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GliASU IK 

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

LJANA 

LJUBLJANA, 15. MAJA 1965 LET0 XII., ST. 25 

MESTNI SVET 

Na osnovi 71. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti (Ur. list SFRJ 
št. 31/64) je upravni odbor sklada 
rizika pri trgovanju s kmetijskimi- 
živilskiml pridelki sprejel na svoji 
seji, dne 21. aprila 1965 

STATUT 
mestnega sklada rizika pri trgovanju 

z živilskimi kmetijskimi pridelki 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Mestni sklad rizika pri trgovanju 

Z živilskimi kmetijskimi pridelki (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je usta- 
novljen z odlokom Mestnega sveta 
Ljubljana (Glasnik št. 23/65). 

2. člen 
Naloga sklada je, da zaradi boljše 

preskrbe mesta z živilskimi kme- 
tijskimi pridelki vzpodbuja s svojimi 
finančnimi sredstvi pridelovanje in 
promet pridelkov, ki so namenjeni 
potrošnikom mesta Ljubljane ter 
nudi pomoč trgovskim in proizva- 
jalnim organizacijam, ki se ukvar- 
jajo s preskrbo mest« z živilskimi 
kmetijskimi pridelki. 

3. člen 
Naziv sklada je Mestni sklad ri- 

zika pri trgovanju z živilskimi kme- 
tijskimi pridelki. 

Sedež sklada je v Ljubljani. 
Sklad ima svoj pečat in štampilj- 

ko z nazivom in sedežem sklada. 

4. člen 
Sklad se financira po predpisih, 

ki veljajo za financiranje samostoj- 
nih zavodov. 

5. člen 
S skladom upravlja upravni od- 

bor sklada. Sklad je pravna oseba, 
ki jo predstavlja in zastopa predsed- 
nik upravnega odbora. 

6. člen 
Dohodki sklada so; 
1. sredstva iz finančnega načrta 

fnesta Ljubljane; 
2. lastna sredstva; finančna sred- 

stva in anuitete iz izravnalnega skla- 
da okraja Ljubljana za intervencijo 
v proizvodnji in preskrbi z vrtnina- 
ma (Glasnik št. 15/65); 

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

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

b) celotna sredstva sklada rizika 
trgovskih organizacij, ki ne skle- 
Pajo o nakupu pogodb živilskih pri- 
delkov s proizvajalnimi organizaci- 
jami; 

4. ostali dohodki. 
Sklad lahko najema posojila. 

7. člen 
Sredstva sklada se dajejo trgov- 

skim in kmetijskim proizvajalnim 
organizacijam ob pogojih 8. člena od- 
loka o skladu rizika pri trgovanju s 
kmetijskimi živilskimi pridelki ter 
9. člena istega odloka. 

Finančna sredstva tega sklada se 
dajejo ob pogojih 8. člena istega od- 
loka praviloma brez vračanja, sred- 
stva iz 9. člena tega odloka se da- 
jejo praviloma v obliki kreditov, na 
podlagi finančnega načrta sklada ter 
dolgoročnega programa razvoja pre- 
skrbe mesta Ljubljane. 

II. Upravljanje sklada 

8. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje 9 članov. Predsednika in člane 
upravnega odbora imenuje Mestni 
svet za dobo 2 let. Mestni svet ime- 
nuje 4 člane upravnega odbora iz- 
med svojih odbornikov, po enega 
člana pa na predlog vsake skupščine 
ljubljanskih občin. 

9. člen 
Mandatna doba predsednika in 

članov upravnega odbora traja dve 
leti. Vsako leto se izmenj^ polc>vica 
članov. Upravni odbor na seji od- 
loči, katerim članom preneha man- 
dat po preteku prvega leta. 

10. člen 
Upravni odbor odloča na sejah. 

Seje sklicuje in vodi predsednik 
upravnega odbora, v njegovi odsot- 
nosti pa namestnik, ki ga izvoli 
upravni odbor izmed svojih članov. 
Sklep upravnega odbora je velja- 
ven, če je na seji navzočih najmanj 
polovica vseh članov in če zanj gla- 
suje vsaj polovica vseh. prisotnih 
Članov. 

11. člen 
Seje upravnega odbora se sklicu- 

jejo po potrebi, na zahtevo Mestnega 
sveta Ljubljana ali vsaj treh članov 
upravnega odbora. 

12. člen 
O sejah upravnega odbora se vodi 

zapisnik, ki ga podpišeta predsednik 
in zapisnikar. 

13. člen 
Sejam upravnega odbora lahko 

prisostvujejo osebe, ki niso člani 
upravnega odbora, ki pa s svojim 
strokovnim znanjem lahko prispe- 
vajo k pravilnemu odločanju. Te 
osebe nimajo pravice glasovanja. 

14. člen 
Upravni odbor sklada upravlja 

v svojem delovnem področju zlasti 
te-le naloge; 

1. izvaja politiko sklada pri upo- 
rabi sredstev ustrezno svojemu fi- 
nančnemu načrtu; 

2. skrbi za redno dotekanje do- 
hodkov sklada; 

3. določa v skladu z namenom 
sklada rizika pogoje, ob katerih se 
dajejo trgovskim in kmetijskim pro- 
izvajalnim organizacijam sredstva za 
kritje izgub, nastalih pri prodaji 
kmetijskih živilskih pridelkov; 

4. na podlagi dolgoročnega pro- 
grama razvoja preskrbe mesta Ljub- 
ljane ter finančnega načrta sklada 
nudi pomoč preskrbovalnim in kme- 
tijskim organizacijam pri preskrbi 
mosta Ljubljane; 

5. sprejema finančni načrt in za- 
ključni račun sklada, ki ga mora 
predložiti Mestnemu svetu v potr- 
ditev; 

6. poroča vsaj enkrat letno Mest- 
nemu svetu o svojem delovanju; 

7. odloča o registraciji pogodb 
med trgovskimi podjetji in proizva- 
jalnimi kmetijskimi organizacijami 
o dobavi kmetijskih živilskih pri- 
delkov; 

8. opravlja tudi druge naloge v 
skladu s statutom in drugimi veljav- 
nimi predpisi. 

15. člen 
Administrativne tehnične in fi- 

nančne posle sklada opravljajo stro- 
kovne službe Mestnega sveta. 

III. Poslovanje sklada in pogoji za 
koriščenje sredstev sklada 

16. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

kritje izgub trgovskim podjetjem, ki 
nastanejo pri trgovanju s kmetijski- 
mi živilskimi pridelki v primerih, ko 
so dogovorjene nabavne cene višje od 
tržnih prodajnih cen ter za pomoč 
pri usposabljanju teh podjetij. 

Do kritja izgube so upravičena 
samo tista trgovska podjetja, ki 
imajo svoj sedež na območju ljub- 
ljanskih občin in ki so sklenila s pro- 
izvajalnimi kmetijskimi organizaci- 
jami pogodbe o proizvodnji, dobavi 
in ceni kmetijskh živilskih pridel- 
kov, ter kmetijske proizvajalne orga- 
nizacije, ki so sklenile pogodbo z 
Upravo trgov Ljubljana, če so do- 
govorjene količine in cene v skladu 
s planom Mestnega sveta o količi- 
nah in cenah za kmetijske živilske 
pridelke za potrebe mesta Ljubljane. 

V pogodbah morajo biti določe- 
ne enotne cene za vso pogodbeno 
dobo ali po rokih dobave. 

17. člen 
Sredstva sklada rizika, ki so na- 

menjena po finančnem načrtu skla- 
da za pomoč preskrbovalnim in kme- 
tijskim organizacijam, ki preskrbu- 
jejo mesto Ljubljana z živilskimi 
kmetijskimi pridelki, se dajejo tem 

organizacijam na podlagi dolgoroč- 
nih in kratkoročnih programov raz- 
voja preskrbe mesta Ljubljane pra- 
viloma v obliki kredita. 

18. člen 
Pogodba se lahko sklene na pod- 

lagi predhodne licitacije ali na pod- 
lagi neposrednega dogovarjanja. 

V primeru licitacije se sklene po- 
godba z najugodnejšim ponudnikom. 

Vsako pogodbo je treba registri- 
rati pri skladu. 

Pogodb, ki niso v skladu z do- 
ločbami tega statuta, navodili uprav- 
nega odbora ali planom za preskrbo 
mesta Ljubljane, ni mogoče registri- 
rati. 

19. člen 
Trgovskim podjetjem in kmetij- 

skim proizvajalnim organizacijam, 
katerim so registrirane pogodbe, jam- 
či sklad kritje izgube pri prometu 
s kmetijskimi živilskimi pridelki, če 
padejo tržne cene pod dogovorjeno 
ceno, povečano za povprečne stro- 
ške trgovine in realizirano ceno v 
prometu, za količine, ki so bile do- 
govorjene. 

Sklad jamči trgovskim podjetjem 
in kmetijskim proizvajalnim orga- 
nizacijam plačilo izgube pri prometu 
s kmetijskimi živilskimi pridelki sa- 
mo do višine sredstev, s katerimi 
razpolaga sklad po finančnem načrtu. 

20. člen 
S pogodbo o proizvodnji kmetij- 

skih živilskih pridelkov je treba med 
drugim zagotoviti: 

1. enakomerno preskrbo mesta 
Ljubljane s kmetijskimi živilskimi 
pridelki; 

2. obveznost trgovskih podjetij, 
da bodo ob pogodbenih rokih pre- 
vzela vse pogodbene količine kme- 
tijskih živilskih pridelkov po dogo- 
vorjenih cenah; 

3. klavzulo o kvaliteti dobavlje- 
nega blaga po predpisih jugoslovan- 
skih standardov in uzanc; 

4. obveznost kmetijske proizva- 
jalne organizacije, da bo kpetijske 
prehrambene pridelke dobavljala v 
dogovorjenih količinah; 

5. način prevzema blaga; 
6. sankcije za neizvršitev, za ne- 

pravočasno izvršitev oz. le delno iz- 
vršitev pogodbenih obveznosti. 

21. člen 
Pogodbeni stranki morata takoj 

obvestiti sklad o sporu, ki je nastal 
zaradi višje sile glede neizvršitve po- 
godbe, ki je bila registrirana pri 
skladu. 

Proizvajalna organizacija je dolž- 
na dostaviti skladu vso dokumenta- 
cijo, iz katere je razvidno, da je 
vzrok neizpolnitve pogodbe višja si- 
la. V takem primeru lahko sklad 
doseže sporazumno s trgovsko orga- 
nizacijo spremembo sklenjene po- 
godbe. 

OBVESTILO 

V bodoče bo približno šest tednov »Glasnik« izhajal 
ob sredah in to v dvojnem obsegu. Začasna sprememba 
je potrebna zaradi remonta rotacijskega stroja. 
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22. člen 
Trgovska podjetja morajo knjigo- 

vodsko evidentirati cene v prometu 
na debelo, po katerih so prodale na- 
bavljene dogovorjene količine kme- 
tijskih živilskih pridelkov. 

Posebej je treba evidentirati ko- 
ličine in cene pridelkov, ki so do- 
ločeni za predelavo in za ozimnico. 
V primeru, ko tržna cena pade pod 
dogovorjeno ceno, obvesti o tem 
trgovsko podjetje sklad, da se pod- 
vzamejo ustrezni ukrepi. 

23. člen 
Trgovsko podjetje lahko koristi 

sredstva sklada takoj po zadostitvi 
svojih finančnih in drugih obvezno- 
sti do sklada. 

24. člen 
Trgovska podjetja in kmetijske 

proizvajalne organizacije nimajo pra- 
vice do koriščenja sredstev sklada za 
pokritje nastale izgube pri prometu 
s kmetijskim živilskimi pridelki, če 
ustrezna pogodba ni bila registri- 
rana pri skladu in če niso zadostile 
finančnim obveznostim do sklada. 
Upravni odbor sklada odloča o tem, 
kakšni ukrepi se podvzamejo na- 
sproti trgovskim podjetjem, ki ne iz- 
polnjujejo svojih obveznosti do 
sklada. 

Po naknadni izpolnitvi svojih ob- 
veznosti ima trgovsko podjetje pra- 
vico koristiti sredstva sklada. 

25. člen 
Upravni odbor sklada odobrava 

trgovskim podjetjem kritje izgub iz 
sredstev sklada na podlagi trome- 
sečnega obračuna, dokončen obračun 
pa se napravi ob koncu leta. 

26. člen 
Trgovsko podjetje ali kmetijska 

proizvajalna organizacija predloži 
zahtevo za pokritje Izgube ob koncu 
vsakega tromesečja. Zahtevku je tre- 
ba predložiti ustrezno dokumentaci- 
jo z obrazložitvijo. Iz obrazložitve 
mora biti razvidno, kakšne ukrepe 
sta trgovsko podjetje ali kmetijska 
proizvajalna organizacija podvzela, 
da bi preprečila izgubo. 

Zahteve in priloge morata pod- 
pisati direktor in računovodja. Na- 
vesti je treba podatke o registraciji 
pogodbe, o vplačanih prispevkih in 
predložitvi poročila, ki jih predvi- 
deva statut in se nanašajo na blago, 
pri katerem je nastala izguba. Za- 
hteve je treba vložiti v roku 30 dni 
po sestavi tromesečnega obračuna. 
O tem, da se nepravočasno vložena 
vloga vzame v postopek, odloča 
upravni odbor. 

27. člen 
Ce upravni odbor ugotovi, da 

trgovsko podjetje ali kmetijska pro- 
izvajalna organizacija ne izpolnjuje 
pogojev za pokritje nastale izgube iz 
tega sklada, zavrne predloženi za- 
htevek z odločbo. 

Zoper odločbo je dopustna pri- 
tožba v roku 15 dni od dneva pre- 
jema odločbe na odbor za preskr- 
bo pri Mestnem svetu Ljubljana. 

Odločba odbora za preskrbo je 
dokončna. 

IV. Finančni načrt 

28. člen 
Sredstva sklada se trošijo po fi- 

nančnem načrtu sklada. S finanč- 
nim načrtom so predvideni dohodki 
in izdatki sklada. Finančni načrt 
sklada mora biti usklajen z načrtom 
Mestnega sveta o preskrbi mesta a 
kmetijskimi živilskimi pridelki. 

29 člen 
Sredstva sklauu se smejo uporab- 

ljati samo za namen, ki je določen 
z zakonom in s tem statutom. 

Neporabljena sredstva se prene- 
sejo kot dohodek v finančni načrt za 
prihodnje leto. 

30. člen 
Naredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predsednik 
upravnega odbora sklada, v njegovi 
odsotnosti pa njegov namestnik. 

V. Končne določbe 

31. člen 
Z dnem uveljavitve tega statuta 

prenehajo veljati pravila Mestnega 
sklada za zavarovanje pred rizikom 
v trgovini s kmetijskimi in živilski- 
mi pridelki, ki so bila sprejeta na 
14. seji Mestnega sveta, dne 25. no- 
vembra 1964. 

32. člen 
Ta statut stopi v veljavo z dnem, 

ko ga potrdi Mestni svet Ljubljana. 

Številka: 010-031/65. 
Datum: 21. aprila 1965. 

Predsednik 
upravnega odbora sklada: 

Viktor Hcrksel, 1. r. 

56 
Na podlagi 71. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbenopoli- 
tičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 31/64) 
je Mestni svet na svoji 2. seji, dne 
28. aprila 1965 

odločil: 
Potrdi se statut mestnega sklada 

rizika pri trgovanju z živilskimi 
kmetijskimi pridelki, ki ga je spre- 
jel upravni odbor sklada na seji, dne 
21. aprila 1965. 

Številka: 010-031/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tcpina, 1. r. 

57 
Na podlagi 71. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnostih (Ur. list SFRJ 
št. 31/64) je upravni odbor Mestnega 
sklada za komunalno izgradnjo Ljub- 
ljana sprejel na svoji seji, dne 
21. aprila 1965 

STATUT 
mestnega sklada za komunalno 

izgradnjo Ljubljana 

I. Temeljna določila 

1. člen 
Mestni sklad za komunalno iz- 

gradnjo Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: sklad) je ustanovljen z od- 
lokom Mestnega sveta št. 402-068/62- 
4/4, sprejetim na seji dne 13. junija 
1962 in s spremembo tega odloka 
št. 1213/64-MS, sprejetim dne 8. de- 
cembra 1964. 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sedež sklada je v Ljubljani, 
Sklad ima svoj žig. Zig sklada je 

okrogle oblike s premerom 3 cm in 
besedilom: Mestni sklad za komu- 
nalno izgradnjo Ljubljana. 

3 člen 
Upravljanje sniada temelji na na- 

čelin družbenega upravljanja. 

II. Cilj in naloge sklada 
4. člen 

Naloga in cilj sklada je zbiranje 
in skrb za reden dotok sredstev za 
investiranje komunalnega gospodar- 
stva in družbenih služb mestnega 
pomena. 

5. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo 

kot kreditna sredstva, le sredstva, 
dodeljena iz finančnega načrta Mest- 
nega sveta, se uporabijo kot sred- 
stva za financiranje brez povračila. 

6. člen 
Kredite iz sklada lahko naje- 

majo: 
— mesto Ljubljana, 
— ljubljanske občine, 
— delovne organizacije s pod- 

ročja družbenih služb, 
— komunalne organizacije mest- 

nega pomena. 
Krediti se dodeljujejo na podlagi 

internega razpisa tistim delovnim 
organizacijam in ostalim pravnim 
osebam, ki so upravičene najemati 
kredite pri Mestnem komunalnem 
skladu. 

III. Organi upravljanja 
in njihove naloge 

7. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada; 
1. sprejema finančni načrt in za- 

ključni račun sklada; 
2. določa višino rezerve sklada, 

višino letnih vlaganj v rezervo in 
rok, do katerega mora rezerva doseči 
določeno višino; 

3. določa na podlagi pravilnika 
pogoje za dodeljevanje kreditov iz 
sklada in odobrava kredite; 

4. obravnava in predlaga Mest- 
nemu svetu polletna in letna poro- 
čila o sredstvih sklada in o uporabi 
teh sredstev; 

5. sprejme statut in ga da v po- 
trditev Mestnemu svetu; 

6. sprejema rebalanse finančnega 
načrta, 

7. sklepa o pogojih posojil v so- 
glasju z Mestnim svetom. 

K točkama 1. in 4. daje svoje 
soglasje Mestni svet. 

8. člen 
Upravni odbor šteje 15 članov. 

Predsednika in člane upravnega od- 
bora imenuje Mestni svet za dobo 
2 let. Najmanj dve tretjini članov 
upravnega odbora sklada imenuje 
Mestni svet po predlogih komunal-- 
nih delovnih organizacij. 

9. člen 
Upravni odbor dela na sejah. 
Seje vodi in sklicuje predsednik 

odbora. Predsednik mora sklicati se- 
jo, če to zahtevajo najmanj 3 člani 
odbora. Seja je sklepčna, če je na- 
vzočih več kot polovica članov od- 
bora. Sklepi se sprejemajo z večino 
glasov navzočih članov odbora. 

10. člen 
Upravni odbor lahko imenuje 

strokovno komisijo za proučitev po- 
sameznih strokovnih vprašanj in lah- 
ko povabi na seje tudi predstavnike 
ljubljanskih občin, predstavnike or- 
ganizacij, ki so zainteresirane ali 
prizadete za problem, ki ga obrav- 
nava upravni odbor na svoji seji ter 
predstavnike in člane odborov Mest- 
nega sveta, ki so zainteresirani za 
obravnavana vprašanja. 

11 člen 
Predsednik upravnega odbora za- 

stopa sklad in zanj podpisuje. Ce je 
predsednik odsoten, podpisuje za 
sklad član odbora, ki ga določi 
upravni odbor. 

12. člen 
Članom upravnega odbora se lah- 

ko izplača nadomestilo za izgubljeni 
zaslužek. 

13. člen 
Administrativne, tehnične in fi- 

nančne posle sklada opravljajo stro- 
kovne službe Mestnega sveta. 

IV. Poslovanje sklada 

14. člen 
Dohodki sklada so: 
1. sredstva iz finančnega načrta 

mesta Ljubljane; 
2. lastna sredstva: 
a) sredstva iz sklada za komu- 

nalno izgradnjo, ki so bila prene- 
sena iz Zavoda za stanovanjsko iz- 
gradnjo v Ljubljani, 

b) anuitete odobrenih posojil iz 
ukinjenega sklada za preprečevanje 
alkoholizma na območju mesta Ljub- 
ljane, 

c) sredstva, ki Izvirajo iz last- 
nine sklada (najemnine stanovanj in 
poslovnih prostorov); 

3. sredstva komunalnih delovnih 
organizacij iz naslova družbenih ob- 
vez in kreditov iz teh sredstev de- 
lovnih organizacij mestnega po- 
mena; 

4. dohodki po posebnih predpisih; 
5. ostali dohodki: 
a) posojila, 
b) obresti sredstev sklada, 
c) drugi dohodki. 

15. člen 
Upravni odbor sklada uporablja 

dohodke pod 1. točko 14. člena sta- 
tuta iz skladov s finančnim načrtom 
mesta namensko za kreditiranje in- 
vesticij na področju komunalnih ob- 
jektov mestnega pomena in družbe- 
nih služb. 

16. člen 
Dohodke pod 3. točko člena 14. 

statuta razporeja upravni odbor skla- 
da samo za kreditiranje izgradnje 
komunalnih naprav in delovnih sred- 
stev večjih vrednosti tistih komunal- 
nih gospodarskih organizacij, ki pla- 
čujejo družbene obveze v komunalni 
sklad. 

Sredstva komunalnih delovnih or- 
ganizacij se vodijo ločeno in sicer za 
komunalne delovne organizacije ži- 
vilske stroke in posebej za ostale ko- 
munalne organizacije, ki so nave- 
dene v odloku o določitvi komunal- 
nih delovnih organizacij za območje 
mesta Ljubljane. Uporaba teh sred- 
stev je namenska za eno in drugo 
vrsto komunalnih delovnih organi- 
zacij. Sredstva, vplačana na podlagi 
družbenih obvez s strani delovnih 
organizacij, se ne morejo uporabljati 
za druge objekte mestnega pomena. 

17. člen 
Dohodke pod 2 a in 2 b člena 14 

razporeja upravni odbor sklada za 
kreditiranje objektov družbenega 
standarda mestnega pomena in za iz- 
gradnjo komunalnih objektov mesta 
po smernicah Mestnega sveta. 

V. Finančni načrt 

18. člen 
Sredstva sklada se vsako leto 

razporejajo s finančnim načrtom. 
Sredstva, ki so namenjena za komu- 
nalno izgradnjo mesta, se razporejajo 
s finančnim načrtom sklada v skladu 
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z dolgoročnimi in kratkoročnim! pro- 
grami komunalne izgradnje mesta. 

Finančni načrt sklada sprejme 
Upravni odbor. 

Finančni načrt sklada mora biti 
sprejet pred začetkom leta, na katero 
se nanaša, in sicer najkasneje 15 dni 
za finančnim načrtom mesta Ljub- 
ljane. 

19. člen 
Sredstva za komunalno izgradnjo 

se določajo na podlagi dolgoročnih 
Programov in letnih programov de- 
lovnih organizacij mestnega pomena. 

Podrobne pogoje za dodeljevanje 
kreditov določi upravni odbor s po- 
sebnim pravilnikom. 

20. člen 
Komunalne delovne organizacije 

lahko v komunalnem skladu zdru- 
žujejo tudi ostala svoja prosta sred- 
stva pod dogovorjenimi pogoji. 

21. člen 
Po preteku leta se sestavi za- 

ključni račun sklada, v skladu z vsa- 
kokratnimi veljavnimi predpisi. 

Zaključni račun sklada spre- 
jema upravni odbor in ga predloži 
v potrditev Mestnemu svetu Ljub- 
ljana. 

22. člen 
Sklad ima svojo rezervo, ki se 

določa vsako leto s finančnim na- 
črtom. 

23. člen 
Sklad nalaga svoja sredstva pri 

bančnem zavodu, pri katerem ima 
svoj račun Mestni svet. 

24. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta je predsednik uprav- 
nega odbora sklada ali član uprav- 
nega odbora, ki ga določi upravni 
odbor. 

25. člen 
Sklad lahko najema posojila pri 

družbeno-političnih skupnostih in 
poslovnih bankah. O najetju posojil 
sklepa upravni odbor sklada, mora 
pa dati k temu svoje soglasje Mestni 
svet Ljubljana. 

26. člen 
Koristniki sredstev so dolžni da- 

jati upravnemu odboru poročila o 
izkoriščanju sredstev ter poročila o 
tem, kako bodo porabili v tekočem 
letu odobrene tranše, z ustrezno do- 
kumentacijo. 

27. člen 
O posojilu, ki se daje iz sklada, 

se izda sklep in sklene pogodba. V 
pogodbi se tudi določi p^čin zavaro- 
vanja posojila. 

28. člen 
O prenehanju sklada odloči Mest- 

ni svet Ljubljana, ki v odločbi o 
ukinitvi določi tudi pravnega na- 
slednika sklada. 

29. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta 

statut, prenehajo veljati pravila 
Mestnega sklada za komunalno iz- 
gradnjo v Ljubljani, sprejeta dne 
20. julija 1962, na 20. seji Mestnega 
sveta Ljubljana. 

30. člen 
Ta statut stopi v veljavo z dnem, 

ko ga potrdi Mestni svet Ljubljana. 

Številka: 010-032/65. 
Datum: 21. aprila 1965. 

Predsednik 
upravnega odbora sklada: 

ing. Ljubo Levstik, 1. r. 

58 
Na podlagi 71. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbenopoli- 
tičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 31/64) 
je Mestni svet na svoji 2. seji, dne 
28. aprila 1965 

odločil: 
Potrdi se statut mestnega sklada 

za komunalno izgradnjo Ljubljane, 
ki ga je sprejel upravni odbor skla- 
da na seji, dne 21. aprila 1965. 

Številka: 010-032/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA LITIJA 

204 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Ur. 1. S RS št. 11/63) je 
zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Litija na seji, dne 30. aprila 
1965 sprejel 

ODLOK 
0 razpisu nadomestnih volitev v zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Litija 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
0bčine Litija in sicer: 

a) v skupini gospodarstvo za vo- 
limo enoto št. 10, ki obsega: Grad- 
beno podjetje Litija, kjer je prene- 
hal mandat odbornika Borisa Zrim- 
^ka, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti; 

b) v volilni enoti št. 22 v skupini 
Prosvete in kulture, ki obsega: 
Osnovno šolo Šmartno pri Litiji ter 
hjej pripadajoče podružnične šole, 
ker je prenehal mandat odbornika 
Ivice Žužek, ki je bila izvoljena 
v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v zbor delovnih skupno- 

sti skupščine občine Litija v volilnih 
enotah, ki so navedene v 1. členu, 
bodo v torek, dne 15. junija 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se 

P,0 zakonu o volitvah odbornikov ob- 
einskih in okrajnih skupščin raču- n®jo od razpisa volitev, se računajo 
0tl 1. maja 1965. 

4. člen 
.Za izvršitev tega odloka skrbi 

jbčinska volilna komisija občine Li- 

5. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 010-12/65-1/1. 
Datum: 30. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Litija: 

Stane Pungerčar, 1. r. 

205 
Na podlagi 162. člena statuta ob- 

čine Litija ter 1. in 5. člena temelj- 
nega zakona o upravnih taksah (Ur. 
list SFRJ št. 14/65) je Skupščina ob- 
čine Litija na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
30. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o občinskih upravnih taksah 

v občini Litija 

1. člen 
Na območju občine Litija se pia- 

čujejo za spise in dejanja v uprav- 
nih zadevah iz pristojnosti občinskih 
organov, kot tudi za druge predmete 
in dejanja pri teh organih, občinske 
upravne takse. 

2. člen 
Za plačevanje upravnih taks se 

uporablja neposredno taksna tarifa, 
ki je sestavni del temeljnega zakona 
o upravnih taksah (Ur. list SFRJ 
št. 14/65). 

3. člen 
Za maloprodajalce taksnih vred- 

notnic se določi provizija v višini 
5 % od prodajne vrednosti taksnih 
vrednotnic. 

4. člen 
Svet za finance skupščine občine 

Litija določi maloprodajalce taksnih 
vrednotnic na območju občine Litija. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati prvi dan 

po objavi v»Glasniku«, uporablja pa 
se od 5. aprila 1965. 

Številka: 010-13/65-1/1. 
Datum: 30. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Litija: 

Stane Pungerčar, 1. r. 

mejah do katastrske meje z Vintar- 
jevcem. Del k. o. Jablanica zahodno 
od meje, ki poteka iz Maljeka po 
grebenu in po poti pare. št. 1657 do 
parcele 635; nato proti jugu do par- 
cele 712/1 in ob njej ter dalje po 
gozdni meji do pare. št. 1651. Od tu 
do parcel 501/1 do Jablaniškega po- 
toka, po potoku do parcele 1241, ob 
njej do poti pare. št. 1642, po poti 
do parcele 1270 in ob njej do meje 
s katastrsko občino Liberga. 

III. proizvodni okoliš: 

206 
Na podlagi 138. in 162. člena sta- 

tuta občine Litija, 8. in 13. člena 
zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Ur. 1. SRS št. 37/64) in 4. ter 
9. člena temeljnega zakona o davku 
na dobitke od iger na srečo (Ur. 1. 
SFRJ št. 52/64) je Skupščina občine 
Litija na seji občinskega zbora In 
zbora delovnih skupnosti, dne 30. apri- 
la 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih in 

davkih občanov občine Litija 

1. člen 
V odloku o prispevkih in davkih 

občanov občine Litija (Glasnik 
št. 8/65) se spremenita 7. in 8. člen, 
ki se pravilno glasita tako, da se 
črta 3. odstavek 7. člena, 8. člen pa 
se glasi: Zaradi odmere prispevka iz 
osebnega dohodka od kmetijske de- 
javnosti se območje občine razdeli 
na tri proizvodne okoliše: 

II. proizvodni okoliš: 
Južni del katastrske občine Hotič 

od meje med parcelami 1119/2, 1122, 
1124 ter 1086, 1087 in 1088/2. Del k. 
o. Litija vzhodno od meje med par- 
celami 447 in 448. Del k. o. Šmartno 
vzhodno od meje, ki poteka od ka- 
tastrske meje z Litijo po cesti pare. 
št. 1048/2 do križišča v Zavrstniku; 
od tu po meji med parcelama 633 
in 717/1 do potoka Reke. Nato po 
Reki do Grmač in od tu po gozdnih 

Ostali del katastrske občine Hotič 
severno od meje II. proizvodnega 
okoliša. Del kat. občine Vače vzhod- 
no od meje, ki poteka od tromeje 
parcel 1730, 1737, 1746 in kat. meje 
od skupne mejne točke parcel 1580, 
1700, 1922/2 in 1922/2; dalje severno 
do križišča pri Grmovšku in nato 
po naravnih mejah do tromeje med 
parcelami 1501/1 in 1501/2 in kat. 
mejo. Del k. o. Polšnik južno od 
ceste iz Pasjeka preko Tep in Polš- 
nika do meje s kat. občino Velika 
Goba. Del k. o. Sv. Lovrenc severno 
od meje, ki poteka od potoka Bina 
po poti pare. št. 2068 do vasi StrmeCj 
od tu dalje po poti pare. št. 2064 do 
vasi Ježevec in dalje po isti poti ob 
parcelah št. 502, 504, 506 do meje 
kat, občine Cirnik. Deli k. o. Šmart- 
no, Jablanica in Litija, ki niso zajeti 
v II. proizvodnem okolišu. V ta oko- 
liš spadajo tudi kat občine Kresni- 
ški vrh. Kresnice, Roviše, Konj, Ve- 
lika Goba, Dole, Selo, Mirna, Tiha- 
boj. Okrog, Vodice, Moravče, Polja- 
ne, Gradišče, Sobrače, Ježni vrh,- 
Liberga, Vintarjevec, Sv. Anton in 
Velika vas. 

IV. proizvodni okoliš: 
Del k. o. Hotič severno od na- 

ravne meje, ki poteka vzhodno od 
potoka Zapodje po grapi, robu in 
grebenu do tromeje med parcelama 
59/2 in 367 ter kat. mejo. Deli kat. 
občin Vače, Polšnik in Sv. Lovrenc( 
ki niso zajeti v II. ali III. proizvod- 
nem okolišu. Poleg tega spadajo sem 
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te katastrske občine KonjSica. Tre- 
beljevo in Volavlje. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 

Številka: 010-3/65-1/1. 
Datum; 30 aprila 19G5. 

Predsednik 
skupščine občine Litija; 

Stane Pungerčar, 1. r. 

201 
Na podlagi III. točke odloka o 

premijah za kravje mleko v letu 
1965 (Ur. 1. S RS št. 9-75/65) ter 158. 
člena statuta občine Litija <n na 
predlog 3. redne seje sveta za kme- 
tijstvo in gozdarstvo občinske skup- 
Sčine z dne 26. aprila 1965 je Skup- 
Vina občine Litija na seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupno- 
iti, dne 30. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o premijah za kravje mleko 

za leto 1965 

1. člen 
Delovnim in drugim organizaci- 

jam, ki prodajajo sveže kravje mle- 
ko, se bo izplačevala premija v vi- 
šini 5 dinarjev za vsak liter proda- 
nega svežega mleka na območju ob- 
čine Litija. 

2. člen 
Premija Iz točke 1. tega odloka 

se bo izplačevala od 1. januarja do 
31. decembra 1965 iz sredstev prora- 
čuna občine Litija. 

3. člen 
Premija po tem odloku se bo iz- 

plačevala ob istočasnem povišanju 
odkupne cene za isti znesek, sklad- 
no s pogoji in načini, določenimi z 
zveznimi in republiškimi predpisi. 

4. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

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

Številka: 010-14/65-1/1. 
Datum: 30. aprila 1965. , 

Predsednik 
skupščine občine Litija: 

Stane Pungerčar, I. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

208 
Na podlagi 22. člena zakona o 

urejanju mestnega zemljišča (Ur. 1. 
LRS št. 8 63), v skladu z 68. členom 
zakona o financiranju družbeno poli- 
tičnih skupnosti (Ur. 1. SRS št. 36/64) 
ter 89. in 90. člena statuta občine 
Ljubljana-Center je Skupščina obči- 
ne Ljubljana-Center na soji občin- 
skega zbora in na seji zbora delov- 
nih skupnosti, dne 26. aprila 1905 
sprejela 

ODLOK 
• spremembi odloka o ustanovitvi 
eklnda za urejanje mestnega zemlji- 

šča na območju občine 

1. člen 
2. os>vek 7. člena odloka o usta- 

movitvi sklada za urejanje mestnega 
zemljišča na območju občine (Glas- 
nik. uradni vestnik okraja Ljublja- 

na št. 4-13/65) se spremeni in se 
glasi: 

Administrativno tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
Zavod za stanovanjsko gospodarstvo 
in poslovne prostore. 

2. člen 
9. člen se spremeni in se glasi: 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je direktor Zavoda za stano- 
vanjsko gospodarstvo in poslovne 
prostore. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 021-1/65-2/2S. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

ing. Drago Lipič, 1. r. 

Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku. 

Številka: 022-01/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

ing. Drago Lipič, 1. r. 

OBČINA 

LOGATEC 

210 " 
Na podlagi 5. odstavka 5. člena 

temeljnega zakona o upravnih ta- 
ksah (Ur. 1. SFRJ št. 14/65) in 100. čle- 
na statuta občine Logatec je Skup- 
ščina 'bčine Logatec na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora delov- 

nih skupnosti, dne 26. aprila 1965 
sprejela 

ODLOK 
o občinskih upravnih taksah 

1. člen 
V občini Logatec se plačujejo 

občinske upravne lakse pri občin- 
skih organih in delovnih ter drugih 
organizacijah, kadar v okviru javnih 
pooblastil, katera jim daje zakon ali 
na podlagi zakona izdan predpis, od- 
ločajo v upravnih stvareh na zahtevo 
strank. 

2. člen 
Za plačevanje občinskih upravnih 

taks se uporablja neposredno taksna 
tarifa; A-takse za delo zveznih or- 
ganov v Jugoslaviji in maksimalne 
takse za delo organov in drugih 
družbeno-politlčnih skupnosti. 

3. člen 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o povračilu potnih in drugih stroškov 
odbornikom in članom svetov ter 
drugih kolegijskih organov skupščino 

občine Logatec 

1. člen 
Spremeni in dopolni se 3. člen 

odloka o povračilu potnih in drugih 
stroškov odbornikom in članom sve- 
tov ter drugih kolegijskih organov 
skupščine občine Logatec (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana št. 
45-406/64) tako, da se glasi; 

Oskrbni stroški se povrnejo upra- 
vičencu iz 1. člena tega odloka v na- 
slednjih zneskih: 

1. za zasedanje skupščine občine 
Logatec in za zasedanje posamezne- 
ga zbora; 

209 
Na podlagi 20. člena zakona o 

stanovanjskih razmerjih (Ur. I, FLRJ 
št. 17/62)_in 1. člena zakona o poslov- 
nih stavbah in prostorih (Ur. 1. FLRJ 
št. 16/59) je Skupščina občine Ljub- 
ljana-Center na seji občinskega zbo- 
ra in seji zbora delovnih skupnosti 
dne 26. aprila 1965 sprejela «/''■ 

ODLOK^' Г 
o dopolnitvi odloka o pooblastitvi 
zavoda za stanovanjsko gospodarstvo^ 
iiriroSTOvnc Piostorc, Liublj.ma, da litina^ ( 
opravlja določene posle iz pristojno- 
sti skupščine občine Ljubljana-Cen- 
ter glede stanovanjskega gospodar- 

stva in poslovnih prostorov 

1. člen 
V 1. členu odloka o pooblastitvi 

zavoda za stanovanjsko gospodarstvo 
in poslovne prostore, Ljubljana, da 
opravlja določene posle iz pristojno- 
sti skupščine občine Ljubljana-Cen- 
ter glede stanovanjskega gospodar- 
stva (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 56/64) se dodata nova, 
sedmi in osmi odstavek, ki se gla- 
sita: 

— da po pravnomočnosti odloč- 
be o podiranju in po ureditvi odškod- 
ninskih odnosov prevzame objekte, 
bodisi v lasti splošnega ljudskega 
premoženja, gospodarskih organiza- 
cij ali pravnih oseb in z njimi pro- 
sto razpolaga do časa dejanskega po- 
diranja in odstranitve porušenega 
materiala. 

—da opravlja zadeve, za katere 
je po 141. členu zakona o stanovanj- 
skih razmerjih pristojna skupščina 
občine Ljubljana-Center. 

2. člen 

Občinske upravne takse se pla- 
čujejo v taksnih vrednotnicah enot- 
ne zvezne izdajg (v upravnih kolkih 
in taksnih papirjih). 

4. člen 
Taksne vrednotnlce prodaja na 

drobno Trgovsko podjetje »Tobak« 
Ljubljana v svojih poslovalnicah na 
območju Logatca in Ziri in mu zalo 
pripada provizija v višini 5 % od 
prodanih taksnih vrednotnic. 

5. člen 
Za vse ostalo, kar ni določeno 

s tem odlokom, se smiselno uporab- 
ljajo določila, ki so predpisana s te- 
meljnim zakonom o upravnih taksah. 

6. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

javi v »Glasniku«. 

Številka: 010-15/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec; 

Otmar Oblak, l. r. 

211 
Na podlagi 100. člena statuta ob- 

čine Logatec (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljarta št. 6/65) je 
skupščina občine Logatec na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 26. aprila 
1965 sprejela 

GLASNIK 

a) za odbornike iz Ziri, Vrha, 
Rovt, Trat, Hotedršice in Laz 
1500 dinarjev, 

b) za ostale po 1000 dinarjev. 
2. za seje drugih kolegijskih or- 

ganov iz 1. člena tega odloka: 
a) za tiste, ki pridejo na sejo iz 

Ziri, Vrha, Rovt, Trat, Hotedršice in 
Laz — 800 dinarjev, 

b) za ostale po — 500 dinarjev. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 010-13/64-1. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec: 

Otmar Oblak, 1. r. 

Razpis 

Na podlagi 267. člena statuta 
skupščine občine Vrhnika in 43. čle- 
na temeljnega zakona o splošnih so- 
diščih (Ur. 1. SFRJ št. 7/65) razpi- 
suje Komisija za volitve in imeno- 
vanja skupščine občine Vrhnika 
delovno mesto — občinskega sodnika- 

Pogoji za priglasitev kandidatov 
so naslednji: diplomiran pravnik s 
pravosodnim izpitom. 

Kandidati naj kolkovano prošnjo 
z življenjepisom predložijo v roku 
15 dni po objavi razpisa v »Glas- 
niku« Komisiji za volitve in imeno- 
vanja skupščine občine Vrhnika. 

ti 
Komisija za volitve i" 

imenovanja skupščine 
občine Vrhnika. 

VSEBINA 
55 Statut mestnega sklada rizika pri trgo* 

vanju z živilskimi kmetijskimi pridelki 
56 Sklep o potrditvi statuta mestnega 

sklada rizika pri trgovanju z živil- 
skimi kmetijskimi pridelki 

57 Statut mestnega sklada za komunalno 
izgradnjo Ljubljana 

58 Sklep o potrditvi statuta mestneg* 
sklada la komunalno Izgradnjo LjuB' 
Ijana 

204 Odlok o razpisu nadomestnih volite* 
v zbor delovnih skupnosti skupščin' 
občine Litija 

205 Odlok o občinskih upravnih taksa" 
občine Litija 

200 Odlok b spremembi odloka o prispev- 
kih In davkih občanov občine Lltlj» 

207 Odlok o premijah za kravje mlcKO 
za 1. 1965 občine Litija 

208 Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi sklada za urejanje mestneg8 

zemijišča na območju občine Ljuf 
Ijana-Ccnter 

209 Odlok o dopolnitvi odloka o pooblS' 
stitvi zavoda za stanovanjsko gospo- 
darstvo in poslovne prostore, d* 
opravlja določene posle iz pristojnost 
skupščine občine glede stanovanjske^8 

gospodarstva in poslovnih prostorov 
občine Ljubljana-Center 

210 Odlok o občinskih upravnih taksan 
občine Logatec 

211 Odlok o spremembah in dopolnltvaf1 

odloka o povračilu potnih in druži" 
stroškov odbornikom In članom sve- 
tov ter drugih kolegijskih organo* 
skupščine občine Logatec 
Razpis delovnega mesta občinske^8 

sodnika na Vrhniki 


