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OBČINA 

CERKNICA 

153 
Na podlagi 66. do 91. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Urad. 
«st SFRJ St. 31-426/64), 68. člena za- 
копа o financiranju družbeno poli- 
Učnih skupn&sti v SR Sloveniji (Ur. 
"st SUS St. 36-196/64) in 90. člena 
statuta občine Cerknica Je Skupščina 
0bčine Cerknica na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
"Ие 25. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi komunalnega 
sklada 

Odlok o ustanovitvi sklada za ko- 
munalne potrebe družbenega stan- 
darda na območju občine Cerknica 
jGlasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana, št. 38/62) se spremeni in do- 
polni tako, da se prečiščeno bese- 
Wlo glasi; 

ODLOK 
sklada za komunalne potrebe 

Družbenega standarda na območju 
občine Cerknica 

1. člen 
Komunalni sklad občine Cerknica 

nadaljuje z delom kot komunalni 
*klad občine Cerknica (v nadaljnjem 
"csedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. Sklad ima 

statut, s katerim se določi organiza- 
J-'Ja sklada ter način upravljanja" in 
Poslovanja sklada. Statut sprejme 
^Pravni odbor sklada, potrdi pa ga 
skup56ina občine Cerknica. 

3. člen 
. Sklad upravlja upravni odbor, ki 
'ma predsednika in 4 člane. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
"ttenuje za dobo dveh let skupš^na 
0bčine Cerknica. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
a) komunalni prispevki, ki jih 

Plačujejo investitorji in so določeni 
^Posebnim predpisom skupščine ob- 
'lne v smislu določb uredbe o za- 
časnem načinu ureditve prispevka 
Investitorjev k stroškom za pripravo 
,n komunalno ureditev stavbenih 
Zcmljižč; 

b) del občinskih proračunskih 
redstev, ki se določijo vsako leto z 

Qružbenim planom občine; 
j,. c) namenske vloge politično te- 
'torialnih enot, zavodov in skladov 

j) sredstva iz natečajev ali po- 
godb o oddaji zemljišča v uporabo; 

k) prispevek za uporabo mestne- 
ga zemljišča. 

5. člen 
S sredstvi sklada se financirajo 

komunalne potrebe družbenega stan- 
darda, ki imajo pomen za vso ob- 
čino. 

6. člen 
Finančni načrt sprejme upravni 

odbor sklada in ga predloži skupšči- 
ni občine Cerknica na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena, in dejanska razpore- 
ditev 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 
skupščini občine Cerknica na vpo- 
gled. 

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 
Ce finančni načrt sklada ni spre- 

jet pred začetkom leta. -ker še ni bil 
sprejet proračun družbeno političnih 
skupnosti, se začasno, vendar naj- 
dalj 3 mesece nadaljuje financiranje 
iz sklada na podlagi finančnega na- 
črta za preteklo leto. In sicer tako, 
kot se nadaljuje začasno financiranje 
iz proračuna. 

10. člen 
Za zadeve sklada je pristojen svet 

za komunalne in gradbene zadeve 
skupščine občine Cćrknica. Admini- 
strativno delo za sklad opravlja pri- 
stojni upravni organ občine. 

11. člen' 
Do potrditve statuta sklada se 

uporabljajo sedanja pravila sklada. 

12. člen 
Do imenovanja upravnega odbo- 

ra sklada po tem odloku upravlja 
sklad sedanji upravni, odbor. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku. 

Številka: 3/O-402-12/65 
Datum: 25. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Eranc Kavčič, 1. r. 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 1. sejo Mestnega sveta 
Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

sklicujem 
h ^j0 M(V,tnega sveta Ljubljane, ki bo v sredo, dne 14. aprila 1965 ob 16.30 v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Poročilo o volitvah v mestni svet in zaprisega novih članov. 
2. Konstituiranje mestnega sveta: 

izvolitevferedsednika in obeh podpredsednikov; 
— imenovanje mandatno imunitetne komisije in komisije za vo- 

litve in imenoVanja. 
3. Imenovanje strokovne žirije za podelitev nagrad mesta Ljubljane 

za posebne dosežke na področju kulture. 
4. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada rizika. 
5. Potrditev finančnih načrtov: 

a) mestnega sklada za komunalno izgradnjo, 
b) sklada rizika. 

C. Poročilo odbora za urbanizem o pripravah za generalni plan urba- 
nistične ureditve Ljubljane. 

7. Pravilnik o razdeljevanju sredstev za vzpodbudo razvoja telesne 
kulture v Ljubljani. 

Morebitno odsotnost javite Uradu predsednika Mestnega sveta, Ljub- 
ljana. Mestni trg 1. telefon št. 21-343. 

Stev.: 06-020/C5 
Datum; 8, aprila 19C5 

Predsednik Mestnega sveta Ljubljana 
ing. Marjan Tcpina, L r. 

ter gospodarskih, družbenih in dru- 8ih organizacij; 
d) obresti skladov; 

dotacije; 
^ posojila; 
6) darila; 

Po i najemnine od nacionaliziranih siovnih prostorov in zgradb; 
Dni ^škodnlne za uporabo naclo- ll2lranih zemljišč; 

OBČINA 

GROSUPLJE 

154 
Na podlagi členov 36. 92. statuta 

občine Grosuplje (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, St 30/64) 
Je Skupščina občine Grosuplje na 

seji obeh zborov dne 24. marca 1965 
sprejela • 4 

ODLOK 
o priznavalninah 

1. člen 
Borcem, aktivistom narodnoosvo- 

bodilne borbe, udeležencem španske 
državljanske vojne in predvojnim 
političnim revolucionarjem se lahko 
prizna priznavalnina kot materialna 
pomoč. 

Priznavalnina se lahko dodeli 
tudi zakoncu, otrokom in staršem 
pokojnih oseb, navedenih v 1. od- 
stavku tega člena, če jih je pokojni 
preživljal. 

2. člen 
Priznavalnina je lahko: stalna, 

občasna, enkratna. 

3. člen 
Priznavalnina se lahko dodeli 

osebam iz 1. člena tega odloka, če 
njihovi skupni dohodki, vštevši do- 
hodke zakonca,4 otrok in staršev, 
s katerimi žive v skupnem gospo- 
dinjstvu, ne presegajo 14.000 dinar- 
jev na člana družine, oziroma če 
skupni mesečni dohodek upravičen- 
ca ne presega zneska 25.000 dinar- 
jev. 

Dohodki Iz kmetijskih virov se 
ugotavljajo na podlagi osemkratne- 
ga (8 X) katastrskega dohodka iz 
leta 1964, dohodek od obrti družin- 
skih članov pa po davčni osnovi od 
obrti, ugotovljeni po predpisih za 
tekoče leto. 

4. člen 
VlSlna stalne in občasne prizna- 

valnine znaša od 10.000 do 20.000 di- 
narjev. 

5. člen 
Občasna priznavalnina se dodeli 

osebam iz 1. člena odloka, ki so 
zaradi objektivnih razlogov v takem 
stanju, da so nujno potreoni občas- 
ne materialne pomoči. 

6. člen 
Enkratna priznavalnina se dodeli 

do višine 25.000 dinarjev, ne glede 
na določila člena 3. in 4. tega od- 
loka. 

Enkratna priznavalnina -se laliko 
dodeli največ dvakrat v istem letu. 

7. člen 
Posebna materialna pomoč, ki ni 

priznavalnina, se izjemoma lahko 
dodeli tistim otrokom oseb iz 1. čle- 
na tega odloka, ki se šolajo, pa jih 
starši zaradi določenih okoliščin ne 
morejo redno šolati. 

8. člen 
Postopek za dodelitev priznaval- 

nine uvede občinska komisija za 
zadeve borcev in vojaSkih vojnih in- 
validov pri skupščini občine Gro- 
suplje na podlagi vloge upravičenca 
ali na predlog predsedstva združenja 
borcev NOV občine Grosuplje. 

9. člen 
O dodelitvi priznavalnine in o 

njeni višini sklepata komisija iz 
prejšnjega člena odloka po prosti 
presoji in določilih tega odloka, upo- 
števajoč premoženjsko stanje upra- 
vičenca oziroma prosilca in njegove 
zasluge v revoluciji. 

O prosilčevih zaslugah v revolu- 
ciji da mnenje predsedstvo združe- 
nja borcev NOV občine Grosuplje 
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v roku 1 meseca od dneva zapro- 
sila. 

10. člen 
S spremembo pogojev, zaradi ka- 

terih je bila upravičencu dodeljena 
priznavalnina, se ta poveča, zmanj- 
ia ali ukine. 

Spremenjeni pogoji se upoštevajo 
od prvega dne v naslednjem mesecu 
po nastalih spremembah. 

S smrtjo uživalcev priznavalnine 
ee priznavalnina ustavi. 

11. člen 
Odločbo o dodelitvi priznavalni- 

ne izda oddelek za skupne in druž- 
bene službe skupščine obJine po 
sklepu komisije iz 8. člena tega 
odloka. 

12. člen 
Zoper odločbo po 11. členu je 

dovoljena pritožba v roku 15 dni 
po prejemu na svet za socialno var- 
stvo skupščine občine Grosuplje. 

Pritožita se lahko prosilec in v 
njegovo korist tudi predsedstvo 
Združenja borcev NOV občine 
Grosuplje. 

13. člen 
Priznavalnina se izplačuje od pr- 

vega dne naslednjega meseca, ko je 
bila vloga vložena. 

14. člen 
V primeru, ko upravičenec do 

priznavalnine nima zdravstvenega 
varstva iz drugih naslovov, se mu 
prizna zdravstveno varstvo na pod- 
lagi prejemajoče priznavalnine. 

15. člen 
Finančna sredstva za priznaval- 

nine in zdravstveno varstvo iz prejš- 
njega člena se zagotavljajo v prora- 
čunu občine Grosuplje. 

16. člen 
Vse izdane odločbe o priznaval- 

ninah je treba vskladiti s tem od- 
lokom v roku 1 meseca po objavi 
odloka. 

17. člen 
Skupščina občine lahko s skle- 

pom spreminja pogoje, za pridobi- 
tev priznavalnine iz 3. člena odloka 
in višine priznavalnin iz 4. In 6. čle- 
na odloka ter jih v okviru mate- 
rialnih možnosti prilagaja življenj- 
skim stroškom upravičencev. 

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

lok, preneha veljati odlok o prizna- 
valninah občinskega ljudskega od- 
bora Grosuplje (Glasnik št. 15/63). 

Ta odlok prične veljati osmi dan 
po objavi v »Glasniku-", uporablja 
pa se od 1. januarja 1965, če je za 
stranke ugodnejši. 

Številka; 191-3/65 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahlin, 1, r. 
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Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, 
št. 31/64), 68. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
36/64) in 76. člena statuta občine 
Grosuplje, je Skupščina občine Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 
24. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o komunalnem skladu 

občine Grosuplje 
1. člen 

Skupščina občine Grosuplje usta- 
novi komunalni sklad občine Gro- 
suplje (v nadaljnjem besedilu 
sklad). 

2. člen 
Cilji in naloge sklada so zbiranje 

sredstev in financiranje nalog na 
področju komunalnih dejavnosti. V 
ta namen sklad zlasti: 

— skrbi, da poleg sredstev, ki 
pripadajo skladu po veljavnih pred- 
pisih, ustvarja tudi druga sredstva 
z najemanjem posojil, z združeva- 
njem sredstev delovnih skupnosti in 
z drugimi možnostmi; 

— financira urejanje gradbenih 
zemljišč v naseljih vplivnih območij 
in zemljišč turistično pomembnih 
območij in naselij; 

— financira vzdrževanje, rekon- 
strukcije in gradnjo komunalnih na- 
prav in objektov, ki niso obsežena 
v urejanju gradbenih zemljišč; 

— financira/druge naloge in ob- 
veznosti občine na področju komu- 
nalne dejavnosti. 

— opravlja naloge, ki mu jih do- 
loči skupščina občine Grosuplje. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada ima 5 čla- 

nov, ki jih imenuje skupščina obči- 
ne Grosuplje izmed članov skupšči- 
ne občine, organizacij in občanov, 
ki so zainteresirani za delovanje 
komunalnih služb. 

5. člen 
Administrativne zadeve za sklad 

opravlja oddelek za finance skup- 
ščine občine Grosuplje. 

Sklad ima lahko svojo admini- 
stracijo in druge službe za opravlja- 
nje administrativnih, tehničnih in 
finančnih poslov. 

6. člen 
Sklad posluje po družbenem pla- 

nu in drugih smernicah občinske 
skupščine in njenih svetov, ki so 
pristojni za področje komunalnih 
dejavnosti in financ. 

Sklad sprejema za svoje delo 
večletne In letne programe, finanč- 
ne načrte ter o svojem delu se- 
stavlja zaključne račune in poslov- 
na poročila. Programe, finančne na- 
črte, zaključne račune in poslovna 
poročila sprejema upravni odbor 
sklada, potrdi pa občinska skup- 
ščina. 

7. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ozi- 
roma oseba, ki jo določi upravni 
odbor. 

8. člen 
Sklad ima naslednje vire do- 

hodkov: 
— prispevki investitorjev k stro- 

škom za urejanje gradbenih zemljišč 
v naseljih vplivnih območij in zem- 
ljišč turistično pomembnih območij 
in naselij; 

— prispevki delovnih organizacij; 
— sredstva, ki jih skupščina ob- 

čine v svojem proračunu določi za 
financiranje komunalnih dejav- 
nosti; 

— posojila In drugi dohodki; 
— obresti sredstev sklada. 
Sredstva sklada tvorijo pravilo- 

ma celoto, ki jo razporeja upravni 
odbor sklada z letnim finančnim 
načrtom in programom dela, po 
smernicah skupščine občine in nje- 
nih pristojnih organov. 

9 člen 
Dohodki in izdatki sklada se do- 

ločajo in sprejemajo s finančnim 
načrtom. 

Dohodki sklada se določajo po 
vrstah in po pomenu. 

Izdatki sklada se razporejojo po 
namenih. 

10. člen 
Sklad lahko prevzame na podlagi 

pogodbe ali drugega akta o razpola- 
ganju s sredstvi obveznosti do vi- 
šine dohodkov, ki jih pričakuje po 
svojem finančnem načrtu za ustrez- 
no leto. 

11. člen 
Skupščina občine odgovarja za 

obveznosti sklada po 10. členu tega 
odloka samo do višine svojih do- 
hodkov, ki so bili razporejeni med 
dohodke sklada takrat, ko je sklad 
prevzel obveznosti. 

12. člen 
Sklad ima statut. 
Statut obsega podatke o Imenu 

sklada, o ciljih in nalogah sklada, 
o organih sklada, o poslovanju ter 
virih in sredstvih sklada. 

Statut tudi določa način, kako si 
sklad ustvarja sredstva in kako po- 
sluje, organe, ki so upravičeni raz- 
polagati s sredstvi sklada in odgo- 
vorni za zakonitost in pravilnost nji- 
hove uporabe, organe, ki so odgo- 
vorni za pravilno računovodstveno 
službo in ravnanje s sredstvi, ter 
druge zadeve in naloge, ki spadajo 
v delovno področje organov sklada; 
pravice in dolžnosti organov sklada 
do ustanovitelja sklada in" uporab- 
nikov njegovih sredstev, postopek 
za sprejemanje finančnega načrta 
in zaključnega računa sklada, način 
obveščanja javnosti o poslovanju 
sklada ter druga vprašanja, ki imajo 
pomen za samoupravljanje in poslo- 
vanje sklada 

Statut sprejme ' upravni odbor 
sklada, potrdi pa občinska skup- 
ščina. 

13. člen 
Za zadeve sklada je pristojen 

svet, ki je pristojen za komunalne 
in stanovanjske zadeve. 

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

lok, preneha veljati odlok o skladu 
občine Grosuplje za negospodarske 
investicije (-Glasnik« okraja Ljub- 
ljana št. 22/61). Z istim dnem pre- 
neha poslovati sklad za negospodar- 
ske investicije skupščine občine 
Grosuplje. 

Sredstva, terjatve in obveznosti 
sklada za negospodarske investicije 
zemljišč v naseljih vplivnih območij 
občine Grosuplje se prenesejo na 
novoustanovljeni komunalni sklad. 

15. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v -Glasniku. 
Številka: 010-5/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahtin, 1. r. 
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Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbenopo- 
litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, 
št. 31/64), 68. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. list SRS, štev. 
36/64), 43. člena zakona o gozdovih 
(Ur. list LRS, št. 30-262/61) in 76. 
člena statuta občine Grosuplje, je 
Skupščina občine GrosupHe na 
skupni seji obeh zborov, dne 24. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi gozdnega sklada 

občine Grosuplje 
1. člen 

Skupščina občine Grosuplje usta- 
novi gozdni sklad občine Grosuplje 
(v nadaljnjem besedilu sklad). 

2 člen 
Sredstva gozdnega sklada se sme- 

jo uporabiti samo za pospeševanje 
gozdov v državljanski lastnini. Za 
pospeševanje gozdov se šteje zlasti: 
gojitev, varstvo ter vzdrževanje 
gozdov in gozdnih tal, obnova in 
rekonstrukcija gozdov, urejanje 
gozdov, novo pogozdovanje eksten- 
zivne in intenzivne oblike (inteziv- 
ni nasadi), gradnja in vzdrževanje 
objektov in raziskovalno delo v zve- 
zi s temi nalogami. 

Sredstva gozdnega sklada se lah- 
ko dajejo praviloma kot krediti za 
nOvo pogozdovanje, vštevši meliora- 
cijo ustreznih zemljišC, za nabavo 
mehanizacije ter gradnjo gozdnih 
poti, naprav in drugih objektov, kot 
dotacija za gojitev, varstvo ter vzdr- 
ževanje gozdov in gozdnih tal, za 
obnovo in rekonstrukcijo gozdov, za 
urejanje gozdov ter za vzdrževanje 
gozdnih poti. naprav in drugih ob- 
jektov ter za raziskovalna dela V 
zvezi s temi nalogami. 

3. člen 
Gozdni sklad je pravna oseba. 

4. člen 
Gozdni sklad ima statut. 
S statutom se določita organiza- 

cija in način poslovanja gozdnega 
sklada. Statut sprejema najvišji or- 
gan upravljanja sklada, potrdi pa 
ga skupščina občine. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor 

sklada. 
Upravni odbor sklada ima 7 čla- 

nov, ki jih imenuje skupščina občine 
Grosuplje izmed članov skupščine 
občine, organizacij in občanov, ki 
so zainteresirani za pospeševanje 
gozdov v državljanski lastnini. 

6. člen 
Sklad Ima lahko svojo admini- 

stracijo in druge službe za opravlja- 
nje administrativnih, tehničnih i" 
finančnih poslov. 

Sklad lahko opravljanje admini- 
strativnih, tehničnih in finančnil1 

poslov poveri upravnemu organi 
skupščine občine Grosuplje, ki je 

pristojen za gozdarstvo. 
V primeru iz drugega odstavka 

tega člena, bremenijo stroški oprav- 
Ijatija navedenih opravil gozdni 
sklad. 

Sklad lahko opravljanje admini' 
strativnih, tehničnih in finančnil1 

poslov poveri ustrezni delovni orga- 
nizaciji. s katero sklene o tem pO" 
godbo. S to pogodbo se določij" 
opravila, ki jih druga delovna orga' 
nizacija opravlja za sklad, plačila za 
ta opravila, medsebojne pravice i" 
obveznosti ter druge zadeve, ki s" 
pomembne za ureditev odnosov i" 
zagotovitev nemotenega poslovanj3 

sklada. S statutom sklada se določil" 
podrobnejši predpisi za sklenitev p"' 
godbe. Dokler ne bo sprejet statu* 
sklada, se pogodbe sklepajo po dC 
ločilih tega odloka. 

7. člen 
Sklad posluje po družbenem pl8' 

nu in drugih smernicah občinske 

skupščine in sveta, ki je pristoje'1 

za področje gozdarstva. 
Sklad sprejema za svoje del" 

večletne in letne programe in u' 
nančne načrte ter o svojem del11 

sctavlja zaključne račune In P0' 
slovna poročila. 
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Programe, finančne načrte, za- 
ključne račune in poslovna poročila 
sprejema upravni odbor sklada, po- 
trdi pa občinska skupSčina. 

8. člen 
Odredbodajalec za Izvršitev fi- 

nančnega načrta gozdnega sklada je 
predsednik upravnega odbora skla- 
da oziroma njegov namestnik. 

9. člen 
Sklad Ima naslednje vire do- 

hodkov; 
— predpisani prispevki — od 

posekanega lesa za pospeševanje 
gozdov v državljanski lastnini; 

— odškodnine za gozdne škode; 
— proračunske dotacije in sred- 

stva, ki jih dajejo gospodarske or- 
ganizacije; 

— anuitete in obresti od posojil; 
— razni drugi dohodki. 

v 10. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi gozdnega sklada (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 77/61). 

Sredstva, terjatve in obveznosti 
gozdnega sklada občine Grosuplje 
se prenesejo na novoustanovljeni 
gozdni sklad. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 022-9/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahlin, 1. r. 

157 
Na podlagi 66. člena temeljnega, 

zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, 
št. 31/64), 68. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. list SRS, štev. 
36/64), odredbe o okvirni tarifi za 
osemenjevanje goved (Ur. list LRS, 
št. 11-49/59 in št. 23-218/63) in 76. 
člena statuta občine Grosuplje, je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. marca 1965 
sprejela. 

ODLOK 
o skladu pavšalne skočnine 

in vzdrievalnine 
za plemenske bike 

1. člen 
Skupščina občine Grosuplje usta- 

novi sklad pavšalne skočnine in 
vzdrževalnine za plemenske bike (v 
nadaljnjem besedilu sklad). 

2. člen 
V sklad plačujejo, pavšalno skoč- 

nlno na območju občine vsi lastniki 
krav in telic, ki so 1. januarja vsa- 
kega leta dopolnile 12 mesecev sta- 
rosti. Med letom nastale spremembe 
o stanju živine se ne upoštevajo. 

Vsi posestniki morajo vsako leto 
najkasneje do 15. januarja prijaviti 
Pristojnemu upravnemu organu 
skupščine občine številčno stanje 
Vseh krav in nad eno leto starih 
telic z dnem 1. januarja, za katere 
so dolžni plačati skočnino. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

britje stroškov umetnega osemenje- 
Vanja govedi, za nabavo in vzdrže- 
Vanje plemenskih bikov. 

Višino vzdrževalnine oskrbovan- Cem priznanih bikov določi upravni 
^bor sklada. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada ima 5 čla- 

nov, ki jih imenuje skupščina ob- 
čine Grosuplje izmed članov skup- 
ščine, organizacij in občanov, ki so 
zainteresirani za napredek govedo- 
reje. 

6. člen 
Administrativne zadeve opravlja 

za sklad upravni organ skupščine 
občine Grosuplje. Ta tudi izterja 
nepobrano pavšalno skočnino. 

Sklad lahko opravljanje admini- 
strativnih, tehničnih in finančnih 
poslov poveri ustrezni delovni orga- 
nizaciji, s katero sklene o vtem po- 
godbo. S statutom sklada se določijo 
podrobnejši predpisi za sklenitev 
pogodbe. 

Sklad ima lahko svojo admini- 
stracijo in druge službe za opravlja- 
nje administrativnih, tehničnih in 
finančnih poslov. 

7. člen 
Delo sklada je javno. Način ob- 

veščanja javnosti določa statut 
sklada. 

8. člen 
Dohodki in izdatki sklada se vsa- 

ko leto razporejajo in določajo s 
finančnim načrtom. 

Finančni načrt sklada sprejme 
upravni odbor, potrdi pa ga skup- 
ščina občine Grosuplje. 

9. člen 
Po preteku leta se sestavi za- 

ključni račun sklada. 
Zaključni račun sprejme upravni 

odbor sklada, potrdi pa ga skupšči- 
na občine. 

10. člen 
Sklad ima naslednje vire do- 

hodkov: 
— pavšalna skočnina, katere vi- 

šino določi pristojni svet skupščine 
za vsako leto vnaprej; 

— dotacija iz proračuna občine; 
— obresti sredstev sklada; 
— ostali dohodki. 
Sklad lahko najema posojila. 

11. člen 
Za obveznosti sklada odgovarja 

sklad z vsemi svojimi sredstvi pri 
čemer pa se namenska sredstva ne 
smejo uporabiti namensko. 

12. člen 
Sklad ima statut. Statut obsega 

podatke o imenu sklada, o ciljih in 
nalogah sklada, o organih sklada, 
o poslovanju ter virih in sredstvih 
sklada. 

Statut sprejme upravni odbor 
sklada, potrdi pa ga občinska 
skupščina. 

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

lok, preneha veljati odlok o plače- 
vanju pavšalne skočnine in vzdrže- 
valnine za plemenske bike (»Glas- 
nik« okraja Ljubljana št. 4-23/58). 

Sredstva, terjatve in obveznosti 
sklada pavšalne skočnine in vzdrže- 
valnine za plemenske bike občine 
Grosuplje se prenesejo na navousta- 

.novljeni sklad. 

14. člen 
Ta odlok velja osmi dan od dne- 

va objave v »Glasniku«. 

Številka: 402-43/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
IVan Ahlin, 1, r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

Poročilo o izidu volitev 
odbornikov 

v občinsko skupščino 

158 
Na podlagi 94. člena zakona o 

volitvah odbornikov občinskih In 
okrajnih skupščin (Ur. list SRS, 
št. 11/63) daje občinska volilna ko- 
misija Ljubljana-Bežigrad 

POROČILO 
o Izidu volitev v občinsko skupščino 
občine Ljubljana-Bežigrad, ki so 

bile dne 26. in 28. marca 1965. 
ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI: 

Številke pomenijo: volilne enote, Šte- 
vilo glasov In štev. neveljavnih glasovnic. 

2 Vlado Sčeglavski 169 14 
Bogo Subic 344 

Za odbornika je bil izvoljen 
BOGO SUBIC 

4 Franc Novak 185 23 
Dušan Dolničar 191 

Za odbornika je bil izvoljen 
DUŠAN DOLNlCAR 

6 Angela Žužek 21 8 
Zvone Cankar 27 
ing. Zvone Zakotnik 190 

Za odbornika je bil izvoljen 
Ing. ZVONE ZAKOTNIK 

8 Slavka Bergant 313 19 
Marija Ložar 299 

Za odbornika je bila izvoljena 
SLAVKA BERGANT 

10 Edvard Stare 126 29 
ing. Janko Kravos 183 

Za odbornika je bil Izvoljen 
Ing. JANKO KRAVOS 

12 Andrej Plestenjak 280 40 
Ludvik Slajpah 115 

Za odbornika je bil izvoljen 
ANDREJ PLESTENJAK 

14 Anton Križan 78 10 
Alojz Strus 128 
Stane Osredkar 90 

Za odbornika je bil izvoljen 
ALOJZ STRUS 

16 Zvone Bizjan 91 8 
Leopold Novak 42 
Jože Stebe 154 
Slavko Umek 108 

Za odbornika je bil Izvoljen 
JOŽE STEBE 

18 Bogo Grmovšek 146 24 
Stane Mancini 295 
Jože Ramovš 195 

Za odbornika je bil Izvoljen 
STANE MANCINI 

20 Jože Hrovatič 205 23 
Marta Vujec 59 
Franc Božič 124 
Sonja Vrščaj 124 

Za odbornika je bil izvoljen 
JOŽE HROVATIC 

23 Franc Selan 150 18 
Ivan Dobovšek 207 

Za odbornika je bil izvoljen 
IVAN DOBOVSEK 

25 Dušan Medved 335 24 
Jože Poljanšek 159 
Vladimir Tekavec 151 

Za odbornika je bil izvoljen 
DUŠAN MEDVED 

26 Ludvik Vodnik 156 35 
Maks Zaje 112 
Lojze Avsec 221 

Za odbornika je bil izvoljen 
ALOJZ AVSEC 

28 ing. Franc Cačovič 141 10 
Franc Oblak 43 
ing. Miloš Polič 57 

Za odbornika je bil izvoljen 
Ing. FRANC CACOVIC 

30 Marija Robida 141 2 
Jožko Havliček 116 

Za odbornika je bila izvoljena 
MARIJA ROBIDA 

32 Hardvig Pimovar 146 3 
Nada Dobravec 101 
Jožica Carman 133 

Za odbornika je bil izvoljen 
HARDVIG PIRNOVAR 

34 Franc Mehle 198 8 
Franc Trtnik 138 

Za odbornika je bil izvoljen 
FRANC MEHLE 
OBČINSKI ZBOR: 

1 Mirko Eržen 406 33 
Rado Rotar 269 

Za odbornika je bil izvoljen 
MIRKO ERŽEN 

3 Miloš Hočevar 502 62 
Janez Bole 465 

Za odbornika je bil izvoljen 
MILOŠ HOČEVAR 

5 Ivo Sever 239 17 
Vilko Lampe 219 

Za odbornika je bil izvoljen 
IVO SEVER 

7 Pavle Lešnjak 164 25 
Franc Artnak 124 
Marjan Pompe 106 

Za odbornika je bil izvoljen 
PAVLE LESNJAK 

9 Adam Grinfeld 111 22 
Alojz Bavdaš 213 
Mihaela Gostiša 122 

Za odbornika je bil izvoljen 
ALOJZ BAVDAS 

11 ing. Ciril Sluga 1056 30 
Za odbornika je bil izvoljen 

ING. CIRIL SLUGA 
13 ing. Janez Obreza 603 51 

Tone Razpotnik 396 • 
Za odbornika je bil izvoljen 

ING.JANEZ OBREZA 
15 Franc Miklavčič 551 68 

Rudolf Furlan 354 
Za odbornika je bil izvoljen 

FRANC MIKLAVClC 
17 Miha Ribarič 74 17 

Ivan Palfi 123 
Za odbornika je bil izvoljen 

IVAN PALFI 
19 Silvo Hrovat 366 24 

Maruša Hladnik 173 
Za odbornika je bil izvoljen 

SILVO HROVAT 
21 Valentin Kopač 619 10 
Za odbornika je bil izvoljen 

VALENTIN KOPAČ 
23 Vladimir Beznik 444 22 
Za odbornika je bil izvoljen 

VLADIMIR BEZNIK 
25 ing, Jože Bele 290 20 

' Ivan Jerneje 192 
Anton Ozimek 71 

Za odbornika je bil izvoljen 
ING. JOŽE BELC 

27 Ivan Dimnik 277 26 
Janez Blaž 65 

Za odbornika ie bil izvoljen 
IVAN DIMNIK 

29 Vika Simčič 247 29 
Anton Rems 374 
Silvo Cebulj 220 

Za odbornika je bil izvoljen 
ANTON REMS 

31 Vinko Dečman 398 55 
Stane Bobič 255 
Silvo Pajk 289 

Za odbornika je bil izvoljen 
VINKO DECMAN 

33 Ivan Kralj 140 43 
Franc Mrše 49 
Franc Sojer 231 

Za odbornika je bil izvoljen 
FRANC SOJER 

35 Tomaž Maver 81 53 
Evgen Spenko 157 
Franc Česen 240 

Za odbornika je bil izvoljen 
FRANC ČESEN 

Datum: 29. marca 1965 

Občinska volilna komisija- 
Tajnik: 

Franc Mekinda, 1. r. 
Član: 

Julij Kutin, 1. r. 
Predsednik: 

Andrej J are, l. r. 
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OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

Poročilo o izidu volitev 
odbornikov 

v občinsko skupščino 
159 

Obiinska volilna komisija za vo- 
litve odbornikov občinske skupšči- 
ne Ljubljana-Moste-Polje podaja po 
94. členu Zakona o volitvah odbor- 
nikov občinskih in okrajnih skup- 
ščin 

POROČILO 
o ugotovljenih izidih pri volitvah 
odbornikov v občinski zbor in v 
zbor delovnih skupnosti občinske 
skupščine Ljubl.jana-Moste-Polje, ki 

so bile dne 26. in 28. marca 1905 

1. Občinski zbor 
1. V volilni enoti št. 1, v kateri 

ве voli en odbornik, je bil en kan- 
didat Lojze KASTELIC, Ljubljana, 
Partizanska 46, ki je dobil 476 gla- 
sov. Neveljavnih glasovnic je bilo 
32. Za odbornika je bil izvoljen Loj- 
ze KASTELIC, Ljubljana, Partizan- 
ska 4G. 
• 3. volilni enoti št. 5, v kateri 

se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat: Silvo JORDAN, Ljubljana, 
Zaloška c. 05. ki je dobil 524 gla- 
sov. Neveljavnih glasovnic je bilo 
32. Za odbornika je bil izvoljen Sil- 
vo JORDAN, Ljubljana, Zaloška ce- 
sta 6? 

3. Volilni enoti št. 5, v kateri 
se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat: Stana FLOR J ANClC, Ljublja- 
na, Ob Kajuhovi cesti blok 1, ki je 
dobila 601 glas. Neveljavnih glasov- 
nic je bilo 49, Za odbornika je bila 
izvoljena Stana FLORJANClC, Ljub- 
ljana, Ob Kajuhovi c, blok I. 

4. V volilni enoti št. 7, v kateri 
se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat: dr. Oto HERMAN, Ljubljana, 
Zaloška 147, ki je dobil 326 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 11. Za 
odbornika je bil izvoljen dr. Oto 
HERMAN, Ljubljana, Zaloška 147. 

5. V volilm enoti št, 9, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Miro TRĆIC, Ljubljana, 
PoMinova 34, ki je dobil 252 glasov 
in Stane IGLIC, Ljubljana, Baud- 
kova 8, ki je dobil 200 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo 10. Za 
odbornika je bil izvoljen Miro TR- 
ClC, Ljubljana, Pohlinova 34. 

6. V volilni enoti št. 11, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Stane MOŽINA, Ljub- 
ljana, Bernekerjeva 26, ki je dobil 
266 glasov in Metod JURClC, Ljub- 
ljana, Bezenškova 16, ki je dobil 
166 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 47, Za odbornika je bil izvo- 
ljen Stane MOŽINA, Ljubljana, 
Bernekerjeva 26 

7. V volilni enoti št. 13, v kate- 
ri sc voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata- Andreja KUNC, Ljublja- 
na. Rožičeva 3, ki je dobila 159 gla- 
sov in Miro SKORIC, Ljubljana, 
Kajuhova 14. ki je dobil 340 glasov. 
Neveljavnih glasovnic j? bilo 21. Za 
odbornika je bil izvoljen Miro SKO- 
RIC, Ljubljana, Kajuhova 14. 

8. V volilni enoti št. 15, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Milan LAVRENClC, 
Ljubljana Jarška 21, ki je dobil 
507 glasov in Ciril UDOVlC, Ljub- 
ljana, Križna 37, ki je dobil 183 gla- 
sov, Neveljavnih glasovnic je bilo 

27. Za odbornika je bil Izvoljen Mi- 

lan LAVRENClC, Ljubljana, Jar- 
ška 21. 

9. V volilni enoti št. 17, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Jakob DIMNIK, Sneber- 
je 48, Id je dobil 273 glasov in Drago 
KASTELIC, Sneberje 98, ki je dobil 
428 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 17. Za odbornika je bil izvo- 
ljen Drago KASTELIC, Sneberje 98. 

10. V volilni enoti št. 19, v ka- 
teri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Albin MAHKOVEC, Za- 
log 94, ki je dobil 530 glasov in Ja- 
nez VOHINZ, Zalog 89, ki je dobil 
195 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 41. Za odbornika je bil izvoljen 
Albin MAHKOVEC, Zalog 94. 

11. V volilni enoti št 21, v kate- 
ri se voli en odbornik, so bili trije 
kandidati: Franc MlHELClC, Dol- 
sko 3, ki je dobil 323 glasov,' Stane 
NOVAK, Laze 3, ki je dobil 105 gla- 
sov in Edo KOKALJ, Senožeti 53, 
ki je dobil 148 glasov. Neveljavnih 
glasovnic je bilo 35. Za odbornika 
je bil izvoljen Franc MlHELClC, 
Dolsko 3. 

12. V volilni enoti št. 23, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Ciril ZUPANČIČ, Vo- 
lavlje 15, ki je dobil 472 glasov in 
Kari MLAKAR, Veliko Trebeljevo 
6, ki je dobil 170 glasov. Neveljav- 
nih glasovnic je bilo 38. Za odbor- 
nika je bil izvoljen Ciril ZUPAN- 
ČIČ, Volavlje 15. 

13. V volilni enoti št. 25, v kate- 
ri se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat: Jože SKUBIC, Sostro 27, ki 
je dobil 670 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 55. Za odbornika je 
bil izvoljen Jože SKUBIC, Sostro 27. 

14. V volilni enoti št. 27, v kate- 
ri se voli en odbornik, je bil en 
kandidat: Julijan MOČNIK, Dobru- 
nje 5, ki je dobil 424 glasov. Neve- 
ljavnih glasovnic je bilo 43. Za od- 
bornika je bil izvoljen Julijan MOČ- 
NIK, Dobrunje 5, 

15. V volilni enoti št. 29, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Leopold GORSE, Vevče 
79, ki je dobil 242 glasov in Maks 
KUNET, Vevče 53, ki je dobil 195 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 10. Za odbornika je bil izvoljen 
Leopold GORSE, Vevče 79. 

16. V volilni enoti št. 31, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Marjan SRAK AR, Polje 
464, ki je dobil 310 glasov in Marija 
PRUSNIK, Polje 363, ki Je dobila 
301 glas. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 25, Za odbornika je bil izvo- 
ljen Marjan SRAKAR. Polje 464. 

17. V volilni enoti št. 33, v kate- 
ri se voli en odbornik, ie bil en kan- 
didat: Marija ERZNOZNIK, Stude- 
nec 40, ki je dobila 528 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo 62. Za 
odbornika je bila izvoljena Marija 
ERZNOZNIK. Studenec 40. 

18. V volilni enoti - št. 35, v ka- 
teri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Ivan GERJOL, Sp. Hru- 
šica 5, ki je dobil 312 glasov in Al- 
bin GRUM, Zg. Hrušica 60, ki je 
dobil 227 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 25. Za odbornika je 
bil Izvoljen Ivan GORJOL, Sp. Hru- 
§|са Q 

19. V volilni enoti št. 37, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Marjan KAVClG, Ljub- 
ljana, Kosovelova 67. ki je dobil 224 
glasov in ing. Jože MIHELTC, Ljub- 
ljana, Kosovelova 75, ki je dobil 
368 glasov. Neveljavnih glasovnic 
je bilo 18. Za odbornika je bil iz- 
voljen ing. Jože MIHELIC, Ljublja- 
na, Kosovelova 75. 

20. V volilni enoti št. 39, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Jože ZUPANClC, Ljub- 
ljana, Jana Husa 62, ki je dobil 471 
glasov in Viktor KONJAR, Llublia- 
na, Malejeva 3, ki je dobil 279 gla- 

sov. Neveljavnih glasovnic je bilo 
51. Za odbornika je bil izvoljen Jo- 
že ZUPANClC, Ljubljana, Jana Hu- 
sa 02. 

Z. Zbor delovnih skupnosti 
— skupina gospodarstvo 

1. V volilni enoti št. 2, v kateri 
se voli en odbornilc, sta bila dva 
kandidata; Janez JANČAR, Sostro 
24, ki je dobil 303 glasove in Vlado 
SLUGA, Sp. Zadobrova 28,* ki je do- 
bil 120 glasov. Neveljavnih glasov- 
nic je bilo 47. Za odbornika je bil 
izvoljen Janez JANČAR, Sostro 24. 

2. V volilni enoti št. 4, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Miloš ILERSlC, Ljublja- 
na, Jana Husa 34, ki je dobil 217 
glasov in Item KRANJC, Ljubljana, 
Cilenškova 4, ki je dobil 349 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 36. Za 
odbornika je bil izvoljen Ivan 
KRANJC, Ljubljana, Cilenškova 4. 

3. V volilni enoti št. 6, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: Joža KOLINA, LJ^lja- 
na. Ulica 15. aprila 5, ki je dobila 
125 glasov in Pia KUHARIC, Ljub- 
ljana, Zadružna 9, Id je dobila 182 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 12. Za odbornika je bila izvoljena 
Pia KUHARIC, Ljubljana, Zadruž- 
na 9. 

4. V volilni enoti št. 8, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Jože POClVAVSEK, 
Ljubljana, Tabor 8, ki je dobil 296 
glasov in Justi ŽAGAR, Ježa 30, 
Črnuče, ki je dobila 87 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo '8. Za od- 
bornika je bil izvoljen Jože POCl- 
VAVSEK, Ljubljana, Tabor 8. 

5. V volilni enoti št. 10, v kateri 
se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat: Silvo RAZDEVSEK, Vevče 39, 
ki je dobil 552 glasov. Neveljavnih 
glasovnic je bilo 8. Za odbornika je 
bil izvoljen Silvo RAZDEVSEK, 
Vevče 39 

6. V volilni enoti št. 12, v kateri 
se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat: Vlado STEINBUCH, Ljublja- 
na, Na gmajni 16, ki je dobil 527 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 34. Za odbornika je bil izvoljen 
Vlado STEINBUCH, Ljubljana, Na 
gmajni 16. 

7. V volilni enoti št. 14, v kateri 
se voli en odbornik, so bili trije 
kandidati: ing. Ivan LESTAN, Polja- 
ne 6, Šentvid, ki je dobil 202 glasova, 
Ciril KOCUTAR, Ljubljana, Stroje- 
va 5, ki je dobil 01 glasov in Alojz 
BOH. Ljubliana, Sketova 11, ki Je 
dobil 205 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 15. Za odbornika je 
bil izvoljen Alojz BOH, Ljubljana, 
Sketova 11. 

8. V volilni enoti št. 16, v kate- 
ri se voli en odbornik, je bil en 
kandidat' Alojz REMEC, Zadvor 33, 
ki je dobil 382 glasov; Neveljavnih 
glasovnic je bilo 20. Za odbornika 
je bil izvoljen Alojz REMEC, Za- 
dvor 33. 

9. V volilni enoti št. 18, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Branko VEHOVAE, 
Ljubljana, Cilenškova 33, ki je do- 
bil 328 glasov in Jurij PODREP- 
SEK, Ob Kajuhovi c. blok I, ki je 
dobil 368 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 44. Za odboi-nikn je 
bil izvoljen Jurij PODREPSEK, 
Ljubljana, Ob Kajuhovi c, blok I. 

10 V volilni enoti št. 20, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kRfididata: Ludvik KOZINA, Masa- 
rvkova 19 ki je dobil 586 glasov in 
Fdo MEDVED, LJubljana. Fabinni- 
jeva 37 ki ie dobil 400 elasov. Ne- 
v^liavnih glasovnic je bilo 58. Za 
odbornika je bil Izvoljen Ludvik 
KOZINA, Liubljana. Masarvkovi 19. 

11, V volilni enoti št. 22, v ka- 
teri se voli en odbornik, sta bila 
dva kandidata: Dušan VIDNJEVlC, 

GLASNIK 

Zalog 180a, ki je dobil 248 glasov 
in Slavko DJAJlC, Zalog 40, ki je 
dobil 144 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 55. Za odbornika je 
bil izvoljen Dušan VIDNJEVlC, 
Zalog 180a. 

12. V volilni enoti št. 24, v ka- 
teri se voli en odbornik, je bil en 
kandidat; Stane ZELENKO, Ljub- 
ljana, Malejeva 21, ki je dobil 616 
glasov. Neveljavnih glasovnic je bi- 
lo 36. Za odbornika je bil izvoljen 
Stane ZELENKO, Ljubljana, Male- 
jeva 21. 

13. V volilni enoti št. 20, v kate- 
ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata; Marica KRALJ, Sneber- 
je 79, ki je dobila 274 glasov in 
Ivanka ULAGA, Ljubljana, Titova 
23, ki. je dobila 190 glasov. Neve- 
ljavnih glasovnic Je bilo 18. Za od- 
bornika je bila izvoljena Marica 
KRALJ, Sneberje 79. 

— podskupina kmetijstvo 
14. V volilni enoti št. 28, v kate- 

ri se voli en odbornik, so bili trije 
kandidati; Jože RAZPOTNIK, Ljub- 
ljana, Fabianijeva 23, ki je dobil 
474 glasov. Ing. Branko BREZNIK, 
Ljubljana, Trdinova 8, ki je dobil 
143 glasov in Ivan MARN, Sneberje 
33, ki je dobil 197 glasov. Neveljav- 
nih glasovnic je bilo 78. Za odbor- 
nika je bil Izvoljen Jože RAZPOT- 
NIK, Ljubljana, Fabianijeva 23. 

— skupina prosveta in kultura 
15. V volilni enoti št. 30, v ka- 

teri se voli en odbornik, je bil en 
kandidat: Janez ROLIH, Zalog 45, 
ki je dobil 101 glas. Neveljavni gla- 
sovnici sta bili 2. Za odbornika je 
bil izvoljen Janez ROLIH, Zalog 45. 

16. V volini enoti št. 32, v kateri 
se voli en odbornik, je bil en kan- 
didat; Anton MEDVED, Ljubljana, 
Ulica 15. aprila 5, ki je dobil 151 
glasov. Neveljavni glasovnici sta bi- .. 
IT 2. Za odbornika je bil izvoljen j 
Anton MEDVED, Ljubljana, Ulica ? 

15. aprila 5. 

— skupina zdravstvo in socialno 
varstvo 
17. V volilni enoti št. 34, v kate- 

ri se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: dr. Marta GOSTIC-KU- 
MAR, Studenec 38, ki je dobila 92 
glasov in Janko LOVEC, KaSelj 6, 
ki je dobil 25 glasov. Neveljavnih 
glasovnic je bilo 29. Za odbornika 
je bila izvoljena dr. Marta GOSTlC- 
KUMAR, Studenec 38. 

— skupina državni organi 
18. V volilni enoti št. 36, v ka- 

teri se voli en odbornik, je bil en 
kandidat: Polde MAČEK, Žg. Zado- 
brova 60, ki je dobil 127 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic ni bilo. Za od- 
bornika je bil izvoljen Polde MA- 
ČEK. Zg. Zadobrova 06. 

Datum: 29. marca 1905 
Občinska volilna komisija: 

Tajnik; 
Mara Fabjančič, 1. r. 

Član: 
Janez Stanovnik, 1. r. 

Predsednik: 

VSEBINA • 
VABIT.O NA 1, SEJO MESTNEOA SVETA 
153 Odlok o spremembah In dopolnitvah 

odloka o usianovllvi komunalnega 
sklada občine Cerknica 

154 Odlok o priznavalninah občine Gro- 
suplje 

155 Odlok o komunalnem skladu občine 
Grosuplje 

156 Odlok o ustanovitvi cozdnega sklada 
občine Grosuplje / 

157 Odlok o skladu pavšalne skočnine in vdrževalnlne za plemenske bike ob- 
čine Grosuplje 

15B Poročilo o izidu volitev v občinsko 
Skupščino obfilne LJubliana-Bežigrad 

159 Poročilo o Izvolitvi odbornikov v ob- 
činsko skupščino občine IJublJana" 
Moste-Polje 


