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Na podlagi 45. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno po- 

j Htičnih skupnosti (Uradni 1. SFRJ 
j št. 31/64), 47. člena zakona o financi- 

4. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
fanje občinskega sodišča I. Ljublja- 
na, javnega tožilstva, spomeniškega 

i varstva in zdravstvenega centra, se 
; 0dvajajo na račune pristojnih zavo- 

dov v skladu s pogodbami, ki jih 
občina sklene s temi zavodi. 

5. člen 
Svet za finance skupščine občine 

Litija je pooblaščen, da razporeja 
Sredstva proračunske rezerve za pre- 
dalo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna in do- 
voljuje izplačila za izredne nepred- 
videne izdatke rezerve. O tem je syet dolžan naknadno poročati ob- 
činski skupščini. 

ranju družbeno političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 36/64) 
in 136. do 142. člena statuta občine 
Litija je Skupščina občine Litija na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 26. februarja 
1965 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Litija 

za leto 1963 

6. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1965 in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci pro- 
računa in v posebnem delu pro- 
računa. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 010-11/63-1/1 
Datum: 26. febr. 1965 

Predsednik 
skupičine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. 

183 
Na podlagi 192. in 196. člena sta- 

tuta občine Litija je Skupščina ob- 
čine Litija na skupni seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 29. januarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o sestavi in delovnem področju 
svetov skupščine občine Litija 

1. člen 
Svete občinske skupščine sestav- 

ljajo člani, ki jih izvoli občinska 
skupščina iz vrst svojih odbornikov 
in drugih občanov, ter članov, Id jih 
delegirajo najvišji samoupravni or- 
gani delovnih in drugih organizacij. 

Ob vsakokratni sestavi svetov 
skupščine občine Litija predlaga ko- 
misija za volitve in imenovanja ter 
kadrovska vprašanja v sodelovanju 
z občinskim odborom SZDL in občin- 
skim sindikalnim svetom, katere de- 
lovne in druge organizacije delegi- 
rajo posamezne člane. 

Predsednika sveta izvoli občinska 
skupščina. 

Pri sestavi svetov mora komisija 
upoštevati tudi posebne predpise ob- 
činske skupščine, ki določajo sestav 
posameznih svetov. 

2. člen 
S tem odlokom se določa število 

članov posameznih svetov, ki jih iz- 
voli občinska skupščina iz vrst od- 
bornikov in drugih članov, število 
članov, ki jih delegirajo v svete de- 
lovne in druge organizacije s posa- 
meznih področij ter delovno področje 
posameznih svetov. 

3. člen 
Sestav posameznih svetov in nji- 

hovo delovno področje: 
1. Svet za občo upravo in notra- 

nje zadeve: 
a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 5 članov iz vrst odbornikov in 
drugih članov; 

Delovne in druge družbeno poli- 
tične organizacije delegirajo v svet 
4 člane; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za občo upravo in notranje zadeve 
obravnava vse zadeve, ki niso v pri- 
stojnosti drugih svetov, opravlja za- 
deve v zvezi z občinskimi volitvami, 
imenuje člane in namestnike komi- 
sije za volilne imenike, določa in 
spreminja nazive ulic in trgov, ob- 
ravnava organizacijo upravnih orga- 
nov, sistemizacijo delovnih mest in 
delovni čas upravnih organov, ob- 
ravnava sistem nagrajevanja in pot- 
nih in selitvenih stroškov uslužben- 
cev občinske uprave, nadomestila 
osebnih dohodkov za odbornike, čla- 
ne svetov in komisij, spremlja in 
obravnava splošno kriminaliteto in 
mladinsko prestopništvo, obravnava 
prometno vzgojo in varnost, javni 
red in mir, posest in nošenje orožja 
ter v zvezi s tem problematiko po- 
staje ljudske milice, obravnava pro- 
blematiko gasilstva in požarne var- 
nosti, obravnava osebna stanja in 
državljanstvo, obravnava verska 
vprašanja, obravnava kaznovalno po- 
litiko občinskega sodnika za pre- 
krške. 
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2. Svet za družbeni plan in fi- 
nance: 

a) Svet šteje 11 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 6 članov iz vrst odbornikov in 
drugih članov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja gospodarstva in družbenih 
služb delegirajo v svet 5 članov. 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za družbeni plan in finance obrav- 
nava in predlaga skupščini v spre- 
jem družbeni plan in proračun ob- 
čine, spremlja njuno realizacijo, ob- 
ravnava in potrjuje trimesečne pla- 
ne proračunskih dohodkov in izdat- 
kov ter posamezne prenose v okviru 
trimesečnih planov, obravnava in 
predlaga skupščini potrditev zaključ- 
nega računa proračuna in finančnih 
načrtov posameznih članov, obrav- 
nava in predlaga skupščini v potrdi- 
tev davčni zaključni račun, imenuje 
davčno komisijo, odpisuje davke, raz- 
polaga z višino, ki jo določi skup- 
ščina s proračunsko rezervo, daje 
soglasje gospodarskim organizacijam 
za nakup ali prodajo nepremičnin, 
odloča o premoženjsko-pravnih po- 
slih, v katerih je ena stranka občina, 
odloča o izvzemu in posesti nacio- 
naliziranih zemljišč prejšnjemu last- 
niku in o dodelitvi občini ali komu 
drugemu, odloča o ugodnejšem na- 
činu izplačila odškodnine prejšnje- 
mu lastniku nacionalizirane premič- 
nine, odloča o prodaji stanovanjskih 
hiš iz splošnega ljudskega premože- 
nja, odloča o zadevah kmetijskega 
zemljiškega sklada, predlaga skup- 
ščini izdajanje garancijskih izjav za 
najemanje komercialnih kreditov in 
predlaga najemanje kreditov za ob- 
čino, obravnava in predlaga skupšči- 
ni v sprejem predpise, ki so finanč- 
nega značaja. 

3. Svet za industrijo: 
a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja industrije delegirajo v svet 
5 članov; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za industrijo obravnava in predlaga 
skupščini družbeni plan za področje 
industrije, spremlja njegovo realiza- 
cijo, razpravlja o uvedbi prisilne li- 
kvidacije in prisilne uprave v pod- 
jetjih. Predlaga skupščini v sprejem 
odloke, ki se nanašajo na njegovo 
področje. Sklepa o predlogih podje- 
tij za spremembo statuta, predmeta 
poslovanja in firme podjetja, določa 
cene za proizvode oziroma tarife. 

4. Svet za obrt, trgovino, gostin- 
stvo in turizem: 

a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja obrti, trgovine, gostinstva 
in turizma delegirajo v svet 5 čla- 
nov; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
obravnava in predlaga skupščini ob- 
čine družbeni plan s področja obrti, 
trgovine in gostinstva hi spremlja 
njegovo realizacijo, sklepa o predlo- 
gih trgovskih In gostinskih podjetij 
za spremembo statuta, spremembo 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov proračuna občine Litija za leto 19S5 

Vrsta 
flohodkov Dohodki 

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

glav. 
laraena Razpored dohodkov 

01 Dejavnost šol 
02 Kulturno prosvetna dejavnost 
03 Socialno skrbstvo 
04 Zdravstveno varstvo 
05 Komunalna dejavnost 
06 Delo državnih organov 
И Dejavnost krajevnih skupnosti 
15 Dejavnost družbeno političnih organizacij 
13 Negospodarske investicije 
14 Gospodarski posegi 

Vlaganje v rezervni sklad 
16 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 

Gospodarske investicije 
Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 
363,600.000 
103,600.000 

5,700.000 
400.000 

19,100.000 
209,700.000 

21,242.000 

Skupaj 723,342.000 

Skupaj 
247,779.000 

14,290.000 
60,015.000 
21,879.000 
69,128.000 

170,087.000 
5,100.000 

19,256.000 
38,912.000 

6,602.000 
7,233.000 

583.000 
30,936.000 
31,542.000 

Skupaj 723,342.000 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1965 znašajo skupno 723,342.000 din 

2. člen 
Z občin, proračunom so dohodki razporejeni v višini 691,800,000 din 
Nerazporejena tekoča rezerva znaša 31,542.000 din 

3. člen 
Od sredstev, ki so nerazporejena v odstotku od 

dohodkov pripada: 
— 72.74 % od dohodkov prispevkov iz osebnega do- 

hodka iz delovnega razmerja skladu za šolstvo 224,532.000 din 
— 1 % od vseh dohodkov — rezervnemu skladu 7,233.000 din 
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poslovanja in firme, obravnava pred- 
loge za uvedbo prisilne uprave in 
likvidacije takšnih podjetij, sklepa o 
ustanovitvi poslovnih enot in pred- 
stavništev trgovskih in gostinskih 
podjetij, odloča o namembnosti po- 
slovnih prostorov, obravnava politiko 
cen v trgovini in gostinstvu, odloča 
0 poslovnem času trgovskih ter go- 
stinskih podjetij, sklepa o izdaji do- 
voljenj za opravljanje zasebne go- 
stinske obrti, obravnava politiko ob- 
davčitve zasebnega sektorja gostin- 
stva in obrti, spremlja pripravljenost 
gostinskih n turističnih organizacij 
na turistično sezono, obravnava po- 
ročila tržne, sanitarne in delovne in- 
špekcije in na njihovi podlagi sprem- 
lja in sprejema ali predlaga skup- 
ščini v sprejem ustrezne ukrepe. 
Obravnava vse zadeve s področja 
obrti zasebnega in družbenega sek- 
torja. 

5. Svet za Umctijstvo in gozdar- 
stvo; 

a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja kmetijstva in gozdarstva 
delegirajo v svet 5 članov. 

e) Delovno področje sveta je: svet 
za kmetijstvo in gozdarstvo obrav- 
nava predlog družbenega plana za 
svoje področje in spremlja njegovo 
realizacijo. Obravnava in spremlja 
kooperacijsko proizvodnjo v kmetij- 
stvu in gozdarstvu, obravnava pred- 
loge kmetijske gospodarske organi- 
zacije (kmetijske zadruge) za aron- 
dacijo kmetijskih zemljišč, predlaga 
občinski skupščini v sprejem odloke 
s področja kmetijstva in gozdarstva. 
Sklepa o akcijskih programih v kme- 
tijstvu in gozdarstvu, sprejema 
vstrezne ukrepe za zatiranje rastlin- 
skih in živalskih bolezni in škodljiv- 
cev. določa minimalne agrotehnične 
(.Vrepe, razglaša gozdove za zavaro- 
valne-ali za gozdove s posebnim na- 
rn^nom, potrjuje gozdno-gospodarske 
nxrte, določa lovišča in odreja nji- 
hove meje, oddaja in odvzema lovi- 

lovskim družinam, dodeljuje in 
odvzema ribiške okoliše ribiškim 
r'-užinam, odloča o določitvi skupne- 
ra pašnika, dodeljuje skupne pašni- 
ka. -oredpisuje minimalne pašne pri- 
spevke, odloča o vprašanjih v zvezi 
z unravljanjem in gospodarjenjem s 
premoženjem bivših agrarnih skup- 
nosti, določa kraje za živinske sej- 
me in trge. Izdaja odredbe o popisu 
in žigosanju živine, kontumacu in 
pobijanju psov. Potrjuje cenik vete- 
rinarskih storitev. 

в. Svet za delo: 
a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane, iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja gospodarstva delegirajo v 
svet 5 članov; 

c) Delovno področje sveta Je: svet 
za delo proučuje in pripravlja za 
sejo skupščine s področja dela, raz- 
pravlja o uvedbi 42-urnega delovnika 
v podjetjih, obravnava probleme v 
■/vezi z zaposlovanjem in fluktuacijo 
o-'ovne sile, spremlja in analizira 
rm.ie osebnih dohodkov v občini, 
r' -nvnava problematiko higiensko- 
1 -'mičnega varstva pri delu, sprem- 
1 i problematiko sezonskih delavcev, 
r" ravnava poročila o stanju kadrov 

občini in o uporabi sredstev za 
i Voraževanje ter obravnava proble- 
r^o vajencev, obravnava zaooslova- 
rie invalidov in druge zadeve, za 
delo manj zmožnih oseb. 

7. Svet za zdravstvo: 
a) Svet šteje 7 članov: 
b) Občinska skuoščina izvoli v 

svet 2 člana iz vrst odbornikov in 

drugih občanov, delovne in druge 
organizacije s področja zdravstva 
delegirajo v svet 5 članov; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za zdravstvo skrbi za razvoj zdrav- 
stvene službe v občini, obravnava 
delo zdravstvenega doma oziroma 
zdravstvenega centra in mu nalaga 
proučevanje posameznih vprašanj s 
področja zdravstvenega varstva, ob- 
ravnava stanje in potrebe po zdrav- 
stvenih kadrih, njihovo izobraževa- 
nje in izpopolnjevanje, obravnava 
stanje posameznih oblik zdravstve- 
nega varstva občanov, določa izvedbo 
fluorografskih in drugih splošnih 
zdravstvenih akcij, imenuje člane 
sveta zdravstvenega zavoda, ki ga je 
ustanovila občinska skupščina. 

8. Svet za socialno varstvo: 
a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja socialnega varstva delegi- 
rajo v svet 5 članov; 

c) Delovno področje sveta je; svet 
za socialno varstvo in varstvo dru- 
žine obravnava problematiko var- 
stva otrok in družine, problematiko 
ostarelih oseb in invalidov, daje 
privolitve, da smejo starši obreme- 
niti ali odtujiti premoženje svojih 
otrok, odvzema otroke staršem, če 
so starši zanemarjali njihovo vzgojo, 
izroči takšne otroke drugi osebi ali 
zavodu v varstvo in vzgojo, imenuje 
člane v svet socialnega zavoda, ki 
ga je ustanovila občinska skupščina, 
določa skrbnike, dovoljuje posvo- 
jitve, določa nagrade skrbnikom in 
odloča o pritožbah zoper njih, obrav- 
nava podeljevanje socialne pomoči, 
obravnava družbeno negativne po- 
jave in skrbi za pomoč odpuščenim 
zapornikom, obravnava problematiko 
otrok z motnjami v duševnem in te- 
lesnem razvoju in probleme prestop- 
ništva mladoletnikov, obravnava sta- 
novanjske ter finančne probleme so- 
cialno in zdravstveno ogroženih dru- 
žin, borcev NOV in invalidov, sode- 
luje z ostalimi zavodi in organi, ki 
delujejo na področju socialnega dela. 

9. Svet za gradbeništvo In urba- 
nizem; 

a) Svet šteje 7 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 2 člana iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne organizacije in druge or- 
ganizacije s področja gradbeništva 
in urbanizma delegirajo v svet 5 
članov; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za gradbeništvo in urbanizem obrav- 
nava in predlaga skupščini v spre- 
jem družbeni plan s področja, za 
katerega je ustanovljen in spremlja 
njegovo realizacijo, obravnava urba- 
nistični načrt in ga predlaga v spre- 
jem skupščini, skrbi za pravilno iz- 
vajanje urbanističnega načrta, pred- 
laga spremembe zazidalnih načrtov, 
skrbi, da je gradbena investicijska 
dejavnost sodobna glede materialov, 
tehnike in delovnih metod, skrbi za 
pravilen razvoj stanovanjske izgrad- 
nje ter izgradnjo ostalih objektov 
na območju občine. 

10. Svet za šolstvo, kulturo in 
prosveto; 

a) Svet šteje 11 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in druge organizacije s 
področja šolstva, prosvete in družbe- 
nih organizacij delegirajo v svet 7 
članov. 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za šolstvo, kulturo in prosveto usmer- 
ja razvoj osnovnega šolstva ter de- 
javnost kulturno-prosvetnih društev 
in zavodov, skrbi za vzdrževanje ob- 

stoječih in gradnjo novih Sol, jih 
ustanavlja in ukinja, skrbi za grad- 
njo kulturno-prosvetnih objektov ter 
potrjuje investicijske programe pred- 
videnih gradenj svojega področja, so- 
deluje z drugimi organi in organiza- 
cijami pri planiranju razvoja šolstva 
in strokovnega šolstva, šolstva II. 
stopnje, usmerja in vodi dejavnost v 
zvezi z varstvom in vzgojo predšol- 
skih in šolskih otrok, štipendiranje 
in pomoč pri prevoznih stroških za 
šole, spremlja potek pouka v šolah 
in zaradi tega sklicuje posvete pred- 
stavnikov šol in zavodov, pomaga 
kulturno-prosvetnim institucijam pri 
realizaciji njihovih programov, sode- 
luje z delavsko univerzo pri izobra- 
ževanju občanov, imenuje člane mu- 
zejskega sveta (muzej NOB), člane 
zavoda za spomeniško varstvo in čla- 
ne sveta knjižnice. 

11. Svet za telesno kulturo; 
a) Svet šteje 7 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 2 člana iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne in družbeno-politične or- 
ganizacije s področja družbenih služb 
in družbeno-politične organizacije 
delegirajo v svet 5 članov; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za telesno kulturo skrbi za razvoj te- 
lesne kulture pri šolah, kakor tudi 
z ostalimi občani, vodi evidenco vseh 
obstoječih športnih objektov, skrbi 
za njihovo vzdrževanje, pri telesni 
vzgoji z mladino sodeluje s svetom 
za šolstvo, prosveto in kulturo. 

12. Svet za stanovanjske in komu- 
nalne zadeve: 

a) Svet šteje 9 članov; 
b) Občinska skupščina izvoli v 

svet 4 člane iz vrst odbornikov in 
drugih občanov. 

Delovne organizacije in druge or- 
ganizacije s področja ihdt/strije, 
obrti, gradbeništva in komunale de- 
legirajo v svet 5 članov; 

c) Delovno področje sveta je: svet 
za stanovanjske in komunalne zade- 
ve sprejema in sklepa v zvezi z 
gradnjo komunalnih objektov in na- 
prav, skrbi, da se sredstva, namenje- 
na za komunalno dejavnost, uporab- 
ljajo smotrno in gospodarno, obrav- 
nava delo komunalnih delovnih or- 
ganizacij in usklaja delo s potrebami 
in finančnimi možnostmi v občini 
ter v skladu z urbanističnim načrtom 
usmerja uporabo sredstev skladov in 
proračuna, ki so namenjena za redno 
vzdrževanje in gradnjo komunalnih 
objektov, obravnava politiko cen za 
komunalne storitve, obravnava vpra- 
šanja s področja stanovanjske poli- 
tike in varstva stanovanjskih pravic, 
skrbi za smotrno gospodarjenje z 
obstoječimi stanovanjskimi fondi ter 
v ta namen sodeluje s hišnimi sveti 
in krajevnimi skupnostmi, skrbi za 
racionalno stanovanjsko izgradnjo in 
v ta namen predlaga skupščini ob- 
čine ustrezne ukrepe, predpisuje hiš- 
ni red v stanovanjskih hišah, določa 
hišniška dela, njegove pravice in 
dolžnosti ter določa, katere hiše mo- 
rajo imeti hišnika. 

4. člen 
Sveti, ki do veljavnosti tega od- 

loka niso bili formirani tako, kot 
določa ta odlok, se formirajo v smi- 
slu tei^a odloka v roku 6 mesecev po 
njegovi uveljavitvi. 

5. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o prenosu pri- 
stojnosti skupščine občine Litija na 
njene svete (»Glasnik«, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, št. 40/64). 

6, člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 010-2/65-1/1 
Datum: 29. jan. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. 

184 
Na podlagi 78. člena zakona o 

financiranju družbeno politične skup- 
nosti (Ur. list S RS št. 36/64) ter 229. 
člena statuta občine Litija je Skup- 
ščina občine Litija na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 24. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada za gradnjo 

komunalnih naprav občine Litija 

1. člen 
Ukine se sklad za gradnjo komu- 

nalnih naprav občine Litija. 

2. člen 
Sredstva sklada se s stanjem na 

dan 31. decembra 1964 prenesejo na 
proračun občine Litija. 

3. člen 
Obveznosti in pravice sklada za 

gradnjo komunalnih naprav občine 
Litija se prenesejo na skupščino ob- 
čine Litija. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati po objavi 

v »Glasniku«, izvaja pa se od 1. apri- 
la 1965. 

Številka: 010-19/62-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. - . :i0V ' 

185 
Na podlagi 78. člena zakona o 

financiranju družbeno političnih 
skupnosti (Urid. list SRS št. 36/64) 
ter 229. člena statuta občine Litija, 
je Skupščina občine Litija na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 24. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada za socialne 

podpore, priznavalnine in preživnine 

1. člen 
Ukine se sklad za socialne podpo- 

re, priznavalnine in preživnine. 
2. člen 

Sredstva sklada s stanjem na dan 
31. decembra 1964 se prenesejo na 
proračun občine Litija. 

3. člen 
Obveznosti in pravice sklada za 

socialne podpore, priznavalnine in 
preživnine občine Litija se prene- 
sejo na skupščino občine Litija. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati po objavi 

v »Glasniku«, izvaja pa se od 1. apri' 
la 1965. 

Številka: 010-32/63-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. 

186 
Na podlagi 68. člena zakona ® 

financiranju družbeno politični'1 



GLASNIK 133 

skupnosti v SR Sloveniji (Urad. list 
SRS št. 36/64), 31. člena zakona o 
cestnih podjetjih (Urad. list FLRJ 
št. 27-460/61) in 1., 4., 143, do 148. 
Člena statuta občine Litija, je skup- 
ščina občine Litija na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 24. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada 

občine Litija 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad 

Litija (v nadaljnjem besedilu sklad). 

2. člen 
Namen sklada je zbiranje sred- 

stev za vzdrževanje, rekonstrukcijo 
in gradnjo cest IV. reda ter obstoje- 
čih objektov na teh cestah. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. 

4. člen 
Sklad ima statut. S statutom se 

določi organizacijsko delovno pod- 
ročje, način poslovanja sklada ter 
ostala vprašanja, utemeljena po na- 
čelih družbenega samoupravljanja. 

5. člen 
S skladom upravlja upravni od- 

bor, ki ga imenuje občinska skup- 
ščina na seji obeh zborov in šteje 
5 članov. 

Upravni odbor sestavljajo: 
— eden izmed odbornikov občin- 

ske skupščine; 
— 1 član komunalnega podjetja 

Litija; 
— 3 člani, ki jih imenuje občin- 

ska skupščina izmed občanov, ki s 
svojimi izkušnjami lahko pripomo- 
rejo k uspešnemu izpolnjevanju na- 
log sklada. 

predsednika upravnega odbora 
Volijo člani upravnega odbora izmed 
sebe. 

Mandatna doba članov upravnega 
odbora traja 2 (dve) leti. 

6. člen 
Sredstva sklada so; 
1. Dohodki, ki pripadajo občini 

Po veljavnih predpisih za namen 
vzdrževanja, rekonstrukcije in grad- 
nje cest ter objektov; 

2. Dotacije iz proračuna družbe- 
no politične skupnosti, ki je sklad 
Ustanovila; 

3. Ostali dohodki. 

7. člen 
Izdatki sklada se lahko uporabijo 

samo za namene iz 2. člena tega od- 
loka. 

8. člen 
Vsa sredstva dosedanjega sklada 

se prenesejo v ta sklad. 

9. člen 
Administrativna in računovodska 

opravila sklada opravlja po določi- 
lih statuta sklada pristojni upravni 
organ občinske skupščine Litija. 

10. člen 
Sredstva sklada se razporejajo z 

letnim finančnim načrtom. Finančni 
načrt in zaključni račun sprejme 
uPravni odbor sklada. Upravni odbor 
sklada mora predložiti finančni na- 
črt in zaključni račun na vpogled 
občinski skupščini. 

11. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predsednik 
^Pravnega odbora sklada. 

12. člen 
Sklad nima lastne rezerve. 

13. člen 
Za obveznosti sklada je odgovoren 

sklad z vsemi svojimi sredstvi. 

14. člen 
Družbeno politična skupnost, ki 

je sklad ustanovila, je odgovorna za 
obveznosti sklada, samo do višine 
svojih dohodkov, ki so bili razpo- 
rejeni med dohodke sklada takrat, 
ko je sklad prevzel obveznost. 

15. člen 
Upravni odbor sklada o svojem 

delu poroča vsaj dvakrat letno za 
ceste pristojnemu svetu skupščine 
občine Litija. 

16. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o ustanovitvi občinskega cest- 
nega sklada (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana, št. 15/62 z dne 
23. februarja 1962). 

Pravice in obveznosti sklada, usta- 
novljenega z odlokom iz 1. odstavka 
tega člena, se v celoti s stanjem po 
zaključnem računu za leto 1964 pre- 
nesejo na novo ustanovljeni sklad. 

17. člen 
Ta odlok velja po objavi v »Glas- 

niku«, uporablja pa se od 1. januar- 
ja 1965 dalje. 

Številka; 010-8/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. 

187 
Na podlagi 66. in 91. člena te- 

meljnega zakona o financiranju druž- 
beno političnih skupnosti (Urad. list 
SFRJ št. 31/64) ter v smislu II. od- 
stavka 45. člena temeljnega zakona 
o varstvu pred požari (Ur. 1. FLRJ 
št. 1б/5б) in 143. do 148....Člena sta- 
tuta občine LHUa je skupščina ob- 
čine Litija na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 
24. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega gasilskega 

sklada 

1. člen 
Ustanovi se občinski gasilski sklad 

občine Litija (v nadaljnjem besedilu 
sklad) za pospeševanje gasilske in 
požarno varnostne dejavnosti v ob- 
čini. 

2. člen 
Namen sklada je pospeševanje 

gasilske in požarno-varnostne dejav- 
nosti v občini, nabava in vzdrževa- 
nje gasilskega orodja, gradnja gasil- 
skih domov, vzdrževanje gasilskih 
objektov, strokovna vzgoja članov 
gasilskih enot, na splošno pa dvig 
tehnične sposobnosti gasilskih enot 
ter razvoj in funkcioniranje službe 
požarnega varstva v občini. 

3. člen 
Dohodki sklada so: 
1. določen odstotek od premij za 

požarno zavarovanje, ki ga plačuje 
komunalna zavarovalnica Ljubljana- 
Bežigrad; 

2. sredstva iz občinskega prora- 
čuna, ki se določijo za požarno var- 
stvo vsako leto posebej; 

3. najeti krediti in posojila; 
4. razna darila, samoprispevki in 

drugi dohodki. 

4. člen 
Sklad je samostojna pravna ose- 

ba in posluje po določbah zakona o 
financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveni.ii. Za obvez- 
nosti jamči ustanovitelj. 

5. člen 
Sklad ima svoj finančni nafrt 

hodkov in izdatkov. 

6. člen 
Sklad ima obvezno rezervo. Vi- 

šina celotne rezerve letnega vlaga- 
nja v rezervo in rok, do kdaj mora 
doseči višino, določi ustanovitelj 
sklada. 

7. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje 5 članov. 
Predsednika in člane upravnega 

odbora imenuje skupščina občine 
Litija za dobo dveh let. 

8. člen 
Sklad ima statut, s katerim se 

določi organizacija in način poslo- 
vanja sklada. Statut sprejme uprav- 
ni odbor sklada, potrdi pa ga skup- 
ščina občine Litija. 

9. člen 
Upravni cdbor sklada opravlja 

zlasti sledeče zadeve; 
1. sprejema vsakoletni finančni 

načrt dohodkov in izdatkov, razpo- 
reja sredstva sklada v skladu s per- 
spektivnim razvojem požarnega var- 
stva v občini; 

2. odloča na podlagi mnenja pri- 
stojnega sveta občinske skupščine o 
odobritvi posojil in dotacij; 

3. odloča o najetju kreditov; 
4. določa pogoje za rok vračanja 

in obrestno mero za dana posojila; 
5. nadzoruje namensko uporabo 

sredstev; 
6. sprejema vsakoletni zaključni 

račun sklada. 
Vsakoletni finančni načrt in za- 

ključni račun sklada potrdi skup- 
ščina občine Litija. 

10. člen 
Finančno poslovanje sklada bo iz- 

vajal oddelek za finance pri upravi 
skupščine občine Litija. 

11. člen 
Upravni odbor sklada je za svo- 

je delo odgovoren občinski skupščini 
in ji mora poročati o svojem delu 
najmanj enkrat letno. 

12. člen 
Sklad nalaga svoja sredstva pri 

banki, ki vodi proračunsko poslova- 
nje občine Litija. Banka, kateri po- 
veri sklad finančno poslovanje, iz- 
vršuje sklepe sklada in vodi anuitet- 
no službo. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 010-11/65-1/1 
Datum; 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. 

188 
Na podlagi 66. in do 91. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Urad. 
list SFRJ št. 31/64, Urad. list SRS 
št. 36/64), uredbe o prispevkih za 
gozdne sklade (Ur. list LRS št. 31/62) 
in statuta občine Litija člen 1. in 4., 
člen 143 do 148, je skupščina občine 
Litija na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 24, mar- 
ca 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi gozdnega sklada 

občine Litija 

1. člen 
Ustanovi se gozdni sklad občine 

Litija (v nadaljnjem besedilu sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada se smejo upora- 

biti samo za pospeševanje gozdov v 
državljanski lastnini. Za pospeševa- 
nje gozdov se smatra predvsem goji- 
tev, varstvo ter vzdrževanje gozdov 
in gozdnih tal, obnova in rekonstruk- 
cija gozdov, urejanje gozdov, nova 
pogozdovanja (intenzivni nasadi), 
gradnja in vzdrževanje gozdnih poti, 
naprav in drugih objektov, razisko- 
valno delo v zvezi s temi nalogami 
in strokovno izpopolnjevanje gozdar- 
sko tehničnega kadra (AIT). 

Sredstva sklada se lahko dajejo 
kot krediti za nova pogozdovanja, 
vštevši melioracijo ustreznih zem- 
ljišč, za nabavo mehanizacije ter 
gradnjo gozdnih poti, naprav in dru- 
gih objektov, kot dotacija za goji- 
tev, varstvo in vzdrževanje gozdov, 
za urejanje gozdov, vzdrževanje 
gozdnih poti, naptav in drugih objek- 
tov ter za raziskovalno delo v zvezi 
s temi nalogami. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. Za obvez- 

nosti sklada jamči ustanovitelj 

4. člen 
Sklad ima statut; s statutom se 

določi organizacija in način poslo- 
vanja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi ga ob- 
činska skupščina, ki je sklad ustano- 
vila. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje 9 članov. Člane upravnega od- 
bora imenuje občinska skupščina na 
sejah obeh zborov, in sicer; 

— izmed zastopnikov prizadetih 
gospodarskih organizacij, ki se po- 
sredno ali neposredno ukvarjajo z 
vprašanji s področja gozdarstva; 

— zastopnikov občinske skup- 
ščine; 

— gozdnih posestnikov. 
Predsednik upravnega odbora se 

izvoli izmed članov upravnega od- 
bora. Mandatna doba članov uprav- 
nega odbora traja dve leti. 

6. člen 
Sredstva sklada so; 
1. predpisani prispevki od pose- 

kanega lesa za pospeševanje gozdov 
v državljanski lastnini v smislu do- 
ločil uredbe o prispevku za pospe- 
ševanje gozdov v državljanski last- 
nini (Urad. list LRS št. 20-189/61); 

2. odškodnine za gozdne škode; 
3. proračunske dotacije in druga 

sredstva, ki jih dajejo gospodarske 
organizacije; 

4. obresti od posojil, danih iz 
sklada; 

5. obresti od sredstev sklada, na- 
loženih pri banki; 

6. obresti od osnovnih sredstev 
sklada, ki so naložena pri banki; 

7. darila in druga volila; 
8. razni drugi dohodki. 

7. člen 
Vsa sredstva dosedanjega sklada 

se prenesejo kot dohodek v ta sklad. 

8. člen 
Upravno službo sklada opravlja 

organ občinske skupščine, ki je pri- 
stojen za gozdarstvo. Računovodska 
in administrativna dela pa opravlja 
sklad. 

9. člen 
Sredstva sklada se razporejajo z 

letnim finančnim načrtom. Finančni 
načrt in zaključni račun sprejme 
upravni odbor sklada. Upravni od- 
bor sklada mora predložiti finančni 
načrt in zaključni račun na vpogled 
občinski skupščini. 
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10. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada. 

11. člen 
Sklad nima lastne rezerve, po po- 

trebi jo lahko določi upravni odbor 
sklada. 

12. člen 
Za obveznosti sklada je odgovo- 

ren sklad z vsemi svojimi sredstvi. 

13. člen 
Upravni odbor sklada poroča o 

svojem delu svetu za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

14. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o ustanovitvi sklada (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, 
St. 73 z dne 29. 8. 1961, štev. odloka 
01/1-01-57/1-61). 

15. člen 
Pravice In obveznosti sklada, 

ustanovljenega z odlokom iz 1. od- 
stavka tega člena, se v celoti s sta- 
njem po zaključnem računu za leto 
19&1 prenesejo na novo ustanovljeni 
sklad. 

16. člen 
Ta odlok velja po objavi v »Glas- 

niku«, uporablja pa se od 1. januarja 
1965 dalje. 

Številka: 010-10/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungcrčar, 1. r. 

189 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciraivju družbeno političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Ur. list SRS 
št. 36/64), 1., 4. in 143. člena do 
148. člena statuta občine Litija, je 
Skupščina občine Litija na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 24. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za pospeševanje 
kulturno-tehnične in telesnovzgojne 

dejavnosti 

1. člen 
Ustanovi se sklad za pospeševa- 

nje kulturne, tehnične in telesno- 
vzgojne dejavnosti za območje ob- 
čine Litija. 

2. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

dotacije kulturnim, tehničnim in te- 
lesnovzgojnim dejavnostim. Sred- 
stev, danih za te namene iz sklada, 
ni treba vračati. 

3. člen 
Splad je pravna oseba. 

4. člen 
Sklad ima statut. S statutom skla- 

da se določita organizacija in način 
poslovanja sklada. 

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

5. člen 
S skladom upravlja upravni od- 

bor, ki Šteje 7 članov, Ciane uprav- 

nega odbora imenuje občinska skup- 
ščina na seji obeh zborov, in sicer: 

— enega izmed odbornikov ob- 
činske skupščine; 

— tri člane iz gospodarskih or- 
ganizacij ; 

člani upravnega odbora sklada 
so še; 

predsednik občinske zveze za te- 
lesno kulturo; 

predsednik občinskega odbora 
kulturno-prosvetnih društev; 

predsednik občinskega odbora 
ljudske tehnike. 

Predsednika upravnega odbora 
volijo člani upravnega odbora izmed 
sebe. 

Mandatna doba članov upravne- 
ga odbora traja dve leti. 

6. člen 
Dohodki sklada so: 
— dotacija iz proračuna druž- 

benopolitične skupnosti, ki je sklad 
ustanovila; 

— dotacije gospodarskih in dru- 
gih organizacij; 

— samoprispevki občanov in dru- 
gi dohodki. 

7. člen 
Sredstva do sedaj obstoječega skla- 

da za financiranje družbene dejav- 
nosti se v celoti prenesejo kot do- 
hodek v ta sklad. 

8. člen 
Administrativna in računovodska 

opravila sklada opravlja po dolo- 
čilih statuta sklada pristojni uprav- 
ni organ skupščine občine Litija. 

9. člen 
Sredstva sklada se razporejajo 

z letnim finančnim načrtom. Finanč- 
ni načrt in zaključni račun sprejme 
upravni odbor sklada. Upravni od- 
bor sklada mora predložiti finančni 
načrt in zaključni račun na vpogled 
občinski skupščini. 

10. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predsednik 
upravnega odbora sklada. 

11. člen 
Sklad nima lastne rezerve. 

12. člen 
Za obveznosti sklada je odgovo- 

ren sklad z vsemi svojimi sredstvi. 

13. člen 
Družbenopolitična skupnost, ki je 

sklad ustanovila, je odgovorna za ob- 
veznosti sklada samo do višine svo- 
jih dohodkov, ki so bili razporejeni 
med dohodke sklada takrat, ko je 
sklad prevzel obveznost. 

14. člen 
Upravni odbor sklada o svojem 

delu poroča vsaj dvakrat letno za 
kultumotelesno in tehnično dejav- 
nost pristojnim svetom skupščine ob- 
čine Litija. 

15. člen 
S tem odlokom preneha veljati 

odlok o ustanovitvi sklada za finan- 
ciranje družbenih dejavnosti občine 
Litija (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana št. 22/61 z dne 21. mar- 
ca 1961). 

Pravice in obveznosti sklada, 
ustanovljenega z odlokom iz 1. od- 
stavka tega člena, se v celoti s sta- 

njem po zaključnem računu za leto 
1964, prenesejo na novo ustanovljeni 
sklad. 

16. člen 
Ta odlok velja po objavi v »Glas- 

niku«, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1965 dalje. 

Številka: 010-9/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965. 

Predsednik 
skupžčine občine Litija: 

Stane Pungerčar, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 

190 
Na podlagi 35. Jn 107. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
in 68. člena zakonia d financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SR 
Sloveniiji (Uradni list SRS št. 36/64) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 31. 
marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za razvoj obrti, 

trgovine, gostinstva in turizma 

1. člen 
Ustanovi se sklad za razvoj obr- 

ti, trgovine, gostinstva in turizma na 
območju občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. Za svoje 

obveznosti je sklad odgovoren s 
svojimi sredstvi. 

3. člen 
Dohodki sklada so: 
1. prispevki, ki jih na podlagi 

zakonitih predpisov vplačujejo de- 
lovne organizacije js področja obrti, 
trgovine, gostinstva^ in turizma; 

2. prispevki, ki jih na osnovi za- 
konitih predpisov vplačujejo zaseb- 
ni lastniki s področja obrti, gostin- 
stva in turizma; 

3. prispevki družbeno-političnih 
skupnosti in delovnih organizacij, 

4. drugi dohodki. 
Prispevki delovnih organizacij in 

njihova višina se določajo z vsako- 
letnim družbenim planom občine. 
Prispevki zasebnih lastnikov se do- 
ločijo z ustreznim odlokom. 

Sklad lahko najema posojila. 

4. člen 
Sredstva sklada se lahko uporab- 

ljajo predvsem za vzdrževanje, mo- 
dernizacijo, rekonstrukcijo in novo- 
gradnjo objektov, ki služijo obrtni, 
trgovinski, gostinski in turistični 
dejavnosti. 

Sredstva sklada se praviloma da- 
jejo proti povračilu z obrestmi, le 
izjemoma brez povračila. Pogoje da- 
janja sredstev določi upravni odbor 
sklada. 

5. člen 
Dohodki in izdatki se določijo s 

finančnim načrtom za vsako leto. Za 

vsako leto se sprejema zaključni ra- 
čun 

-'.načni načrt sprejme upravni 
odbor sklada v skladu z družbenim 
planom, oziroma programom občine. L 

6. člen 
Sklad nalaga svoja sredstva pri 

denarnem zavodu, pri katerem ima 
proračunsko poslovanje občina Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik. 

7. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje sedem članov. 
Predsednika in člane upravnega 

odbora imenuje skupščina občine za 
dobo dveh let. 

8. člen 
Sklad ima statut. S statutom se 

določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. 

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

9. člen 
Upravni odbor je za svoje delo | 

odgovoren občinski skupščini in ji 
mora poročati o svojem delu občas- 
no, najmanj pa enkrat letno. 

10. člen 
Odredbodajalec za Izvrševanje 

finančnega načrta je predsednik 
upravnega odbora sklada ali član 
upravnega odbora, ki ga določi 
predsednik upravnega odbora. 

11. člen 
Nerazdeljena sredstva sklada za 

napredek obrti in nerazdeljena sred- 
stva sklada za pospeševanje gostin- 
stva in turizma se s tem odlokom J 
prenesejo na sklad za razvoj obrti, 
trgovine, gostinstva in turizma. 

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

lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi sklada za razvoj obrti, trgovi- 
ne, gostinstva in turizma (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št 
45-405/64). 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 1 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 021-14/65 
Datum: 31. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Jakofčič 1. r. 

VSEBINA 
182 Odlok o proračunu za 1. 1965 občin« 

Litija 
133 Odlok o sestav! in delovnem področju 

svetov skupfičine občine Litija 
184 Odlok o ukinitvi sklada za gradnjo 

komunalnih naprav občine Litija 
185 Odlok o ukinitvi sklada za socialne 

podpore, priznavalnine in preživnine 1 
občine Litija 

186 Odlok o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Litija 

187 Odlok o ustanovitvi občinskega gasii* 
skega sklada občine Litija 

188 Odlok o ustanovitvi gozdnega sklada 
občine Litija 

189 Odlok o ustanovitvi sklada za po- 
speševanje kulturno-tehnične in te- 
lesnovzgojne dejavnosti občine Litiji 

190 Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 
obrti, tr«ovine, gcrstlnstva in turlzmfl 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 


