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URADNI VESTMK ППГ1М1 
CERKNICA. GROSUPLJELI- 
T1JA, LJUBLJANA — BEŽI- 
GRAD, CENTER. MOSTE-PO- 
LJE. SlSKA, VIC-RUDNIK. 
LOGATEC. VRHNIKA IN 
{MESTNEGA SVETA LJUB- 

LJANA 

Ljubljana, 26. maja 1965 LETO ХП., ST. 26 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

CERKN.CA 

212 
Na podlagi 4. odstavka 5. člena 

temeljnega zakona o upravnih tak- 
sah (Uradni list SFRJ, št. 14/65) in 
90. člena statuta občine Cerknica je 
Skupščina občine Cerknica na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 12. maja 1965 sprejela 

ODLOK 
o občinskih upravnih taksah 

1. člen 
V občini Cerknica se plačujejo 

upravne takse pri občinskih organih, 
delovnih in drugih organizacijah, ka- 
dar v okviru javnih pooblastil, ka- 
tera jim daje zakon, ali na podlagi 
zakona izdan predpis, odločajo v 
upravnih stvareh na zahtevo strank. 

2. člen 
Za plačevanje občinskih upravnih 

taks se uporablja neposredno taksna 
tarifa: A — takse za delo zveznih 
organov v Jugoslaviji in maksimal- 
ne takse za delo organov in drugih 
družbeno-političnih skupnosti. 

3. člen 
Občinske upravne takse, se pla- 

čujejo v taksnih vrednoticah enotne 
zvezne izdaje (v upravnih kolkih in 
taksnih papirjih). 

4. člen 
Taksne vrednotice prodaja na 

drobno trgovsko podjetje »•Tobak", 
Ljubljana v svojih poslovalnicah na 
območju občine Cerknica in nau zato 
Pripada provizija v višini 5 0/o od 
Prodanih taksnih vrednotic. 

5. člen 
Za vse ostalo, kar ni določeno s 

tem odlokom, se smiselno uporablja- 
lo določila, ki so predpisana s te- 
meljnim zakonom o upravnih tak- 
sah. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. 

Stev.; 1/1-423-10/85 
Oatum: 15. V. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

Cerknica je Skupščina občine Cerk- 
nica na svoji seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 12. 
maja 1965 sprejela 

ODLOK 
o občinskih sodnih taksah 

1. člen 
Za postopke pred občinskim sodi- 

ščem na Rakeku se plačujejo občin- 
ske sodne takse. 

2. člen 
Za plačevanje občinskih sodnih 

taks se uporablja neposredno tarifa 
zvezrtega zakona o sodnih taksah. 

3. člen 
Občinske sodne takse v zneskih 

do 20.000 dinarjev se plačujejo v 
taksnih vrednoticah enotne zvezne 
izdaje. 

Občinske sodne takse v zneskih 
nad 20.000 dinarjev se plačujejo v 
gotovini. 

4. člen 
Taksne vrednotice prodaja na 

drobno trgovsko podjetje -Tobak«, 
Ljubljana v svojih poslovalnicah na 
območju občine Cerknica in mu zata 
pripada provizija v višini 5% od 
prodanih taksnih trednotic. 

5. člen 
Za vse ostalo, kar ni določeno s 

tem odlokom, se uporabljajo dolo- 
čila, ki so » s temeljnim 
zakonom o sodnih taksah. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v -Glasniku«. 

Stev.; 1/1-423-9/65 
Datum: 12. V. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknic* 

Franc Kavčič, 1. r. 

2. člen 
Fluorografiranje je brezplačno. 

Stroški fluorografiranja gredo v bre- 
me družbenih sredstev. 

3. člen 
Cas fluorografiranja določi Svet 

za zdravstvo skupščine občine Cerk- 
nica. r 

4. člen 
Po izvršenem fluorografiranju se 

morajo prebivalci na poziv pristoj- 
nega organa odzvati na kontrolni 
pregled. 

5. člen 
Svet za zdravstvo skupščine ob- 

čine Cerknica je pooblaščen, da izda 
za izvajanje tega odloka natančnejše 
predpise in ukrepe. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje, kdor se neupravi- 
čeno ne udeleži fluorografiranja ali 
kontrolnega pregleda, ali bi drugače 
oviral izvršitev tega odloka, ali na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in 
ukr^ov. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, 

Številka: 1/1-510-1/65. 
Datum; 12. maja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, 1. r. 

215 
Na podlagi 3. člena odloka o pre- 

mijah za kravje mleko (Uradni list 
SRS, št. 9/65) in 2, člena odloka o 
dodatnih premijah v letu 1965 (Ur. 
list SRS, št. 13/65) in 90. člena sta- 
tuta občine Cerknica je Skupščina 
občine Cerknica na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 12. maja 1965 sprejela 

ODLOK 
o premiji za mleko, prodano nepo- 

sredno potrošnikom v letu 1965. 

1. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

izvajajo in prodajajo sveže kravje 
mleko, se bo izplačala iz občinskega 
proračuna premija za mleko, ki ga 

213 
Na podlagi 7 b. in 7 c. člena te- 

meljnega zakona o sodnih taksah 
(Uradni list FI,R.I, št. 16/60 in SFRJ, st, 10/65) ter 90, člena statuta občine 

214 
Na podlagi 2. točke 90. člena sta- 

tuta občine Cerknica in 2. točke 
1. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah temeljnega zakona o pre- 
krških (Ur. list SFRJ št. 252-13/65) 
je Skupščina občine Cerknica na 
2. seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 12. maja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju prebi- 

valcev v občini Cerknica 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja 

tuberkuloze se v letu 1965 izvede 
fluorografiranje vseh prebivalcev v 
občini Cerknica, ki so bili rojeni v 
letu 1941 ali pred tem časom. 

1 , ! ■ 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 3. redno sejo Mestnega sveta Ljubijtaia 

Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

sklicujem 
3. redno sejo Mestnega sveta Ljubljane, ki bo v sredo, dne 26. maja 1965, 
ob 16.30 uri v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Poročilo in razprava o delu Mestnega sveta Ljubljane. 
2. Odlok o ureditvi javnega mestnega potniškega prometa v Ljubljani, 
3. Odredba o določitvi minimalnega poslovnega časa v trgovinah na 

drobno na območju mesta Ljubljane. 
4. Sprememba pogojev poslovanja komunalnega podjetja -Kanaliza- 

cija«. 
5. Pravilnik o razdeljevanju sredstev za vzpodbudo razvoja telesne 

kulture v Ljubljani. 
6. Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do mla- 

dinskega okrevališča Siljevica — Kraljeviča. 
7. Garancijska izjava za posojilo, ki ga najema aerodrom podjetje 

Brnik. 
8. Imenovanja: 

a) upravnega odbora mestnega sklada rizika pri trgovanju z ži- 
vilskimi kmetijskimi pridelki; 

b) razrešitev in imenovanje novega člana odbora za telesno jn 
tehnično vzgojo. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljane 

Ing. Marjan Tcpina, L r. 
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prodajajo neposredno potrošnikom na 
območju občine Cerknica. 

Premija znaša 7,SO dinarja za cn 
liter prodanega mleka, ki so ga pro- 
izvedle kmetijske delovne organiza- 
cije. 

2. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

dajajo sveže m'eko na območju ob- 
čine, se bo izplačala tudi dodatna 
premija v višini 5 (pet) dinarjev od 
litra prodanega svežega mleka. 

Dodatna premija po tem odloku 
se izplačuje od 1. maja 1965. 

3. člen 
Dodatna premija po tem odloku 

se plačuje delovnim organizacijam iz 
prejšnje točke ob pogoju, da povišajo 
proizvajalcem mleka (proizvajalnim 
organizacijam In individualnim kme- 
tom, ki na podlagi pogodbe sodelu- 
jejo z delovnimi organizacijami v 
proizvodnji ali prodaji mleka) od- 
kupno ceno za najmanj 5 dinarjev 
na redne odkupne cene. 

4. člen 
Premije po tem odloku se obra- 

tunavajo in priznajo ob pogojih tega 
odloka in ob pogojih ter na način 
določen z zveznimi predpisi. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

216 
Na podlagi 65. in 60. člena zakona 

o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (tJradni list 
- RS, št. 36/64) in 26. člena statuta 
< lj'"ine Cerknica je Skupščina občine 

■tvnica na seji občinskega zbora 
n zbora delovnih skupnosti, dne 25. 

it-arca 1965 sprejela 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o iz- 
vršitvi proračuna občine Cerknica za 

leto 1964. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Cerknica za 
leto 1964, ki obsega; 

'. Zaključni račun proračuna ob- 
čir 

.^.ohodki 341,888.423.— 
Izdatki 329,121.205.— 
Presežek dohodkov 12,767.218.— 
II. Zaključni račun 6 •/• obvezne 

proračunske rezerve 
Dohodki 8,467.033.— 
^zdatki — 
7 resežek dohodkov 8,467.033.— r. Zaključni račun rezervnega 

od ki 5,766.330.— 
•daiki — 

Presežek dohodkov 5,766.330.— 
/. Zaključni račun 10 V« oziroma 

15' .i nosebne proračunske rezerve 
Dohodki 31,875.600.— 
Tzdatki — 
Presežek dohodkov 31,875.660.— 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

proračuna občine Cerknica v znesku 
din 12,767.218.— se prenese kot 
dohodek občinskega proračuna za le- 
to 1965. 

3. člen 
Sredstva 6 "/o obvezne proračun- 

ske rezerve v znesku din 8,467.033.— 
se prenesejo v rezervni sklad občine 
Cerknica. 

4. člen 
Neizrabljena sieustva rezervnega 

sklada v znesku ain 5,70(5.330.— se 
prenesejo kot dohodek tega sklada 
v leto 19G5. 

5. člen 
Sredstva 100/o oziroma 15 0/o po- 

sebne proračunske rezerve, ustvarje- 
na v letu 1964, se prenesejo v re- 
zervni sklad občine Cerknica. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.; 1/1-400-20/65 
Datum: 25. XII. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA LITIJA 

217 
Na podlagi 162. člena statuta ob- 

čine Litija je Skupščina občine Li- 
tija na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 30. aprila 
1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi zadev, ki jih opravlja 
Zavod za stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo Litija iz pristojnosti 
občinske skupščine in njenih orga- 
nov na področju stanovanjske in 

komunalne dejavnosti 

1. člen 
Zavod za stanovanjsko in komu- 

nalno gospodarstvo Litija (v nasled- 
njem besedilu zavod) opravlja na 
področju stanovanjske in komunalne 
dejavnosti naslednje zadeve iz pri- 
stojnosti občinske skupščine in nje- 
nih organov; 

a) s področja zakona o stano- 
vanjskih razmerjih in zakona o po- 
slovnih stavbah in prostorih; 

— v skladu z namembnostjo, ki 
Jo določijo pristojni organi občinske 
skupščine, daje v najem poslovne 
prostore stanovanjskih hiš, ki so v 
družbeni lastnini in za katere je na- 
jemodajalec občina Litija (56. člen); 

— upravlja in daje v najem po- 
slovne stavbe in prostore v družbeni 
lastnini, za katere pripada pravica 
upravljanja občini Litija (1. in 
19. člen); • 

— skrbi, da imajo vse stanovanj- 
ske hiše v družbenem upravljanju 
organe družbenega upravljanja 
(9. člen); 

— določa osebe za opravljanje 
poslov hišnega sveta, dokler hišni 
svet ni izvoljen, ali če ne opravlja 
svojih nalog (88. člen); 

— določa stanovalce, ki uprav- 
ljajo manjše stanovanjske hiše v 
družbeni lastnini, način upravljanja 
in pravice določenih stanovalcev 
(9. člen); 

— vodi vpisnik predsednikov hiš- 
nih svetov in njihovih namestnikov 
(84. člen); 

— nadzira delitev stanarine in fi- 
nančno poslovanje hišnih svetov 
(73. člen); 

— poskrbi, da banka lastniku 
družinske stanovanjske hiše dovoli 
posojilo za kritje vzdrževalnih stro- 
škov in tudi najame posojilo v ime- 
nu lastnika, če posojila noče najeti 
lastnik (102. člen); 

— določi stanarino za vsako po- 
samezno stanovanje (113. člen). 

b) s področja komunalne dejav- 
nosti ; 

— opravlja strokovne, tehnične in 
administrativne posle na področju 

vzdrževanja, enostavne in razširjene 
reprodukcije komunalnih naprav in 
cesl; 

— opravlja strokovne, tehnične in 
administrativne posle pri urejanju 
in oddajanju zemljišč za gradnjo; 

— opravlja strokovne, tehnične in 
administrativne posle v zvezi s po- 
slovanjem posameznih komunalnih 
služb (javna higiena, snaga, javna 
razsvetljava, vzdrževanje pokopališč 
ipd.); 

— pomaga krajevnim skupnostim 
pri opravljanju njihovih nalog na 
področju komunalne dejavnosti, ki 
jim daje strokovne nasvete in oprav- 
lja za njih usluge; 

c) z drugih področij; 
— opravlja strokovne, tehnične in 

administrativne posle v zvezi z iz- 
delavo urbanistične dokumentacije po 
programu in sklepih občinske skup- 
ščine in njenih pristojnih organov; 

— opravlja strokovne, tehnične in 
administrativne posle za izdelavo in- 
vesticijske tehnične dokumentacije 
za investicije, ki jih financira občina, 
njeni skladi in krajevne skupnosti, 
kadar mu pristojni organi za posa- 
mezne investicije te posle posebej 
poverijo; 

— inventarizlra stanovanjske in 
poslovne prostore v družbeni lastnini 
in vodi evidenco njihovega tehnič- 
nega in finančnega stanja, ločeno po 
posameznih objektih in prostorih. 

2. člen 
Pristojni, sveti in upravni organ! 

dajejo zavodu, skladno s smernicami 
občinske skupščine, podrobnejša na- 
vodila za opravljanje nalog iz prejš- 
njega člena ter nadzirajo njegovo 
delo. 

Za opravljanje nalog iz prejšnjega 
člena tega odloka sestavlja zavod 
letni program dela, ki ga potrdi ob- 
činska skupščina. 

Zavod daje občinski skupščini 
letna in polletna poročila o oprav- 
ljanju nalog iz 1. člena tega odloka. 
Na zahtevo skupščine, pristojnih 
pvetov in upravnih organov pa daje 
zavod tudi druga poročila, podatke 
in dokumentacijo. 

3. člen 
Občinska skupščina financira na- 

loge iz 1. člena tega odloka na pod- 
lagi opravljanega dela. O financira- 
nju skleneta skupščina občine in za- 
vod pogodbo, s katero se določi, kdaj 
in kako se obračunava opravljeno 
delo ter druge okolnosti financiranja. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 

Številka; 010-15/65-1/1. 
Datum: 30. aprila 1965. 

Prpdsednik 
skupščine občine Litija: 

Stane Pungerčar, 1. r. 

218 
Na podlagi 20. člena ustave So- 

cialistične republike Slovenije (Ur. 
list SRS št. 10/63) in 162. člena sta- 
tuta občine Litija je Skupščina ob- 
čine Litija na seji občinskega zb'va 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
30. aprila 1965 sprejela 

ODLOČBO 
n ustanovitvi Zavoda za stanovanj'! 
in komunalno gospodarstvo Litija 

1. 
Skupščina občine Litija ustanovi 

Zavod za stanovanjsko in kormmr^no 
gospodarstvo Litija (v nadaljnjem 
besedilu zavod). 

2. 
Zavod je pravna oseba. 
Zavod je samostojna in samo- 

upi aviiu delovna organizacija. 
Scuež zavoda je v Litiji. 

3. 
Zavod razvija svojo dejavnost na 

področju komunalnega in stanovanj- 
skega gospodarstva s tem, da oprav- 
lja tiste naloge, ki mu jih poverijo 
iz svoje pristojnosti občinska skup- 
ščina, upravni odbori posameznih 
skladov in hišni sveti ter naloge, ki 
mu jih poverjajo druge pravne ter 
fizične osebe s področja komunal- 
nega in stanovanjskega gospodarstva. 

Za opravljanje svojih nalog lah- 
ko zavod ustanavlja svoje lastne po- 
slovne enote, servise in službe, lah- 
ko pa poveri opravljanje posameznih 
del in storitev drugim delovnim or- 
ganizacijam. 

4. 
Zavod ima zlasti naslednje na- 

loge; 
— skrbi, da se stanovanjski in • 

poslovni fond strokovno, redno in 
zadostno vzdržujeta ter da se v ta 
namen zagotovijo sredstva; 

— organizira enostavno in razšir- 
jeno reprodukcijo stanovanjskega in 
poslovnega fonda; 

— opravlja tiste naloge, ki mu jih 
v zvezi z gospodarjenjem s stano- 
vanjskimi in poslovnimi prostori po- 
verijo hišni sveti, zlasti jim nudi 
pomoč pri vzdrževanju stanovanjske- 
ga in poslovnega fonda, pripravlja 
potrebno tehnično dokumentacijo, 
nadzira vzdrževalna dela in podobno; 

— opravlja za hišne svete admi- 
nistrativno, finančno in tehnično po- 
slovanje na podlagi pogodbe, ki jo 
skleneta zavod in hišni svet; 

— vodi potrebno evidenco, dela 
analize in pripravlja programe s pod- 
ročja gospodarjenja s stanovanjski- 
mi in poslovnimi fondi; 

— opravlja upravne, strokovne, 
tehnične in druge zadeve s podroija 
stanovanjskih in komunalnih dejav- 
nosti, ki mu jih poveri skupščina 
občine iz svoje pristojnosti in iz pri- 
stojnosti svojih organov, zlasti s pod- 
ročja vzdrževanja, enostavne in raz- 
širjene reprodukcije komunajnih na- 
prav in -cest, rednega delovanja ko- 
munalnih in cestnih služb, izdelave 
tehnične in urbanistične dokumenta- 
cije, opravljanja posameznih zadev 
s področja zakona o stanovanjskih 
razmerjih in podobno; 

— opravlja strokovne, tehnične 
in druge zadeve s področja urejanja 
in oddajanja zemljišč za gradnjo; 

— opravlja strokovne, tehnične, 
finančne, administrativne in druge 
zadeve za družbene sklade s področ- 
ja stanovanjske in komunalne dejav- 
nosti po pogodbi, ki jo skleneta za- 
vod in ustrezni sklad. S to pogodbo 
se določijo naloge, medsebojne pra- 
vice in obveznosti tako, da se za- 
gotovi nemoteno poslovanje sklada; 

— zavod vodi poslovno službo 
sklada za zidanje stanovanjskih hiš 
občine Litija: 

— opravlja s področja svoje de- 
javnosti strokovna, tehnična in dru- 
ga dela za druge pravne in fizične 
osebe. 

5. 
Zavod upravlja premoženje, ki mu 

ga da ustanovitelj, krajevne skupno- 
sti, delovne organizacije, posamezni 
skladi in premoženje, ki ga ustvari 
s svojim poslovanjem. 

6. 
Organi upravljanja zavoda so; 
1. delovna skupnost zavoda, ki 

opravlja nologe sveta zavoda; 
2 upravni odbor; 
3. direktor. 
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V delovni skupnosti sodelujejo 
pri upravljanju tudi člani družbene 
skupnosti (pet), ki jih imenuje ob- 
činska skupščina. 

7. 
Svet zavoda je najvišji organ 

upravljanja zavoda. Število članov 
sveta zavoda in število članov uprav- 
nega odbora, način izvolitve članov 
sveta zavoda in članov upravnega 
odbora se v skladu z zakonitimi 
predpisi podrobneje določi s statu- 
tom zavoda. Direktor izvršuje sklepe 
sveta zavoda in upravnega odbora 
ter vodi poslovanje zavoda. 

8. 
Zavod ima svoj statut, ki ga 

sprejme svet zavoda, predhodno pa 
obravnava skupščina občine. S sta- 
tutom se določijo: notranja organiza- 
cija, delovno področje in odgovor- 
nost organov upravljanja, položaj de- 
lovnih enot in pravice delovnih enot 
pri upravljanju teh enot, delovna 
razmerja in druga notranja razmer- 
ja, način poslovanja, kdaj in kako 
se oddaja dela in storitve drugim 
delovnim organizacijam in druga 
vprašanja, ki so pomembna za delo 
zavoda in za, samoupravljanje v za- 
vodu po veljavnih predpisih. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

4. flen 
Ta odlok začne veljati po objavi 

t Glasniku, izvaja pa se od 11. maja 
1965. 

Številka: 02-3/63-1. 
Datum: 11. maja 1965. 
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Na podlagi 94. člena Ustave So- 

cialistične republike Slovenije je 
Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 16. aprila 
in 11. maja 1965 sprejela 

SPREMEMBO STATUTA 
občine Ljubljana-Bežigrad 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Jože Pogačnik, L r. 

OBČINA 

LOGATEC 

Zavod ima naslednje sklade: 
1. poslovni sklad; 
2. rezervni sklad; 
3. sklad skupne porabe; 
4. druge sklade, ki jih dopuščajo 

veljavni predpisi. 
S statutom zavoda se določijo 

skladi zavoda in podrobnejši pred- 
pisi o posameznih skladih, zlasti nji- 
hov namen, način formiranja in po- 
rabe njihovih sredstev. 

10. 
Zavod upravlja svoje delo in na- 

loge po smernicah in navodilih 
skupščine občine in njenih organov 
ter upravnih odborov skladov, ki so 
mu poverili upravljanje svojih za- 
dev. 

Zavod sestavlja za svoje delo letni 
program in finančni načrt ter za- 
ključni račun in poslovno poročilo, 
ki jih predloži skupščini občine v po- 
trditev. 

Zavod daje organom iz prvega 
odstavka te točke na njihovo za- 
htevo tudi občasna poročila in po- 
datke o svojem delu. 

Na zavod se prenesejo vsa osnov- 
na sredstva, ki jih je do ustanovitve 
upravljal sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš občine Litija in njegova po- 
slovna služba. 

Delo zavoda nadzoruje svet, ki je 
Pristojen za komunalne in stanovanj- 
ske zadeve skupščine občine Litija. 

11. 
Dokler ne bo imenovan direktor 

zavoda po sprejetih predpisih o ime- 
novanju direktorjev, se za vršilca 
dolžnosti direktorja imenuje tov. 
Avgust Spat. 

12. 
Direktor zavoda je dolžan v roku 

IS dni po ustanovitvi zavoda prigla- 
siti zavod v register finančno samo- 
stojnih zavodov, ki se vodi pri 
Okrožnem gospodarskem sodišču v 
Ljubljani. 

13. 
Ta odločba velja z dnem, ko jo 

sprejme skupščina občine Litija. 
Odločba se objavi v »Glasniku«. 

Številka: 010-16/65-1/1. 
Datum: 30. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Litija: 

Stane Pungerčar, 1. r. 

1. člen 
1. odstavek 131. člena statuta ob- 

čine 'Ljubljana-Bežigrad (objavljen 
v Glasniku št. 20 z dne 16. aprila 
1965) se spremeni in se pravilno 
glasi: 

»Občinska skupščina, ima nasled- 
nje svete; 

Svet za splošne in notranje za- 
deve. 

Svet za družbeni plan in finance, 
Svet za industrijo in gradbeni- 

štvo, / 
Svet za trgovino', gostinstvo, tu- 

rizem in obrt, j 
Svet za kmetijstvo. 
Svet za delovpa_ razmerja in delo. 
Svet za komyinalne, gradbene in 

stanovanjske zadeve. 
Svet za urbanizem, 
Svet za šolstvo, kulturo, prosveto 

in telesno vzgojo, 
Svet za splošno varstvo in var- 

stvo družine. 
Svet za jiarodno obrambo.« 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo takoj. 

Številka: 011-2/63-1. 
Datum: 11. maja 1965. 

-efT2/^ 221 
Na podlagi 94. člena ustave SRS 

(Ur. 1. SRS št. 10/63) je Skupščina 
občine Logatec na seji občinskega 
zbora, dne 26. aprila 1965 in na seji 
zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Jože Pogačnik, 1. r. 

220 
Na podlagi 114. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 11. maja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi občinskega zdravstvencsa 
investicijskega sklada za območje 

občine Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Ukine se občinski zdravstveni in- 

vesticijski sklad za območje občine 
Ljubljana-Bežigrad. 

2. člen 
Zdravstvenim zavodom se vrne 

vplačana amortizacija s pripadajoči- 
mi obrestmi, preostala sredstva pa 
se po obračunu bančnih stroškov po 
stanju na dan 11. maja 1965 nakažejo 
skladu za gradnjo bolnišnice Ljub- 
ljana. 

3. člen 
Obveznosti In pravice sklada se 

prenesejo na skupščino občine Ljub- 
ljana-Bežigrad. 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah statuta 

občine Logatec 

1. člen 
V statutu občine Logatec (Glas- 

nik, uradni vestnik okraja Ljubljana, 
št. 6-28/65) se 129. člen spremeni in 
glasi: 

Skupščina občine ima naslednje 
stalne komisije: 

1. Komisijo za volitve, imenova- 
nja in kadrovske zadeve; 

2., Komisijo za prošnje in pri- 
tožbe; 

3. Komisijo za družbeno nadzor- 
stvo. 

2. člen 
133. člen se črta. 

3. člen 
154. člen se spremeni in glasi: 
Skupščina občine ima tele svete: 
1. Svet za družbeni plan in fi- 

nance; 
2. Svet za gospodarstvo; 
3. Svet za delo; 
4. Svet za urbanizem, stanovanjsko 

Izgradnjo in komunalne zadeve; 
5. Svet za kmetijstvo in gozdar- 

stvo; 
6. Svet za šolstvo, telesno in teh- 

nično vzgojo; 
7. Svet za kulturo in prosveto; 
8. Svet za zdravstvo; 
9. Svet za socialno varstvo In 

varstvo družine; 
10. Svet za splošne In notranje 

zadeve; 
11. Svet za narodno obrambo. 

4. člen 
Za 164. členom se doda nov člen, 

ki se glasi: 
164. a člen 

Svet za narodno obrambo vodi 
priprave za obrambo dežele v okviru 
občine in skrbi za neposredno izvr- 
ševanje določenih zadev in ukrepov 
na področju narodne obrambe. 

Predsednik sveta za narodno 
obrambo je predsednik občinske 
skuoščine. Svet ima še 8 članov. 

Člane sveta za narodno obrambo 
imenuje občinski zbor izmed svojih 
članov in drugih oseb. 

5. člen 
167. člen se spremeni in glasi: 
Temeljni upravni organi občinske 

skupščine so: 
1. Oddelek za splošne zadeve in 

družbene službe; 
2. Oddelek za gospodarstvo in fi- 

nance; 
3. Oddelek za notranje zadeve; 

4. Odsek za narodno obrambo. 

Skupščina občine lahko s poseb- 
nim odlokom po potrebi spremeni 
organizacijo upravnih organov. 

6. člen 
169. člen se spremeni in glasi; 
Oddelek za gospodarstvo in fi- 

nance opravlja vse upravne zadeve 
iz občinske pristojnosti na področju 
industrije, obrti, gradbeništva, ru- 
darstva, trgovine, gostinstva, turi- 
zma, prometa, kmetijstva, gozdar- 
stva, lova, ribolova, vodnega gospo- 
darstva, nadalje zadeve, ki se nana- 
šajo na finančno izvrševanje občin- 
skega družbenega plana, na izvrše- 
vanje zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti, na delitev 
skupnega dohodka delovnih organi- 
zacij, na finančne obveznosti delov- 
nih organizacij in posameznikov na- 
sproti družbeni skupnosti (davki, 
prispevki, takse), na kredite, na ban- 
ke in bančno poslovanje, na izvrše- 
vanje predpisov o finančnem, ma- 
terialnem in računovodskem poslo- 
vanju delovnih organizacij, na za- 
varovalništvo ter na plačilni in de- 
vizni promet s tujino; spremlja gi- 
banje proizvodnje in drugih gospo- 
darskih dejavnosti ter ekonomske 
pogoje gospodarjenja; predlaga ukre- 
pe za uresničevanje gospodarske po- 
litike in izvaja ukrepe, za katere je 
pooblaščen, skrbi za preskrbljenost 
trga in za zagotavljanje ustreznih 
materialnih rezerv v okviru občine; 
proučuje razvoj gospodarskih in ne- 
gospodarskih dejavnosti ter priprav- 
lja o tem analize in poročila; pri- 
pravlja osnutek občinskega družbe- 
nega plana, spremlja In analizira 
izvrševanje in uresničevanje družbe- 
nega plana, zlasti glede smernic in 
ciljev ter osnovnih razmerij v proiz- 
vodnji in potrošnji ter predlaga po- 
trebne ukrepe za zagotavljanje izvr- 
ševanja družbenega plana; proučuje 
delovanje gospodarskega sistema na 
splošni razvoj gospodarstva in dru- 
gih družbenih dejavnosti v občini, 
zlasti pa na izvrševanje in uresniče- 
vanje smernic in ciljev ter osnovnih 
razmerij v razvoju, nakazanih z druž- 
benim planom, ter daje predloge za 
izpopolnjevanje in nadaljnji razvoj 
gospodarskega sistema; proučuje de- 
lovanje tržišča, proučuje sistem 
družbenega planiranja in daje 
ustrezne predloge za njegovo izpo- 
polnjevanje in nadaljnji razvoj ter 
proučuje in izpopolnjuje metodolo- 
gijo družbenega planiranja; spremlja 
regionalno planiranje in urbaniza- 
cijo, predlaga ustrezne ukrepe ter 
opravlja na teh področjih upravne 
zadeve iz občinske pristojnosti; 
opravlja upravne zadeve iz občinske 
pristojnosti na področju urbanizma, 
varovanja značilnosti pokrajine, ure- 
janja, uporabe in varstva voda te* 
stanovanjskega in komunalnega go-. 
spodarstva; opravlja vse upravne za- 
deve iz občinske pristojnosti na pod- 
ročju dela, ugotavljanja delovne 
in posebne dobe, notranje delitve 
dohodka in osebnih dohodkov, so- 
cialnega zavarovanja, zaposlovanja 
delavcev, poklicnega usmerjanja in 
varstva pri delu; spremlja in pro- 
učuje vprašanja s področja samo- 
upravljanja v delovnih organizaci- 
jah; spremlja gibanje družbenih po- 
treb po strokovnih delavcih; sprem- 
lja gibanje produktivnosti dela in 
življenjske ravni delavcev; organizira 
zbiranje in obdelovanje statističnih 
podatkov, ki imajo pomen za občino 
in širše DPS, ter zbira in obdeluje te 
podatke; spremlja gibanje cen v pro- 
izvodnji in prometu blaga, gibanja 
cen za storitve in gibanje življenj- 
skih stroškov; spremlja dnevno kon- 
junkturo na trgu, opravlja zadeve 
kontrole cen in druge upravne za- 
deve iz občinske pristojnosti v zvezi 
s cenami; opravlja upravne zadeve 
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v zvezi s pripravljanjem in izvrše- 
vanjem proračuna, finančnih načrtov 
proračunskih skladov; izvršuje pro- 
računsko kontrolo ter kontrolo fi- 
nančnega, materialnega in računo- 
vodskega poslovanja finančnih na- 
črtov proračunskih skladov, katerih 
sredstva se zagotavljajo iz občin- 
skega proračuna. 

V sestavu oddelka za gospodar- 
stvo sta: 

— inšpektorat in 
— zavod za kataster in evidenco 

Dolenji Logatec. 

7. člen 
170. člen se črta. 

8. člen 
'71. člen se spremeni in glasi; 
Oddelek za notranje zadeve 

opravlja v mejah občinske pristoj- 
nosti vse upravne zadeve v zvezi z 
izvrševanjem reda in miru, za var- 
nost prometa, vodi knjige državljan- 
skih stanj, služb prijav in odjav 
bivanja, opravlja zadeve v zvezi z 
izdajo dovoljenj za orožje, za raz- 
strelivo, zadeve v zvezi s pozivanjem 
državljanov na prestajanje kazni, 
opravlja zadeve s področja drugih 
notranjih nalog in zadev, ki so dolo- 
čene s predpisi organov širših DPS. 

Delo oddelka vodi in zanj odgo- 
varja načelnik, ki ga postavlja in 
razrešuje občinska skupščina na 
predlog republiškega sekretarja za 
notranje zadeve ter na podlagi mne- 
nja komisije za volitve, imenovanja 
in kadrovske zadeve skupščine ob- 
ilne Logatec. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v »Glasniku«. 

Številka: 011-1/63-1. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec; 

Otmar Oblak, 1. r. 

223 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena 

rakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list SRS, št. 19-88/52) ter 3. in 
8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Ur. list FLRJ, št. 2-22/59) je 
Skupščina občine Logatec na seji, 
dne 18. maja 1965 sprejela 

ODLOK 
0 obveznem fluorografiranju prebi- 

valstva v občini Logatec 

1 1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja 

tuberkuloze se izvede obvezno flouro- 
grafiranje vseh prebivalcev v občini 
Logatec, ki so rojeni v letu 1941 ali 
pred tem časom ali, ki so do dneva 
fluorografiranja dopolnili 24. leto sta- 
rosti. 

2. člen 
Fluorografiranje je brezplačno. 

Stroški fluorografiranja gredo v bre- 
me občinskega proračuna. 

3. člen 
Cas fluorografiranja določi Svet 

za zdravstvo občinske skupščine v 
sporazumu z Inštitutom za TBC, Gol- 
nik ter bo od 12. VII. do 16. VII. t. 1. 

4. člen 
Po izvršenem fluorografiranju se 

.Tiorajo na individualni poziv pri- 
•tojnega upravnega organa za zdrav- 

stvo ali pooblaščenega zdravstvenega 
zavoda odzvati na kontrolni pregled 
pozvane osebe. 

5. člen 
Svet za zdravstvo občinsko skup- 

ščine Logatec je pooblaščen, da izda 
za izvajanje tega odloka natančnejše 
predpise in ukrepe. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje, kdor se ne udeleži 
fluorografiranja ali kontrolnega pre- 
gleda, ali ki sicer ovira izvršitev te- 
ga odloka ali na njegovi podlagi iz- 
danih predpisov in ukrepov. 

7. člen 
Ta odlok dobi veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.; 510-1/65-4 
Datum: 18. V. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

223 
Na podlagi 19. in 176. člena za- 

kona o bankah in kreditnih poslih 
(Ur. list SFRJ, št. 12/65) in 100. člena 
statuta občine Logatec je Skupščina 
občine Logatec na seji občinskega 
zbora in seji zbora delovnih skupno- 
sti, dne 18. maja 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi banke, v katero se vla- 
gajo sredstva občine Logatec za raz- 

širjeno reprodukcijo. 

1. člen 
Sredstva občine Logatec, ki so 

namenjena za razširjeno reprodukci- 
jo in izvirajo iz dela ustvarjene 
vrednosti družbenega proizvoda de- 
lovnih organizacij (Družbeno investi- 
cijski sklad občine), se vložijo v kre- 
ditni sklad Komunalne banke Ljub- 
ljana z vso aktivo in pasivo po sta- 
nju 1. aprila 1965. 

2. člen 
Skupščina občine Logatec bo s 

svojina družbenim planom določila 
temeljne smernice, po katerih naj se 
upravljajo sredstva, ki so vložena po 
prvem členu tega odloka v kreditni 
sklad Komunalne banke Ljubljana. 

3. člen 
Za ves eventualni naknadni priliv 

sredstev na ta račun se smiselno 
uporabljajo določila tega odloka. 

4. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

ha veljati odlok o odpravi družbeno 
investicijskega sklada in o uporabi 
sredstev za gospodarske investicije 
občine Logatec, ki je bil sprejet na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 12. maja 
1964. 

5. člen 
Ta odlok dobi veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.; 010-12/64-3 
Datum; 18. V. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

O 

VkhiMKA 

224 
Po III. točki dela V. tarife pro- 

metnega davka (Uradni list FLRJ 
št. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62, 12/63 in Uradni 
list SFRJ št. 18/63, 20763, 23/63, 30/63, 
44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 
24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 48/64, 50/64, 
1/65, 3/65, 9/65 in 12/65) ter 9. točki 
169. člena statuta občine Vrhnika je 
Skupščina občine Vrhnika, na seji 
občinskega zbora in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 26. aprila 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Vrhnika 

(»Glasnik« št. 11/65). 

1. člen 
V prvem členu se za točko pod f) 

doda še točka pod g), ki se glasi; 
g) razkladališča proizvajalnih go- 

spodarskih organizacij in trgovskih 
podjetij na debelo in sicer tisti del 
prometa, ki ga imajo z organizirano 
prodajo blaga na drobno iz svojih 
skladišč in s svojih razkladališč po 
posebnih predpisih. 

2. člen 
4. člen se spremeni in se glasi; 
Občinski davek po tem odloku 

se plačuje: 
Od prometa v trgovini na 

drobno od motornih koles, 
skuterjev, mopedov in osebnih 
avtomobilov po stopnji 3 % 

Od prometa v trgovini na 
drobno od kmetijskih strojev 
po stopnji 1 % 

Od ostalega prometa v trgo- 
vini na drobno, razen od alko- 
holnih pijač po stopnji 4 % 

Od prometa z alkoholnimi 
pijačami v trgovini na drobno 
po stopnji 20 % 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 4/1-421-010/64. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika; 

Franci Širok, 1. r. 

225 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS št. 36/64) in 169. člena statuta 
občine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 26. apri- 
la 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Vrhnika (»Glasnik«, uradni 
vestnik okraja Ljubljana št. 66/1961), 
ki se v prečiščenem besedilu glasi; 

ODLOK 
o ustanovitvi cestnega sklada občine 

Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Cestni sklad občine 

Vrhnika« (v nadaljnjem besedilu 
sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi pa 
skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima predsednika in 4 člane. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Vrhnika izmed javnih delav- 
cev in cestnih strokovnjakov. 

4. člen 
Sredstva sklada so; 
— dohodki za financiranje, vzdr- 

ževanje, rekonstrukcijo in graditev 
cest, ki pripadajo občini po zakonu 
o cestnih podjetjih oz. po predpisih, 
izdanih na njegovi podlagi; 

— sredstva, ki se dodelijo skladu 
iz proračuna občine; 

— drugi dohodki (dotacije, po- 
moči, darila, obresti itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se emejo uporab- 

ljati samo za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in graditev javnih cest. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z druž- 

benim planom in smernicami skup- 
ščine občine Vrhnika določajo in 
razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Vrhnika na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazu- 
jejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpo- 
gled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora ali druga 
oseba, ki jo za to pooblasti upravni 
odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično delo 
pa za gospodarstvo pristojni upravni 
organ skupščine občine Vrhnika. 
Stroške tega poslovanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Vrhnika v treh 
mesecih od dneva uveljavitve tega 
odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 4/1-020-16/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine ob*ine Vrhnika; 

Franci Širok, 1. r. 
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Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Ur. list SRS 
St. 36/64) in 169. člena statuta občine 
Vrhnika je Skupščina občine Vrh- 
nika na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi sklada za komunalne 
Potrebe družbenega standarda na ob- 

močju občine Vrhnika, 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 36/1960), ki se v pre- 
čiščenem besedilu glasi; 

ODLOK 

p ustanovitvi sklada za komunalno 
•n negospodarske investicije občino 

Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Sklad za komunalne 

in negospodarske investicije občine 
Vrhnika« (v nadaljnjem besedilu 
sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
uPravnega odbora in način poslova- 
nja -sklada. Statut sklada sprejme 
uPravni odbor sklada, potrdi pa 
skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

'nia predsednika in 4 člane. Predsed- 
nika in člane upravnega odbora ime- 
nuje za dobo dveh let skupščina ob- 
čine Vrhnika izmed javnih delavcev 
m komunalnih strokovnjakov. 

4. člen 
Sredstva sklada so; 
— prispevki investitorjev k stro- 

škom za urejanje mestnega zemlji- 
šča; 

— prispevki za uporabo mestnega 
Zemljišča; 

— komunalni prispevek; 
— namenske vloge in dotacije 

^užbeno-političnih skupnosti skla- 
dov ter delovnih organizacij; 

— sredstva, pridobljena od danih 
Posojil (anuitete, obresti itd.); 

j — krajevni samoprispevek, če je 
' Uveden v ta namen; 

posojila; 
— drugi dohodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati; 
, — za urejanje mestnega žemlji- 
ca v smislu zakona o urejanju mest- 
^ga zemljišča; 

— za gradnje in dograditve no- 
Vih ter razširitve, rekonstrukcijo in 
V2drževanje obstoječih komunalnih 
naprav v občini; 

— za proučevanje komunalnih 
Problemov, načrtov za komunalne 
naprave ter izdelavo katastra komu- alnih naprav v občini; 
. — za izdelavo geodetskih in ur- 

anističnih načrtov; 
za negospodarske investicije. 

6. člen 
^ dohodki sklada se v skladu z 
''Užbenim planom in smernicami 

.^upšfine občine Vrhnika določajo 
j? razporejajo s finančnim načrtom. 
, nančni načrt sprejme upravni od- 
0,'J sklada in ga predloži skupščini 

čine Vrhnika na vplogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba se izkazuje z za- 
ključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme uprav- 
ni odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje 

finančnega načrta sklada je pred- 
sednik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično delo 
pa za gospodarstvo pristojni uprav- 
ni organ skupščine občine Vrhnika. 
Stroške tega poslovanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni obdor sklada sprejme sta- 

tut sklada in ga predloži v potrdi- 
tev skupščini občine Vrhnika v treh 
mesecih od dneva uveljavitve tega 
odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

po tem odloku upravlja sklad seda- 
nji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 4/1-020-019/65. 
Datum; 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika; 

Franci Širok, 1. r. 

227 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 36/64) in 169. člena statuta občine 
Vrhnika je Skupščina občine Vrh- 
nika na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi občinskega gozd- 
nega sklada občine Vrhnika (»Glas- 
nik«, uradni vestnik okraja Ljubljana 
št. 66/1961), ki se v prečiščenem be- 
sedilu glasi; 

ODLOK 
o ustanovitvi gozdnega sklada 

občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Gozdni sklad občine 

Vrhnika« (v nadaljnjem besedilu 
sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi pa 
skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

Ima predsednika in 4 И&др. Predsed- 
nika in člane upravnega jod^ora ime- 
nuje za dobo dveh let skupšŽina ob- 
čine Vrhnika izmed javnih delavcev 

In strokovnjakov ter gozdnih posest- 
nikov na območju občine Vrhnika. 

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

kanega lesa za pospeševanje gozdov 
v državljanski lastnini v smislu do- 
ločb uredbe o prispevku za pospeše- 
vanje gozdov v državljanski last- 
nini; 

2. drugi dohodki (dotacije, po- 
moči, darila, obresti itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati samo za pospeševanje gozdov 
v državljanski lastnini in sicer zla- 
sti za; 

— gojitev, varstvo, vzdrževanje 
gozdov ter gozdnih tal in obnovo 
ter rekonstrukcijo gozdov; 

— urejanje gozdov; 
— nova pogozdovanja; 
— gradnjo in vzdrževanje gozd- 

nih poti, priprav in drugih objektov. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Vrhnika določajo 
in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Vrhnika na vpogled. 

7. člen 
Predvideni In dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazu- 
jejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpo- 
gled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično delo 
pa za gospodarstvo pristojni upravni 
organ skupščine občine Vrhnika. 
Stroške tega poslovanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v po- 
trditev skupščini občine Vrhnika v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 3/6-020-017/65. 
Datum; 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika; 

Franci Širok, 1. r. 

ZZS 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni Ust SRS 

št. 36/64) in 169. člena statuta ob- 
čine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi občinskega rezervnega 
sklada za potrebe gospodarskih or- 
ganizacij na območju občine Vrhnika, 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št. 66/61), ki se v preči- 
ščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi rezervnega sklada za 
potrebe gospodarskih organizacij 

občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Rezervni sklad za 

potrebe gospodarskih organizacij ob- 
čine Vrhnika (v nadaljnjem bese- 
dilu sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna obesa. 
Sklad ima statut, s katerim se do- 

ločajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora sklada in način 
poslovanja sklada. Statut sklada 
sprejme upravni odbor sklada, po- 
trdi pa skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, M 

ima predsednika in 4 člane. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Vrhnika izmed javnih delav- 
cev in gospodarskih strokovnjakov. 

4. člen 
Sredstva sklada so; 
— prispevek gospodarskih orga- 

nizacij, določen s posebnim odlokom) 
— posojila; 
— drugi dohodki (dotacije, po- 

moči, darila, obresti itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati; 
— za kritje poslovnih izgub In 

sanacije gospodarskih organizacij; 
— za pospeševanje poslovanja go- 

spodarskih organizacij. 

6. člen 
Dejanski dohodki in dejanska po- 

raba se izkazuje z zaključnim raču- 
nom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpo- 
gled. 

7. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsednik 
upravnega odbora sklada ali druga 
oseba, ki jo za to pooblasti upravni 
odbor. 

8. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično 
delo pa za gospodarstvo pristojni 
upravni organ skupščine občine Vrh- 
nika. Stroške tega poslovanja krije 
sklad. 

9. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Vrhnika ▼ 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada 
uporabljajo sedanja pravila sklad*. 
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10. člen 
Po imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

11. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

'so objavi v »Glasniku«. 

Številka: 4/1-020-018/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 

229 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
St. 36/64) in 169. člena statuta ob- 
čine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
• ustanovitvi občinskega sklada za 
borce NOV (»Glasnik«, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, št. 61/1963), ki 
se v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za borce NOV 

občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Sklad za borce NOV 

občine Vrhnika« (v nadaljnjem be- 
sedilu sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut. S statutom se 

določijo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora sklada ter način 
poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor sklada, potrdi pa skupščina 
občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni od bo* 

sklada. 
Upravni odbor ima predsednika 

in 4 člane, ki Jih imenuje skupščina 
občine Vrhnika za dobo dveh let iz- 
med javnih delavcev, zlasti članov 
ZB NOV. 

4. člen 
Sredstva sklada so; 
— dotacija iz občinskega prora- 

čuna; 
— prispevki delovnih in drugih 

organizacij; 
— posojila; 
— obresti od sredstev sklada; 
— drugi dohodki. 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati kot materialna pomoč udele- 
žencem narodno-osvobodilne vojne, 
kadar njihovi dohodki ne zadoščajo 
za primerno preživljanje. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Vrhnika določajo 
in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Vrhnika na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporab^ se izkazuje z za- 
ključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično de- 
lo pa za družbene in splošne za- 
deve pristojni upravni organ skup- 
ščine občine Vrhnika. Stroške tega 
poslovanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v po- 
trditev skupščini občine Vrhnika v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 4/1-020-015/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, .1. r. 

230 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 36/64) in 169. člena statuta ob- 
čine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi občinskega sklada 
za šolstvo (»Glasnik«, uradni vestnik 
okraja Ljubljana, št. 24/1961), ki se 
v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za šolstvo 

občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Sklad za šolstvo 

občine Vrhnika« (v nadaljnjem be- 
sedilu sklad). 

2. člen 
Sklad Je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi pa 
skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

Ima predsednika in 8 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odbora 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Vrhnika izmed javnih in pro- 
svetnih delavcev. 

4. člen 
Sredstva sklada so; 
— sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz proračuna občine; 

— morebitni dohodki po poseb- 
nih predpisih; 

— dotacija delovnih in drugih 
organizacij; 

— drugi dohodki (posojila, darila, 
obresti itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se morajo upo- 

rabljati: 
— za financiranje osnovne dejav- 

nosti obveznega šolstva; 
— za sofinanciranje strokovnega 

šolstva; 
— za sofihanciranje vzgojno-var- 

stvenih ustanov; 
— za sofinanciranje kulturno-pro- 

svetnih dejavnosti; 
— za vzdrževanje in gradnjo šol- 

skih poslopij; 
— za odplačilo anuitet za najeta 

posojila; 
— za sofinanciranje ostalih med- 

občinskih šolskih institucij. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in smernicami 
skupščine občine Vrhnika določajo in 
razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Vrhnika na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izka- 
zuje z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 

Računovodske posle sklada oprav- 
lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično de- 
lo pa za družbene in splošne za- 
deve pristojni upravni organ skup- 
ščine občine Vrhnika, stroške tega 
poslovanja kri jo sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Vrhnika, v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
dosedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 4/1-020-020/65. 

Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 

231 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 36/64) in 169. člena statuta ob- 
čine Vrhnika je Skupščina občine 

Vrhnika na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi občinskega sklada /л 
zdravstvene investicije v občini Vrh- 
nika, ki se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za gradnjo 

objektov zdravstvenega značaja 
občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Sklad za gradnjo 

objektov zdravstvenega značaja ob- 
čine Vrhnika« (v nadaljnjem be- 
sedilu sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
upravni odbor sklada, potrdi pa 
skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ima predsednika in 6 članov. Pred- 
sednika in člane upravnega odboral 
imenuje za dobo dveh let skupščina 
občine Vrhnika izmed javnih delav- 
cev in zdravstvenih strokovnjakov. 

4. člen 
Sredstva sklada so; 
— amortizacijska sredstva zdrav- 

stvenih zavodov po posebnih pred- 
pisih; 

— prispevki ustanov socialnega 
zavarovanja; , 

— prispevki gospodarskih in dru- 
gih organizacij; 

— krajevni samoprispevek, če j® 
uveden v ta namen; 

— drugi dohodki (dotacije, po- 
moči, darila, obresti itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab' 

Ijati samo za izgradnjo objektov 
zdravstvenega značaja in za nabav" 
opreme, razen sredstev iz prve tofr" 
ke 4. člena tega odloka, ki se da" 
jejo koristnikom kot posojilo. Sred- 
stva sklada se lahko dajejo kot pO" 
sojilo s povračili ali brez povračil' 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu ^ 

družbenim planom in s smernicami 
skupščine občine Vrhnika določaj" 
in razporejajo s finančnim načrton1. 

Finančni načrt sprejme upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupšči"1 

občine Vrhnika na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohodi 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkaz11' 
Jejo z zaključnim računom sklad8; 

Zaključni račun sprejme upravi1 

odbor sklada in ga predloži hkra" 
s poročilom o poslovanju skla^ 
skupščini občine Vrhnika na vp0' 
gled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje 

nančnega načrta sklada je predse"' 
nik upravnega odbora sklada a 

druga oseba, ki jo za to pooblas1 

upravni odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada opi'3^ 

Ija za finance pristojni upravni o*' 
gan, administrativno in tehnično de 

lo pa za družbene in splošne zade^ 
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Pristojni upravni organ skupščine 
občine Vrhnika. Stroške tega poslo- 
vanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v potr- 
ditev skupščini občine Vrhnika v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
Uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
»edanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. 

Satevilka: 4/1-020-022/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 

232 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

lanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
^t. 36/64) in 169. ^člena statuta ob- 
čine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
"a seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1963 sprejela 

ODLOK 
*> ustanovitvi sklada /a pospeševanje 
kulturne, fizkuKurne in rekreacijske 

dejavnosti občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Sklad za pospeševa- 

nje kulturne, fizkulturne in rekrea- 
cijske dejavnosti občine Vrhnika (v 
nadaljnjem besedilu sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s katerim se 

določajo zlasti pravice in dolžnosti 
Upravnega odbora in način poslova- 
nja sklada. Statut sklada sprejme 
Upravni odbor sklada, potrdi pa 
skupščina občine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor,.ki 

'ma predsednika in 8 članov. Pred- 
^di'iika in člane upravnega odbora 
hnenuje za dobo dveh let skupščina 
0bčine Vrhnika izmed javnih, kul- 
turnih in fizkulturnih delavcev. 

4. člen 
Sredstva sklada sor * 
— sredstva, ki se dodelijo skladu 

'г Proračuna občine: 
— dotacije delovnih in drugih 

0rganizacij: 
— dnifi dohodki (posojila, darila, 

bresti itd.). 
5. člen 

.. Sredstva sklada se smejo unorab- 
Jati za pospeševanje kulturne, fiz- 
kulturne in rekreacijske dejavnosti. 

6. člen 
j Dohodki sklada se v skladu z 
''užbenim . plnnom in s smernicami 

.^Upscine občine Vrhnika določajo 
razporejajo s finančnim načrtom, 

j^nančni načrt sprejme upravni od- 
.r>^ sklada in ga predloži skupščini 
Dtine Vrhnika na vpogled. 

T. člen 
Predvideni in dejanski dohodki 

ter predvidena in dejanska razpore- 
ditev in uporaba sredstev se izkazuje 
z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni 
odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada 
skupščini občine Vrhnika na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada ali 
druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično de- 
lo pa za družbene in splošne zadeve 
pristojni upravni organ skupščine 
občine Vrhnika. Stroške tega poslo- 
vanja krije sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut in ga predloži v potrditev 
skupščini občine Vrhnika. 

11. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v »Glasniku«. 

5. člen Zaključni račun sprejme upravni 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan l!1 ' 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 4/1-020-021/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 

Številka: 4/1-020-022/65. 
Datum; 26. aprila 1965. 

Predsednik 

s poročilom o poslovanju skla 
skupščini občine Vrhnika na vpogled. 

8. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje 

finančnega načrta sklada je predsed- 
skupščine občine Vrhnika: nik upravnega odbora sklada ali 

Franci Širok, 1. r. 

233 
Na podlagi 2. odstavka 11. člena 

temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Urad. 
list SFRJ št. 31/64) in 169. člena sta- 
tuta občine Vrhnika je Skupščina 
občine Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih skup- 
nosti, dne 26. aprila 1965 sprejela 

ODLOK 
o združevanju sredstev za izgradnjo 

zdravstvenega doma na Vrhniki 

1. člen 
Skupščina občine Vrhnika uvaja 

prostovoljno združevanje svojih raz- 
položljivih sredstev s sredstvi gospo- 
darskih organizacij za izgradnjo 
zdravstvenega doma na Vrhniki, ozi- 
roma za odplačilo anuitet in obresti 
za najeta posojila. 

2. člen 
Sredstva občine in gospodarskih 

organizacij se združujejo v sklad za 
gradnjo ebjektov zdravstvenega zna- 
čaja občine Vrhnika. 

3. člen 
Sredstva se združujejo toliko ča- 

sa, da so odplačane vse anuitete in 
obresti za najeta posojila, kar bo 
določeno s posebno pogodbo. S po- 
sebno pogodbo bo tudi določena vi- 
šina sredstev, ki se združuje. 

4. člen 
Za podpis pogodbe o združevanju 

sredstev se pooblastita predsednik 
skupščine občine Vrhnika in pred- 
sednik upravnega odbora sklada za 
gradnjo objektov zdravstvenega zna- 
čaja občine Vrhnika. 

гз4 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS št. 36/64) in 169. člena statuta 
občine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
26. aprila 1965 sprejel* 

t 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi sklada za preživninsko 
varstvo kmetov (»Glasnik«, uradni 
vestnik okraja Ljubljana št. 40/1964), 
ki se v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za preživninsko 

varstvo kmetov občine Vrhnika 

1. člen 
Ustanovi se »Sklad za preživnin- 

sko varstvo kmetov občine Vrhnika« 
(v nadaljnjem besedilu sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom se 

določijo zlasti pravice in dolžnosti 
upravnega odbora sklada ter način 
poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni od- 
bor sklada, potrdi pa skupščina ob- 
čine Vrhnika. 

3. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima predsednika 

in 4 člane, ki jih imenuje skup- 
ščina občine Vrhnika za dobo dveh 
let izmed socialnih in drugih javnih 
delavcev ter kmetijskih proizvajal- 
cev. 

4. člen 
Sredstva sklada so: 
— kupnine in druga odplačila za 

zemljišča in gozdove, ki jih po do- 
ločbah odloka o preživninskem var- 
stvu kmetov vplačujejo v sklad 
kmetje; 

— sredstva, ki se dodelijo skladu 
iz proračuna občine; 

— drugi dohodki (dotacije, po- 
moči, darila, obresti itd.). 

5. člen 
Sredstva sklada se smejo uporab- 

ljati za financiranje preživninskega 
varstva kmetov in to za preživljanje 
in plačilo zdravstvenega zavarovanja. 

6. člen 
Dohodki sklada se v skladu z 

družbenim planom in s smernicami 
skupščine občine Vrhnika določajo in 
razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme .upravni od- 
bor sklada in ga predloži skupščini 
občine Vrhnika na vpogled. 

7. člen 
Predvideni in dejanski dohoi'i i 

ter predvidena in dejanska razpo- 
reditev in uporaba sredstev se izka- 
zuje z zaključnim računom sklada. 

druga oseba, ki jo za to pooblasti 
upravni odbor. 

9. člen 
Računovodske posle sklada oprav- 

lja za finance pristojni upravni or- 
gan, administrativno in tehnično delo 
pa za družbene in splošne zadeve 
pristojni upravni organ skupščine 
občine Vrhnika. 

Stroške tega poslovanja krije 
sklad. 

10. člen 
Upravni odbor sklada sprejme 

statut sklada in ga predloži v po- 
trditev skupščini občine Vrhnika v 
treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega odloka. 

Do potrditve statuta sklada se 
uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 
Do imenovanja upravnega odbora 

sklada po tem odloku upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

12. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 4/1-020-014/65. 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 

235 
Na podlagi 169. člena statuta ob- 

čine Vrhnika je Skupščina občine 
Vrhnika po sklepu občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti na seji, 
dne 24. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o krajevnih skupnostih v občini 

Vrhnika 

1. člen 
V odloku o spremembi in dopol- 

nitvi odloka o krajevnih skupnostih 
v občini Vrhnika (»Glasnik«, uradni 
vestnik okraja Ljubljana št. 44/64) 
se 1. člen spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 

4. točka: krajevna skupnost Dre- 
nov grič za območje krajevnega od- 
bora Drenov grič-Lesno brdo s se- 
dežem na Drenovem griču, 

5. točka: Krajevna skupnost Li- 
gojna za območje krajevnega odbora 
Velika in Mala Ligojna s sedežem 
v Ligojni, 

6. točka: Krajevna skupnost Blat- 
na Brezovica za območje krajevnega 
odbora Blatna Brezovica s sedežem 
v Blatni Brezovici. 

Dosedanje 6., 7. in 8. točka po- 
stanejo 7., 8. in 9. točka odloka. 

2. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 2/1-025-01/63. 
Datum: 8. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Širok, 1. r. 
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Na podlagi (ia. ш 66. člena za- 
kona o financiranju družbeno-poli- 
Htnih skupnosti v SH Sloveniji (Ur. 
Mst SRS št, 36,64) in 5. točke 169. čle- 
шл statuta občine Vrhnika je Skup- 
Kina občine \(rhnika na seji občin- 
tkega zbora in na seji zbora delov- 
шћ skupnosti, dne 23, aprila 1965 
prejela 

ODLOK 
o zaključnem ra^uuu o izvršitvi 

proračuna občine Vrhnika 
za leto 1964 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o iz- 

vršitvi proračuna občine Vrhnika 
za leto 1964. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki po zaključnem računu prora- 
čuna občine Vrhnika v letu 1964 
znašajo; 

predvideno doseženo 
I. Dohodki 489,017.000 490,521,029 

ki se zmanjšajo: 
a) sredstva okrajnega cestnega 

sklada za skupno financiranje 
cestnih investicij na območju 
okrajt. Ljubljana 24,297.000 23,553.082 

b) sredstva sklada za skupno fir 
nanciranje strokovnega šol- 
stva na območju okraja Ljub- 
ljana 37,085.000 35,949,438 

tako, da ostane za financiranje 
proračuna 427,635.000 431,018.500 
od tega znaša 10 % proračunska 
rezerva 30,411.000 35,015,888 
Cisti dohodki za financiranje 
proračunskih izdatkov 337,224.000 396,002.621 

П. Izdatki 397,224.000 395,695.854 i 
III. Presežek dohodkov nad izdatki — 306.767 

posebnem računu ter se bo porabila 
na podlagi posebej izdanih pred- 
pisov. 

6. člen 
Zaključni račun rezervnega skla- 

da občine za leto 1964 izkazuje do- 
hodke v znesku 169,560 dinarjev, 
Izdatkov ne izkazuje, ter se celotni 
znesek prenese kot dohodek tega 
sklada za leto 1965. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objevi v »Glasniku«. ^ 

Številka; 4/1-400-02/64. 
Datum; 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec: 

Franci Širok, 1. r. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po 

; teključnem računu občine v znesku 
; ■06.767 dinarjev se prenese kot do- 
ledek v proračun za leto 1965. 

1. člen 
Posebna 10 oz. 15 % proračunska 
rva po zaključnem računu občine 

znaša 35,015.888 dinarjev in je na- 
ložena na posebnem računu ter se 
bo porabila na podlagi posebej izda- 
nih predpisov. 

5. člen 
Posebna 6 % proračunska rezerva 

po zaključnem računu občine znaša 
7,467.341 dinarjev in je naložena na 

PKUGLED DOHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA 

DOHODKI 
del 

OBČINE VRHNIKA ZA LETO 1964 

Besedilo 

Skupni viri dohodkov 
Dohodki, "ići se po posebnih predpisih 
delijo med politično teritorialne enote 
Posebni viri občinskih dohodkov 
Dohodki, ki so z zveznimi predpisi do- 
ločeni kot dohodki občine 
Dohodki organov in ustanov In ostali 
dohodki 
Prenesena sredstva 
Dotacije 
SKUPAJ DOHODKI 
Izločeno v sklade 
Ostanejo čisti dohodki 
manj 15 % posebna pomoč rezerva za 
leto 1964 
Ostane za pokritje proračunskih izdatkov 

po letnem 
proračunu 

255,757.000.— 

29.000.— 
189,500.000.— 

680.000.— 

2,000.000.— 
28,377.000,- 
12,678.000.— 

489,017.000.— 
61,382.000.— 

427,635.000.— 

30,411.000.— 
397,224.000,— 

IZDATKI 
1 Prosveta in ljudska kultura 
2 Socialno varstvo 
3 Zdravstvena zaščita 
5 Državna uprava 
6 Komunalna dejavnost 
8 Intervencije v gospodarstvu 
9 Dotacije 

10 Obveznosti in garancije 
11 Proračunska rezerva 

SKUPAJ IZDATKI 
Presežek dohodkov nad izdatki 

6,950,000 
23,049.000 
9,109.000 

108,548.000 
20,846.000 
2,638.000 

155,881,000 
39,657,000 
30,546,000 

397,224.000 

7,300 
20,535 
9,029 

109,768 
18,580 

3,860 
158,641, 

39,450 
30,061 

397,224 

doseženo 

248,134.313,— 

242.001.— 
194,494.335.— 

422,027.— 

2,161.739.— 
31,813.359.— 
13,253.255.— 

490,521.029.— 
59,502.520.— 

431,018.509.— 

35,015.888 — 
396,002.621.— 

000 
000 
.000 
.000 
000 
000 
000 
,000 
.000 
000 

7,242.367 
20,452.934 

8,969.587 
109,489.706 

18,530.340 
3,836.071 

158,576.081 
39,436.768 
29,162.000 

395,695.854 
306.767 

VSEBINA 
Vabilo na 3. sejo Mestnega sveta Ljub- 
ljane 

■BI Odlok o občinskih upravnih taksah 
občine Cerknica ^ 

Ш Odlok o občinskih sodnih taksah ob- 
čine Cerknica 

Ш Odlok o obveznem fluorografiranju 
prebivalstva občine Cerknica 

HS Odlok o premiji za mleko, prodano 
neposredno potrošnikov v 1. ,1965 obči- 
ne. Cerknica 

116 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna za 1. 1964 občine 
Cerknica 

117 Odlok o določitvi zadev, ki jih oprav- 
lja zavod za stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo iz pristojnosti ob- 
činske skupSčlne in njenih organov 

na področju stanovanjske in komu- 
nalne dejavnosti občiAe Litija 

218 Odločba o ustanovitvi Zavoda za sta- 
novanjsko in komunalno gospodarstvo 
Litija 

219 Sprememba statuta občine Ljubljana- 
Bežigrad 

220 Odlok o ukinitvi občinskega zdrav- 
stvenega investicijskega sklada občine 
Ljubljana-Bežigrad 

221 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
statuta občine Logatec 

222 Odlok o obveznem fluorografiranju 
prebivalstva občine Logatec 

223 Odlok o določitvi banke, v katero se 
vlagajo sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo občine Logatec 

224 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 

loka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Vrh- 
nika 

225 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi cestnega sklada 
občine Vrhnika 

226 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za komu- 
nalne potrebe družbenega standarda 
občine Vrhnika 

227 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi občinskega gozd- 
nega sklada občine Vrhnika 

228 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka -o ustanovitvi občinskega re- 
zervnega sklada za potrebe gospodar- 
skih organizacij- občine Vrhnika 

229 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi občinskega skla- 
da za borce NOB občine Vrhnika 1 

230 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi občinskega skla- 
da za šolstvo občine Vrhnika 

231 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi občinskega skla- 
da za zdravstvene investicije občine 
Vrhnika 

232 Odlok o ustanovitvi sklada za pospe- 
ševanje kulturne, fizkulturne in re- 
kreacijske dejavnosti občine Vrhnika 

233 Odlok o združevanju sredstev za iz- 
gradnjo zdravstvenega doma na Vrh- 
niki 

234 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za preživ- 

^iinsko varstvo kmetov občine Vrhnika 
235 Odlok o spremembi odloka o krajev- 

nih skupnostih občine Vrhnika 
236 Odlok o zaključnem računu o izvršitvi 

* proračuna za 1. 1964 občine Vrhnika 

* 


