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MESTNI SVET 

34 
Na podlagi 66. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti (Ur. list SFRJ 
št. 31/64), 4. člena temeljnega zakona 
o skladih rizika pri trgovskih pod- 
jetjih, ki trgujejo s kmetijskimi ži- 
vilskimi pridelki (Urad. list FLRJ 
št. 13/63 in SFRJ St. 12/65) ter 31. in 
50. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) je Mestni svet 
Ljubljana na svoji 1. seji dne 14. IV. 
1965 sprejel. 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi sklada rizika 
pri trgovanju s kmetijskimi 

živilskimi pridelki 

Odlok o ustanovitvi mestnega 
sklada rizika pri trgovanju s kmetij- 
skimi živilskimi pridelki v Ljubljani 
(Glasnik St. 41/64 z dne 30. junija 
1904) se spremeni In dopolni tako, 
da se prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi mestnega sklada rizika 

pri trgovanju z živilskimi 
kmetijskimi pridelki 

1. člen 
Ustanovi se mestni sklad rizika 

pri trgovanju z živilskimi kmetijski- 
mi pridelki v Ljubljani (v nadalj- 
njem besedilu: sklad), ki je sklad 
mesta Ljubljane. 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. Za svoje 

obveznosti je sklad odgovoren s 
svojimi sredstvi in posluje samo- 
stojno. 

3. člen 
Za opravljanje sklada veljajo na- 

Cela družbenega upravljanja. Organ 
družbenega upravljanja sklada je 
upravni odbor. 

4. člen 
Sklad ima statut. 
Način, kako sklad ustvarja sred- 

stva in kako posluje, organi, ki so 
upravičeni razpolagati s sredstvi in 
odgovorni za zakonitost in pravil- 
nost njihove uporabe, organi, ki so 
odgovorni za pravilnost računovod- 
ske službe in ravnanje s sredstvi ter 
druge zadeve in naloge, ki spadajo 
v delovno področje organov sklada; 
Pravice in dolžnosti organov sklada 
do ustanovitelja in uporabnikov nji- 
hovih sredstev, postopek za spreje- 
manje finančnega načrta in zaključ- 
nega računa sklada, način obvešča- 
nja javnosti o poslovanju sklada ter 
druga vprašanja, ki imajo pomen za 
samoupravljanje in poslovanje skla- 
da, se določijo s statutom sklada. 

Statut sklada sprejme upravni od- 
fcor, potrdi pa Mestni svet. 

5. člen 
Naloga in cilj sklada je zbiranje 

'n skrb za reden dotok finančnih 
Sredstev, preskrba mesta z živilski- 

mi kmetijskimi pridelki ter pomoč 
trgovskim in proizvajalnirn organi- 
zacijami, ki se ukvarjajo s preskrbo 
mesta. 

6. člen 
Trgovske in gospodarske organi- 

zacije, ki na območju mesta Ljub- 
ljana trgujejo z zelenjavo, sadjem in 
drugimi kmetijskimi živilskimi pri- 
delki, imajo sklade rizika, v katere 
izdvajajo 2 % svojega celotnega do- 
hodka, doseženega s prodajo teh pri- 
delkov. 

7. člen 
Dohodki sklada so: 

1. sredstva iz finančnega načrta me- 
sta Ljubljane; 

2. lastna sredstva: 
finančna sredstva in anuitete iz 

izravnalnega sklada okraja Ljublja- 
na za intervencije v proizvodnji in 
preskrbi z vrtninami (Glasnik 15/6i>) 

3. sredstva trgovskih organizacij: 
a) 90 % sredstev, ki jih vplaču- 

jejo v svoje sklade rizika trgovske 
delovne organizacije iz območja nie- 
sta, če vnaprej sklepajo pogodbe o 
nakupu kmetijskih živilskih pridel- 
kov s proizvajalnimi organizacijami; 

b) celotna sredstva sklada rizika 
trgovskih organizacij, ki ne sklepa- 
jo o nakuou pogodb živilskih kmetij- 
skih pridelkov s proizvajalnimi orga- 
nizacijami. 
4. Ostali dohodki. 

Sklad lahko najema posojila. 

8. člen 
Sklad krije razlike V ceni, ki na- 

stanejo pri prodaji kmetijskih živil- 
skih pridelkov samo tistim trgovskim 
podjetjem, ki živilsko kmetijske pri- 
delke nabavljajo in prodajajo izključ- 
no na podlagi vnaprej sklenjenih po- 
godb s kmetijskimi proizvajalnimi 
organizacijami o pridelavi, dobavi 
in ceni samo za količine, ki so po- 
trebne za preskrbo mesta Ljubljane. 

S sredstvi tistega dela sklada, ki 
ga prispeva Mestni svet iz svojega 
finančnega načrta, se lahko krijejo 
razlike v ceni tudi neposredno kme- 
tijskim proizvajalnim organizacijam, 
s katerimi sklene uprava trgov Ljub- 
ljana vnaprej pogodbo, da bodo v 
določenem času prodajala na ljub- 
ljanskem trgu določeno količino in 
vrsto kmetijskih živilskih pridelkov 
po vnaprej določenih cenah. 

9. člen 
Dohodki pod 1. točko in 2. točko 

7. člena se lahko uporabljajo za uspo- 
sabljanje preskrbovalnih in proizva- 
jalnih organizacij, ki preskrbujejo 
mesto Ljubljano s kmetijskimi ži- 
vilskimi pridelki praviloma v obliki 
kredita. 

Dohodki pod točko 3. 7. člena tega 
odloka se uporabljajo v skladu s 
temeljnim zakonom o skladih rizika 
pri trgovskih podjetjih, ki trgujejo 
z živilskimi kmetijskimi pridelki. 

10. člen 
Dohodki sklada se določajo in raz- 

porejajo s finančnim načrtom skla- 

da. Sredstva, ki so namenjena za 
usposabljanje preskrbovalnih proiz- 
vajalnih organizacij se razporejajo s 
finančnim načrtom sklada, v skladu 
z dolgoročnimi in kratkoročnimi pro- 
grami razvoja preskrbe mesta. 

Finančni načrt sklada sprejme 
upravni odbor. 

Finančni načrt predloži upravni 
odbor sklada v soglasje Mestnemu 
svetu. 

11. člen 
Po preteku leta se sestavi za- 

ključni račun sklada. 

Zaključni račun sklada sprejme 
upravni odbor in ga predloži v po- 
trditev Mestnemu svetu Ljubljana. 

12. člen 

Sklad ima rezervo. Višina rezer- 
ve in njena uporaba se določita s 
statutom sklada. 

13. člen 

Sklad nalaga svoja sredstva pri 
bančnem zavodu, pri katerem ima 
proračunsko poslovanje Mestni svet. 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 2. ssjo Mestnega sveta Ljubljana 

Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

sklicujem 
2. sejo Mestnega sveta Ljubljane, 

ki bo v sredo, dne 28. aprila 196S ob 16.30 v veliki sejni dvorani 
Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Odloki: 
a) o tržnem redu na živilskih trgih na drobno v Ljubljani; 
b) o ureditvi javnega mestnega potniškega prometa v Ljubljani; 
c) o napisih (firmah), svetlobnih reklamah ter razsvetljavi izložb in 

poslovnih, prostorov v Ljubljani; 
d) o ureditvi in načinu izobešanja zastav v Ljubljani; 
e) o ureditvi plakatiranja v Ljubljani; 
f) o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v Ljubljani; 
g) o javnem redu in miru. 

2. Odloki o spremembah odlokov: 
a) o ureditvi zimske službe v Ljubljani; 
b) o ureditvi cestnega prometa v Ljubljani; 
c) o obveznem odlaganju in odvažanju smeti ter odpadkov na ob- 

močju mesta Ljubljane; 
d) o vzdrževanju javne snage v Ljubljani. 

3. Potrditev sklepa odbora za urbanizem v zvezi z rekonstrukcijo OP 
»Zale«. 

4. Potrditev statutov: 
a) mestnega sklada za komunalno izgradnjo Ljubljana; 
b) mestnega sklada rizika pri trgovanju z živilskimi kmetijskimi 

pridelki. 
5. Odlok o podelitvi nagrad mesta Ljubljane za visoke dosežke v kulturi. 
6. Imenovanja; 

a) odborov Mestnega sveta Ljubljane ter komisije za predloge in 
pritožbe; 

b) štaba civilne zaščite za območje mesta Ljubljane. 

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

Številka: 06-029/65 
Datum; 22. aprila 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 
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14. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje 9 članov. Predsednika in člane 
upravnega odbora imenuje Mestni 
svet za dobo dveh let. Mestni svet 
Imenuje 4 člane upravnega odbora 
izmed svojih odbornikov, po enega 
člana na predlog vsake skupščine 
ljubljanskih občin. 

Predsednik upravnega odbora za- 
stopa mestni sklad kot pravna oseba. 

15. člen 
Upravni odbor sklada je dolžan 

poročati o svojem delu občasno naj- 
manj enkrat na leto Mestnemu svetu. 

16. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje 

finančnega načrta je predsednik 

upravnega odbora sklada ali član 
upravnega odbora, ki ga določi 
upravni odbor. 

17. člen 

Administrativne, tehnične in fi- 
nančne posle sklada opravljajo stro- 
kovne službe Mestnega sveta. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 010-026/65 
Datum: 14. aprila 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 
ing. Marjqn Teplna, 1. r. 

OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

CERKNICA 

/ 191 
Na podlagi 5. in 47. člena uredbe 

i o povračilu potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Urad. list FLRJ 
žt. 9/60, 15/61, 24/61, 10/62, Urad. list 
SFRJ št. 20/64, 25/64 in Ur. list SRS 
št. 30/64) ter 90. člena statuta občine 
Cerknica je skupščina občine Cerk- 
nica na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti dne 
25. decembra 1964 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi 

odloka o določitvi višine dnevnic 
sa službena potovanja, nadomestila 
za ločeno življenje in kilometrino 
za uslužbence organov občinske 

skupščine Cerknica 

1. člen 
6. člen odloka o določitvi dnevnic 

za službena potovanja, nadomestila 
za ločeno življenje in kilometrino za 
uslužbence organov skupščine občine 
Cerknica, objavljenega v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
št. 10/64, se spremeni in dopolni ta- 
ko, da se glasi; 

Uslužbenci občinskih organov 
imajo po 14. členu uredbe o povra- 
čilu potnih in drugih stroškov jav- 
nih uslužbencev pravico do kilome- 
trine, ki znaša: 

— za dvokolo 18 dinarjev, 
— za m jtorno kolo 25 dinarjev, 
— za osebni avto 50 dinarjev 

za vsak prevoženi kilometer. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v »Glasniku«. 

ODLOK 
. o spremembi odloka o občinskem 

prometnem davku v občini 
Grosuplje 

1. člen 
Odlok o občinskem prometnem 

davku v občini Grosuplje, ki je bil 
objavljen v »Glasniku« št. 9/64 z dne 
9. marca 1965, se spremeni tako, da 
se II. tarifa — del C splošne tarife 
pod zap. št. 1 — od prometa v trgo- 
vini namesto stopnje 6 % postavi 
stopnjo 4 %. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja 
pa se od 17. marca 1965. 

Številka: 421-5/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

Številka: 1/1-114-1/65 
Datum: 21. aprila 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA 

GROSUPLJE 

192 
Na podlagi 92. člena statuta ob- 

čine Grosuplje (Glasnik št. 39/64), 
111. točke V. dela tarife prometnega 
davka (Ur. list SFRJ št. 25/62, 29/62, 
40/62, 42/62, 64/62, 51/62, 53/62, 12/63, 
44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 13/64 in 24/64) 
je skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti dne 24. marca 
1965 sprejela 

193 
Na podlagi 7. b) in 7. d) člena 

temeljnega zakona o sodnih taksah 
(Urad. list FLRJ št. 16/60 in SFRJ 
št. 10/65) ter 92. člena statuta občine 
Grosuplje (Glasnik št. 39/64) je skup- 
ščina občine Grosuplje na seji dne 
21. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o občinskih sodnih taksah 

1. člen 
V postopkih pred občinskim sodi- 

ščem na Grosupljem se plačuje ob- 
činske sodne takse po tem odloku. 

2. člen 
Za postopke, vloge in dejanja 

pred Občinskim sodiščem na Grosup- 
ljem se plačuje občinske sodne takse 
po taksni tarifi temeljnega zakona 
o sodnih taksah. 

3. člen 
Glede nastanka in oprostitev taks- 

nih obveznosti, pobiranja in povr- 
nitve taks, ugotavljanja vrednosti za 
plačilo taks in v vseh ostalih postop- 
kih sodišče smiselno uporablja do- 
ločbe temeljnega zakona o sodnih 
taksah. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 423-6/65-1/1 
Datum: 21. aprila 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

list SFRJ št. 14/65) in 92. člena sta- 
tuta občine Grosuplje »(Glasnik« 
št. 39/64) je skupščina občine Gro- 
suplje na seji dne 21. aprila 1965 
sprejela 

ODLOK 
o občinskih upravnih taksah 

1. člen 
V postopkih iz pristojnosti občin- 

skih organov ee plačuje občinske 
upravne takse po tem odloku. 

2. člen 
Za spise in dejanja v upravnih 

stvareh ter za druge predmete in de- 
janja se pri občinskih organih, delov- 
nih in drugih organizacijah, kadar te 
v okviru javnih pooblastil odločajo 
v upravnih stvareh na zahtevo 
strank, plačuje občinske upravne ta- 
kse po tarifi temeljnega zakona o 
upravnih taksah. 

3. člen 
Glede nastanka in oprostitev taks- 

nih obveznosti, pobiranja in povr- 
nitve taks, zastaranja taks in v vseh 
ostalih postopkih se pri izvajanju 
tega odloka smiselno uporablja do- 
ločbe temeljnega zakona o upravnih 
taksah. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 423-5/65-1/1 
Datum: 21. aprila 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

194 
Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o upravnih taksah (Uradni 

195 
Na podlagi 159. člena statuta ob- 

čine Grosuplje in 1., 2. in G. člena 
zakona o prenehanju veljavnosti 
splošnega zakona o stanovanjskih 
skupnostih (Urad. list SFRJ št. 31/64) 
je skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 24. marca 1905 spre- 
jela 

ODLOK 
o potrditvi sklepov zborov volivcev 

o ustanovitvi krajevnih skupnosti 
in o določitvi njihovih območij 

1. člen 
Potrdijo se sklepi zborov voliv- 

cev o ustanovitvi krajevnih skupno- 
sti in o določitvi njihovih območij: 

1. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Ambrus«, ki so jo ustano- 
vili volivci na zboru volivcev v Am- 
brusu dne 22. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Ambrus, Bakerc, Višnje, 
Brezovi dol, Primča vas, Kamni vrh 
pri Ambrusu, Kal, Veliki Korinj in 
Mali Korinj. 

2. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Dob«, ki so jo ustanovili 
volivci na zboru volivcev v Dobu dne 
26. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Dob pri Šentvidu, Breg 
pri Dobu, Sela pri Dobu, Podboršt, 
Škofije, Boga vas, Pokojnica, Velike 
Pece, Male Pece, Hrastov dol, Trno- 
vlca, Lučarjev kal. Rdeči kal in Sad. 

3. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Grosuplje«, ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev na 
Grosupljem dne 20. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Grosuplje, Blato, Brezje, 
Brvace, Hrastje pri Grosupljem, Pe- 
rovo, Jerova vas, Gatina in Spod. 
Duplice. 

4. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Ilova gora«, ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev v 
Ilovi gori dne 29. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Velika Ilova gora. Mala 
Ilova gora in Gabrje pri Ilovi gori. 

5. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Ivančna gorica«, ki so jo 
ustanovili volivci na zboru volivcev 
v Ivančni gorici dne 16. februarja 
1965. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Ivančna gorica. Malo Hu- 
do, Stranska vas ob Višnjici, Spod. 
Draga, Mleščevo, Studenec pri Ivanč- 
ni gorici, Mrzlo polje, Skrjanče, Malo 
Crnelo, Veliko Crnelo in Gorenja vas. 

6. Sklep o ustanovitve Krajevne 
skupnosti »Dobrepolje«, ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev v 
Vidmu dne 6. decembra 1964 in vo- 
livci na zboru volivcev v Kompo- 
Ijah dne 15. decembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega naselja: Videm, Podpeč, Pod- 
gorica, Zagorica, Predstruge, Hočevje, 
Mala vas, Cesta, Zdenska vas, Kom- 
polje, Bruhanja vas, Podgora in Vo- 
dice. 

7. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Krka«, ki so jo ustanovili 
volivci na zboru volivcev na Krki 
dne 10. decembra 1964, 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Krka, Ravni dol, Gradi- 
šček, Trebnja gorica. Znojile pri 
Krki, Krška vas, Podbukovje, Laze 
nad Krko, Vel. Lese, Male Lese in 
Gabrovčec. 

8. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Mlačevo«, ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev na 
Mlačevem dne 26. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Vel. Mlačevo, Malo Mla- 
čevo, Zagradec pri Grosupljem tef 
zaselek Lobček. 

9. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Muljava«, ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev na 
Muljavi dne 24. novembra 1885. 
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Območje krajevne skupnosti ob- 
i sega vasi; Muijava, Maie Vrhe, Ve- 

like Vrhe, Leščevje, Mevce, Oslica, 
Potok pri Muljavi, Bojanji vrh. Vel, 
Kompolje, Male Kompolje, Sušica in 
Trebež. 

10. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Polica«, ki so jo ustano- 
vili volivci na zboru volivcev na Po- 
lici dne 22. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Polica, Mali Konec, Go- 
renja vas pri Polici, Troščine, Dole- 
nja vas pri Polici, Blečji vrh, Kož- 
Ijevec, Peč, Velika Stara vas. Mala 
Stara vas, Zg. Duplice in Dole pri 
Polici. 

11. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Ponikve«, ki so jo usta- 

. novili volivci na zboru volivcev v 
i Ponikvah dne 6. decembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vas Ponikve. 

12. Sklep o ustanovitvi krajevne 
' skupnosti »Podtabor«, ki so jo usta- 
> novili volivci na zboru volivcev v 

Podtaboru dne 22. novembra 1964. 
Območje krajevne skupnosti ob- 

sega vasi: Mala vas, Podtabor, Bičje, 
Pece, Podgorica pri Podtaboru, Po- 
nova vas, Cerovo, Udje, Vino, Gornji 
Rogatec, Vrbičje in Medvedica (del). 

13. Sklep o ustanovitvi krajevne 
skupnosti »Račna«, ki so jo ustano- 

' vili volivci na zboru volivcev v Rač- 
ni dne 19. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
; sega vasi: Vel. Račna, Mala Račna, 

Predole in Cušperk. 
14. Sklep o ustanovitvi Krajevne 

skupnosti »Spodnja Slivnica«, ki so 
jo ustanovili volivci na zboru voliv- 

i cev v Sp. Slivnici dne 22. novem- 
bra 1964. 

3 Območje krajevne skupnosti ob- 
5 sega vas Sp. Slivnica. 
/ 15. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
i skupnosti »Staro apno«, ki so jo 

Ustanovili volivci na zboru volivcev 
v Starem apnu dne 22. novembra 
1964. 

1. Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Staro apno, Rožnik, Vel. 

3 ! Lipijene, Male Lipljene, Železnica, 
;. Medvedica (del). 
e 16. Sklep o ustanovitvi Krajevne 

skupnosti »Stična«, ki so jo ustano- 
v 

1 vin volivci na zboru volivcev v 
_ i Stifni dne 25. novembra 1964. 
- j Območje krajevne skupnosti ob- 

sega vasi: Stična, Gabrje pri Stični, 
Vir pri Stični, Mala Dobrava, Mct- 
naj, Obolno, Planina, Osredek nad 
Stično, Debeče, Poljane pri Stični, 
Mala Goričica, Pristava nad Stično, 
Mekinje nad Stično in Dobrava pri 
Stični. 

17. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
6 1 skupnosti »Šmarje«, ki so jo usta- 
li i novili volivci na zboru volivcev v 
:i Srnarju dne 22. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
i- ! SeRa vasi: Razdrto, Tlake, Gajniče, 
i- Mali vrh pri Šmarju, Veliki vrh pri 
•i Šmarju, Podgorica pri Šmarju, Pa- 
e radišče, Zgor. Slivnica, Smarje-Sap, 
n ^uda Polica, Sela pri Šmarju in 

Cikava. 
e 18. Sklep o ustanovitvi Krajevne 

^upnosti »Šentvid pri Stični«, ki so 
a J0 ustanovili volivci na zboru voliv- Cev v Šentvidu pri Stični dne 10. de- 

cwnbra 1964. 
Območje krajevne skupnosti ob- 

Ir i>e?a vasi: Šentvid pri Stični, Griže, 
Pristavlja vas, Petrušnja vas. Velike 
^ešnjice. Male Cešnjice, Veliki Kal, 

ie ^ali Kal, Grm, Radohova vas, Sela 
i- Pri Radohovi vasi, Sentpavel na Do- 
ia enjskem, Zaboršt pri Šentvidu, Glo- 

eovica, Artiža vas In Vrhpolje. 

19. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Temenica« ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev v 
Temenici dne 22. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Šentvid pri Stični, Griže, 
gošče, Videm pri Temenici, Praproče 
pri Temenici, Dolenja vas pri Te- 
menici, Pungert, Male Dole pri Šent- 
jurju, Vel. Dole pri Šentjurju, Brat- 
nice, Sentjurje in Breg pri Velikem 
Gabru. 

20. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Zagradec«, ki so jo usta- 
novili volivci na zboru volivcev v 
Zagradcu, dne 29. januarja 1965. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Zagradec, Breg pri Za- 
gradcu, Cešnjice pri Zagradcu, Vel. 
Reberce, Male Reberce, Valična vas, 
Tolčane, Gabrovka pri Zagradcu, 
Kitni vrh, Ružina, Kuželjevec, Grin- 
tavec, Malo Globoko, Veliko Glo- 
boko, Marinča vas in Dečja vas. 

21. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Višnja gora«, ki so jo 
ustanovili volivci na zboru volivcev 
v Višnji gori dne 22. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Dedni dol. Gorenje Brezo- 
vo, Kamno brdo. Kriška vas, Lesko- 
vec. Nova vas, Peščenik, Podsmreka, 
Polje pri Višnji gori. Pristava pri 
Višnji gori, Sela pri Višnji gori, 
Sp. Brezovo, Stari trg. Višnja gora, 
Vel. Dobrava, Vrh pri Višnji gori, 
Zavrtače, Zg. Draga. 

22. Sklep o ustanovitvi Krajevne 
skupnosti »Žalna«, ki so jo ustano- 
vili volivci na zboru volivcev v Žalni 
dne 22. novembra 1964. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega vasi: Žalna, Plešivica pri Žalni, 
Luče, Vel. Loka pri Višnji gori in 
Mala Loka pri Višnji gori. 

2. člen 
Krajevne skupnosti so pravne 

osebe. 
Najvišji organi krajevnih skup- 

nosti so sveti krajevne skupnosti. 

3. člen 
Krajevne skupnosti imajo svoje 

statute, ki jih sprejmejo zbori voliv- 
cev krajevnih skupnosti. 

Statute krajevnih skupnosti po- 
trdi občinska skupščina. 

4. člen 
Krajevne skupnosti določijo s svo- 

jimi statuti obseg in področje dejav- 
nosti ter svoje organe in njihove 
naloge. 

5. člen 
Krajevne skupnosti sprejmejo 

svoj program razvoja, upoštevajoč 
smernice občinske skupščine za na- 
črt razvoja občine. 

V skladu s programi razvoja iz- 
delajo krajevne skupnosti svoje last- 
ne načrte dela, ki jih potrdijo zbori 
volivcev krajevnih skupnosti. 

6. člen 
Krajevna skupnost Grosuplje, ki 

obsega tudi dosedanje območje Sta- 
novanjske skupnosti Grosuplje pre- 
vzame vsa sredstva, pravice in dolž- 
nosti te stanovanjske skupnosti, ki 
preneha z delom 31. marca 1965. 

Z istim dnem preneha z delom 
stanovanjska skupnost Ivančna go- 
rica. Svet skupščine občine Grosup- 
lje za družbeni načrt in finance se 
pooblasti, da dokončno odloči, na 
koga preidejo pravice in obveznosti 
te stanovanjske skupnosti. 

7. člen 
Krajevne skupnosti začnejo po- 

slovati 1. aprila 1965. 

в. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 
objavi v Glasniku. 

Številka: 552-3/65-1/1 
Datum: 24. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 

196 
POPRAVEK 

poročila o izidu volitev 

V poročilu o izidu volitev od- 
bornikov zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik, ki je objavljeno v »Glasniku« 
št. 17/151-65 je pod 4. točko pomo- 
toma objavljeno napačno ime izvo- 
ljenega odbornika Vlada Bogoviča, 
ker je bil izvoljen Ivan Hozjan. 

Izvolitev se pravilno glasi: 
»Za odbornika je izvoljen Ivan 

Hozjan, ki je dobil 138 glasov.« 

Številka: 020-31/65 
Datum: 21. aprila 1965 

Občinska volilna komisija: 
Predsednik 

Milko Dobravec, 1. r. 
Tajnik 

Jože Gornik, 1. r. 
Član 

Dušan Jclušič, 1. r. 

197. 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubijana-Vič-Rudnik z dne 
4. aprila 1964, 1. in 5. člena temelj- 
nega zakona o upravnih taksah (Ur. 
list SFRJ št. 14/65) je skupščina ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 21. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o upravnih taksah 

1. člen 
Skupščina občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik uvaja upravne takse za spise 
in dejanja v upravnih stvareh pri 
občinskih organih. 

2. člen 
Za spise in dejanja iz pristojno- 

sti organov občine se uporabljata ne- 
posredno temeljni zakon o upravnih 
taksah in njegova taksna tarifa (Ur. 
list SFRJ št. 14/65). 

3. člen 
Ta odlok velja z dnem objave 

v »Glasniku«. 

Številka: 423-66/65 
Datum: 21. aprila 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

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

198 
Na podlagi 211. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik z dne 
4. aprila 1964 in po sklepu zborov 
volivcev je Skupščina občine Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik na seji občinskega 

zbora In zbora delovnih skupnosti 
dne 21. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi območij, za katera so 

ustanovljene krajevne skupnosti 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Vič-Rudnik so ustanovili občani na 
zborih volivcev krajevne skupnosti 
kot samoupravne skupnosti občanov 
za območja, ki so določena v tem 
odloku. 

2. člen 
Krajevne skupnosti, ki so jih 

ustanovili občani, so: 
1. Krajevna skupnost »KRIM- 

RUDNIK« v Ljubljani. 
Skupnost obsega del mostnega 

območja občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na desnem bregu Ljubljanice do 
vključno Črna vas in Lipe v celoti. 

2. Krajevna skupnost »TRNOVO« 
v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od Šentjakobskega mostu po 
Cojzove cesti do Goiiupove ulice, po 
sredini Gorupove ulice do Grada- 
ščice, levo po Gradaščici do cerkve, 
od tu naravnost do spomenika NOB 
pri Ftiziološki kliniki in na cesto 
v Mestni log, po sredini ceste v Mest- 
ni log do Zelene poti, po levi strani 
Zelene poti do Malega grabna, desno 
po Malem grabnu, od tu levo, pri 
št. 90 čez Cesto dveh cesarjev pravo- 
kotno do Ljubljanice in po njej do 
Šentjakobskega mostu. 

3. Krajevna skupnost »KOLEZI- 
JA« v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od Trnovskega mostu pri cerkvi 
po desni strani Gradaščice, zavije 
levo pred št. 73 Mencingerjeva ulica, 
na Gerbičevo ulico in za Veterinar- 
sko fakulteto preko Gerbičeve ulice 
ob športnem igrišču, na koncu igrišča 
zavije levo in teče naravnost na 
Cesto v Mestni log tako, da je vklju- 
čena tudi h. št. 30 Ceste v Mestni 
log, od tu gre naravnost na Mali gra- 
ben, levo po Malem grabnu do Ze- 
lene poti in od tod po meji kra- 
jevne skupnosti Trnovo do Trnov- 
skega mostu. 

4. Krajevna skupnost »MILAN 
CESNIK« v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka po Tobačni ulici, ob meji ob- 
čine Center do železniške proc;e 
Ljubljana—Trst. zavije levo po že- 
lezniški progi do Bobenčkove ulice, 
levo po Bobenčkovi ulici ter narav- 
nost preko Tržaške ceste v Vrhovni- 
kovo ulico, po sredini Vrhovnikove 
ulice do Gradaščice, zavije levo po 
Gradaščici do Gorupove ulice, teče 
po sredini Gorupove ulice do meje 
občine Ljubl.iaan Center in po tej 
meji do Tobačne ulice. 

5. Krajevna skupnost »MALCI 
BELIC« v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mostnega 
območja Ljubljane. Meja poteka od 
železniškega prelaza na Bobenčkovi 
ulici in teče po železniški progi do 
Malega grabna, levo po Malen grab- 
nu, za Plutalom naravnost do Ljub- 
ljanice tako, da zajame vse hiše Ce- 
ste v Gorice. Dalje teče ob Liublja- 
nicl v smeri toka do meje KS Trnovo 
in gre dalje ob meji krajevne skup- 
nosti Trnovo, Kolezija in Milan Ces- 
nik do železniškega prelaza na Bo- 
benčkovi ulici. 

6. Krajevna skupnost »ROŽNA 
DOLINA« v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od železniškega prelaza Erjav- 
čeva cesta—Večna pot in teče vzdolž 
železniške progi Ljubljana—Trst do 



138 GLASNIK 

Ceste na Brdo, po Cesti na Brdo do 
Jamnikarjeve ulice, od tu po Jamni- 
karjevi ulici do GUnščice, po Giin- 
ščici do mostu ceste, ki vodi od Već- 
ne poti na Brdo, po tej cesti do 
Večne poti in po njej do meje občine 
Šiška, dalje zavije po meji občine 
Šiška in Center do železniškega pre- 
laza Večna pot—Erjavčeva cesta. 

7. Krajevna skupnost »VlC« v 
Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od Dolgega mostu po železniški 
progi proti Ljubljani do Ceste na 
Brdo, po Cesti na Brdo do Jamnikar- 
jeve ulice, po Jamnikarjevi ulici do 
GUnščice, po GUnščici proti toku do 
meje Krajevne skupnosti Brdo, za- 
vije levo po meji KS Brdo in teče 
po tej meji do meje KS Vrhovci, za- 
vije levo po meji krajevne skupnosti 
Vrhovci in teče do Malega grabna 
ter po Malem grabnu do Dolgega 
mostu, 

8. Krajevna skupnost »BRDO« v 
Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od tromeje Vrhovci-Vič-Brdo za 
opekarno Vič naravnost do GUnščice, 
tako da seka Cesto na Brdo za h. 
št. 84, zavije levo po GUnščici proti 
toku do mostu ceste Brdo—Večna 
pot in po tej cesti do meje občine 
Šiška, zavije levo po tej meji proti 
opekarni INDOP ter pred opekarno 
po meji mestnega območja do meje 
KS Vrhovci, po meji KS Vrhovci do 
izhodišča tromeje Vrhovci-Vič-Brdo. 

9. Krajevna skupnost »VRHOV- 
CI« v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
ebmočja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od krii'išča železniške proge 
in Ceste Dolomitskega odreda proti 
severu tako. da vključuje obrat Vič 
Ljubljanskih opekarn, zavije levo 
po Cesti na Vrhovce in po njej do 
nove Ceste na Bokalce, naravnost 
čez cesto za potrošniškim centrom 
na mejo k. o. Sujica in po njej pod 
Domom na Bokalcih ter gre tako, da 
vključi Bokalški grad do meje mest- 
nega območja Ljubljane in po tej 
meji do sotočja Gradaščica-Horjul- 
Sčica ter do jezu Malega grabna, da- 
lje ob Malem grabnu v smeri toka 
Malega grabna, od tu levo do bivše 
mitnice št. 47 Cesta Dolomitskega 
odreda in po tej cesti na izhodišče 
v železniškem križišču—industrijski 
tir. 

10. Krajevna skupnost »KOŽAR- 
JE« v Ljubljani. 

Skupnost obsega del mestnega 
območja Ljubljane. Njena meja po- 
teka od Dolgega mostu po Malem 
grabnu proti toku do meje mestnega 
območja, zavije levo in teče po tej 
meji preko Tržaške ceste in želez- 
niške proge do Curnovca in po Cur- 

novcu do meje KS Malči Belič ter po 
tej meji do Dolgega mostu. 

11. Krajevna skupnost »LAV- 
RICA«. 

Območje skupnosti obsega nase- 
lja: Lavrica, Daljna vas, Srednja vas. 
Orle, Babna Gorica in Sela v celoti. 

12. Krajevna skupnost »ŠKOF- 
LJICA«. 

Območje skupnosti obsega kata- 
strske občine Lanišče, Pijava Gorica, 
Vino — del z naseljem Drenik in 
k. o. Gradišče, vsa naselja oziroma 
prebivalce območja teh katastrskih 
občin. 

13. Krajevna skupnost »2ELIM- 
LJE«. 

Območje skupnosti obsega naselja 
k. o. Zelimlje. 

14. Krajevna skupnost »IG«. 
Območje skupnosti obsega naselja 

katastrskih občin Ig, Dobravica, Iška 
Loka in Iška vas. 

15. Krajevna skupnost »TOMI- 
SELJ«. 

Območje skupnosti obsega naselja 
katastrske občine Tomišelj. 

16. Krajevna skupnost »GOLO«. 
Območje skupnosti obsega naselja 

katastrskih občin Golo in Zapotok. 
17. Krajevna skupnost »VELIKE 

LASCE«. 
Območje skupnosti obsega naselja 

katastrskih občin Velike Lašče, Dvor- 
ska vas, Lužarji, Ulaka in Turjak — 
del z naseljem Male Lašče in Rašica. 

18. Krajevna skupnost »TURJAK«. 
Območje skupnosti obsega kata- 

strsko občino Turjak razen naselij 
Male Lašče in Rašica ter naselja 
Mali Osolnik in Javorje v k. o. Osol- 
nik. 

19. Krajevna skupnost »ROB«. 
Območje skupnosti obsega kata- 

strske občine Selo pri Velikih La- 
ščah, Krvavo peč in Osolnik — del 
z naselji Dolščaki, Knej, Lazi, Pod- 
log in Veliki Osolnik. 

20. Krajevna skupnost »BREZO- 
VICA«. 

Območje skupnosti obsega naselje 
Brezovica. 

21. Krajevna skupnost »VNANJE 
GORICE«. 

Območje skupnosti obsega naselje 
Vnanje Gorice. 

22. Krajevna skupnost »NOTRA- 
NJE GORICE«. 

Območje skupnosti obsega naselje 
Notranje Gorice. 

23. Krajevna skupnost »PRESER- 
JE«. 

Območje krajevne skupnosti ob- 
sega katastrske občine Jezero, Kam- 
nik, Preserje in naselje Podpeč k. o. 
Brezovica. 

24. Krajevna skupnost »RAKIT- 
NA«. 

Ljubljana št. 16-156) in odlok o spre- 
membi in dopolnitvi odloka o krajev- 
nih skupnostih 2 dne 10. avgusta 
1962 (Glasnik okraja Ljubljana 
ŠL 58-556). 

Številka; 021-34/64. 
Datum: 21. aprila 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

ing. Slavko Jukofčič 1. r. 

Območje skupnosti obsega kata- 
strsko občino Rakitna. 

25. Krajevna skupnost »DOBRO- 
VA« pri Ljubljani. 

Območje skupnosti obsega kata- 
strske občine Dobrova, Sujica, in 
naselja Pocfsmreka, Draževnik, Ra- 
zori in Komanija k. o. Podsmreka. 

26. Krajevna skupnost »HOR- 
JUL«. 

Območje skupnosti obsega kata- 
strske občine Horjul, Vrzdenec, Bu- 
tajnova, Zažar, naselje Planina nad 
Horjulom k. o. Črni vrh — del in 
naselje SentjoSt nad Horjulom v k. 
o. St, Joit — del. 

27. Krajevna skupnost »POLHOV 
GRADEC«. 

Območje skupnosti obsega kata- 
strske občine Polhov Gradec, Selo 
pri Polhovem Gradcu, Babno goro in 
Setnik. 

28. Krajevna skupnost »ČRNI 
VRH«. 

Območje skupnosti obsega kata- 
strsko občino Črni vrh, razen na- 
selja Planina nad Horjulom. 

3. člen 
Dosedanje stanovanjske skupno- 

sti, ustanovljene na območju mesta 
Ljubljane občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik prenehajo poslovati z dnem 
31. marca 1965. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 1. I. 
1965 dalje. 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 
preneha veljati odlok občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Vič-Rud- 
nik o krajevnih skupnostih z dne 
27. januarja 1962 (Glasnik okraja 

Zaključni račun ELEKTROTEHNIČNE DELAVNICE, Domžale 
aktiva BILANCA na dan 31. elecemhnt 19вг PASIV^ 

VSEBINA 
Vabilo na 2. sejo Mestnega sveta Ljub- 
Цапа. 

M Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada rizika pri 
trgovanju s kmetijskimi živilskimi 
pridelki Mestnega sveta. 

191 Ocflok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi višine dnevnic za 
službena potovanja, nadomestila z8 

ločeno življenje in kilometrino za 
uslužbence organov občine Cerknica« 

192 Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku občine Gro- 
suplje. 

193 Odlok o občinskih sodnih taksah ob- 
čine Grosuplje. 

194 Odlok o občinskih upravnih taksati 
občine Grosuplje. 

195 Odlok o potrditvi sklepov zborov ve 
volivcev o ustanovitvi krajevnih skup" 
nosti in o določitvi njihovih območij 
občine Grosuplje. 

196 Popravek poročila o izidu volite1' 
skupščine občine LJublJana-Vič-Hod" 
nik. 

197 Odlok o upravnih taksah občin® 
LJ ublJana-Vič-Rudnik. 

Ш Odlok o določitvi območij, za kateri 
so ustanovljene krajevne skupnost 
občine LJublJana-Vič-Rudnlk. 

ineseU 
w »no dir 

( Osnovna sredstva 
l. Sedanja vrednost osnov- 

nih sredstev 
a. Sediinja vrednost sredstev 

skupne porabe 
U Druge oblike iredstev 

1 Banka № blagnlna 
4 Kupci in druge terjatve 
5. Zaloge 
I. Druga aktiva 

SKUPAJ 

1.451 

6.980 
396 

2.537 
468 

11.834 

/-i. P 
Sf Postavka Znese* 

v 000 din 

L vin ualnin «redstei 
i Poslovni sklad 
г Sklad skupne porabe 
1 Rezervni skald in drugi 

i kladi 
11. Druge oblike virov 

»redstev 
t Krediti pri banki 
5 Dobavitelji in druge ob- 

veznosti 
e Druga pasiva 

J.013 
1.304 

70 

194 

3.429 
3.822 

11.834 

Votfia računovodstva: 
Mrrjam Beden 

Piedaeonili UO. Direktor: 
Vinko TrojanSek 


