
GLASNIK 

Ljubljana, 13. aprila iogs 

URADNI VESTNIK OBČIN: 
CERKNICA, GROSUPLJE. LI- 
TIJA, LJUBLJANA — BEŽI- 
GRAD, CENTER, MOSTE-PO- 
LJE, SlSKA, VIC-RUDNIK, 
LOGATEC, VRHNIKA IN 
MESTNEGA SVETA LJUB- 

LJANA 

LETO XII., ST. 19 

OBČINA 

GROSUPLJE 

160 
Na podlagi členov 25., 32. in 92. 

statuta občine Grosuplje (Glasnik, 
iS 'cireC[QnCq BfBjjjo шрвЈп 
39/64) je Skupščina občine Grosuplje 
^ seji obeh zborov dne 24. marca 
1365 sprejela ,, . 

ODLOK 

o družbeni pomoči 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Občanom, ki nimajo nikakršnih virov, niti pogojev za preživljanje 

^otavlja skupščina občine najnuj- 
nejsa sredstva za njihovo preživlja- 
nje ob izpolnitvi pogojev, ki jih do- 
lo<Sa ta odlok. 

2. člen 
Pravico do prejemanja družbene 

Pomoči imajo občani, M so nezmož- 
n' za delo ali zmanjšano sposobni za 
Pridobitno delo, če nimajo lastnih 
sredstev za preživljanje ali za po- 
klicno usposabljanje ter so brez za- 
vezancev, ki bi mogli in bi bili po 
Zakonu, oporoki ali pogodbi dolžni 
za njih skrbeti. 

Pravico do družbene niaterialne 
Pomoči imajo tudi občani, ki so za- 
radi bolezni, smrti svojcev ali dru- 
gih vzrokov v izjemni stiski ter jim 
je potrebna začasna ali enkratna 
Pomoč. 

Izjemoma lahko dobijo enkratno 
Pomoč tudi druge osebe, £e v času, 
ko so na območju občine, zaidejo 
v take težave, da je pomoč nujna. 

3. člen 
Upravičenci, ki imajo 4opi-emič- 

ЈЈо premoženje, pa od tega nimajo 
dovolj dohodkov za preživljanje, 
iahko dobijo pomoč, če se sami ali 
nJlhovi zakoniti zastopniki obvežejo 
Povrniti sredstva in dajo pristanek 
z® zemljiško-knjižno zavarovanje. 

4. člem 
Oblike družbene pomoči, ki se s 

odlokom urejajo, so; 4 

1. denarne pomoči 
2. plačevanje rejnin, zavodskega 

Varstva in varstva odraslih v drugih 
"nižinah 

3. plačevanje stroškov zdravlje- 
na, zdravstvenih storitev in zdrav- 
stvenih pripomočkov. 

П. DENARNE POMOČI 

5. člen 
Denarne pomoči se občanom do- 

deljujejo v primerih, če njihovega 
fp^ialnega problema ni mogoče re- 
iti z drugimi učinkovitejšimi 

Ukrepi. 
Denarne pomoči so: 
a) stalne 
b) začasne 
c) enkratne 

6. člen 
Pravico do atelne. družbene po- 

^0^i imajo ob pogoju iz 2. člena ob- 
ki so nesposobni sa delo in 

nimajo lastnih sredstev za preživlja- 
nje ter si jih zaradi družinskih ali 
drugih razmer ne morejo pridobiti 
in ni pričakovati, da bodo v dogled- 
nem času nastopile v njihovem so- 
cialnem stanju bistvene spremembe. 

7. člen 
Zaradi potrebnega družbenega 

interesa in razvoja otrok imajo 
otroci in šolska mladina, če njihovi 
roditelji nimajo dovolj sredstev, 
pravico do družbene in denarne po- 
moči za preživljanje, šolanje in po- 
klicno usposabljanje. 

8. člen 
Začasna denarna pomoč se do- 

deli občanom, ki so zaradi bolezni, 
brezposelnosti ali drugih razlogov 
prišli v začasne socialne težave in 
se predvideva, da se bo njihovo 
stanje v krajšem času zboljJalo. 

Začasna denarna pomoč se lahko 
dodeli največ za dobo enega leta. 

9. člen 
Pravico do enkratne pomoči ima- 

jo občani, ki so zaradi elementarnih 
nesreč, bolezni in dragih izjemnih 
primerov zašli v težave, da jim je 
taka pomoč potrebna. 

Enkratna pomoč se lahko dodeli 
tudi občanom z zelo nizkimi oseb- 
nimi dohodki za nabavo ozimnic in 
kurjave. 

Izjemoma se enkratna , ctenarna 
pomoč lahko dodeli tudi drugim 
osebam, ki niso občani občine Gro- 
suplje, če so ob času njihovega za- 
drževanja na območju občine Gro- 
suplje zašli v gmotne težave, da jim 
je taka pomoč neobhodno potrebna. 

Stalna ali začasna družbena po- 
moč se dodeljuje upravičencem gle- 
de na stopnjo materialne ogroženo- 
sti do 12.000 dinarjev mesečno. 

Višina enkratne pomoči je od- 
visna od presoje posameznega pri- 
mera in praviloma ne presega 20.000 
dinarjev. 

eien ■ ^ > Лч t \v 
Družbena 

nakaže na 
govega zakoni 
merih, ko se 
ristnik den; 
no uporabil, 
čevanje d 
da bo pomi 

se praviloma 
pravičeaca ali nje- 

zaslopaika. V pri- 
lepa ali zve, da ko- 
pomoč ne ido korist- 
lahko odredi izpla- 

;i osebi, ki bo skrbela, 
namensko uporabljena. 

III. PLAČEVANJE REJNIN 
ZAVODSKEGA VARSTVA 
IN VARSTVA ODRASLIH 
V DRUGIH DRUŽINAH 

11. člen 
Pravico do plačila rejnine in 

oskrbnine v zavodih imajo mlado- 
letni občani brez roditeljev in brez 
lastnih dohodkov ter tisti otroci, ki 
so bili odvzeti roditeljem, ti pa ni- 
majo lastnih sredstev za plačevanje 
rejnine ali oskrbnine. 

Pravico do delnega plačila rej- 
nine ali oskrbnine v zavodih imajo 
otroci, katerih starši ali zakoniti za- 
stopniki nimajo dovolj listnih sred- 
stev za plačevanje celotne rejnine 
ali oskrbnine, če so bili mladolet- 
niki oddani v rejo ali zavodsko var- 
stvo z odločbo ali pogodbo skrbstve- 
nega organa  < 

12. člen 
Pravico do plačila oskrbnine v 

socialnih zavodih ali drugih druži- 
nah imajo odrasli občani, če nimajo 
premoženja ali lastnih dohodkov in 
so bili zaradi starosti in onemoglosti 
oddani v zavod ali drugo družino. 

Pravico do delnega plačila oskrb- 
nine v socialnih zavodih ali drugih 
družinah imajo odrasli občani, ki 
imajo lastne dohodke (pokojnine, 
invalidnine, rento), pa ne dosegajo 
zneska polne oskrbnine v zavodu 
ali pri drugi družini. 

Za svoje dnevne potrebščine si 
smejo oskrbovanci pridržati 10 % 
svojih dohodkov, toda najmanj 
1000 dinarjev. 

IV. PLAČEVANJE STROŠKOV 
ZDRAVLJENJA, 

ZDRAVSTVENIH STORITEV IN 
ZDRAVSTVENIH PRIPOMOČKOV 

13. člen 
Občani, ki niso zdravstveno za- 

varovani, imajo pravico do celot- 
nega ali delnega plačila zdravstve- 
nih storitev. 

14. člen 
Pri ugotavljanju upravičenosti do 

kritja stroškov osebam po 14. čle- 
nu tega odloka se glede celotnega 
plačila zdravstvenih storitev uporab- 
ljajo določbe 2. člena, za presojo 
upravičenosti do 'delnega plačila pa 
določbe 9. člena odloka. 

16. člen 
Za zdravstvene storitve se po 

tem odloku štejejo:. 
— zdravniška pomoč v ambu- 

lantah in na bolnikovem domu; 
— zdravniška pomoč in oskrba 

v bolnicah in drugih zdravstvenih 
zavodih; 

— sprejemanje zdravil in sani- 
tarnih pripomočkov; 

— ortopedski pripomočki; 
— prevozi v zdravstvene zavode. 

V. POSTOPEK 
IN DRUGE DOLOČBE 

16. člen 
Postopek za priznanje pravic do 

družbene pomoči po tem odloku se 
začne na predlog upravičene stran- 
ke ali po uradni dolžnosti. 

17. člen 
Pri ugotavljanju in odločanju o 

pravicah do vseh oblik družbene po- 
moči, razen o pravicah iz 14. člena 
tega odloka, se organ socialnega 
varstva skupščine оБНпб, Ri vodi 
postopek na I. stopnji, ravna po do- 

ločbah zakona o splošnem upravnem 
postopku in določilih tega odloka. 

18. člen 
O pravicah iz 14. člena tega od- 

loka odloča komisija za zdravstvene 
olajšave pri svetu za zdravstvo, vo- 
denje postopka in 'zdajanje odločb 
pa je v pristojnosti upravnega orga- 
na za zdravstvo skupščine občine. 

19. člen 
Zoper odločbo o priznanju, pre- 

nehanju ali spremembi družbene 
pomoči je dovoljena pritožba v 15 
dneh po prejemu odločbe. 

Za odločanje o pritožbah zoper 
odločbe, izdane po 18. členu, je 
pristojen svet za socialno varstvo, 
zoper odločbe, izdane po 19. členu 
odloka, pa svet za zdravstvo skup- 
ščine občine. • S .i vV S.fc i, 

20. člen 
Pismena odločba o dodelitvi 

družbene pomoči mora vsebovati 
tudi določilo, da koristnik te pomoči 
takoj sporoči spremembe o okolišči- 
nah, ki so bile podlaga za dodelitev 
družbene pomoči in opozorilo, da 
se morajo neupravičeno prejeti 
zneski pomoči vrniti. 

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

lok, preneha veljati odlok o social- 
nih podporah občine Grosuplje 
Glasnik št. 28 z dne 8. aprila 1960) 
in odlok o oprostitvah in olajšavah 
samoplačnikov za zdravstvene sto- 
ritve na območju občine (Glasnik 
št, 28 z dne 8. aprila 1960). 

22. člen 
Ta odlok začne ve'ijati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«.. 

Stev.: 554-1/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 1 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahlin, L r. || 

OBČINA LITIJA 

Poročilo občinske voiiine komisije 
o izidu volitev v občinsko skupščino 

161 
V smislu člena 94/1 zakon i o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Uradni list SRS, 
št. 11/63) izdaja občinska volilna 
komisija Litija 

POROČILO 
za volitve odbornikov občinskega 
zbora občinske skupščine Litija na 

dan 28. marca 1965 

Volil, 
»nota KANDIDAT 

Brane Peterca 
Matija Savšek 
Martin Brilej 
Breda Godec 
Franc Gorenc 
Aleks Zeleznik 
Zlato Damjan 
Breda Znezda 
Metod Pavlica 
Darja Zupančič 
Niko Sovine 

Število 
glasov 
131 
112 
111 

94 
219 
106 
117 

30 
116 
79 

202 

Kandidat, izvoljen 
za odbornika 
Brane PETERCA 

MarUn BRILEJ 

Franc GORENC 

Zlato DAMJAN 

Niko SOVINC 

Nevelj. 
glasov 

15 

12 

19 

S 

■1 

10 
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Volil, 
enota 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

L 

KANDIDAT 
Martin Dušak 
Anton Sladič 
Rudolf Višnikar 
Ignac Martinčič 
Janez Zupančič 
Franc Bevc 
Ivan Lukač 
Gašper Jurjevec 
Jože Kazoršek 

Ciril Peterca 
Marija Smrkolj 
Ciril Kovič 
Marija Pušnik 
Boris Žužek 
Anton Simončič 
Peter Mandelj 
Viktor Marolt 
Martin Marolt 
Leopold Pavlin 
Zlata Agrež 
Janez Majcen 
Leopold Vodenik 
Jože Vrbajs 

Število 
glasov 
61 
25 

1B5 
32 
4« 

102 
20 
93 
95 

85 
40 
45 

241 
245 
179 
134 
155 
198 
286 

40 
241 
125 
112 

Kandidat, Izvoljen 
za odbornika 

Rudolf VISNIKAR 

Franc BEVC 

Jože RAZORSEK 

Ciril PETERCA 

Boris ZU2EK 
Anton SIMONClC 

Martin MAROLT 
Leopold PAVLIN 

Janez MAJCEN 

NevelJ. 
glasov 

23 

12 

7 

14 

46 
15 

32 
47 

28 

162 
V smislu 94/1 člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Uradni list SRS, 
št. 11/63) izdaja občinska volilna ko- 
misija Litija 

Volil. Število 
enota KANDIDAT glasov 

1 Vojko Bizjak 210 
Antonija Savinšek 26 

3 Ivan Bele 123 
Nada Ponebšek 24 

5 Vojko Strmole 72 
Jože Krnel 39 

7 Jože Sebjan 46 
Jože Kokalj 63 
Ančka Avsec 30 

9 Jure Ponebšek 26 
Boris Pečnik 64 
Alojz Muzga 97 

11 Martin Perme 19 
Anton Berčon 32 

13 Andrej Gradišek 116 
Jelka Možina 56 
Milan Savšek 122 

15 Silvo Kisovec 23 
Drago Simončič 29 
Frahc Skarja 41 

V PODSKUPINI KMETIJSTVO: 
17 Vinko Fornazarič 

Angelca Košmrl 
19 Franc Celestina 

Henrik Prijatelj 

84 
19 
40 
50 

V SKUPINI: PROSVETA 
IN KULTURA 

21 Majda Baumkirchner 
Eva Malenšek 
Mira Roje 

23 Peter Kavšek 
Greta Pregrad 

13 
34 
23 

8 
4 

V SKUPINI: ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNO VARSTVO 

25 Stane Vovk 
Pavla Mandelj 

V SKUPINI: DRŽAVNI ORGANI, 
DRUŽBENE ORGANIZACIJE 

IN DRUŠTVA 
27 Milena Vehovec 

Številka: 013-12/65 
Datum: 29. marca 1965 

46 

POROČILO 
za volitve odbornikov zbora delov- 
nih skupnosti občinske skupščine 
Litija, na dan 26. in 28. marca 1965. 

Kandidat, izvoljen 
za odbornika 
Vojko BIZJAK 

Ivan BELC 

Vojko STRMOLE 

Jože KOKALJ 

Alojz MUZGA 

Anton BERCON 

Milan SAVSEK 

Franc Skarja 

Vinko FORNAZARIČ 

Henrik PRIJATELJ 

Nevelj. 
glasov 

13 

0 

5 

U 

8 

10 

5 

Eva MALENSEK. — 

Peter KAVSEK 5 

Pavla MANDELJ 

Milena VEHOVEC 16 

Občinska volilna Komisija: 
Predsednik: 

Miloš Kogoj, 1. r. 
Tajnik: 

Ivan Kajžer, 1. r. 
Član: 

Albin Ankon, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

163 
Na podlagi 122. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad in v smislu 
63., 162. in 164. člena temeljnega za- 
kona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti (Ur. Ust SFRJ, št. 
31/64) je Skupščina občine Ljublja- 
na-Bežigrad na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora delovnih skup- 
nosti, dne 30. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad za leto 1984. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Ljubljana- 
Bežigrad za leto 1964, zaključni ra- 
čun 6 % obvezne rezerve, zaključni 
račun rezervnega sklada in zaključ- 
ni račun posebne proračunske re- 
zerve za leto 1964. 

2. člen 
V 1. členu tega odloka navedeni 

zaključni računi so sestavni del tega 
odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki za leto 1964 so znašali: 

1. Občinski proračun 
DOHODKI 584,450.862 
IZDATKI 582,146.686 
Presežek dohodkov 
nad izdatki 2,304.176 

II. 6 % obvezna rezerva 
DOHODKI 19,161.316 
IZDATKI 1,161.316 
Presežek dohodkov 
nad izdatki 18,000.000 

III. Občinski rezervni sklad 
DOHODKI 5,848.140 
IZDATKI — 
Presežek dohodkov 
nad izdatki 5,848.140 

IV. Zaključni račun 10 % in 15 % 
posebne proračunske rezerve 
DOHODKI 151,762.383 
IZDATKI 40,435.383 
Presežek dohodkov 
nad izdatki 111,327.000 

4. člen 
V letu 1964 doseženi dohodki, ki 

po zakonu o proračunih in financi- 
ranju samostojnih zavodo^ pripada- 
jo občini in njihova delitev, so na- 
slednji: 

DOHODKI 
1. Posebna rezerva 
2. Sredstva za občinski družbeni sklad za šolstvo 
3. Sredstva za skupno financiranje strokov, šolstva 
4. Sredstva za okrajni cestni sklad 
5. Sredstva za skupne mestne potrebe 
6. Sredstva za zdravstveni investicijski sklad 
7. Sredstva za finančni načrt uprave 

8. Sredstva za proračun 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po zaključnem računu proračuna ob- 
čine v znesku 2,304.176 din se pre- 
nese v proračunske dohodke obči- 
ne Ljubljana-Bežigrad za 1. 1965. 

6. člen 
Sredstva 6 % obvezne ..ezerve v 

znesku 18,000.000 din se prenesejo 
kot dohodek v rezerviii sklad obči- 
ne. V Isti sklad se prenese tudi zne- 
sek 1,161.316 din, 'iti je dan kot po- 
sojilo za financiranje uprave obči- 
ne. 

1.900,900.143 
111,327.000 
503,782.710 
170,441.652 
104,464.238 
192,516.963 
35,984.478 

197.932.240 
1.316,449.281 

584,450.862 

7. člen 
Sredstva občinskega rezervnega 

sklada v znesku 5,848.140 din se pre- 
nesejo v leto 1965 na poseben ra- 
čun. 

8. člen 
Sredstva posebne proračunske re- 

zerve v znesku 111,327.000 din se 
prenesejo v leto 1965 v rezervni 
sklad občine. 

9. člen 
Ta odlok velja od 1. jan. 1963. 
Številka: 400-19/63-1 
Datum: 30. marca 196S 

Predsednik skupščine o6čine 
Ljubljana-Bežigrad 

Jože Pogačnik, 1. r. 

ZAKLJUČNI RAČUN O IZVRŠITVI PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA-BEŽIGRAD ZA LETO 1964 

DOHODKI 
1. del — Skupni viri dohodkov 
2. del — Dohodki, ki se po posebnih 

predpisih delijo med DPS 
4. del — Posebni viri oM. dohodkov 
6. del — Dohodki organov in ustanov 

in ostali dohodki 
7. del — Prenesena sredstva 

Oabltne postavke: 
1. posebna rezerva 111,327.000 
2. sklad za šolstvo 503,782.710 
3. strokovno šolstvo 170,441.652 
4. okrajni cestni sklaC 104,464.238 
5. skupne mestne potrebe 192,516.963 
6. zdravstveni invee... sklad 35,984,478 
7. finančni načrt uprave 197,932.24t 

Ostane za pokritje prorač. izdatkov 

DOSEŽENO 
1.099,623.559 

4,500.773 
699,600.400 

10,824.113 
86,351.292 

1.900,900.142 

1Л1б,449.281 
584,450.862 



glasnik 

IZDATKI   ' PORABLJENO 
1. del — Proeveta Iti kultura 0,161.096 
2. del — Socialno varstvo 71,471.311 
3. del — Zdravstvena zaščita 22,172.153 
5. del — Državna uprava 14,379.107 
6. del — Komunalna dejavnost 154,920.403 

. 7. del — Negospodarske investicije 19,957.946 
8. del — Intervencije v gospodarstvu 19,408.092 
9. del — Dotacije 118,063.000 

10. del — Obvez, iz posojil in garancije 103,900.193 
11. del — Proračunska rezerva 48,333.585 

582Д 46.686 
Presežek dohodkov nad izdatki 2,304.176 
Skupaj izdatki 584,450.862 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

164 
Na podlagi 68. člena Zakona o 

financiranju družbeno političnih 
skupnosti (Ur. 1. SRS štev. 36/64) ter 
89. in 90. člena statuta občine Ljub- 
Ijana-Center je skupščina občino 
Ljubljana-Center na seji občinske- 
ga zbora in seji zbora delovnih 
skupnosti dne 1. aprila 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
0 ustanovitvi medobčinskega sklada 
2a financiranje šol II. stopnje in 

domov 

1. člen 
Ustanovi se medobčinski sklad 

^ financiranje šol II. stopnje in do- 
'ftov, s sedežem v Ljubljani. (V na- 
daljšem besedilu: sklad). 

2. člen 
Medsebojna razmerja, pravice in 

obveznosti občin do sklada se dolo- 
čijo s pogodbo. 

3. člen 
Financiranje sklada temelji na 

Pogodbi o združevanju sredstev za 
skupno financiranje šol II. ■ stopnje 
in domov na območju občin, ki se 
Pogodbeno sporazumejo za tako ob- 
liko medobčinskega sodelovanja. 

Sklad namensko združuje finanč- na sredstva, ki jih po pogodbi pri- 
spevajo občine za financiranje 
osnovne dejavnosti, investicij in 
družbenega standarda na področju 
sol II. stopnje. 

4. člen 
S sredstvi sklada se financirajo 

Srednje strokovne šole, dijaški in 
genski domovi ter drugi vzgojni 
•i Izobraževalni zavodi, ki so sploš- 
'tega pomena za vse občine. 

Katere šole in zavodi se financi- rajo iz sredstev sklada, se določi s 
Pogodbo, kd jo sklene sklad s posa- 
meznimi občinami. 

5. člen 
Ustanoviteljske pravice in dolž- 

nosti do posameznih šol in domov 
!2vršuje občina, na katere območju Je sedež delovne organizacije. 

M 6. člen 
haloge sklada so: 

• ugotavljanje finančnih potreb šol 
2 H. stopnje, domov in zavodov; 

• sklepanje pogodb o sofinancira- 
nju strokovnega šolstva z ebči- 

, nami; 
• zbiranje sredstev v skladu s po- 

. godbenimi obveznostmi; 
■ financiranje šol, domov in zavo- 

dov na podlagi sporazuma le v 
^ejah letnega finančnega načrta 
sklada. 

tw, 7- Clen 

ohodki sklada so: 
• udeležba pri občinskih dohodkih 

Po sklenjenih pogodbah; 

2. namenske dotacije občin za do- 
polnilno dejavnost ali investicij- 
ske potrebe določenih šol, domov 
in zavodov; 

3. prispevki in darila delovnih in 
drugih organizacij, združenj ter 
družbeno-političnih skupnosti; 

4. prispevki, darila in volila obča- 
nov; 

5. obresti in drugi dohodki. 

8. člen 
Za materialno in finančno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno 
in materialno poslovanje pri držav- 
nih organih. 

9. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Upravljanje sklada temelji na 

načelih družbenega upravljanja. 

10. člen 
Organa upravljanja sklada sta: 
1. upravni odbor in 
2. tajnik. 
Upravni odbor sklada sestavljajo: 
— po 1 predstavnik, ki ga imenuje 

vsaka občina podpisnica pogod- 
be; 

— 3 člani, ki jih delegira Zavod za 
prosvetno pedagoško službo Ljub- 
ljana I.; 

— po 1 član, ki ga delegira vsak od 
medobčinskih zavodov za pro- 
svetno pedagoško službo, ki je na 
območju okraja Ljubljana, razen 
Zavoda za prosvetno pedagoško 
službo Ljubljana I.; 

— tajnik sklada po svojem položa- 
ju. 
Način imenovanja članov se po- 

drobneje določi v statutu. 
Tajnika imenuje ustanovitelj 

sklada. 
11. člen 

Za opravljanje upravno-admini- 
strativnih in računovodskih poslov 
ima sklad organizirano finančno- 
administrativno službo. 

Predstojnik te službe je tajnik. 
Delovna skupnost sklada ima 

pravice in obveznosti delovne skup- 
nosti državnega organa. 

12. člen 
Sklad ima statut. 
S statutom se podrobneje opre- 

dele naloge sklada, določi režim po- 
slovanja sklada, določi pravice in 
dolžnosti organov upravljanja skla- 
da do družbeno-političnih skupnosti 
— sopogodbenic in urede tehnična 
organizacijska vprašanja v zvezi s 
poslovanjem sklada (postopki, na- 
čelo javnosti, administracija itd.). 

Statut sprejme upravni odbor 
sklada in ga predloži v treh mese- 
cih od dneva uveljavitve tega od- 
loka v potrditev ustanovitelju skla- 
da. 

13. člen 
Dohodki sklada se določajo in 

razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni 

odbor sklada. 
Odredbodajalec za finančni na- 

črt je tajnik sklada. 
14. člen 

Po preteku leta se sestavi za- 
ključni račun sklada. Zaključni ra- 
čun sprejme upravni odbor sklada. 

Г* 15. člen 
Upravni odbor sklada je dolžan 

omogočiti vsaki zainteresirani orga- 
nizaciji vpogled v finančni načrt in 
zaključni račun. 

16. člen 
T4 odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 021-2/65 
Datum: 26. marca 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič, 1. r. 

165 
Na podlagi 110. in 176. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Center in na 
predlog sveta za občo upravo in no- 
tranje zadeve občinske skupščine 
je Skupščina občine Ljubljana-Cen- 
ter na 37. skupni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 1. aprila 1965 sprejela. 

ODLOK 
o spremembi odloka o temeljni or- 
ganizaciji uprave skupščine občine 

Ljubljana-Center ^ 

1. člen 
Odlok o temeljni organizaciji 

uprave skupščine občine Ljubljana- 
Center z dne 10. aprila 1964 (»Glas- 
nik-«, uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana št. 35/64) se v 1. členu tč. 4 
spremeni tako, da se pod tč. 4 na- 
vedeni upravni organ — oddelek za 
notranje zadeve preimenuje v — 
uprava za notranje zadeve. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 8. dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja 
se p« od 1. aprila 1965. 

Številka: 021-25/64 
Datum: 1. aprila 1965 

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

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

166 
Občinska volilna komisija Ljub- 

Ijana-Moste-Polje daje v smislu 94. 
člena zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev za od- 
bornike zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Ljubljana-Moste- 
Poije v volilni enoti 23 in 29, z dne 

26. marca 1965 v 
1. V volilni enoti 23 so bili pred- 

lagani trije kandidati: Stane Cer- 
ne, Zg. Kašelj 93, ki je dobil 327 gla- 
sov; Dušan Petrovič, Ljubljana, 
Rojčeva 17, ki je dobil 164 glasov; 
Evdoksija Popovič, Ljubljana, Ma- 
tjaževa 15, ki je dobila 41 glasov. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 38. 
Izvoljen je bil STANE CERNE, 

Ljubljana, Zg. Kašelj 93. 
2. V volilni enoti 29 so bili pred- 

lagani trije kandidati: Milena Kli- 
nec, Zadvor 79, ki je dobila ti gla- 
sov; Stanka Hudolin, Zadvor 79, ki 
je dobila 19 glasov; Karolina Dol- 
movič, Dobrunje 72, ki je dobila 9 
glasov. 

1» 

Neveljavnih glasovnic je bilo 10. 
Izvoljena je bila STANKA HU- 

DOLIN, Zadvor 79. 

Številka: 020-8/65-1 
Datum: 1. aprila 1965 

Občinska volilna komisija: 
Tajnik: 

Mara Fabjančič, 1. r. 
Član: 

Janez Stanovnik, 1. r. 
Predsednik: 

Marjan Kos, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIC-RUDNIK 

167 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 31. marca 
1965 sprejela 

ODLOK 
o prenehanju veljavnosti odloka o 
določitvi najnižjih najemnin za po- 
slovne prostore na območju občino 

Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
Odlok o določitvi najnižjih na- 

jemnin za poslovne prostore na ob- 
močju občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 56-447/61) preneha ve- 
ljati s 1. aprilom 1965. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-6/65 
Datum: 31. marca 1965 

Predsednik skupščine občine 
L j ubij ana-V ič-Ru dnik 

ing. Slavko Jakofčič, 1. r. 

168 
Na podlagi 14. člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona 
o osnovni šoli (Ur. 1. SRS št. 7/65) 
in 107. člena statuta občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik je Skupščina občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 31. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o prenehanju veljavnost! odloka o 
načelih in merilih za določanje 
sredstev, ki pripadajo šolam in dru- 
gim vzgojnim ter izobraževalnim za- 
vodom za njihovo osnovno dejav- 

nost 

1. člen 
Odlok o načelih in merilih za 

določanje sredstev, ki pripadajo šo- 
lam in drugim vzgojnim ter izobra- 
ževalnim zavodom za njihovo osnov- 
no dejavnost (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 17-190/64) 
preneha veljati z 31. decembrom 
1964. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-7/65 
Datum: 31. marca 1965 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Jakofčič, l. r. 

169 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik 



114 GLASNIH 

na seji občinskega zbora In zlwra 
delovnih skupnosti dne 31. marca 
1965 sprejela 

ODLOK 
O prenehanju veljavnosti odloka o 
oprostitvah in olajSavah plačila sa- 
moplačnikov za zdravstvene storit- 
ve na območju občine Ljubljana- 

Vič-Rudnik 

1. člen 
Odlok o oprostitvah in olajša- 

vah plačila samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik (Glasnik, ur. 
vestnik okraja Ljubljana Številka 
30-234/61) preneha veljati s 1. apri- 
lom 1965. 

2 člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku-". 

Številka: 021-8/65 
Datum: 31. marca 1965 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

Ing. Slavko Jakofčlč, 1. r. 

170 
Na podlagi 10. člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona 
o osnovni šoli (Uradni list SRS šte- 
vilka 7/65) in 107. člena statuti ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 31. marca 
1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o povračilu stroškov učencem, 
vajencem, dijakom In študentom za 

vožnjo v šolo 

1. člen 
Prvi odstavek 2. člena odlo-ka o 

povračilu stroškov učencem, vajen- 
cem, dijakom in študentom za vož- 
njo v šolo (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana št; 48/61) se spre- 
meni tako, da se pravilno glasi: 

»•Šoloobveznim učencem, ki se 
vozijo iz oddaljenih krajev v osnov- 
ne šole, je zagotovljen brezplačen 
prevoz. Štipendistom, ki prejemajo 
Štipendijo iz sredstev, ki so zago- 
tovljena v proračunu občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik za štipendije, pa 
Бе lahko odobri povračilo stroSkov 
do 75 % polne cene vozovnice.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

V »Glasniku«. 

Številka: 021-9/65 
Datum: 31. marca 1965 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

Ing. Slavke Jakofcič, L r. 

171 
Na podlagi 35, in 107. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik ip 
68. člena zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS št .16/64) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 31. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
O ustanovitvi sklada za preživuiasko 

varstvo kmetov 
1. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Skupščina občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik ustanovi sklad za preživ- 
ninsko varstvo kmetov občine Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik (v nadaljnjem be- 
sedilu; sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 

3. člen 
Sklad ima svoj sedež pri skup- 

ičmi občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

4. člen 
Sklad ima statut. Statut sprej- 

me upravni odbor sklada, potrdi pa 
ga občinska skupščina. 

4 
5. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo za 
financiranje preživninskega varstva 
kmetov po določbah odloka o pre- 
živninskem varstvu kmetov. Sred- 
stva sklada se smejo uporabljati sa- 
mo za izplačevanje preživnin kme- 
tom in za prispevke za zdravstveno 
zavarovanje teh oseb; sredstev ni 
mogoče uporabljati za druge name- 
ne, niti prenašati na druge sklade. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor po 

načelih družbenega upravljanja. 
7. člen 

Upravni odbor sklada Šteje 9 
članov. Tri člane upravnega odbora 
imenuje občinska skupščina izmed 
svojih odbornikov, socialnih in dru- 
gih javnih delavcev ter kmetijskih 
proizvajalcev, enega pa izmed upra- 
vičencev do preživninskega varstva. 
Druge člane upravnega odbora 
imenujejo kmetijske in gospodar- 
ske organizacije. 

Poleg imenovanih članov sta po 
položaju Člana upravnega odbora 
predsednik sveta za kmetijstvo in 
gozdarstvo ter predsednik sveta za 
socialno varstvo občinske skupšči- 
ne. 

Mandatna doba članov upravne- 
ga odbora sklada traja 2 leti. 

8. člen 
Upravni odbor sklada poroča ob- 

činski skupščini po potrebi, naj- 
manj pa enkrat letno. 

II. SREDSTVA SKLADA 

9. člen 
Sklad ima tele vire dohodkov: 
1. kupnine in druga odplačila za 

zemljišče, ki jih po določbah od- 
loka o preživninskem varstvu 
kmetov vplačajo v sklad kmetje, 
ki prenesejo svojo zemljo v 
družbeno lastnino; 

2. del cene stoječega lesa (3. točka 
39. člena zakona o gozdovih — 
Uradni list LRS št. 30/61), ki ga 
nosilci pravice do preživninske- 
ga varstva odstopijo skladu; 

3. dotacija, ki se vsako leto določi 
v občinskem proračunu; 

4. obresti od naloženih sredstev 
sklada; 

5. prispevki, volila in darila ter dru- 
gi dohodki. 

10. člen 
Dohodki sklada se določajo in 

razporejajo s finančnim načrtom, 
ki ga sprejme upravni odbor skla- 
da, potrdi pa občinska skupščina. 
Občinska skupščina potrdi tudi za- 
ključni račun sklada. 

Sredstva sklada se določajo po 
vrstah, razporejajo pa po namenih, 
v okviru namena lahko tudi po upo- 
rabnikih. 

Sklad ima lahko tekočo rezervo, 
ki ne sme presegati 1 % letnih sred- 
stev sklada. 

11. člen 
Finančni načrt sklada mora biti 

usklajen z delovnim programom, 
družbenim planom in smernicami 
občinske skupščine. 

Sredstva, ki jih sklad prejme od 
občinske skupščine ali koga druge- 
ga za določen namen, se smejo upo- 
rabiti samo v namen, za katerega 
so bila sredstva dana. 

12. člen 
Sklad lahko prevzame obveznosti 

samo do višine sredstev, ki jih pri- 

Sakuje v ustreznem letu po finanč- 
nem načrtu. 

Dolgoročne obveznosti prevzame 
lahko sklad, samo, če je občinska 
skupščina dala predhodno soglasje. 

III. POSLOVANJE SKLADA 
13. člen 

Delo sklada je javno. 
Javnost se obvešča o poslova- 

nju sklada tako, da se finančni na- 
črt z ustreznim poročilom obravna- 
va na zborih volivcev. 

Sklad je dolžan vsakemu obča- 
nu in vsaki organizaciji na prime- 
ren način omogočiti vpogled v fi- 
nančni načrt 

14. člen 
Sklad posluje po določilih zako- 

na o financiranju družbeno politič- 
nih skupnosti v SR Sloveniji, dru- 
gih veljavnih predpisih In smerni- 
cah organov občine. 

15. člen 
Ko sklad sprejme finančni na- 

črt, ga mora takoj, najpozneje pa v 
15 dneh predložiti ustrezni službi 
občinske skupščine. 

Finančni načrt sklada mora biti 
sprejet pred začetkom leta, na ka- 
tero se nanaša, oziroma najpozneje 
15 dni po sprejemu proračuna ob- 
čine. 

Ce finančni načrt ni sprejet pred 
začetkom leta, ker ni bil sprejet 
proračun občine, se začasno, vendar 
najdlje 3 mesece, nadaljuje finan- 
ciranje iz sklada na podlagi finanč- 
nega načrta za preteklo leto. 

16. člen 
Administrativno poslovanje skla- 

da vodi oddelek za finance občinske 
skupščine. 

17. člen 
Sklad ima tajnika. Tajnika skla- 

da imenuje tajnik občinske skup- 
ščine izmed Uslužbencev organiza- 
cijske enote, ki opravlja «adeve iz 
16. člena tega odloka. 

IV. PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

18. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati odlok o ustanovitvi 
sklada za preživninsko varstvo kme- 
tov (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 23/64). 

10. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«, uporablja pa se od 1. 
januarja 1965. 

Številka: 021-10/65 
Datum: 31. marca 1965 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Jakotčič, L r. 

OBČINA 

LOGATEC 

172 
Na podlagi 134. člena zakona o 

prispevkih in davkih občanov (Ur. 
1. SRS številka 37-209/64). sklepa 
zbora volivcev za vas Gorenja vas 
in Gor. Logatec — del z dne 26. 
marca 1965 je svet Krajevne skup- 
nosti Gor. Logatec na svoji 8. redni 
seji, dne 2. aprila 1965 sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
o uvedbi krajevnega samoprispev- 
ka za območje vasi Gorenja vas in 

Gor. Logatec — del. 
1. 

Uvede se krajevni samoprispevek 
v denarju namensko za izgradnjo 

električnega daljnovoda na območ- 
ju vasi Gorenja vas in Gor. Logaiec 
— del, ki zajema hišne številke 52, 
53, 54 in 55. 

II. 
Krajevni samoprispevek plaču- 

jejo vsi lastniki, oskrbniki in uprav- 
ljavci stanovanjskih hiS, poslovnih 
prostorov, če se v njih izvršuje 
obrtna dejavnost, kakor tudi od po- 
slovnih in drugih zgradb gospodar- 
skih organizacij v višini 13.000 di- 
narjev. 

Krajevni samoprispevek mora bi- 
ti plačan najpozneje do 31. julija 
1965, v največ dveh enakih obro- 
kih. t 

III. 
Skupni znesek, ki je potreben za 

Izvršitev del iz I. točke tega sklepa, 
znaša 6 milijonov dinarjev. 

IV. 
Krajevni samoprispevek se pla- 

čuje in izterjuje v skladu z določili 
zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov (Uradni list SRS štev. 37/64). 

V. 
Dela iz L točke tega sklepa mo- 

rajo biti končana najpozneje do 31. 
avgusta 1965. 

VI. 
Denarna sredstva, ki se dobijo 

od krajevnega samoprispevka, se 
smejo uporabiti samo za namen, ki 
je navederi v I. točki tega sklepa. 

VII. 
Za pobiranje in vodenje denar- 

nih sredstev iz naslova krajevnega 
samoprispevka skrbi Krajevna skup- 
nost Gor. Logatec, za izvrševanje 
del pa gradbeni odbor. 

VUI. 
Krajevnega samoprispevka so 

oproščeni lastniki in cfckrbniki sta- 
novanjskih hiš, ki prejemajo social- 
ne podpore, invalidnine, minimalne 
pokojninte, otroške dodatke, štipen- 
dije in vajenske podpore. 

IX. 
Ta sklep začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 
Številka: 29/65 
Datum: 2. aprila 1965 

Predsednik 
»veta krajevne skupnosti 

Gor. Logatec 
Igor I'fajfar. L r. 

VSEBINA 
160 Odlok o družbeni pomoCl občine Gro- 

suplje 
161 Poročilo občinske volilne komisije 

o Izidu volitev v občinski zbor skup- 
Sčlnc; obtlnc Litija 

162 Porodlo ubftnske volilne komisije o 
izidu volitev v zbor delovne skupnosti 
skupSClne občine Litija 

163 Odtok o zaključnem računu proračuna 
za leto 1964 občine Lj.-Beilgrad 

164 Odlok o ustanovitvi medobčinskega 
sklada za financiranje šol II. stopnje 
In domov občine Lj.-Cemer 

IBS Odlok o spremembi odloka o temeljni 
organizaciji uprave skupSčlne občine 
Lj.-Center 

166 Poročilo o Izidu nadomestnih volitev 
za odbornike zbora delovnih skupnosU 
skupSčlne občine Lj.-Moste-Polje 

167 Odlok o prenehanju veljavnosti odlo- 
ka o določitvi nainlžjlh najemnin za 
poslovne prostore občine Lj.-Vič-Riiđ- 
nlk 

168 Odlok o prenehanju veljavnosti od- 
loka o načelih In merilih za določanje 
sredstev, ki pripadajo šolam in drugim 
vzifolnlm ter Izobraževalnim zavodom 
za njihovo osnovno dejavnost občine 
Lj.-Vlč-Rudnlk 

169 Odlok o prenehanju veljavnosti od- 
loka o oprostitvah in olajšavah pla- 
čila sanuinlačnlkov za zdravstven« 
storitve obalne LI.-VIC-Hudnik 

170 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o povračilu stroškov učencem, 
vajencem, dijakom In študentom za 
vožnlo v šolo občine Lj.-Vlč-Rudnlk 

171 Odlok o ustanovitvi sklada za pre- 
živninsko varstvo kmetov občine Г.1.- 
Vlč-Rudnlk 

172 Sklep o uvedbi krajevnega samoprl' 
spevka za območje vasi Gorenja v** 
In Gor. Logatec — del 


