbora delovnih skupnosti. Drugi 
kandidat Kous Štefan, Ljubljana, 
Tovarniška 5 je dobil 165 glasov. 
Tretji kandidat Erjavec Valentin, 
Jezica 7, Ljubljana je dobil 159 gla- 
sov. Četrti kandidat Glavač Štefan, 
Stražarjeva 7, Ljubljana, pa je do- 
bil 231 glasov. Neveljavnih glasov- 
nic je bilo 13. 

15. v volilni enoti št. 29, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili trije kan- 
didati. Prva kandidatka Cesar Maj- 
da, Ljubljana, Vrhovčeva 9 je dobila 
438 glasov in bila izvoljena za od- 
bornico zbora delovnih skupnosti. 
Druga kandidatka Kline Danica, 
Ljubljana, Zaloška 167 je dobila 171 
glasov. Tretji kandidat Maurin Ka- 
rel, Ljubljana, Tesarska 6, pa je do- 
bil 269 glasov. Neveljavnih glasovnic 
je bilo 53. 

16. v volilni enoti št. 31, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Prvi kandidat Zargi Mirko, 
Ljubljana, Emonska 10 je dobil 558 
glasov in bil izvoljen za odbornika 
zbora delovnih skupnosti. Drugi 
kandidat Valant Janko, Krožna 4, 
Kranj pa je dobil 251 glasov. Neve- 
ljavnih glasovnic je bilo 36. 

17. v volilni enoti št. 33, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Prvi kandidat Olup Zvoni- 
mlr, Ljubljana, Stari trg 2 je dobil 
371 glasov in bil izvoljen za odbor- 
nika zbora delovnih skupnosti. Dru- 
ga kandidatka Logar Ela, Ljubljana, 
Bobenčkova 1 pa je dobila 177 gla- 
sov. Neveljavnih glasovnic je bilo 21. 

18. v volilni enoti št. 35, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bile tri kan- 

didatke. Prva kandidatka Leitgeli 
Martina, Jurčičev trg 3, Ljubljana je 
dobila 407 glasov. Druga kandidatka 
Hrausky Libuša, Ofažmova 13, Ljub- 
ljana je dobila 310 glasov. Tretja 
kandidatka Dolar Milena, Dolenjska 
45, Ljubljana pa je dobila 412 glasov 
ter Je bila izvoljena za odbomico 
zbora delovnih skupnosti. Neveljav- 
nih glasovnic je bilo 40. 

19. v volilni enoti št. 37, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili trije kan- 
didati. Kandjdatka dr. StrobI Majda, 
Trg MDB 1, Ljubljana je dobila 311 
glasov in bila izvoljena za odborni- 
co zbora delovnih skupnosti. Drugi 
kandidat Petauer Leopold, Poljanski 
nasip 14, Ljubljana je dobil 131 gla- 
sov, Tretji kandidat Raubar Miro- 
slav, Črnuče 220, Ljubljana, pa je 
dobil 216 glasov. Neveljavnih glasov- 
nic je bilo 25. 

20. v volilni enoti št. 39, v kateri 
se voli 1 odbornik, so trije kandida- 
ti. Kandidatka Gradišek Anica, 
Ljubljana, Lončarska 4, je dobila 207 
glasov. Druga kandidatka Remic 
Marija, Prijateljeva 19, Ljubljana je 
dobila 193 glasov. Tretji kandidat 
Sesek Ferdo, Ljubljana, Prijateljeva 
l/a pa je dobil 278 glasov ter je bil 
izvoljen za odbornika zbora delov- 
nih skupnosti. Neveljavnih glasov- 
nic je bilo 30. 

21. v volilni enoti št 41, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Prvi kandidat Cvetko Ciril, 
Ljubljana, Livarska 1 je dobil 678 
glasov in je bil izvoljen za odborni- 
ka zbora delovnih skupnosti. Drugi 
kandidat Berčič Branko, Trata 11, 
Skofja Loka pa j& dobil 280 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 42. 

22. v volilni enoti št. 43, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bile tri kan- 
didatke. Prva kandidatka dr. Kavčič 
Štefka, Ljubljana, Kuzmičeva 8 je 
dobila 418 glasov in bila izvoljena 
za odbornika zbora delovnih skup- 
nosti. Druga, kandjdatka Janežič 
Anamarija, Ljubljana, Gornji trg 
12/11 je dobila 175 glasov. Tretja 
kandidatka dr. Lenart Vera, Cesni- 
kova 6, Ljubljana pa je dobila 296 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 15, 

23. v volilni enoti št. 45. v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bili dve kan- 
didatki. Prva kandidatka dr. Ragazzi 
Vera, Ljubljana, Malgajeva 18 je 
dobila 841 glasov in bila izvoljena 
za odbornika delovnih skupnosti. 
Druga kandidatka Cebulj Ana, Ljub- 
ljana, Trubarjeva 1 pa je dobila 247 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 71. 

24. v volilni enoti št. 47, v kateri 
se Voli 1 odbornik, so bili trije kan- 
didati. Prvi kandidat Ing. Skabarne 
Leon, Ljubljana, Vošnjakova 9 Je do- 
bil 378 glasov in bil izvoljen za od- 
bornika zbora delovnih skupnosti. 
Drugi kandidat Mišič Ivan, Ljublja- 
na, Lepodvorska 10, je dobil 134 gla- 
sov. Tretji kandidat Marušič Benja- 
min, Ljubljana, Gorupova 3 pa je 
dobil 330 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 27. 

2. v volilni enoti št. 49, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila dva kan- 
didata. Prvi kandidat ing. Ljubo 
Levstik, Vošnjakova 5, Ljubljana je 
dobil 911 glasov in bil izvoljen za 
odbornika zbora delovnih skupnosti. 
Drugi kandidat Plavšak Borut, Ljub- 
ljana, Vrtača 7, pa je dobil 524 gla- 
sov. Neveljavnih glasovnic je bilo 20. 

Štev.; 013-4/65-23/B1 
Datum; 27/3-1965 

Občinske volilne 
komisije: - 

Tajnik 
France Potisek, 1. r. 

Član 
Zorko Salamon, 1. r. 

Predsednik 
4)že Baloh, 1. r. 

OBČINA 

LJUHLJANA- 

MOSTE-POLJE 

120. 
Na podlagi 8., 13. in 19. člena za- 

kona ©prispevkih in davkih občanov 
(Uradni list SRS št. 37/209-64), 4, čle- 
na temeljnega zakona o davku na 
dobitke od iger na srečo (Uradni list 
SFRJ, št. 52/729-64) in 167. člena 
statuta občine Ljubljana Moste-Po- 
Ije je Skupščina občine Ljubljana 
Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 19. marca 
1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o prispevkih in davkih občanov 
ter stopnjah, ki se obračunavajo in 
plačujejo na območju občine Ljub- 

ljana Mostc-Polje 

1. člen 
V 7. členu odloka o prispevkih in 

davkih občanov ter stopnjah, ki se 
obračunavajo in plačujejo na območ- 
ju občine Ljubljana Moste-Polje 
(Glasnik št. 8-50/65), se za prvim 
odstavkom doda nov, drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Zavezanci, ki imajo stalno biva- 
lišče v IV. proizvodnem okolišu so 
tega prispevka oproščeni.« 

2. člen 
V 11. členu se stopnja prispevka 

nad 1,800.000 spremeni od 17 0/e na 
17,5 %. 

3. člen 
V 12. členu se stopnja prispevka 

do 900.000 spremeni od 17"/» na 
17,5 %. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Stev.: 422-42/65-1 
Datum: 20/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Moste-Polje 
Vlado Cme, I. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

121. 
Na podlagi 35. in 107. člena statu- 

ta občine Ljubljana-Vič-Rudnlk ter 
68. člena zakona o financiranju 
družbeno političnih pkupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS št. 36/64) 
Je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 17. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o prenehanju občinskega zdravstve- 

nega investicijskega sklada 

1. člen 
Občinski zdravstveni investicijski 

sklad Ljubljana-Vlč-Rudnik prene- 
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' ha poslovati z đnem, ko začne velja- 
ti ta odlok. 

2. Člen 
Finančna sredstva občinskega 

zdravstvenega investicijskega skla- 
da, ki bodo ob prenehanju sklada na 
računu neporabljena, se prenesejo v 
proračun občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik. 

3. člen 
Anuitete od danih posojil občin- 

skega zdravstvenega investicijskega 
sklada so dohodek občinskega pro- 
računa. 

Občina prevzame odplačevanje 
anuitet od posojil, ki jih Je najel 
občinski zdravstveni investicijski 
sklad. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta od- 
lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi občinskega zdravstvenega inve- 
sticijskega sklada (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana št. 13/63). 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestnlku 
dkraja Ljubljana. 

Številka: 402-32/65 
Datum: 17. marca 1965 

Predsednik skupščine 
Občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

Ing. Slavko Jakofčlč, 1. r. 

pr ■ 

182. 
Na podlagi 35. In 107. člena sta- 

tufcj ohčihe Ljubljana-Vič-Rudnik 
ter 68. člena zakor>a q financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS št 36/64) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 17. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
• prenehanju sklada za varstvo 

otrok 

1. člen 
Sklad za varstvo otrok občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik preneha po- 
slovati z dnem, ko začne veljati ta 
odlok. 

i 2. člen 
Finančna sredstva sklada za var- 

stvo otrok, ki bodo ob prenehanju 
sklada na računu neporabljena, se 
prenesejo v proračun občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik. 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi sklada za varstvo otrok (Glas- 
nik, uradni vestnik okraja Ljublja- 
na št. 35/60).' 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestnlku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 402-34/65 
Datum 17. marca 1965 

Predsednik skupščine 
Občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Jakofčič, L r. 

123. 
Na podlagi 35. In 107. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
ter 68. člena zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni Ust SRS št. 36/64) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 17. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o prenehanju sklada za Štipendijo 

1. člen 
Sklad za štipendije občine Ljub- 

ljana-Vič-Rudnik preneha poslovati 
z dnem, ko začne veljati ta odlok. 

2. člen 
Finančna sredstva sklada za šti- 

pendije, ki bodo ob prenehanju skla- 
da na računu neporabljena, se pre- 
nesejo v proračun občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik. 

S. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi sklada za štipendije (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana št 
33/60). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestnlku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 402-33/63 
Datum: 17. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vlč-Rudnlk 

ing. Slavko Jakofčič, 1. r. 

■ И - 1b.- 

124. K .t.  
Na podlagi 35. In 107. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
ter 68. člena zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS št 36/64) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 17. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o prenehanja sklada za pospeševanje 

telesne vzgoje. 

1. člen 
Občinski sklad za pospeševanje 

telesne vzgoje Ljubljana-Vič-Rudnik 
preneha poslovati z dnem, ko začne 
veljati ta. odlok. 

2. člen 
Finančna sredstva sklada za po- 

speševanje telesne vzgoje, ki bodo 
ob prenehanju sklada na računu ne- 
porabljena, se prenesejo v proračun 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 

preneha veljati odlok o ustanovitvi 
občinskega sklada za pospeševanje 
telesne vzgoje (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 79/61). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 402-35/65 
Datum- 17. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Jakofčič, 1. r. 

125. 
Na podlagi 107. in 175. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik in 
3. ter 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št 
2-22/59) je Skupščina občine Ljub- 
ljana-Vlč-Rudnlk na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 17. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju prebi- 
valcev v občini Ljubljana-Vič-Rud- 
nik 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja 

tuberkuloze se v letu 1965 Izvede ob- 
vezno fluorografiranje vseh prebi- 
valcev v občini Ljubljana-Vič-Rud- 
nik, ki so bili rojeni v letu 1941 in 
prej. 

2. člen 
Fluorografiranje je za prebivalce 

brezplačno. Sredstva zagotovi občina 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

3. člen 
Cas fluorografiranja določi svet 

za zdravstvo skupščine občine Ljub- 
ljana-Vlč-Rudnlk. 

4. člen 
Po izvršenem fluorografiranju se 

morajo na poziv pristojnega organa 
prebivalci odzvati na kontrolni pre- 
gled. 

5. člen 
Svet za zdravstvo skupščine obči- 

ne Ljubljana-Vič-Rudnik je poobla- 
ščen, da izda za izvajanje tega odlo- 
ka natančnejše predpise in ukrepe. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje, kdor se neupra- 
vičeno ne udeleži fluorografiranja 
ali kontrolnega pregleda, ali ki dru- 
gače ovira Izvršitev tega odloka, ali 
na njegovi podlagi Izdanih predpi- 
sov in ukrepov. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

Stev.: 510-1/65 
Datum: 17-3/1965 

Ai i >C10 
Predsednik skupščine 

občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Jakofčič, i. r. 

OBČINA 

LOGATEC 

126. 
Na podlagi 3. točke 3. člena ured- 

be o prometnem davku (Ur. L FLRJ, 
št. 19/61, 6/62, 11/62, 4/63), L, II. in 
Ш. točke dela V. tarife prometnega 
davka (Ur. L FLRJ, št. 25/62, 29/62, 
31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62, 
12/63 ter Ur. 1. SFRJ št. 18/63, 20/63, 
23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 
10/64, 13/64, 24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 
48/64, 50/64, 1/65 in 3/65) in 1. člena 
odloka o maksimalnih stopnjah ob- 
činskega prometnega davka v okra- 
ju Ljubljana (Ur. 1. LRS št. 37/59) in 
100. člena statuta občine Logatec je 
Skupščina občine Logatec na seji 
občinskega zbora in seji zbora de- 
lovnih skupnosti dne 23. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskem prometnem davku 
v občini Logatec 

1. člen 
Tarifa prometnega davka, ki je 

sestavni del odloka o občinskem 
prometnem davku v občini Logatec 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
LJubljana št 8/64, 30/64, 42/64, 51/64 
in 5/65) se v delu C — splošna tarifa 
— spremeni v naslednjem: 

1. V tar. št. 5 se stopnja »3 Vo« na- 
domesti s stopnjo »1 %«. 

2. V tar. št. 6 se stopnja »6 e/»« na- 
domesti s stopnjo »4 %«. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 010-3/65 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skvpščine občine Logatec: 

Otmar Oblak, 1. r. 
k ———— 

127 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. I. SFRJ št 
31-426/64), 68. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS štev. 
36-196/64) In 100. člena statuta obči- 
ne Logatec (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana štev. 6/65) je Skup- 
ščina občine Logatec na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora delov- 
nih skupnosti dne 23. marca 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
ustanovitvi sklada za šolstvo občine 

•j Logatec. x 
! Odlok o ustanovitvi sklada za šol- 

stvo občine Logatec (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana Stev. 67- 
521/61) se spremeni In dopolni tako, j 
da se v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o skladu za šolstvo občine Logatec 

1. člen 
Sklad za šolstvo občine Logatec 

nadaljuje z delom kot sklad za šol- 
stvo občine Logatec (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa ga skup- 
ščina občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

Ima predsednika in 8 članov. Pred- 
sednika in člane imenuje za dobo 
dveh let skupščina občine Logatec 
izmed prosvetnih in kulturnih de- 
lavcev, po enega člana pa na pred- 
log osnovne šole Dol. Logatec, osnov- 
ne šole Gor. Logatec, osnovne šole 
Žiri, KLI Logatec, Alpina Ziri, ob- 
činskega odbora SZDL in občinske- 
ga komiteja ZMS. 

4. člen 
Dohodki sklada so: 
— sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz proračuna občine Logatec; 
— morebitni dohodki po posebnih 

predpisih; 
— dotacije delovnih in drugih or- 

ganizacij; 
— posojila, darila In drugI do- 

hodki. 



glasnik 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo upo- 

'abljati; 
— za financiranje osnovne dejav- 

nosti obveznega šolstva; 
— za sofinanciranje strokovnega 

Šolstva; 
— za osebne dohodke vzgojnega 

osebja v vzgojno varstvenih ustano- 
vah; 

— za sofinanciranje glasbene 
sole; 

— za sofinanciranje čipkarske 
Sole; 

— za sofinanciranje zavoda za 
prosvetno-pedagoško službo; 

— za odplačila anuitet od najetih 
kreditov. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
pkupščine občine Logatec določajo 
jn razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazu- 
jejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Strokovno, administrativno in fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja 
za finance in gospodarstvo pristojni 
upravni organ pri skupščini občine 
Logatec. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v po- 
trditev skupščini občine Logatec v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
"Porabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

^lada po tem odloku upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 010-11/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, I. r. 

128. 
г Na podlagi 66. člena temeljnega 
l^pna o financiranju družbeno-po- 
"«čnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ štev. 

-426/64), 68. člena zakona o finan- 
fnnju družbeno-političnih skupno- 

тЈ ^ SRS Sloveniji (Ur. 1. SRS štev. 
6iri ®4) in 100. člena statuta ob- 
f...0 Logatec (Glasnik, uradni vest- 
Sk ^кгаЈа Ljubljana štev. 6/65) je upsčina občine Logatec na seji ob- 

činskega zbora in seji zbora 'delov- 
nih skupnosti dne 23. marca sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
ustanovitvi občinskega zdravstvene- 
ga investicijskega sklada sa območ- 

je občine Logatec. 

Odlok o ustanovitvi občinskega 
zdravstvenega investicijskega sklada 
za območje občine Logatec (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana št. 
70-737/63) se spremeni in dopolni ta- 
ko, da se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o zdravstvenem investicijskem skla- 

du občine Logatec. 

1. člen 
Zdravstveno investicijski sklad 

občine Logatec nadaljuje z delom 
kot občinski zdravstveni investicij- 
ski sklad za območje občine Logatec 
(v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se do- 

ločajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa ga skupščina 
občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima predsednika in 8 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Logatec izmed zdravstvenih 
in drugih javnih delavcev, ki pozna- 
jo problematiko zdravstvenega var- 
stva in aktivno sodelujejo pri nje- 
nem reševanju, štiri člane pa na 
predlog svetov zdravstvenih ustanov 
v občini.. 

4. člen 
Dohodki sklada so: 
— prispevek iz proračuna in 

skladov družbeno politične skup- 
nosti; 

— amortizacijska sredstva vsake- 
ga zdravstvenega zavoda v občini v 
višini 50"/«; 

— prispevki, ki jih posebej dolo- 
či zdravstvenim zavodom občinska 
skupščina v smislu 2. odstavka 98. 
člena splošnega zakona o organiza- 
ciji zdravstvene službe; 

— prispevki ustanov socialnega 
zavarovanja; 

— prispevki gospodarskih in dru- 
gih organizacij; 

— krajevni samoprispevek, če je 
v ta namen uveden; 

— posojila, darila in drugi do- 
hodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo upo- 

rabljati izključno za zdravstvene in- 
vesticije, razen sredstev iz 2. točke 
4. člena tega odloka, ki se dajejo 
koristnikom kot posojilo. 

Sredstva sklada se lahko dajejo 
kot posojilo s povračili ali brez po- 
vračil. 

6. člen 
Dohodki sklada se v" skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Logatec določajo 
in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpo- 
reditev in uporaba sredstev se izka- 
zujejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor in ga predloži hkrati s poroči- 

0 Poslovanju sklada skupščini občini Logatec na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Strokovno, administrativno in fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja 
za finance in gospodarstvo pristojni 
upravni organ pri skupščini občine 
Logatec, stroške tega poslovanja kri- 
je sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potrdi- 
tev skupščini občine Logatec v treh 
mesecih od dneva uveljavitve tega 
odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
sedapji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-10/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

129. 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ štev. 
31-426 64), 68. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS štev. 
36-196/64) in 100. člena statuta ob- 
čine Logatec (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana štev. 6/65) je skup- 
ščina občine Logatec na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 23. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 

ka o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Logatec 

Odlok o ustanovitvi cestnega 
sklada občine Logatec (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana št. 
60-589/62) se spremeni in dopolni 
tako, da se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o cestnem skladu občine Logatec 

1. člen 
Cestni sklad občine Logatec na- 

daljuje s svojim delom kot cestni 
sklad občine Logatec (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 

09 

upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa ga skupščina 
občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

Ima predsednika in 6 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Logatec izmed javnih delav- 
cev in strokovnjakov s področja cest 
in prometa. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
— dohodki za financiranje, vzdr- 

ževanje, rekonstrukcijo in graditev 
cest, ki pripadajo občini; 

— po zakonu o cestnih podjp'H 
oziroma po predpisih, izdanih n 
njegovi podlagi; 

— sredstva, ki se dodelijo skk 
du iz proračuna občine; 

— dotacije, darila in drugi ne- 
predvideni dohodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

vzdrževanje, rekonstrukcijo in gra- 
ditev javnih cest. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Logatec določajo 
in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpo- 
reditev in uporaba sredstev se izka- 
zujejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada skupščine 
občine Logatec na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada aH 
druga oseba, ki jo za to pooblasU 
upravni odbor. 

9. člen. 
Strokovno, administrativno in fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja 
za finance in gospodarstvo pristojni 
upravni organ pri skupščini občine 
Logatec, stroške tega poslovanja kri- 
je sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Logatec v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja 
sklad sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

javi v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka: 010-13/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 



M GLASNIK 

130. 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. I. SFRJ št. 
31-426/64), 68. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
*ti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS štev. 
36-196/64) in 100. člena statuta ob- 
tine Logatec (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana štev 6/65) je 
Skupščina občine Logatec na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
ekupnosti, dne 23. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
• spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o nstanovitvi komunalnega sklada 

Odlok o ustanovitvi komunalnega 
■klada (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana štev. 69-695/62) se 
•premeni in dopolni tako, da se pre- 
čiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o komunalnem skladu občine 

Logatec 

1. člen 
Komunalni sklad občine Logatec 

nadaljuje z delom kot komunalni 
Alad občine Logatec (v nadaljnjem 

'besedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način plačeva- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi pa ga 
skupščina občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

Ima predsednika in 6 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
fcnenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Logatec, izmed javnih delav- 
cev in gradbenih strokovnjakov. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
— predpisani prispevek za ure- 

ditev komunalnih naprav investitor- 
jev; 

— dotacija iz proračuna občine 
lin njenih skladov; 

— drugi dohodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati samo: 
— za gradnjo in rekonstrukcijo 

komunalnih naprav (elektrika, ceste, 
vodovod, kanalizacija in podobno), 
ter priprava zemljišč za gradnjo 
omenjenih objektov; 

— za druga komunalna dela in 
ureditve. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Logatec določajo 
in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpo- 
reditev in uporaba sredstev se izka- 
zuje z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati s 
poročilom o poslovanju sklada skup- 

ICine občine Logatec na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajaiec za izvrševanje 

finančnega načrta sklada je pred- 
sednik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Strokovno, administrativno In fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja 
za finance in gospodarstvo pristojni 
upravni organ skupščine občine Lo- 
gatec, stroške tega poslovanja krije 
sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Logatec v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do Imenovanja upravnega odbo- 

ra sklada po tem odloku upravlja 
sklad sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-14/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

131. 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 
31-426/64), 68. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS štev. 
36-196/0») in 100. člena statuta obči- 
ne Logatec (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana štev. 6/65) je skup- 
ščina občine Logatec na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 23. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
ustanovitvi sklada za gradnjo vodo- 

voda Logatec 

Odlok o ustanovitvi sklada za 
gradnjo vodovoda Logatec (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana št. 
53-451/64) se spremeni in dopolni ta- 
ko, da se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o skladu za gradnjo vodovoda 

Logatec 

1. člen 
Sklad za gradnjo vodovoda Lo- 

gatec nadaljuje z delom kot sklad 
za gradnjo vodovoda Logatec (v na- 
daljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se do- 

ločajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa ga skupščina 
občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima predsednika In 6 članov. Pred- 

sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Logatec izmed javnih delav- 
cev in strokovnjakov s področja vod- 
nega gospodarstva, po enega člana 
pa na predlog krajevnih skupnosti 
Dol. Logatec, Gor. Logatec, Rovte in 
PZV Hotederšica. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
— dotacija iz občinskega prora- 

čuna; 
— dotacije iz skladov DPS in 

drugih 'skladov; 
— krajevni samoprispevek, če je 

v ta namen uveden; 
— prispevki od delovnih organi- 

zacij ; 
— posojila, darila in drugi do- 

hodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati za zgraditev novega in razširi- 
tev obstoječega vodovodnega omrež- 
ja ter za raziskovanja in gradnjo no- 
vih zajetij na območju krajevnih 
skupnosti Dol. Logatec, Gor. Loga- 
tec in Rovte ter na območju PZV 
Hotederšica. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Logatec določajo in 
razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazu- 
je z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajaiec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Strokovno, administrativno in fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja za 
finance in gospodarstvo pristojni 
organ skupščine občine Logatec, 
stroške tega poslovanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Logatec v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbo- 

ra sklada po tem odloku upravlja 
sklad sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-5/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, L r. 

132. 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. I. SFRJ štev. 
31-426/64), 68. čl. zakona o financira- 
nju družbeno političnih skupnosti V 
SR Sloveniiji (Ur. 1. SRS številka 
31-196/64) in 100. člena statuta ob- 
čine Logatec (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 6/65) je 
skupščina občine Logatec na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 23. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi sklada za pospeše- 

vanje kmetijstva občine Logatec 

Odlok o ustanovitvi sklada za po- 
speševanje kmetijstva občine Loga- 
tec (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana štev. 66-451-60) se spreme- 
ni in dopolni tako, da se v preči- 
ščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o skladu za pospeševanje kmetijstva 

občine Logatec 

1. člen 
Sklad za pospeševanje kmetijstva 

občine Logatec nadaljuje s svojim 
delom kot sklad za pospeševanje 
kmetijstva občine Logatec (v na- 
daljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
■Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se do- 

ločajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa ga skupšči- 
na občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima predsednika in 6 članov. Pred- 5 
sednika in člane upravnega odbora ! 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Logatec izmed javnih delav- 
cev in strokovnjakov s področja 
kmetijstva. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
— sredstva, ki se dodelijo iz pro- i 

računa občine; 
— pavšalna skočnina, katera je 

določena s posebnim odlokom; 
— celotna zakupnina od zemljišč, i 

ki jih da je v zakup občinska skup- 
ščina; 

— izkupiček za prodana zemlji- 
šča, ki so v družbeni lastnini pa niso 
bila pridobljena z nacionalizacijo: 

— dotacije, darila in drugi ne- 
predvideni dohodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se predvsem upo- 

rabljajo za: 
— pridobivanje kmetijskih in 

gozdnih zemljišč; 
— pridobivanje organizirane kme- 

tijske proizvodnje; 
— zdravstveno zaščito domačih 

živali; 
— zdravstveno varstvo rastlin 

pred boleznimi in škodljivci; 
— pospeševanje živinoreje in 

umetno osemenjevanje; 
— semensko služba 



glasnik 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
fkupščine občine Logatec določajo 
® razporejajo s finančnim načrtom, 
finančni načrt sprejme upravni od- 
oor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazu- 
jejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
?dbor in ga predloži hkrati s poro- 
^ilom o poslovanju sklada skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

lančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
uPravni odbor. 

9. člen 
Strokovno, administrativno in fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja га finance in gospodarstvo pristojni 
uPravni organ skupščine občine Lo- 
gatec, stroške tega poslovanja krije 
sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Logatec v 
Jreh mesecih od dneva uveljavitve 

j tega odloka. 
Do potrditve statuta sklada se 

uPorabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen ■' 
i Do imenovanja upravnega odbo- 
ra sklada po tem odloku upravlja 
Sklad sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
Vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 010-12/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

133. 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

a. ona o financiranju družbeno po- 
lenih skupnosti (Ur. 1. SFRJ štev. 
i-426/64), 68. člena zakona o fi- 

^Hciranju družbeno političnih skup- 
iti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 
.,196/64) in 100. člena statuta ob- 
ifie Logatec (Glasnik, uradni vest- 
'k okraja Ljubljana štev. 6/65 je 

^upjfina občine Logatec na seji ob- 
j nskega zbora in na seji zbora de- 
dnih skupnosti dne 23. marca 1965 
Prejela 

ODLOK 
? sPremembah in dopolnitvah odlo- 

0 ustanovitvi gozdnega sklada 
občine Logatec 

jVi ^iok o ustanovitvi ada občine Logatec 
gozdnega 

UfaTJ*" оисше ijOgaiec (Glasnik, 
85/rL1^, vestnik okraja Ljubljana St. 
'ak se sPremerii in dopolni 
8la^'. ^ se v prečiščenem besedilu 

ODLOK 
o gozdnem skladu občine Logatec 

1. člen 
Gozdni sklad občine Logatec na- 

daljuje z delom kot gozdni sklad ob- 
čine Logatec (v nadaljnjem besedilu: 
sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določijo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi pa ga 
skupščina občine Logatec. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima predsednika in 6 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Logatec izmed javnih delav- 
cev in strokovnjakov ter gozdnih 
posestnikov na območju občine Lo- 
gatec. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
1. predpisani prispevki od pose- 

kanega lesa za pospeševanje gozdov 
v državljanski lastnini v smislu do- 
ločb uredbe o prispevku za pospeše- 
vanje gozdov v državljanski last- 
nini; 

2. drugi dohodki (dotacije, pomo- 
či, darila). 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati samo za pospeševanje gozdov v 
državljanski lastnini, in sicer zlasti 
za: 

— gojitev, varstvo, vzdrževanje 
gozdov in gozdnih tal, obnovo in re- 
konstrukcijo gozdov; 

— urejanje gozdov; 
— nova pogozdovanja; 
— gradnja in vzdrževanje gozd- 

nih poti, priprav in drugih objek- 
tov. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Logatec določajo 
in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Logatec na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazu- 
jejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Logatec na vpo- 
gled. 

. 8. čle* 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, H jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Strokovno, administrativno in fi- 

nančno poslovanje sklada opravlja 
za finance in gospodarstvo pristojni 
upravni organ skupščine občine Lo- 
gatec, stroške tega poslovanja krije 
sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

etatut sklada In ga predloži v potr- 

ditev skupSčini občine Logatec ▼ 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do Imenovanja upravnega odbo- 

ra sklada po tem odloku upravlja 
sklad sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-4/65-3/1 
Datum: 23/3-1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, L r. 

Skupščina komunalne 

skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 

in Grosuplje 

134. 
Na podlagi 27. in 29. člena zakona 

o organizaciji in financiranju social- 
nega zavarovanja (Uradni list FLRJ 
št. 22/62) in 1. člena zakona o za- 
časnem podaljšanju veljavnosti sto- 
penj prispevkov za socialno zavaro- 
vanje, določenih za leto 1964 (Uradni 
list SFRJ št. 4/65) je sprejela Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev občin Ljublja- 
na-Vič-Rudnik in Grosuplje na 
X. zasedanju dne 25. februarja 1965 

SKLEP 
o začasni določitvi panog in višine 

stopenj dodatnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje 

1. 
Začasno se uporabljajo stopnje do- 

datnega prispevka, ki so bile ugotov- 
ljene za leto 1964. 

2. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje se obračunava od osnov, 
od katerih se obračunava osnovni 
prispevek za zdravstveno zavaro- 
vanje. 

3. 
Za začasno razvrstitev delovnih 

organizacij po podskupinah dejavno- 
sti je odločilno stanje registra zave- 
zancev prispevka pri službi social- 
nega zavarovanja na dan 1. januarja 
1964. 

4. 
Začasne stopnje dodatnega pri- 

spevka po podskupinah dejavnost^ 
pod katerimi so bile delovne organi- 
zacije prijavljene in vpisane v re- 
gistru zavezancev prispevka, znašajo: 

Nomenklatura 
dejavnosti 

11-30 
111-40 
111-50 
117-11 
117-14 
117-32 
117-33 
117-80 
119-83 
120-51 
120-58 
121-11 
121-13 

% dodatnega 
prispevka (bruto) 

4,00 
4,00 
2,92 
1,17 
4,00 
4,00 
3,45 
4,00 
4,00 
4,00 
0,34 
4,00 
1,53 

Nomenklatura 
dejavnosti 

122-11 
122-28 
124-50 
124-60 
124-72 
127-10 
127-31 
127-34 
127-87 
128-24 
129-20 
211-12 
211-30 
213-11 
411-10 
412-10 
411-21 
412-23 
413-30 
511-10 
515-10 
515-20 
611-30 
612-25 
612-26 
613-20 
620-50 
717-90 
722-10 
722-20 
724-80 
725-20 
727-20 « 
727-30 
740-10 
770-20 
811-10 
812-80 
812-40 
911-21 
911-31 
912-30 
912-40 
912-50 
913-31 
915-10 
915-20 
915-60 
916-20 
916-30 
916-40 

% dodatnega 
prispevka (bruto) 

3,76 
4,00 
3,92 
2,16 
1,70 
4,00 
3,78 
4,00 
3,50 
4,00 
4,00 
3,40 ..j 
1,68 
4,00 
4,00 
3,20 
4,00 
4,00 
3,73 
3,58 
0,63 
3,64 
0,55 
4,00 
4,00 
1,39 
4,00 
0,74 
0,49 ' i 
1,27 ' 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
2,05 
4,00 
ЗД1 
2,38 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
2,45 
4,00 
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916-80 
014-24 
015-12 
015-16 

4,00 
4,00 
4,00 
0,81 

5. 
Ta sklep prične veljati osmi dan 

ipo dnevu objave v Glasniku, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 420-23/65. 
Datum: 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vladimir Badovlnac I. r. 

VSEBINA 
13 Smernice za odpravo okraja LJubljana 
U Odlok o zaključnem raćunu o Izvr- 

šitvi proračuna okraja za leto 19G4 
U Sklep o razdelitvi sredstev okraja za 

leto 1%5 
U Odlok o odpravi cestnega sklada 

okraja 
IT Odlok o odpravi Izravnalnega sklada 

okraja za Intervencijo v proizvodnji 
in preskrbi z vrtninami 

U Odlok o odpravi gasilskega sklada 
okraja 

U Odlok o spremembi odloka o odpravi 
družbenega investicijskega sklada 
okraja in določitvi namena uporabe 
razpoložljivih sredstev tega sklada v 
letu 1905 

10 Odlok o odpravi sklada za borce 
M Odlok o odpravi sklada za razširitev 

in modernizacijo obstoječin In gradi- 
tev novih kino dvoran na obmoCju 
občin mesta Ljubljana 

22 Odlok o odpravi sklada za skupno 
financiranje strokovnega Šolstva na 
območju okraja 

23 Odlok o odpravi sklada za financira- 
nje Izgradnje bolnišnice v Brežicah 
in Novem mestu 

24 Sklep o odpravi sklada za Štipendije 
okraja 

25 Odločba o prenehanju zavoda za sta- 
tistiko in proučevanje gospodarstva 
LJubljana 

26 Odločba o prenosu ustanoviteljskih 
pravic do Mladinskega klimatskega 
okrevališča Siljevica- Kraljeviča kot 
samostojnega zavoda na Mestni svet 
Ljubljana 

27 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi medobčinskega 
sklada za skupno financiranje gradnje 
in opreme bolnišnic na območju okra- 
ja LJubljana 

28 Odlok o spremembi odloka o določit- 
vi višine premije, ki Jo plačujejo 
kmetijski proizvajalci v letu 1965 za 
pokritje Izdatkov osnovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja v občinah Je- 
senice. Kranj, Radovljica, Skofja Lo- 
ka tn Tržič v sklad poslovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev 

29 Odlok o spremembi odloka o razšir- 
jenem zavarovanju kmetijskih proiz- 
vajalcev v občinah Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Skofja Loka in Tržič 

30 Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi premije kmeUjskih proizvajal- 
cev in o določitvi dela prispevka, Id 
ga plačujejo občine v sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev v občinah Črnomelj, Metli- 
ka, Novo mesto in Trebnje 

31 Odlok o sprcrpcipbi odi )ka o določit- 
vi premije kmetijskih proizvajalcev 

in o določitvi dela prispevka, ki ga 
plačujejo skupščine občin v Ljublja- 
ni in Trbovljah v sklad zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 

32 Odlok o spremembi odloka o določitvi 
premije kmetijskih proizvajalcev In o 
določitvi dela prispevka, ki ga pla- 
čujejo skupščine občin v Ljubljani in 
Trbovljah v sklad zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev 

33 Sklep o Imenovanju upravnega od- 
bora sklada za gradnjo bolnišnic 
Ljubljana 

30 Odločba o prevzemu ustanoviteljskih 
pravic do »Zavoda za tehnično izobra- 
ževanje« Ljubljana 

31 Popravek odloka o določitvi del, za 
katera ni potrebno dovoljenje za 
gradnjo 

32 Popravek sestavnega dela odloka o 
združevanju sredstev ljubljanskih ob- 
čin za financiranje mestnega finanč- 
nega načrta za leto 1965 

116 Odlok o proračunu za leto 1965 občine 
Ljubljana-Bežlgrad 

117 Odlok o spremembi odloka o pobira- 
nju občinskega prometnega davka na 
območju občine Ljubljana-Center 

118 Odlok o spremembi odloka o določit- 
vi delovnega časa upravnih organov 
skupščine občine Ljubljana-Center 

119 Poročilo o izidu volitev v občinski 
zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center 

120 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o prispevkih in davkih obča- 
nov ter stopnjah, ki se obračunavajo 
in plačujejo na območju občine LJu- 
blj ana-Moste-Polj e 

121 Odlok o prenehanju občinskega 
za: avslvenesa Investicijskega sklada 
občine Ljubljana-Vlč-Rudnlk 

122 Odlok o prenehanju sklaie za var- 
stvo otrok občine Ljubljana-Vlč-Rud- 
nlk 

123 Odlok o prenehanju sklada za štipen- 
dije občine LJubljana-Vlč-Rudnik 

124 Odlok o prenehanju sklada za pospe- 
ševanje telesne vzgoje občine Lju- 
bljana-Vlč-Rudnik 

125 Odlok o obveznem fluorograflranju 
prebivalcev v občini Ljubljana-Vič- 
Rudnlk 

126 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Logatec 

127 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o ustanovitvi sklada za šolstvo 
občine Logatec 

128 Odlok o spremembi In dopjlnltvi od- 
loka o ustanovitvi občinskega zdrav- 
stvenega Investldjskea sklada občine 
Logatec 

129 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Logatec 

130 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovtvi komunalnega 
sklada občine Logatec 

131 Odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o ustanovitvi sklada za grad- 
njo vodovoda občine Logatec 

132 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za pospe- 
ševanje kmetijstva občine Logatec 

133 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi gozdnega sklada 
občine Logatec 

134 Sklep o začasni določitvi panog in 
vlSlne stopenj dodatnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje skupSčine 
socialnega zavarovanja občin LJublja- 
na-Vlč-Rudnik In Grosuplje 
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