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URADNI VRSTNIK OBClVl 
CERKNICA, GROSUPLJK, LI- 
TIJA. LJUBLJANA — BEŽI- 
GRAD. CENTER. MOSTE-PO- 
LJE, SISKA, VIC-RUDNIK, 
LOGATEC. VRHNIKA IN 
MESTNEGA SVETA LJUB- 

LJANA 
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MESTNI SVET 

65. 
Na podlagi 3. in 8. člena zakona 

o mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur 1. SRS št. 11/04), 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FLRJ št. 2/59 in SFRJ 13/65) ter 
27. in 47. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik št. 38/64) je Mestni 
svet Ljubljana na 3. redni seji dne 
26. maja 1965 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi mestnega potniškega 

prometa v Ljubljani 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji 

in pristojnosti za ureditev prog mest- 
nega potniškega prometa ter pra- 
vice in dolžnosti delovne organiza- 
cije, ki opravlja mestni potniški pro- 
met in potnikov, ki se vozijo v vo- 
zilih tega prometa. 

2. člen 
Dejavnost mestnega potniškega 

prometa v Ljubljani opravlja eko- 
nomska enota — Mestni potniški 
promet — prometne gospodarske or- 
ganizacije Ljubljana-transport (v na- 
daljnjem besedilu: delovna organiza- 
cija). 

3. člen 
Mestni potniški promet je komu- 

nalna gospodarska dejavnost, ki je 
organizirana za prevoz potnikov na 
območju Ljubljane. 

4. člen 
Dejavnost mestnega potniškega 

prometa opravlja delovna organiza- 
cija z avtobusi in trolejbusi, ki so 
posebej izdelani v ta namen. 

Izjeme iz gornjega odstavka do- 
voljuje na predlog delovne organi- 
zacije mestni svet. 

5. člen 
Delovna organizacija je dolžna 

skrbeti za napredek ih moderniza- 
cijo mestnega potniškega prometa in 
Uvajati sodoben način prevoza potni- 
kov. Pri opravljanju storitev in na- 
log v mestnem potniškem prometu 
le delovna organizacija dolžna upo- 
števati potrebe potnikov in zagotoviti 
Uspešno, kulturno ter varno vožnjo. 

6. člen 
Tarife za storitve v mestnem pot- 

niškem prometu določa z odlokom 
mestni svet. Tarife se določajo v 
okviru Celotne dejavnosti mestnega 
Potniškega prometa na podlagi eko- 
nomske in tehnične dokumentacije, 
W jo predloži delovna organizacija. 

7. člen 
Na mestnem območju Ljubljane, 

*1 obsega celotno območje občine 
Ljubijana-Center in dele občin Ljub- 
Папа-Bežigrad, Ljubljana-Siška, 
Ljubijana-Moste-Polje in Ljubljana- 
iVJč-Rudnik, ki so strnjeno za- 
zidana gradbena površina z izdela- 

nimi prometnimi komunikacijami in 
imajo ulics, ceste, trge in druge jav- 
ne cestne površine, ki so imensko 
označene, se določa enotna višina ta- 
rife. 

Izven tega območja se • določi 
enotna tarifa iz prejšnjega odstavka 
na tistih progah mestnega potniškega 
prometa, na katerih se z ustreznim 
voznim redom doseže zadostno šte- 
vilo potnikov v obeh smereh. 

8. člen 
O popustih, regresih, brezplačni 

vožnji in podobno, ki veljajo v mest- 
nem potniškem prometu, in o nji- 
hovi ukinitvi odloča mestni svet na 
predlog delovne organizacije. 

9. člen 
Za posamezne proge zunaj ob- 

močja, ki ga določa drugi odstavek 
7. člena, lahko delovna organizacija 
predlaga višje tarife, kolikor te 
proge ne dosegajo povprečne fre- 
kvence potnikov mestnega potni- 
škega prometa. 

O višjih tarifah odloča mestni 
svet na predlog pristojne občinske 
skupščine. 

II. POGOJI IN PRISTOJNOSTI 
ZA UREDITEV PROG MESTNEGA 

POTNIŠKEGA PROMETA 

10. člen 
Ekonomsko, tehnično in družbeno 

utemeljitev za vzpostavitev in orga- 
nizacijo sistema prog mestnega pot- 
niškega prometa predlaga delovna 
organizacija. 

Na podlagi tega predloga in do- 
kumentacije določi proge mestnega 
potniškega prometa mestni svet z 
odlokom. 

Znotraj meja območja Ljubljane, 
ki ga določa 1. odstavek 7. člena, 
morajo biti proge mostnega potni- 
škega prometa izpeljane tako, da 
omogočajo povezavo čim več mest- 
nih predelov in da oddaljenost od 
proge v strnjenem mestnem predelu 
ne znaša več kot 700 metrov. 

11. člen 
Vzpostavitev novih prog predlaga 

pristojna skupščina občine ali de- 
lovna organizacija. 

12. člen 
Ulice In ceste, po katerih pote- 

kajo proge mestnega potniškega pro- 
meta, morajo biti primerno utrjene^ 
ustrezati morajo tehničnim pogojem 
ter biti dovolj široke, modernizirane 
in speljane tako, da lahko vozila 
mestnega potniškega prometa ne- 
moteno obratujejo. 

Ulice in ceste, po katerih poteka- 
jo proge mestnega potniškega pro- 
meta, morajo redno vzdrževati pri- 
stojni organi, ki so odgovorni za 
vzdrževanje mestnih ulic in cest. 

Kadar so ulice in ceste v slabem 
stanju, lahko delovna organizacija 
predlaga ukinitev posamezne proge. 
O tem odloča mestni svet. 

13. člen 
Na vseh progah mestnega potni- 

škega prometa morajo biti urejena 
postajališča v ustreznih medsebojnih 
razdaljah, na končnih postajah pa 
obračališča. 

Postajališča in obračališča določa 
na svojem območju na predlog de- 
lovne organizacije pristojni upravni 
organ skupščine občine. 

Postajališča in obračališča mest- 
nega potniškega prometa morajo biti 
praviloma izven vozišča ter primer- 
no urejena in utrjena, tako da so 
sposobna prenašati obremenitve to- 
vrstnega prometa. 

Prostor, na katerem čakajo potni- 
ki, mora biti urejen in redno vzdr- 
ževan. Na tem prostoru ni dovoljeno 
nameščati stojal za kolesa, smetnja- 
kov in drugih predmetov, ki bi ovi- 
rali nemoteno vstopanje in izstopa- 
nje potnikov. 

Postajališča in obračališča morajo 
biti ponoči ustrezno razsvetljena. 

14. člen 
Vsako postajališče mestnega pot- 

niškega prometa je delovna organi- 
zacija dolžna označiti z ustreznim 
znakom. Na znaku mora biti napis z 
nazivom postajališča. 

Na glavnih postajališčih in na 
obračališčih mora delovna organiza- 
cija na znakih razen naziva posta- 
jališča označiti smeri določene pro- 
ge in imena glavnih postajališč. 

Označbe na postajališčih po do- 
ločbah tega člena je delovna orga- 
nizacija dolžna zagotoviti v roku 6 
mesecev po uveljavitvi tega odloka. 

15. člen 
Delovna organizacija je dolžna 

opravljati mestni potniški promet 
po utrjenem voznem redu, ki mora 
biti prilagojen letnim časom ter po- 
trebam v teku dneva. Vozni red in 
frekvenco vozil na posameznih pro- 
gah določi delovna organizacija. 

Vsako preusmeritev, ukinitev ali 
spremembo proge mestnega potni- 
škega prometa mora delovna organi- 
zacija objaviti pravočasno v dnev- 
nem tisku na stroške povzročitelja. 

16! člen 
V rednem obratovanju mora voz- 

no osebje mestnega potniškega pro- 
meta ustavljati vozila na vseh posta- 
jališčih določene proge. Zaradi vsto- 
panja in izstopanja potnikov se vo- 
zil izven postajališč ne sme ustav- 
ljati. 

17. člen 
Vozila, ki obratujejo v mestnem 

potniškem prometu, morajo biti 
opremljena s pnevmatskimi vrati in 
primerno širokimi vhodi in izhodi. 
Vsa vozila morajo biti tehnično brez- 
hibna, čista in opremljena z označ- 
bami proge, na kateri, vozijo. 

Proge mestnega potniškega pro- 
meta morajo biti na vozilih spredaj 
označene s številkami, s strani vozil 
pa s tablami z napisom smeri vož- 
nje. 

Avtobusi, ki vozijo v mestnem 
potniškem prometu, morajo imeti iz- 
pušne cevi praviloma v višini strehe. 

18. člen ' 
Vozniki vozil v mestnem potni- 

škem prometu morajo voziti tako, da 
ne ogrožajo varnosti potnikov in 
ostalih udeležencev cestnega pro- 
meta. 

Vozno osebje mora posebno pa- 
ziti, da spelje vozilo s postajališča 
z zaprtimi vrati ter da ne odpira 
vrat med vožnjo, dokler se vozilo 
na postajališču popolnoma ne ustavi. 

Vozniki vozil v mestnem potni- 
škem prometu morajo ustavljati vo- 
zila na postajališčih s posebno pozor- 
nostjo, da ne poškropijo čakajočih 
potnikov, da ne ustavljajo z vhod- 
nimi in izhodnimi vrati pred kupi 
snega, oziroma da potniki pri vsto- 
panju ali izstopanju ne stopajo v 
luže. 

П1. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
DELOVNE ORGANIZACIJE, 

KI OPRAVLJA PREVOZ 
POTNIKOV v 

19. člen 
Vozno osebje mora biti v odnosih 

do potnikov vljudno in ustrežljivo 
ter jim mora dajati vsa potrebna po- 
jasnila. Voznik se med vožnjo no sme 
pogovarjati. Vozno osebje mora biti 
uniformirano. 

20. člen 1 

Delovna organizacija je dolžna v 
vsakem vozilu rezervirati dva sedeža 
za invalide. 

Prav tako ima prometno osebje 
dolžnost posredovati za odstop se- 
deža nosečim ženam, staršem z otro-; 
ki ter starim in bolnim osebam. , 

21. člen 
Vozno osebje je dolžno zagotoviti 

splošen red v vozilih in kulturno 
vožnjo. 

V vozila mestnega potniškega 
prometa se sme sprejeti le toliko 
potnikov, kot je to predpisano za 
posamezno vozilo. 

22. člen ' ^ 
Delovna organizacija mora redno 

skrbeti za snago v vozilih. 
V vseh vozilih mora delovna or- 

ganizacija namestiti na ustreznem 
mestu opozorilne napise, ki označu- 
jejo mesto, kjer se lahko odlagajo 
vozovnice. Na vseh vozilih mora de- 
lovna organizacija namestiti na 
ustrezna mesta koške za odlaganje 
vozovnic. 

23. člen 
Način vstopanja in izstopanja pot- 

nikov določi delovna organizacija, 
Najlažji način vstopanja v vjjzila 
mora delovna organizacija zagotoviti 
naslednjim potnikom: 

1. slepim in njihovim spremlje- 
valcem; 

2. invalidom z nad 8QJe. invalid-- 
nostjo; 



m , GLASNIK 

3. uniformiranim uslužbencem ml- 
Sce* 

4. uniformiranim delavcem delov- 
te organizacije. 

IV DOLŽNOSTI IN PRAVICE 
POTNIKOV 

24. člen 
Potniki se morajo ravnati po do- 

ločilih tega odloka in navodilih voz- 
nega osebja ter vzdrževati v vozilih 
potreben red. 

25. člen 
Potniki smejo vstopati v vozila 

le skozi za to določena vrata. V vo- 
zilih se morajo pomikati proti iz- 
hodnim vratom, tako da se vozila 
enakomerno obremenjujejo in da se 
omogoča čimhitrejSe vstopanje in iz- 
stopanje. 

26. člen 
Ce je vozilo polno in vozno osebje 

ne dovoli nadaljnjega vstopanja, ne 
smejo potniki vstopati na silo. 

27. člen 
Potniki ne smejo odpirati vrat 

vozil s silo, snemati trol ter nepo- 
oblaščeno uporabljati drugih naprav 
na oziroma v vozilih. 

Vsako škodo, storjeno na vozilih 
in na drugih napravah, je povzroči- 
telj dolžan povrniti. 

Prepovedana je vožnja na zuna- 
njih delih vozil, oziroma obešanje na 
vozila, kakor tudi skakanje v vozila 
ali iz njih med vožnjo. 

28. člen 
V vozilih potniki ne smejo kaditi, 

razgrajati ali jih onesnažiti. Vsako 
Škodo, povzročeno s takim ravna- 
njem, so dolžni potniki poravnati. 

29. člen 
Potniki se ne smejo po nepotreb- 

nem pogovarjati s sprevodniki in jih 
motiti pri njihovem delu. 

Prepovedan pa je vsak pogovor z 
voznikom. 

30. člen 
Za prevoz v mestnem potniškem 

prometu si mora vsak potnik naba- 
viti vozovnico. Potniki, ki nimajo 
predplačilnih vozovnic, morajo pred 
vstopom v vozilo pripraviti potreben 
drobiž za vozovnico. 

31. člen 
Potniki morajo plačati vozovnico 

brez opozorila sprevodnika in jo mo- 
rajo hraniti do konca vožnje. 

Potnik s predplačilno vozovnico 
ali z izkaznico za prosto vožnjo mora 
to pokazati sprevodniku brez pred- 
hodnega opozorila. 

Potnik, ki ima po veljavnih pred- 
pisih pravico do popusta, mora ob- 
vezno pokazati vozovnico ali ustrez- 
no izkaznico. 

32. člen 
V vozila mestnega potniškega pro- 

meta je prepovedan vstop: 
1. vinjenim osebam; 
2. osebam, na katerih so očitno 

vidni znaki kožnih ali drugih nalez- 
ljivih bolezni; 

3. slaboumnim osebam brez 
spremstva odraslih oseb; 

4. otrokom do 5 let starosti, Ce 
nimajo spremstva; 

5. osebam, katerih obleka ali prt- 
ljaga je tako umazana, da lahko po- 
vzroči škodo drugim potnikom ali 
zamaže notranjost vozila. 

33. člen . 
Prevoz drobne ročne prtljage je 

brezplačen. 
Za prevoz ostale ročne prtljage 

Je potnik dolžan plačati redno voz- 
nino. Voznina se plača za vsak kos 
prtljage. 

Prepovedano je vstopiti v vozilo 

mestnega potniškega prometa s prt- 
ljago, v kateri so lahko vnetljive in 
smrdljive snovi, eksplozivni in ostri 
nezavarovani predmeti, ki bi lahko 
ogrožali varnost potnikov. Prav ta- 
ko je prepovedan prevoz hitro lom- 
ljivih ter vseh drugih snovi, katerih 
prevoz je v javnem potniškem pro- 
metu prepovedan. 

34. člen 
Voznino za prevoz prtljage pla- 

čajo tudi potniki s predplačilnimi in 
s prostimi vozovnicami, oziroma iz- 
kaznicami. 

35. člen 
Prevoz psov v vozilih mestnega 

potniškega prometa je dovoljen le 
v času izven prometnih konic in pod 
naslednjimi pogoji: 

1. da je pes čist in zdrav, 
2. da je na vrvici in ima nagobč- 

nik, 
3. da ima znamkico o cepljenju 

proti pasji steklini. 
Za prevoz psov se plača normalna 

prevozna tarifa. 
Prevoz psov-vodičev slepih ali 

spremljevalcev je brezplačen in do- 
, voljen v vsakem času. Prevoz ptic 
in ostalih malih živali je dovoljen le 
v kletkah in drugih ustreznih na- 
pravah. 

36. člen 
Za prevoz v času od 00.00 do 04.00 

ure med delavniki in od 00.00 do 
05.00 ure ob nedeljah in državnih 
praznikih plačajo potniki poseben 
nočni dodatek v višini redne pre- 
vozne tarife. 

Za prevoze iz prejšnjega odstavka 
se štejejo vožnje, ki so se v tem 
času začele na začethih postajah 
prog. 

Ta dodatek plačajo tudi potniki s 
predplačilnimi vozovnicami. Prav ta- 
ko se ta dodatek plača za prevoz 
ročne prtljage in psov. 

37. člen 
Ce potnik v vozilu mestnega pot- 

niškega prometa najde kakršenkoli 
predmet ali denar, ga je dolžan iz- 
ročiti voznemu osebju. Vozno osebje 
izroči predmet lastniku, če je to mo- 
goče, sicer pa ga mora najkasneje v 
24 urah oddati na urad za najdene 
predmete delovne organizacije. 

38. člen 
Za izgubljene, ukradene, neizko- 

riščene ali poškodovane vozovnice 
ali izkaznice ni delovna organizacija 
dolžna dati povračila. 

V primeru izgube predplačilne 
vozovnice je lastnik dolžan o tem 
pismeno ali ustno obvestiti delovno 
organizacijo. 

39. člen 
V prirrjeru nezgode oziroma škode 

mora potnik, če mu je mogoče, to 
sporočiti sprevodniku oziroma vozni- 
ku. Ce hoče poškodovani potnik uve- 
ljaviti svoj odškodninski zahtevek, 
mora čimprej pismeno ali ustno ja- 
viti delovni organizaciji nezgodo in 
poškodbo. V prijavi mora navesti: 
datum, uro, kraj, registrsko oziroma 
Interno številko vozila in kratek opis 
nezgode ali poškodbe. 

Ce nima podatkov o višini škode, 
sporoči to delovni organizaciji po- 
zneje. Potnik mora hraniti poškodo- 
vani predmet do konca odškodnin- 
skega postopka. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 
40. člen 

Potnik mora na zahtevo voznega 
osebja' takoj zapustiti vozilo mest- 
nega potniškega prometa; 

1. v primerih, ki so našteti v 32. 
členu tega odloka; 

2. če s svojim obnašanjem ogro- 
ža javni red in varnost prometa; 

3. če noče plačati predpisane voz- 
nine ali pokazali veljavne vozovnice; 

4. če kljub opozorilu ne upošteva 
določil tega odloka in navodil pro- 
metnega osebja. 

41. člen 
Kontrolni organi delovne organi- 

zacije lahko brez zaslišanja in od- 
ločbe izterjajo od potnika povišano 
voznino v znesku 500 dinarjev v na- 
slednjih primerih: 

1. pri vožnji brez ali z neveljav- 
no vozovnico (30. člen); 

2. pri vožnji z avista vozovnico 
na relaciji, za katero ta vozovnica 
ne velja (30. člen); 

3.' za neupravičeno uporabo me- 
sečne ali letne vozovnice, ki se glasi 
na ime drugega ali na organizacijo, 
kjer potnik ni zaposlen (30. člen). 

Kolikor pooblaščeni organ* de- 
lovne organizacije ugotovi zlorabo 
predplačilne vozovnice, jo ima pra- 
vico odvzeti. 

Z denarno kaznijo 2000 dinarjev 
se kaznuje, fizična oseba, kolikor 
kontrolnim organom delovne organi- 
zacije takoj na kraju samem ne pla- 
ča povišane voznine. 

42. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje: 
1. kdor hoče na silo vstopati v 

vozilo (26. člen); 
2. kdor hoče s silo odpreti vrata 

vozila (27. člen); 
3. kdor sname trolo z vozila (27. 

člen). 
4. kdor nepooblaščen uporablja 

druge naprave na ali v vozilu1 (27. 
člen); 

5. kdor se obeša na vozilo (27. 
člen); 

6. kdor med vožnjo skače v vozilo 
ali iz njega (27. členh 

7. kdor v vozilu kadi, razgraja 
ali ga onesnaži (28. člen); 

8. kdor se pogovarja z voznikom 
(29. člen); 

9. kdor prinaša v vozilo pred- 
mete, ki ogrožajo varnost potnikov 
(33i člen); 

10. kdor vodi v vozilo psa, ki ni 
zdrav in čist, nima nagobčnika in ni 
cepljen proti pasji steklini (35. člen); 

11. kdor najde v vozilu predmet 
ali denar in ga ne izroči voznemu 
osebju (37. člen). 

43. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 

30.000 dinarjev se kaznuje vozno 
osebje delovne organizacije: 

— če vozi tako, da ogroža varnost 
potnikov in ostalih udeležencev cest- 
nega prometa (18. člen); 

— če spelje vozilo s postajališča 
z odprtimi vrati ali odpre vrata med 
vožnjo (18. člen); 

— če ustavi vozilo tako, da po- 
šropi čakajoče potnike ali pa, da pot- 
niki pri vstopanju ali izstopanju mo- 
rajo stopiti v luže (18. člen); 

— če Je do potnikov nevljudno 
in neustrežljivo ali jim ne da po- 
trebnih pojasnil (19. člen); 

— če se voznik med vožnjo po- 
govarja (19. člen). 

44. člen 
Z denarno kaznijo 30.000 do 100.000 

dinarjev se kaznuje delovna organi- 
zacija: 

1. če ne označi postajališč z 
ustreznimi znaki (14. člen); 

2. če ne označi smeri določene 
proge (drugi odstavek 14. člena); 

3. če ne opravlja prometa po utr- 
jenem voznem redu (15. člen); 

4. če pravočasno ne objavi spre- 
membe preusmeritve prometa (dru- 
gi odstavek 15. člena); 

5. če se vozila ne ustavljajo na 
vsakem postajališču (16. člen); 

8. Ce so vozila pomanjkljivo 
opremljena (17. člen); 

7. Ce ne skrbi za snago v vozilih 
(22. člen); 

Upravno kazenski postopek iz čle- 
nov 41., 42., 43. in 44. tega odloka 
vodi sodnik za prekrške skupščine 
občine na podlagi pismene prijave 
uslužbencev milice ali pristojne in- 
špekcije. 

VI. KONČNE DOLOČBE 
Določila tega odloka, ki se nana- 

šajo na pravice in dolžnosti delovne 
organizacije in potnikov v mestnem 
potniškem prometu, mora delovna 
organizacija izobesiti v vseh vozilih 
mestnega potniškega prometa na vid- 
nem mestu. 

46. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-042/65 
Datum: 26. maja 1965 

Predsednik' 
mestnega sveta Ljubljana 
ing. Marjan Tcpina, 1. r. 

66 
Na podlagi 4. odstavka 103. člena 

zakona o narodni obrambi (Uradni 
list FLRJ, št. 30/55, 14/57, 44/61, 
22/64 in SFRJ 14/65) in točke c 27. 
člena ter 50. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je Mest- 
ni svet na 4. redni seji dne 9. junija 
1965 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi štaba civilne zaščite 

za mesto Ljubljana 

1. Hen 
Ustanovi se štab civilne zaščite 

pri mostnem svetu Ljubljana (v na- 
daljnjem besedilu štab). 

Stab se ustanovi za izvajanje 
preventivnih ukrepov in za organi- 
zirano vodstvo akcij ob elementar- 
nih in drugih množičnih nesrecaji, 
za zavarovanje ter reševanje obCa- 
nov in imovine ter odstranjevanje 
nastalih posledic. 

Delovne organizacije in ustanove 
lahko za izvajanje nalog iz svoje 
pristojnosti ustanovijo posebne štabe 
ali komisije. 

2. člen 
Za učinkovito zavarovanje in re- 

ševanje občanov ter imovine štab 
vodi akcije, enote in službe nepo- 
sredno. Razen tega štab koordinira 
in usmerja tudi delovanje občinskih 
štabov in drugih organov ter orga- 
nizacij, katere so dolžne sodelovati 
pri preprečevanju nesreč, oziroma 
pri odstranjevanju nastalih posle- 
dic. 

Stab ukrepa v skladu z obstoje- 
čim planom za pomoč ob elementar- 
nih in drugih množičnih nesrečah. 

3". člen 
Stab neposredno organizira in Iz- 

vaja posamične ukrepe v primerih, 
kadar občinski štabi, spričo obsega' 
nevartiosti in nastalih posledic, ne 
morejo uspešno delovati samostoj- 
no. 

4, člen 
Stab Izdaja ukaze za Izvajanje 

akcij in za mobilizacijo posameznih 
služb, delovnih organizacij, posamez- 
nikov ter materialnih sredstev. 

Ukaze štaba so obvezni Izvrševati 
vsi organi, občinski štabi, delovne 
organizacije in občani. 
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5. člen 
Vodjo, načelnika In člane Štaba 

in njihove namestnike imenuje mest- 
ni svet s posebnim sklepom. 

6. člen 
Strokovne službe, zavodi in de- 

lovne organizacije, katerih sodelova- 
nje je nujno pri odstranjevanju ne- 
varnosti in nastalih posledic, morajo 
imeti plane za pomoč ob elementar- 
nih In drugih množičnih nesrečah. 
Ti plani so sestavni del mestnega 
plana. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

Stev.: 010-040/65 
Datum: 9. junij 1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

67 
Na osnovi 21. člena statuta mesta 

Ljubljane je Mestni svet na 3. redni 
seji, dne 26 maja 1965 sprejel 

PRAVILNIK 
o razdeljevanju sredstev za vzpod- 

budo razvoja telesne kulture 
v JJubljani', 

1. člen 
Sredstva Za vzpodbudo razvoja 

telesne kulture, s katerimi razpolaga 
odbor za telesno in tehnično vzgojo 
pri mestnem svetu Ljubljana, se de- 
lijo po določbah tega pravilnika. 

2. člen 
Sredstva so namenjena za; 
— sofinanciranje in nagrade te- 

lesnovzgojnim organizacijam za raz- 
voj kvalitete in kvalitetne športne 
dosežke; 

— pomoč pri organizaciji kvali- 
tetnih športnih prireditev v Ljub- 
ljani; 

— proučevanje razvoja telesne 
kulture na območju mesta. 

3. člen 
Sredstva za posamezne namene iz 

prejšnjega člena razdeli vsako leto 
odbor za telesno in tehnično vzgojo 
pri mestnem svetu Ljubljana tako, 
da znesek, namenjen prireditvam in 
proučevanju problemov razvoja te- 
lesne kulture, ne presega 30 •/• skup- 
nih sredstev. 

4. člen 
Za sredstva in pomoč se lahko 

potegujejo vse telesno vzgojne orga- 
nizacije z območja mesta Ljubljane 
ob pogojih, ki jih določa ta pravil- 
nik. 

5. člen 
Osnove za delitev sredstev so: 

, — dosežena kvaliteta in program 
dela za njen nadaljnji razvoj; 

— pomembnost športne panoge; 
— delo in prizadevanje telesno- 

vzgojne organizacije za množičnost 
in razvoj kvalitete; 

— specifični pogoji dela telesno- 
vzgojne organizacije. 

6. člen 
Doseženo kvaliteto predstavljata 

zvezni in mednarodni nivo ter rast 
kvalitete kot rezultat smotrnega dela 
telesnovzgojne organizacije. 

7. člen 
Športne panoge so po pomembno- 

sta razbeljene takole: 
I. grupa: atletika, gimnastika, ho- 

kej, košarka, nogomet, odbojka, pla- 
vanje, rokomet, smučanje; 

II. grupa: drsanje, judo, kajaka- 
štvo, kanuizem, kegljanje, kolesar- 
stvo, kotalkanje, namizni tenis, 
strelstvo, tenis, veslanje; 

III. grupa: vse ostale športne 
panoge. 

8. člen 
Delo in prizadevanje telesno- 

vzgojne organizacije za množičnost 
in razvoj kvalitete se ocenjujejo po; 

a) povečanem številu članstva v 
odnosu na prejšnje leto; 

b) številu tečajev in Športnih Sol, 
ki/jih je telesnovzgojna organizacija 
organizirala; 

c) udeležbi in rezultatih, doseže- 
nih na tekmovanjih; 

d) napredku kvalitetne ravni in 
strokovnem delu društva. 

9. člen 
Specifični pogoji dela so pred- 

vsem; 
a)* stanje objektov, ki jih telesno- 

vzgojne organizacije uporabljajo, in 
način njihovega vzdrževanja; 

b) vrednost in poraba rekvizitov 
in opreme; 

c) drugi materialni pogoji orga- 
nizacije. 

10. člen 
Odbor za telesno in tehnično 

vzgojo določi vsako leto višino sred- 
stev za posamezne panoge po krite- 
rijih tega pravilnika in po smernicah 
mestnega sveta. 

11. člen 
Izredni uspehi posameznikov na 

olimpijskih igrah, svetovnih in ev- 
ropskih prvenstvih se upoštevajo v 
nagradah telesnovzgojnim organiza- 
cijam. 

12. člen 
Telesnovzgojne organizacije, ki 

izpolnjujejo pogoje tega pravilnika, 
morajo odboru za telesno in tehnič- 
no vzgojo pri mestnem svetu Ljub- 
ljana predložiti poročilo o izvršenem 
programu dela in doseženih uspehih 
za minulo leto ter program dela za 
naslednje leto do 31. XII. 

Delo in uspehe organizacij in po- 
sameznikov ocenjuje odbor za teles- 
no in tehnično vzgojo ob koncu vsa- 
kega leta. 

13. člen 
Da zagotovi kontinuirano delo 

telesnovzgojne organizacije, ki je v 
minulem letu dosegla pomembne 
rezultate, lahko odbor za telesno in 
tehnično vzgojo na- osnovi programa 
dela telesnovzgojne organizacije do- 
deli določena sredstva kot akontaci- 

jo. O tem sklepa odbor po sprejetju 
finančnega načrta mestnega sveUi. 

14. člen 
Z delom sredstev iz 3. člena tega 

pravilnika lahko odbor sofinancira 
ail v celoti financira organiziranje 
kvalitetnih športnih prireditev v 
Ljubljani. 

15. člen 
Višino sredstev za financiranje 

ali sofinanciranje iz prejšnjega čle- 
na določi odbor za telesno in teh- 
nično vzgojo na osnovi naslednjih 
kriterijev: 

— pomembnost športne priredi- 
tve; 

— kvalitetni nivo in število ude- 
ležencev; 

— propagandni pomen prireditve 
za mesto Ljubljana; 

— višina participacije organiza- 
torja pri stroških prireditve. 

16. člen 
Telesnovzgojne' organizacije, ki 

organizirajo prireditve iz 14. člena 
tega pravilnika, morajo vsako leto 
do 1. III. poslati okviren načrt pri- 
reditev; najmanj en mesec pred pri- 
reditvijo pa podroben predračun 
stroškov, program prireditve in se- 
znam udeležencev. 

Prednost pri dodeljevanju pomo- 
či imajo tradicionalne prireditve in 
prireditve, ki imajo za mesto pose- 
ben pomen. 

17. člen 
Za proučevanje problemov za na- 

daljnji razvoj telesne kulture v me- 
stu Ljubljani lahko odbor določi po- 
trebna sredstva za izdelavo študij in 
analiz. 

18. člen 
Pravilnik stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v Glasniku. 

Stev. 010-039/65 
Datum: 26. maj 1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, L r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

CERKNiCA 

262. 
Na podlagi 66. do 91. člena temelj- 

nega zakona o'financiranju družbe- 
no političnih skupnosti (Uradni list 
SFRJ, št. 31-426/64), 68. člena zakona 
o financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 36-196/64) in 90. člena sta- 
tuta občine Cerknica je Skupščina 
občine Cerknica na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 25. marca 1965 sprejela 

• 
ODLOK 

0 spremembah in dopolnitvah odloka 
* ustanovitvi občinskega sklada za 

borce NOV občine Cerknica 

Odlok a ustanovitvi sklada za 
oorce NOV občine Cerknica (Glasnik 
*t. 33/64) se spremeni in dopolni tako, 

ee v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za borce NOV 

občine Cerknica 
1. člen 

Ustanovi se »Sklad za borce NOV 
občine Cerknica (v nadaljnjem be- 
sedilu sklad). 

2. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznost sklada jamči 

ustanovitelj. 
3. člen 

Sredstva sklada so; 
— dotacija iz občinskega prora- 

čuna; 
— prispevki delovnih in drugih 

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

4. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

stalne priznavalnine, za občasne pod- 
pore, za stroške pri pridobivanju 
kvalifikacij, za pomoč pri šolanju 
otrok padlih in živečih borcev in in- 
validov, za zdravstveno varstvo in 

zdravljenje borcev ter otrok umrlih 
borcev in invalidov, za pogrebnine 
borcev in invalidov NOV, za vzdrže- 
vanje spomenikov in grobišč borcev 
NOV, za poslovanje in redno vzdr- 
ževanje muzeja ljudske revolucije 
Notranjske v Ložu in za redno poslo- 
vanje organizacij ZZB občine Cerk- 
nica. 

5. člen 
Sklad ima pravila. S pravili se 

določita organizacija in način poslo- 
vanja, ki posluje po določbah zako- 
na o proračunih in o financiranju 
zavodov. Z odlokom o priznavalni- 
nah se določi, katere kategorije ude- 
ležencev NOV in njihovih članov so 
upravičene do priznavalnin, podpor 
in pomoči. 

Pravila sprejme upravni odbor, 
potrdi pa jih skupščina občine na 
predlog pristojnega sveta. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

šteje 7 članov. Predsednika in tudi 
člane imenuje skupščina občine, dru- 
gi člani pa so predstavniki bojrcev 
NOV občine Cerknica. 

7. člen 
Upravne in tehnične zadeve oprav- 

lja oddelek za splošne zadeve in 
družbene službe, finančne posle pa 
opravlja pristojni upravni organ ob- 
čine .Cerknica. 

8. člen 
Naredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada, oziro- 
ma oseba, ki jo določi upravni od- 
bor. 

9. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 1-1/65 
Datum; 26-3/65 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

, 263. 
Na podlagi 19. in 176. člena zako- 

na o bankah in kreditnimi poslih (Ur. 
list SFRJ, št. 12/65) in 90. člena sta- 
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IV. 10«/o IN 15 % POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA 
Dohodki 32,464.550 
Izdatki   

(ihita občine Cerknica je Skupščina 
I občine Cefknica na svoji seji občin- 
l skega zbora in zbora delovnih skup- 
i »osti dne 3. junija 19G5 sprejela 

] ODLOK 
I o določitvi banke, v katero sc vlagajo 
sredstva občine Cerknica za razšir- 

jeno reprodukcijo 
Li-i 
j 1. člen 

Sredstva občine Cerknica, ki so 
namenjena za razširjeno reproduk- 
cijo in izvirajo iz dela ustvarjene 

i vrednosti družbenega proizvoda de- 
lovnih organizacij (Družbeno inve- 
sticijski sklad občin?), se vložijo v 
kreditni sklad Komunalne banke 
Ljubljana z vso aktivo in pasivo po 
Stanju 1. aprila 1965. 

2. člen 
Skupščina občine Cerknica bo s 

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

— Kino Cerknica, 
— Mesnice Loška dolina. 
Gospodarske organizacije stori- 

tvene obrti: 
— Center obrti Cerknica. 
Komunalne in gospodarske orga- 

nizacije storitvene obrti obračuna- 
vajo obresti od poslovnega sklada 
v letu 1965 po obrestni meri 1 "/o. 

2. člen 
Obresti, ki jih plačujejo gospo- 

darske organizacije od poslovnega 
sklada, so dohodek občine, ki se kot 
skupna sredstva družbene repro- 
dukcije po posebnem zveznem zako- 
nu vlagajo v kreditni sklad in upo- 
rabljajo za kreditiranje investicij 
pri komunalnem gospodarstvu. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi đaA 

po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 1/1-402-018/65 
Datum: 3/6-1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

j) • 3. člen 
Ta odjok velja osmi dan po objavi 

у »Glasniku«. 
Številka: 1/1-402-32/64 
Datum: 3/6-1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

l Franc Kavčič, 1. r. 
   

264. 
i Na podlagi 7. čl. zakona o obre- 
I stih negospodarskih skladov (Urad- 
i ni list FLRJ, št. 8/61 in 13/63), ter 

dopolnitve zakona (Urad. list SFRJ, 
št. 15/65) in 109. člena statuta občine 
Cerknica je Skupščina občine Cerk- 
nica na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupn6sti dne 3. ju- 
nija 1965 sprejela 

ODLOK 
o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada ko- 
munalnih gospodarskih organizacij 
storitvene obrti za leto 1965 na ob- 

močju občine Cerknica. 

1. člen 
Komunalne gospodarske organi- 

zacize: 
— Vodna skupnost Cerknica, 
— Podjetje za gradnjo in vzdrže- 

! vanje cest Grahovo, 
— Pekama Cerknica, 

i — Dimnikarsko podjetje Rakek, 

OBČINA 

GROSUPLJE 

265. 
Na podlagi 65. in 66. člena zakona 

o financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 36/64) ter v smislu 90. in 
92. člena statuta občine Grosuplje, 
je Skupščina občine Grosuplje na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 19. maja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna ob- 

čine Grosuplje za leto 1964. 
1. člen 

Potrdi se zaključni račun o izvr- 
šitvi proračuna občine Grosuplje za 
leta 1964, zaključni račun rezervne- 
ga sklada, zaključni račun 6-odstot- 
ne obvezne rezerve in zaključni ra- 
čun posebne proračunske rezerve za 
leto 1964. 

2. člen 
V prvem členu tega odloka na- 

vedeni zaključni računi so sestavni 
del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in Izvršeni iz- 

datki za leto 1964 so znašali: 

Presežek dohodkov 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po zaključnem računu proračuna 
občine v znesku 4,757.899 dinarjev se 
prenese v proračunske dohodke ob- 
čine Grosuplje za leto 1965. 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

rezervnega sklada v znesku 6,025.438 
dinarjev se prenese kot dohodek te- 
ga sklada za leto 1965, 

6. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

6-odstotne obvezne proračunske re- 
zerve v znesku 8,341.394 dinarjev se 
prenese kot dohodek v rezervni 
sklad občine Grosuplje za leto 1965. 

Presežek dohodkov nad izdatki 

Skupaj izdatki 

266. 
Na podlagi 19. in 176. člena zako- 

na o bankah in kreditnih poslih (Ur. 
list SFRJ št. 12/65) ter 10. in 69. čle- 
na statuta občine Grosuplje je Skup- 
ščina občine Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 9. junija 1965 spre- 
jela 

SKLEP 
o določitvi banke, v katero sc vla- 
gajo sredstva občine Grosuplje za 

razširjeno reprodukcijo 

Sredstva občine Grosuplje, ki so 
namenjena za razširjeno reproduk- 
cijo 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 na dan uveljavitve zakona o 
bankah in kreditnih poslih. 

Skupščina Grosuplje bo z občin- 
skim družbenim planom in odlokom 
določila temeljne smernice, po kate- 
rih naj se uporabljajo sredstva, ki so 
vložena po prvem odstavku tega 

32,464.550 

7. člen 
Sredstva 10 oziroma 15-odstotne 

posebne proračunske rezerve občin- 
skega proračuna v znesku 32,464.550 
dinarjev, ustvarjena v letu 1964, se 
prenesejo kot dohodek v rezervni 
sklad občine Grosuplje za leto 1965. 

8. člen 
Ta odlok velja z dnem objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1965 dalje. 

Številka: 400-24/65-1/1. 
Datum: 19. maja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin 1. r. 

359,644.645 
4,757.899 

364,402.544 

sklepa v kreditni sklad Komunalne 
banke Ljubljana, Subičeva 2. 

Ta sklep začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku. 

Stev.: 402-51/65-1/1 
Datum: 9/6-1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
• 

267 
Na podlagi 118/1 in 120/1 člena 

zakona o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin (Ur. 1. 
SRS št. 11/63) ter na predlog man- 
datno-imunitetne komisije zbora de- 
lovne skupnosti je zbor delovnih 
skupnosti skupščino občine Ljubljn- 
na-Center пц geji, dne 17. junija 1965 
spreje1 

L OBČINSKI PRORAČUN: 
Bruto dohodki 603,894.182 
Izločena sredstva za sklade in posebne račune: 
a) sklad za skupno financiranje 

" strokovnega šolstva 45,690.910 
b) sklad za skupno financiranje 

investicij za ceste ' 29,935.424 
c) poizkusno financiranje državnih organov 

in sodišča 131,400.754 207,027,088 
Izločena sredstva 10 Ve do 15 "/o 
posebno proračunslce rezerve 32,464.550 

Cisti dohodki proračuna 364,402.544 
.Izdatki 359!б44.645 

Presežek dohodkov 4,757.899 
H. OBČINSKI REZERVNI SKLAD 

Dohodki • " 6,025.438 
Izdatki 

Presežek dohodkov 6,025.438 
III. 6-ODSTOTNA OBVEZNA REZERVA 

Dohodki 8,341 394 
Izdatki 

Presežek dohodkov 8,341.394 

ZAKLJUČNI RAČUN 
o Izvršitvi proračuna občine Grosuplje za leto 1964 

DOHODKI Doseženo 
1 del — Skupni viri dohodkov 315,109.724 
2 del — Dohodki, ki se po posebnih predpisih delijo na DPS 795.072 
4 del — Posebni dohodki občine , . 183,314.809 
5 del — Drugi občinski dohodki 255.483 
6 del — Ostali dohodki 7,551.186 
7 del — Prenesena sredstva ^ 28,867 908 
8 del — Dotacija 69,000.000 

Izločeno v sklade in posebne račune: 
Sklad za skupno financiranje strok, šolstva 
Sklad za skupno financiranje investicij za ceste 
Poizkusno financiranje državnih organov 

in sodišča 
10 % oziroma 15% posebne obvezne rezerve 
Ostane za pokritje proračunskih izdatkov 

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

10 del — Obveznosti iz posojil in garancij 
11 del — Proračunska rezerva 

45,690.910 
29,935.424 

131,400.754 

603,894.182 

207,027.088 
32,464.550 

364 402 544 

Porabljeno 
13,011.028 
26,570.849 
36,128.877 
10,239.300 
18,767.571 

2,011.359 
202,897.477 

19,211.320 
30 «06 774 



glasnik M7 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se npdomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center v ^volilni 
enoti št. 36, ki obsega delovne ljudi 
v naslednjih delovnih organizacijah: 

— Komunalna banka, Subičeva 2 
— Jugoslovanska loterija, Tito- 

va cesta 
— Zavarovalnica Ljubljana, Mi- 

klošičeva 17-19 
— Zavarovalna skupnost za SRS, 

Miklošičeva 19 
— Služba družbenega knjigovod- 

stva pri NB 600-68, Beethovnova 7 
— Gospodarska zbornica SRS, Ti- 

tova 19 
— Odvetniška zbornica SRS, Ti- 

tova 25 
— Gospodarska zbornica za okraj 

Ljubljana, Trdinova 4 
— Zavod za rezervo SRS, Čopo- 

va 38 
— Poslovno združenje za kmetij- 

sko mehanizacijo, Cankarjeva 18 
' — Poslovno združenje za mlekar- 

stvo, Nazorjeva 12 
— Poslovno združenje za proiz- 

vodnjo močnih krmil, Nazorjeva 12 
— Poslovno združenje za proiz- 

vodnjo in promet z vinom, Cankar- 
jeva 18 

— Poslovno združenje za seme- 
fiarstvo, Nazorjeva 12 

—p- Poslovno združenje proizvajal- 
cev živine in živilskih proizvodov, 
Cankarjeva 18 

—• Poslovno združenje transport- nega podjetja »Intertransport«, Vil- 
harjeva 3 

— Poslovno združenje rud in me- 
talov, Titova 1 

— Strokovno združenje pekov 
SRS, Gornji trg 3 

— Poslovno združenje »Papirles«, 
Titova 19" 

— Poslovno združenje usnjarske 
industrije. Trg OF št. 14 

— Gospodarsko združenje podje- 
tij SRS za proizvodnjo in prodajo 
ter izvoz lesnih finalnih izdelkov, 
Kidričeva 3 

— Poslovno združenje Slovenski 
tisk 

— Mestna hranilnica, Čopova 3 
_ — Združenje komunalnih bank, 
Čopova 3 

Nadomestne volitve v 36. volilni enoti se razpišejo, ker je prenehal 
Mandat odborniku zbora delovnih 
^kupnosti Ivanu Simončiču, ki je bil 
«voljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo dne 12. julija 19C5. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

Oan po objavi v Glasniku ter pri 
delovnih organizacijah 36. volilne 
enote. 

Številka: 013-5/64 
Datum: 17/6-1965 

Predsednik 
Skupščine občine Ljubljana-Center 

Ing. Drago Lipič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

268 
, ^a podlagi 2. odstavka 31. člena 
,akona o graditvi investicijskih ob- 

■"-'ktov (Ur. 1. LRS št. 5^63), 4, od- 

stavka 8. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. i. iaiS 
št. 11/64) in 167. člena statuta obči- 
ne Ljubljana-Moste-Polje je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 11. junija 
1965 sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka mest- 
nega sveta o določitvi del, za katera 
ni potrebno dovoljenje za gradnjo 
na območju občine Ljubljana-Moste- 
Polje, ki leži izven območja mesta. 

1. člen 
Veljavnost odloka mestnega sveta 

Ljubljana o določitvi del, za katera 
ni potrebno dovoljenje za gradnjo 
(Glasnik 9/65) se razširi na odmočje 
občine Ljubljana-Moste-Polje, ki le- 
ži izven območja mesta. 

2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok skupščine ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje o grad- 
benih delih, za katera ni potrebno 
dovoljenje za graditev (Glasnik 
11/64). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glasniku«. 

Številka: 351-333'64-l 
Datum: 11/6-1965 

Predsednik 
Skupščine občine Ljubljana- 

Moste-Polje 
Vlado Črne, 1. r. 

^ 270 
Na podlagi 6,5., 64. in 65. člena 

•temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Urad- 
ni Ust SFRJ št. 31/64) in 167. člena 
statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
je Skupščina občine Ljubljana-Mo- 
ste-Polje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 11. ju- 
nija 1965 sprejela 

ODLOK 
o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa občine Ljubljana-Moste-Po- 

lje za let« 1964 

1. člen 
'Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki po zaključnem računu prora- 
čuna občine Ljubljana-Moste-Polje 
v letu 1964 znašajo: 

2G9 
Na podlagi 19. in 176. člena zako- 

na o bankah in kreditnih poslih (Ur. 
list SFRJ št. 12/65 in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
je Skupščina občine Ljubljana-Mo- 
ste-Polje na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
11. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o prenosu sredstev dražbcneira in- 
vesticijskega sklada občine Ljublja- 
na-Moste-Polje v KomunaJno banko 

Ljubljana 

1. člen 
Sredstva družbenega investicij- 

skega sklada občine Ljubljana-Mo- 
ste-Polje se po stanju 1. aprila 1905 
prenesejo v kreditni sklad Komu- 
nalne banke Ljubljana. 

2. člen 
Sredstva, prenesena v kreditni 

sklad banke, se smatrajo kot ude- 
ležba občine Ljubljana-Moste-Polje 
pri upravljanju banke. 

3. člen 
Sredstva prenesenega družbeno 

investicijskega sklada se bodo upo- 
rabljala po smernicah vsakoletnega 
družbenega načrta občine. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 402-81/65-1 
Datum: 11/6-1965 

Predsednik 
Skupščine občine Ljubljana- 

Moste-Polje 
Vlado Cruc, L r. 

I. DOHODKI: 
ki s'e zmanjšajo za: 

a) 14,5 % odvod v sklad za skupno 
financiranje strokovnega šolstva 

b) 9,5 »/o odvod v sklad za skupno 
financiranje cest 

c) 9,5 "/o odvod za finančni načrt me- 
sta Ljubljane 

d) 8,2 % odvod v občinski sklad' za 
šolstvo 

e) 18,6 "/o odvod za finančni načrt 
uprave 
Ostane 

, Manj 10 '/o oz. 15 % posebna pro- 
računska rezerva 
Cisti dohodki za financiranje pro- 
računskih izdatkov 

II. Izdatki v znesku 
III. Presežek dohodkov nad izdatki 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po 

zaključnem računu proračuna obči- 
ne Ljubljana-Moste-Polje v znesku 
27.968.746 dinarjev se prenese kot 
dohodek v poračun za leto 1965. 

3. člen 
Zaključni račun rezervnega skla- 

da občine Ljubljana-Moste-Polje za 
leto 1964 izkazuje: 

din 
dohodke 114,859.092 
izdatke — 
presežek dohodkov 

nad izdatki 114,859.092 

Predvideno 
1,459.621.000 

154,261.000 

101,068.000 

130,898.000 

113,494.000 

197,880.000 
762,020.000 

98,757.000 

663,263.000 
663,263.000 

Doseženo 
1.442.520.717 

150,390.052 

98,637.651 

130,100.936 

112,069.186 

193,122.138 
758,200.754 

113,178.714 

645,022.040 
617,053.294 
27,968.746 

4. člen 
Presežek dohodkov rezervnega 

sklada v znesku 114,859.092 dinarjev 
se prenese kot dohodek sklada v leto 
1965. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku<(. 

Številka: 400-17/64-7 
Datum: 11/6-1965 

Predsednik 
Skupščine občine Ljubljana- 

Moste-Polje 
Vlado Črne, 1. r. 

ZAKLJUČNI RAČUN O IZVRŠITVI PRORAČUNA OBČINE LJUBLJA- 
NA-MOSTE-POLJE ZA LETO 1964 

Del DOHODKI 

I. del — Skupni viri dohodkov 
II. del — Dohodki, ki se delijo po 

posebnih predpisih med 
družbenopolitične skup- 
nosti 

IV. -del — Posebni viri občinskih 
dohodkov 

V. del — Drugi občinski dohodki 
VI. del — Dohodki organov in 

ustanov, ostali dohodki 
Vil. del — Prenesena sredstva 

Skupaj I—VH, del 
Izločeno v sklade in na 
posebne račun 
Ostane 

— 10 "/o oz. 15 % posebna 
proračunska rezerva 
Cisti dohodki za finan- 
ciranje proračunskih iz- 
datkov 

Predvideno 

1,063.871.000 

^2,150.000 

314,000.000 
200.000 

б.ООр.ООО 
73,400.000 

1,459.621.000 

6.97,601.000 
762,020.000 

98,757.000 

663,263.000 

Doseženo 

1,038.559.386 

2,107,361 
( 

320,666.159 
405.439 

7,334,729 
73,447.643 

1,442,520717 

684 319 963 
758,200,754 

113,178,714 

645,022,040 

Del IZDATKI 

I. del — Prosveta in kultura 
II. del — Socialno varstvo 

III. del — Zdravstvena zaščita 
V. del — Državna uprava 

VI, del — Komunalna dejavnost 
VIII. del — Intervencije v gospo- 

darstvu 
IX. del — Dotacije 
X. del — Obvez, in garancije 

XI. del — Proračunska rezerva 
Skupaj izdatki 
Presežek dohodkov 

4 nad izdatki 
SKUPAJ 

Prvotni plsfn Končni plan Porabljeno 

3,000.000 
67,900.000 
24,200.000 
24,178.000 

135,000.000 

6,400.000 
201,08^.000 
120,400.000 
81,099.000 

663,263.000 

3,011.000 
67,900.000 
25,549.000 
25,710.000 

135,000.000 

6,400.000 
202,361.000 
120,400.000 
76,932 000 

663,263,00 

3,010470 
67,788,981 
25,545,398 
25,439,341 

134,045,808 

3,264,320 
198,372,202 
100,538,888 
59,047,886 

617,053,294 

27,968.746 
645,022.040 



168 CLASNIB 

SKUPŠČINE KOMUNALNIH SKUPNOSTI 

SOCIALNEGA ZAVAROVANJA DELAVCEV 

Občina Ljubljaiia-Bsžigtad 

271. 
Na podlagi 22. in 77. člena temelj- 

nega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. 
list SFRJ št. 24/65) je skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občine Ljubljana- 
Bežigrad na XIV. zasedanju, dne 14. 
junija 1965 v soglasju s skupščino 
občine Ljubljana-Bežigrad sprejela 

SKLEP 
o stopnji osnovnega prispevka za 

idravstveno zavarovanje za drugo 
polletje 1CC5 

if I. 
Stopnja osnovnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje se določi za 
čas od 1. 7. 1965 do 31. 12. 1965 v vi- 
šini 9,3 «/o. 

Od zbranih prispevkov po dolo- 
čeni stopnji se sme porabiti 8,5 "/o za 
funkcionalne izdatke sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja v drugem pol- 
letju 1965 in 0,8'/« za gradnjo ljub- 
ljanske bolnice. 

i! ii. 
Prispevek po stopnji iz prejšnje 

točke se obračunava od osnov, ki so 
predpisane za obračunavanje pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»OUosniku«. 

Številka: 420-11/65 
Datum: 14. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Bežigrad 
Vinko Kastelic, 1. r. 

Osnova za ugotovitev prispevnih 
stopenj za drugo polletje 1965iso po- 
datki o stroških zdravstvenega var- 
stva in o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupine 
dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje se obračunava od istih 
osnov, od katerih se obračunava 
ebnpvni prispevek za socialno zava- 
rovanje (kosmati osebni dohodki). 

Za razvrstitev delovnih organiza- 
cij po podskupinah dejavnosti je od- 
ločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega za- 
varovanja na dan 30. septembra 1964. 

5. 
Stopnje dodatnega prispevka po 

podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacije priprav- 
ljene in vpisane v registru zavezan- 
cev prispevka, znašajo: 

012-ia-. 
013-24 
015-16 
015-60 

4,65 
1.12 
4,65 
3,92 

6. 

272 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. '24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
LJUBLJANA-BEZIGRAD na XIV. 
zasedanju, dne 14. junija 1965 v so- 
glasju s skupščino občine Ljiibljana- 
Bežigrad sprejela 

SKLEP 
0 določitvi podskupin in stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 

1 1. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

lavarovanje phičujejo delovne orga- 
nizacije za čas od 1. julija 1965 do 
31. decembra 1965 v vseh podskupi- 
nah dejavnosti, v katerih povprečni 
stroški za zdravstveno zavarovanje 
na zaposlenega zavarovanca presega- 
jo ugotovljene istovrstne povprečne 
stroške na območju komunalne skup- 
nosti. 

Ugotovljeni povprečni letni stro- 
Ski za zdravstveno zavarovanje na 
taposlenega zavarovanca na območ- 
ju komunalno Ekuohosti T.iubljana- 
Bežigrad znašajo din 40.0J6. ' 

Nomenklatura 
dejavnosti 

111-30 
111-40 
112-11 
117-13 
117-14 
117-20 
119-10 
119-81 
121-20 
122-11 
122-21 
124-20 
124-60 
124-72 
127-10 
128-22 

411-10 
411-80 

515-10 
519-10 

611-12 
611-50 
612-14 
612-25 
612-26 
613-20 
613-50 
614-34 
620-30 
620-50 

738-80 
740-10 
740-30 
770-10 
811-10 
811-30 

911-60 
911-88 
912-50 
913-40 
915-10 
915-20 
915-60 
916-10 
916-30 
916-40 

011-20 
012-10 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

0,23 
4,65 
1,77 
4,65 
4,65 
4,65 
0,60 
1.43 
0,59 
4,65 
4,65 
4,65 
4.44 
0,04 
4,65 
4,65 

0,55 
1,17 

3,37 
1,14 

4,57 
2,08 
4,65 
3,76 
4.65 
4,65 
4,65 
4,65 
2,94 
2.76 

1.77 
0,28 
4,65 
4,65 
0.15 
4,65 

1,17 
0,76 
2,57 
4,65 
1,37 
1,26 
4,65 
0.20 
4.65 
4 65 

4 
4,65 

Delovna organizacija »Učne de- 
lavnice za slušno mladino in govor- 
no prizadete«, ki ji je po predpisih o 
invalidskem zavarovanju priznan 
status invalidske delavnice, je opro- 
ščena plačevanja dodatnega pri- 
spevka. 

7. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«. 

Številka: 420-12/63 
Datum: 14. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Bežigrad 
Vinko Kastelic, 1. r. 

Občina LjubljaiiK-Center 

273. 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o reorganizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja občine Ljubljana- 
Center na ХШ. zasedanju dne 16. ju- 
nija 1965 v soglasju s skupščino ob- 
čine Ljubljana-Center sprejela 

SKLEP 
o stopnji osnovnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje za drugo 
polletje 1965 

I. 
Stopnja osnovnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje se določi 
za čas od 1. julija 1965 do 31. de- 
cembra 1965 v višini 9,3 %. 

Od zbranih prispevkov po dolo- 
čeni stopnji se sme porabiti 8,5 % 
za funkcionalne izdatke sklada 
zdravstvenega zavarovanja v drugem 
polletju 1965 'in 0,8 % za razširjeno 
reprodukcijo v zdravstveni službi. 

II. 
Prispevek -po stopnji iz prejšnje 

točke se obračunava od osnov, ki so 
predpisane za obračunavanje pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanji. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 

Številka: 420-11/65 
Datum: 16. junija 1965 

Predsednik 
Skupščine komunalne 
skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev 
občine 

Ljubljana-Center 
Aleksander Senčar, 1. r. 

(Uradni list SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Center dne 16. junija 1965 
sprejela 

SKLEP 
o določitvi podskupin In stopenj 

dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v drugem polletju 1965 

1. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje plačujejo v drugem pol- 
letju 1965 delovne organizacije v 
vseh podskupinah dejavnosti, v ka- 
terih povprečni stroški za zdravstve- 
no zavarovanje na zaposlenega za- 
varovanca presegajo ugotovljene isto- 
vrstne povprečne stroške na območju 
komunalne skupnosti. 

Ugotovljeni povprečni letni stro- 
ški za zdravstveno zavarovanje na 
zaposlenega zavarovanca na območju 
komunalne skupnosti Ljubljana- 
Center se določijo na 36.500 din. 

2. 
Osnova za ugotovitev prispevnih 

stopenj za drugo polletje 1965 so po- 
datki o stroških zdravstvenega var- 
stva in o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupine 
dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje se obračunava od istih 
osnov, od katerih se obračunava 
osnovni prispevek za socialno zava- 
rovanje (kosmati osebni dohodki). 

Za razvrstitev delovnih organiza- 
cij po podskupinah dejavnosti je od- 
ločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega za- 
varovanja na dan 30. septembra 1964. 

Stopnje dodatnega prispevka po 
podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacije prijavlje- 
ne in vpisane v registru zavezancev 
prispevka, znašajo: 

274. 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temelin*>£'a znkona o ovganizaoiji in 
financiranju socialnega zavarovanja 

Ncjnenklatura 
dejavnosti 

111-40 
. 116-32 

117-63 
117-70 
119-10 ! 

119-83 
123-20 
124-20 
124-30 
124-60 
124-72 
125-11 
125-20 
126-80 
127-10 
127-34 
127-50 
127-87 
128-10 
128-21 
128-22 
128-23 
130-12 
138-30 
211-10 
211-13 
2! 1-R8 
411-10 
411-80 
412-10 

Bruto stopnja 
dodatnega 
prispevka 

0,49 
2,53 
4,25 
0,30 
3,10 
4,25 
4,25 
3.74 
3,66 
1,02 
3,00 
2,28 
4,25 
4,25 
2.75 
1,89 
3,64 
2,49 
1,89 
1,33 
2,35 
4,25 
2,41 
3,72 
1,40 
1,20 
4,25 
4,25 
0.18 
2,12 
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Nomenklatura 
dejavnosti 

413-20 
413-30 
415-10 
511-10 
511-20 
515-10 
515-20 
516-10 
519-10 
519-20 
611-12 
611-18 
611-21 
611-22 
611-24 
611-28 
611-40 
611-50 
612-13 
612-23 
612-24 
612-25 
612-28 
612-30 
613-10 
613-40 
614-32 
620-20 
620-30 
620-40 
620-50 
630-U 
724-50 
724-60 
724-70 
725-30 
727-20 
727-50 
728-10 
738-20 
738-30 
740-10 
740-30 
770-10 
770-20 
770-30 
811-10 
811-30 
812-10 
812-30 
812-70 
911-31 
911-34 
911-36 
911-41 
911-73 
912-20 
912-50 
913-11 
913-31 
914-11 
915-10 
915-20 
915-30 
915-60 
916-10 
916-30 
916-40 
916-80 
013-11 
013-12 
013-14 
013-22 
013-30 
013-40 
014-22 
014-24 
015-10 
015-12 
015-15 
015-16 
015-20 
015-32 
015-33 
015-35 

Bruto stopnja 
dodatnega 
prispevka 

2,27 
0,79 
1.61 
2,58 
2.62 
0,65 
3,13 
3.51 
1,38 
4.25 
3.89 
2,55 
2,37 
1,30 
0,65 
1.26 
0,96 
2,58 I 
0,12 
0,72 
0,99 
1,55 
2,85 
0,85 
1,79 
3,13 
2.90 
1,37 
4,25 
0,21 
1,61 
1,36 
1,18 
4.10 
0,63 
3.75 
4,25 
4,25 
0,25 
2.11 
4,25 
4,02 
0.18 ' 
3,58 
1,01 
0,62 
0,25 
4.25 
3.16 
3,32 
4,25 
1.17 
1,71 
4,25 
1,50 
3,42 
2.52 
0,12 
0,74 
4.25 
0,25 
2.96 
1.71 
4,25 
4,25 
3,36 
0,17 
4,25 
4,25 
3.20 
1,50 
1.76 
3.71 
1,40 
0.35 
0,37 
2,11 
0,10 
«,19 
2,30 
2.83 
2,44 
3,35 
0,77 
3,32 

t. 
Ta sklep velja od dneva objave 

* »Glasniku«. 

Številka: 420-12/65 
Datum: 16. junija 1965 

Predsednik 
Skupščine komunalne 
skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev 
občine 

Ljubljana-Center 
Aleksander Senčar, 1. r. 

03>čmi Ljubljcma-Moste-Polje ■ V ■ m ■ " 
ш Litija 

275 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občin Ljub- 
ljana-Moste-Polje in Litija na ХШ. 
zasedanju, dne 8. junija 1965 v so- 
glasju s skupščinama občin Ljublja- 
na-Moste-Polje in Litija sprejela 

SKLEP 
o stopnji osnovnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje za drugo 
polletje 19G5 

Stopnja osriovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje se določi za 
čas od 1. 7, 1965 do 31, 12. 1965 v vi- 
šini 9,3 %. 

Od zbranih prispevkov, po dolo- 
čeni stopnji se sme porabiti 9.10/o 
za funkcionalne izdatke sklada 
zdravstvenega zavarovanja v dru- 
gem polletju 1985 in 0,2 «/0 za razšir- 
jeno reprodukcijo v zdravstveni 
službi. 

II. 
Prispevek po stopnji Jz prejšnje 

točke se obračunava od osnov, ki so 
predpisane za obračunavanje pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 420-11/65 
Datum: 8. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občin 
Ljubljana-Moste-Polje in Litija 

MUovan Ilicli, 1. r. 

slroSki za zdravstveno zavarovanje 
na zaposlenega zavarovanca prese- 
gajo določene istovrstne povprečne 
stroške na območju komunalne ^ 
skupnosti. 

Določeni povprečni letni. stroški 
za zdravstveno zavarovanje na zapo- 
slenega zavarovanca na območju ko- 
munalne skupnosti Ljubljana-Moste- 
Polje in Litija znašajo din 29.300. 

2. 
Osnova za ugotovitev prispevnih 

stopenj za drugo polletje 1965 so po- 
datki o stroških zdravstvenega var- 
stva in o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupine 
dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. 
Dodatni prispevek za zdravstve- 

no zavarovanje se obračunava od 
istih osnov, od katerih se obračuna- 
va osnovni prispevek za socialno za- 
varovanje (kosmati osebni dohodki). 

4. 
Za razvrstitev delovnih organiza- 

cij_ po podskupinah dejavnosti je od- 
ločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega za- 
varovanja na dan 30. septembra 1964. 

5. 
Stopnje dodatnega prispevka po 

podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacije priprav- 
ljene in vplsgne v registru zavezan- 
cev prispevka, znašajo: 

Delovne organizacije, ki jim je 
Po predpisih o invalidskem zavaro- 
Viinju priznan status invalidske de- 
lavnice, so oproščene plačevanja do- 
datnega prispevka. 

^ 276 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in fi- 
nanciranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE in LI- 
TIJA na XIII. zasedanju, dne 8. ju- 
nija 1965 v soglasju s skupščinama 
občin Ljubljana-Moste-Polje in Li- 
tija sprejela 

SKLEP 
o določitvi podskupin in stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v drugem polletju 1965 

1. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje plačujejo delovne orga- 
nizacije za čas od 1. julija 1965 do 
31. decembra 1965 v vseh podskupi- 
nah dejavnosti, y katerih povprečni 

Nomenklatura 
dejavnosti 

111-20 
115-22 
115-23 
117-14 
117-38 
120-40 
120-52 
120-58 
121-11 
121-82 
122-12 
123-10 
124-20 
124-60 
124-72 
125-20 
127-10 
127-31 . 
127-32 
127-87 
128-21 
128-22 
138-80 
211-13 
211-30 
211-83 
311-10 
411-10 
412-10 
412-21 
413-10 
511-10 
511-20 
516-10 
519-10 
611-12 
611-22 
611-50 
612-23 ' 
612-50 
613-10 
613-20 
614-10 
614-40 
620-20 
620-30 - 
717-80 
717-90 
722-20 
724-50 
726-20 
727-30 

\ 

j Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

1.26 
3,66 
4,65 
4,45 
1.53 
L31 
3,24 " 
4,65 
4,65 
4,65 
3,12 
0,79 
4,65 
2.54 
4,65 
1.40 
4,65 
4,65 
4,65 
4.65 
4,65 
4.27 
4,59 
4,65 
3,22 
1,14 
0,73 
4,50 
4,65 
3,35 
4,65 
4,65 
0,59 
0,99 
4.37 
4,65 
3,22 
3.38 
1.41 
4,65 
4,65 
4,65 
4,27 
4,65 
4,65 
0,44 
1,75 
1.87 
2,49 
1,03 
4.65 
3,03 

Nomenklatura 
dejavnosti 

740-30 
770-10 
770-20 
770-30 
911-10 
911-46 
911-50 
914-20 
915-10 
915-20 
915-30 
915-60 
916-40 
916-80 
917-10 
013-14 
015-11 
015-16 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
0,44 
4,65 
4,65 
3.87 
3,49 
4,65 
1.88 
3,24 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
1,21 
0,85 

6, 
Delovanje organizacije, ki jim je 

po predpisih o invalidskem zavaro- 
vanju priznan status invalidske de- 
lavnice, so oproščene plačevanja do- 
datnega prispevka. 

O pravici do oprostitve plačeva- 
nja dodatnega prispevka odloča ko- 
munalni zavod za socialno zavarova- 
nje na podlagi predloženega pisme- 
nega zahtevka in dokazila o statusu 
invalidske delavnice. 

7. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«. 

Številka: 420-12/65 
Datum: 8. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občin 
Ljubljana-Moste-Polje in Litija 

Milovan Ilich, 1. r. 

Občina Ljubljana-Šiska 

277. 
Na podlagi 22. In 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65), je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja občine Ljubljana-Si- 
ška na XIII. zasedanju dne 11. juni- 
ja 1965 v soglasju s skupščino obči- 
ne Ljubljana-Siška sprejela 

SKLEP 
o stopnji osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje za drugo 

polletje 1965 

I. 
Stopnja osnovnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje se določi za 
čas od 1. 7. 1965 do 31. 12. 1965 v vi- 
šini 9,3 %. 

Od zbranih prispevkov po določe- 
ni stopnji se sme porabiti 8,5 % za 
funkcionalne izdatke sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja v drugem pol- 
letju 1965 in 0,8% za razširjeno Re- 
produkcijo v zdravstveni službi. 

II. 
Prispevek po stopnji iz prejšnje 

točke se obračunava od osnov, ki so 
predpisane za obračunavanje pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje. 

III. V 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 420-11/65 
Datum: 11. junija 1965 

Predsednik skupščine komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev občine Ljubljana-Siška; 

Karel Polajnar, 1. r. 
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278. 
Na podlagi 22., 29. In 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Siška sprejela 

SKLEP 
o določitvi podskupin in stopenj 

dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v drugem polletju 19(>3 

1. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje plačujejo v drugem pol- 
letju 1965 delovne organizacije v 
podskupinah dejavnosti, v katerih 
povprečni stroški za zdravstveno za- 
varovanje na zaposlenega zavarovan- 
ca presegajo določene istovrstne po- 
vprečne stroške na območju komu- 
nalne skupnosti. 

Določeni povprečni letni stroški 
za zdravstveno zavarovanje na zapo- 
slenega zavarovanca na območju ko- 
munalne skupnosti Ljubljana- Šiška 
znašajo 26.000 din. 

Osnova za ugotovitev prispevnih 
stopenj za drugo polletje 1965 so po- 
datki o stroških zdravstvenega var- 
stva in o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupine 
dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje se obračunava od istih 
osnov, od katerih se obračunava 
osnovni prispevek za socialno zava- 
rovanje (kosmati osebni dohodki). 

Za razvrstitev delovnih organiza- 
cij po podskupinah dejavnosti je od- 
ločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega za- 
varovanja na dlan 30. septembra 1964. 

Stopnje dodatnega prispevka po 
podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacijo prijavlje- 
ne in vpisane v registru zavezancev 
prispevkov ,znašajo: 

Nomenklatura 
dejavnosti 

111-10 
111-40 
112-22 
117-11 
117-13 
117^20 
117-31 
117-32 
117-38 
117-52 
117-61 
119-10 
119-20 
120-40 
120-52 
122-12 
122-28 
123-10 
124-20 
124-60 
125-20 
125-30 
127-10 

_ 127-71 
127-72 
128-10 
138-20 
211-13 
211-14 
411-10 
412-10 
412-21 
412-23 
413-20 
413-30 
511-10 

Bruto stopnja 
dodat, prisppvka 

2.55 
2,75 
2,46 
4,25 
4.25 
4,25 
4.25 
4,25 
4,25 
4,25 
2.56 
4,25 - 
4,25 
4,25 
3;08 
4,25 
4.25 
1,51 
4,25 
4,25 
4,25 
0,47 
4,25 
3,88 
4,25 
3,54 
4.25 
4.25 
4,25 
2.67 
4.25 
0,41 
4.25 
4,25 
4,25 
4,25 

Nomenklatura 
dejavnosti 
516-10 
519-10 
611-12 
611-13 
611-25 
611-50 
612-13 
612-14 
612-22 
612-24 
612-28 
612-30 
613-30 
620-10 
620-20 
620-30 
620-50 
717-30 
717-50 
717-80 
717-90 
719-20 
719-30 
719-70 
722-20 
724-60 o 
727-20 
727-30 
738-70 
738-80 - 
740-10 
740-30 
770-10 
770-20 
770-30 
811-10 
811-30 
812-10 
812-40 
911-10 
911-31 
911-60 
912-40 
912-50 
913-11 
913-31 
915-10 
915-20 
916-10 
011-10 
013-40 
015-16 
015-20 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

4,25 
3.66 
0,20 
1Т»8 
4,25 
4.11 
2,19 
4,25 
4,25 
1,56 
4,25 
2,76 
2,97 
4,25 
2,92 
4,25 
4,25 
4,25 
0,37 
2,69 
4,25 
4,25 
3,69 
4,25 
4,25 
3,96 
4,25 
3.12 
4,25 v 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
0,98 

, 1,25 
3,02 
3,73 
4,25 
3.67 
0,80 
0,99 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
2,01 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 

Ta sklefT začne veljati z dnem ob- 
jave v ».Glasniku«, uporablja pa se 
od 1. julija 1965. 

Številka: 420-12/65 
Datum: 11. junija 1965 

Predsednik: 
Karel Polajnar, 1. r. 

Občini L'iub'iana-Vre-Rudnik 
in Grosuplje 

279 
Na podlagi 22. in 77. člena temelj- 

nega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. 
list SFRJ, št. 24/65) je Skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja občin Ljubljana-Vič-Rudnik 
in Grosuplje na xll. zasedanju, dne 
8. junija 1965 v sogiasju s skupšči- 
nama občin Ljubljana-Vič-Rudnik in 
Grosuplje sprejela 

SKLEP 
o določitvi stopnje osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 

za drugo polletje 1965 

I. 
Za izvajanje zdravstvenega zava- 

rovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi za čas od 1. julija 1965 do 
31. decembra 1965 osnovni prispevek 
v višini 9.3 0/o od osnov, ki so pred- 
pisane za obračunavanie prispevkov 
za socialno zavarovanje. 

II. 
Ta sklep začne .veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«. 

Številka: 420-11/65 
Datum: 8. junija 19C5 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občin 
Ljubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje 

Vladimir Badovinac, 1. r. 

280 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev ob- 

-čin LJUBLJANA-VIC-RUDNIK IN 
GROSUPLJE na XII. zasedanju, dne 
8. junija 1965 v soglasju s skupšči- 
nama občin Ljubljana-Vič-Rudnik 
in Grosuplje sprejela 

SKLEP 
o določitvi podskupin in stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v drugem polletju 1965 

L 
Dodatni prispevek za zdravstve- 

no zavarovanje plačujejo delovne or- 
ganizacije za čas od 1. julija 1965 do 
31. decembra 1965 v vseh podskupi- 
nah dejavriosti, v katerih povprečni 
stroški za zdravstveno zavarovanje 
na zaposlenega zavarovanca prese- 
gajo določene istovrstne povprečne 
stroške na območju komunalne skup- 
nosti. 

Določeni povprečni letni stroški 
za zdravstveno zavarovanje na za- 
poslenega zavarovanca""na območju 
komunalne skupnosti Ljubljana-Vič- 
Rudnik in Grosuplje znašajo 25.000 
dinarjev. 

2. 
Osnova za ugotovitev prispevnih 

stopenj la drugo polletje 1965 so po- 
datki o stroških zdravstvenega var- 
stva in o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupi- 
ne dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. 
Dodatni prispevek za zdravstve- 

no zavarovanje se obračunava od 
istih osnov, od katerih se obračuna- 
va osnovni prispevek za socialno za- 
varovanje (kosmati osebni dohodki). 

Za razvrstitev delovnih organiza- 
cij po podskupinah dejavnosti je od- 
ločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega za- 
varovanja na dan 30. septembra 1964. 

5. 
Stopnje dodatnega prispevka po 

podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacije prijav- 
ljene in vpisane v registru zavezan- 
cev prispevka, znašajo; 

Nomenklatura 
dejavnosti 

11*1-30 
111-50 
117-U 
117-13 
117-14 
117-32 
117-33 
117-70 
17,7-80 
119-10 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

4,65 
4.65 
2,99 
3,07 
4 65 
4.65 
4.65 
4,65 
4 65 
2,25 

Nomenklatura 
dejavnosti 

119-40 
119-83 
120-51 
120-58 
121-U 
121-13 
121-20 
122-11 
122-28 
124-50 
124-60 
124-72 
126-80 
127-31 
127-34 
127-87 
128-22 
128-24 
129-20 
211-11 
211-12 
211-13 
211-30 
211-81 
211-83 
213-11 
311-10 
411-10 
412-10 
412-21 
412-23 
412-30 
413-30 
511-10 
515-10 
515-20 
611-12 
611-13 
611-21 
611-30 
611-50 
612-13 
612-26 
615-10 
620-30 
620-50 
717-10 
717-50 
717-60 
717-90 
722-10 
722-20 
724-80 
725-20 
727-20 
727-30 
738-40 
740-10 
770-20 
811,10 
^12-40 
812-80 
911-10 
911-21 
911-31 
911-46 
911-50 
912-30 
912-40 
912-50 
913-31 
914-20 
915-10 
915-20 
915-60 
916-10 
916-20 
916-30 
916-80 
013-14 
014-24 
015-12 
015-16 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

2.83 
4,65 
4,65 
1.01 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
2,31 
4,49 
4,65 
4,65 
2,45 
1,81 
2,24 
4,65 
4.65 

) 4,65 
3,90 
1,22 
1,98 
4,65 
1,37 
0,37 
2.02 
4,65 
4,65 
4,65. 
4,65 
3,06 
4,65 
4,65 
0,47 
3,06 
4,65 
1,61 
4,65 
0.97 
2,90 
4,65 
4,65 
4,65 
0,86 
4,65 
4,65 
0,48 
1.84 
2.02 
4,41 
3,13 
4,65 
4,65 
4.65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
0,04 
4,65 
3,21 
2,12 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
4,65 
0,88 
4,65 
4,65 
4,65 
1.10 
1.03 
3,58 
4.65 
4,65 
4,39 
1,24 
2,17 

Delovna organizacija »Delovno 
zaščitni zavod za invalide, Ponikve«, 
ki ji je po predpisih o invalidskem 
zavarovanju priznan status invalid- 
ske delavnice, je oproS'ena plačeva- 
nja dodatnega prispevka. 
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7. 
Ta sklep velja od dneva objave 

* »Glasniku«. 

Številka: 420-12/65 
Datum; 8. junija 1964 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občin 
Ljubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje 

Vladimir Badovinac, 1. r. 

Občine Vrhnikn, Logatec 
in Cerknica 

281 
Na podlagi 22. in 77. člena temelj- 

nega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. 
list SFRJ št. 24/65) jd Skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občin VRHNIKA, 
Logatec in cerknica na хп. 
Usedanju, dne 9. junija 1965 v so- 
Slasju s skupščinama občin Vrhni- 
ka, Logatec in Cerknica sprejela 

SKLEP 
0 določitvi stopnje osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 

za drugo polletje 1985 

I. 
Za izvajanje zdravstvenega zava- 

rovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi za čas od 1. julija 1965 do 
31. decembra 1965 osnovni prispevek 
v višini 9,30 e/o od osnov, ki so pred- 
pisane za obračunavanje prispevkov га socialno zavarovanje. 

П. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

•Glasniku«. 

Številka: 420-11/65 
Datum: 9. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občin 
Vrhnika, Logatec in Cerknica 

Stane Zigmond, 1. r. 

2. 
Osnova za ugotovitev prispevnih 

stopenj za drugo polletje 1965 so po- 
datki o stroških zdravstvenega var- 
stva in o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupi- 
ne dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje se obračunava od istih 
osnov, od katerih se obračunava 
osnovni prispevek za socialno zava- 
rovanje (kosmati osebni dohodki). 

4. 
Za razvrstitev delovnih organiza- 

cij po podskupinah dejavnosti je od- 
ločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega zava- 
rovanja na dan 30. septembra 1904. 

5. 
Stopnje dodatnega prispevka po 

podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delpvne organizacije prijavlje- 
ne in vpisane v registru zavezancev 
prispevka; znašajo: 

KS VRHNIKA, LOGATEC 
in CERKNICA 

282 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni Ust SFRJ št. 24/65) je Skup- 
ina komunalne skupnosti socialne- 
ва zavarovanja delavcev občin VRH- 
NIKA, LOGATEC in CEKNICA na 
XII. zasedanju, dne 9. junija 1965 
v soglasju s skupščinami občin Vrh- 
nika, Logatec in Cerknica sprejela 

SKLEP 
0 določitvi podskupin in stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno 
•»varovanje za drugo polletje 1965 

Dodatni prispevek za zdravstveno 
^varovanje plačujejo delovne orga- 
nizacije za čas od 1. julija 1965 do 

decembra 1965 v vseh podskupi- 
nah dejavnosti, v katerih povprečni 
broški za zdravstveno zavarovanje 
na zaposlenega zavarovanca prese- 
dajo določene istovrstne povprečne 
^oške na območju komunalne skup- 
nosti. 

Določeni povprečni letni stroški 
Za zdravstveno zavarovanje na za- 
poslenega zavarovanca na območju 
^ornunaine skupnosti Vrhnika. Lo- 
8atec in Cerknica znašajo 23.800 din. 

Bruto stopnja 
dodatnega piispevka 

4,65 
1,26 
4,65 
0,32 
2,77 
4,46 
1.96 
1,00 
4,38 
4,65 
4,54 
4,65 
4,65 
3.97 
3,72 
4,65 
2,09 
4,65 
2,82 
4,35 
2,35 
4,65 
4,65 
4.33 
0,72 
4,65 
4.34 
4,65 
4,65 
4,65 
2,52 
1,50 
4,65 

j 4,65 
' 2,34 

1,63 
3,22 
4,13 
0,47 
4,65 
1.54 
0,36 
4,65 
0,57 
0,78 
3,06 
4,65 
1,93 
4,63 
0,07 

8. 
Ta sklep začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«. 
Številka: 420-12/65 
Datum: 9. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občin 
Vrhnika, Logatec in Cerknica 

Stane Žigmond, 1. r. 

Nomenklatura 
dejavnosti 

117-80 
122-11 
122-21 
123-20 
124-60 
124-72 
125-12 
125-20 
126-10 
127-10 
127-87 
211-12 
211-13 
211-30 ■ 
311-10 
312-10 
412-10 
412-23 
511-10 
511-11 
519-10 
611-21 
611-24 
611-30 
612-10 
612-26 
613-20 
620-30 
620-51 
717-90 
722-20 
724-60 
724-70 
730-88 
738-20 
738-80 
740-10 
770-20 
811-10 
812-10 
812-80, 
911-21 
913-10 
915-10 
916-10 
916-20 
916-80 
917-10 
013-40 
015-20 

OBČINE LJUBLJANA-BEZIGRAD, 
LJUBI,JANA-CENTEK, 

LJUBLJANA-MOSTE-POLJE IN 
LITIJA, LJUBLJANA-SlSKA, 

LJUBLJANA-VIC-RUDNIK 
IN GROSUPLJE TER VRHNIKA, 

LOGATEC IN CERKNICA 

283 
Na podlagi 29., 99. in 100. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) so Skup- 
ščine komunalnih skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev občin 
Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Cen- 
ter, Ljubljana-Mošte-Polje in Litija, 
Ljub)jana-Siška,Ljubljana-Vič-Rud- 
nik in Grosuplje ter Vrhnika, Loga- 
tey in Cerknica, na svojih zasedanjih 
sprejele 

SKLEP 
o delu prispevka za zdravstveno za- 
varovanje, ki ga odstopajo komunal- 
ne skupnosti delovnim organizacijam 
za sodelovanje pri izvajanju zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

1. 
Deloane organizacije na območju 

komunalnih skupnosti Ljubljana-Be- 
žigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana- 
Moste- Polje in Litija, Ljubljana-Si- 
ška, Ljubljana-Vič-Rudnik in Gro- 
suplje ter Vrhnika-Logatec in Cerk- 
nica sodelujejo pri izvajanju- zdrav- 
stvenega zavarovanja tako, da ne- 
posredno izplačujejo dglavcem, ki so 
pri njih zaposleni nadomestilo oseb- 
nega dohodka za prvih trideset, ozi- 
roma prvih sedem koledarskih dni 
bolezenskega dopusta in nego obo- 
lelega ožjega družinskega člana v 
smislu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju. 

2. 
Za delitev delovnih organizacij v 

tiste, ki sodelujejo pri izvajanju 
zdravstvenega zavarovanja za dobo 
prvih trideset dni in v tiste, ki sode- 
lujejo za dobo prvih sedem dni, je 
odločilno povprečno število (nad 50 
oziroma do vključno 50) pri komu- 
nalnem zavodu za socialno zavarova- 
nje prijavljenih zaposlenih oseb v 
obdobju prvih devetih mesecev leta 
1964. 

Del prispevka, ki ga odstopa ko- 
munalna skupnost delovnim organi- 
zacijam za sodelovanje v izvajanju 
zdravstvenega zavarovanja po 1. in 
2. členu tega sklepa, se ugotavlja po 
povprečnih izdatkih za nadomestila 

ga dohodka, ki jih je izka- 
i posamezna podskupina dejav- 

nosti v letih 1963 in 1964. 

Osnova za obračun dela prispev- 
ka, ki ga odstopa komunalna skup- 
nost delovnim organizacijam za so- 
delovanje v izvajanju zdravstvenega 
zavarovanja, je ista kot osnova za 
obračun osnovnega prispevka za so- 
cialno zavarovanje (po stopnji 22,5 0/» 
od, kosmatih osebnih dohodkov). 

5. 
Del prispevka za zdravstveno za- 

varovanje, ki ga komunalna skup- 
nost odstopa delovnim organizaci- 
jam glede na nomenklaturo dejav- 
nosti, pod katero so bile delovne or- 
ganizacije prijavljerie pri komunal- 
nem zavodu za socialno zavarovanje 
na dan 30/9-1964, znaša v bruto od- 
stotkih: 

STOPNJE ODSTOPLJENEGA DELA PRISPEVKA 

Nomenklatura 
Org. nad 50 Org. pod 50. zap. 

zaposl. Stopnja nadom. 
Stopnja nad. oseb. dohodka 
oseb. dohodka 

111-10 Hidroelektrarne 
111-20 Termoelektrarne 
111-30 Podjetja za prenos električne energije 
111-40 Distribucija električne energije 
111-50 Elektrogospodarske skupnosti 

112-11 Rudniki črnega premoga 
112-12 Rudniki rjavega premoga 
112-22 Plinarne 

114-20 Železarne 

115-22 Tovarne svinca 
115-23 Tovarne aluminija 

116-13 Rudniki kremenčevega peska 
116-18 Ostali rudniki nekovin 
116-32 Tovarne votlega stekla 

117-11 Livarne 4 

117-13 Tovarne vijačnega in žičnega blaga 
117-14 Tovarne embalaže 
117-20 Tovarne konstrukcij 
117-31 Tovarne kotlov in turbin 
117-32 Tovarne gradbenih strojev 
117-33 Tovarne strojev za obdelovanje kovin 
117-38 Tovarne ostalih strojev 
117-40 Tovarne precizne mehanike 
117-51 Tovarne vagonov in lokomotiv 
117-52 Delavnice za popravilo vagonov 
117-61 Tovarne vozil 
117-63 Tovarne koles 
117-70 Tovarne gospodinjskega blaga 
117-80 Ostale tovarne kovinske industrije 

119-10 Tovarne električnih strojev 
119-20 Tovarne gospodinjskih aparatov 
119-40 Tovarne radio industrijo 
119-81 Tovarne elektroinstalacijskega materiala 

0,51 

1,13 
0,85 

2,33 
0,99 

2,86 

2.40 
1,56 

1,79 
1.81 
1,94 

2,04 
1,78 
1,92 
3.82 
1,33 
1,71 
1,62 
1.41 
1,37 

1,99 
0,93 
2,08 
1,82 
1,48 

1,64 
2,00 

1,81 

0.29 
0,43 
0,53 
0,80 

0,29 

0,34 

0,45 

1,63 
1.35 
1,27 
0.28 
0,28 

0,76 

0,28 

1,12 

1,48 
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Nomenklatura 
Org. nad 50 

zaposl. 
Stopnja nad. 
oseb. dohodka 

Org. pod 50. zap. 
Stopnja nadom. 
oseb. dohodka Nomenklatura 

1 

Org. nad SO 
zaposl. 

Stopnja nad. 
oseb. dohodka 

119-83 Tovarna »Zmaj« 
120-10 Tovarne kemičnih izdelkov 
120-11 Tovarne velike kemične industrije 
120-13 Tovarne plastičnih mas 
120-31 »Fenolit« Borovnica 
120-40 Tovarne zdravil 
120-51 Tovarne mila 
120-52 Tovarne barv in lakov 
120-53 Tovarne predelave in plastičnih mas 
120-58 Ostale kemične tovarne 

121-11 Kamnolomi okrasnega kamna 
121-13 Tovarne sadre in apna 
121-20 Opekarne 
121-81 Tovarne gradbenih predizdelkov 
121-82 Tovarne bitumenskih izdelkov 

122-11 2age 
122-12 Tovarne plošč 
122-21 Tovarne pohištva 
122-28 Ostale tovarne lesnih izdelkov 

123-10 Tovarne papirja 
123-20 Tovarne za predelavo papirja 

124-20 Predilnice in tkalnice bombaža 
124-30 Predilnice in tkalnice volne 
124-50 Ostale predilnice in tkalnice 
124-CJ Tovarne trikotaže 
124-72 Tovarne oblek 
124-88 Neomejene tekstilne tovarne 

125-11 Tovarne velikih kož 
125-12 Tovarne svinjskih kož 
125-20 Tovarne usnjene obutve 
125-30 Tovarne usnjene galanterije 

126-10 Specializirane tovarne gumija 
126-80 Druge tovame gumija 

127-10 Mlini in luščilnlce 
127-S1 Tovame za konzer. sadja in zelenjave 
127-32 Tovarne za predelavo mesa 
127-33 Tovame ribjih konzerv 
127-34 Tovame za konzer. in predel, mleka 
127-50 Tovame bonbonov 
127-60 Tovarne olj 
127-71 Pivovarne 
127-72 Tovarne alkoholnih pijač 
127-87 Tovame ostalih prehramb. izdelkov 

128-10 Tiskarne 
128-20 Časopisna in založniška podjetja 
128-21 Časopisna podjetja 
128-22 Založniška podjetja 
128-23 Časopisni zavodi 
748-24 Založniški zavodi 

129-10 Tovame fermentiranega tobaka 
129-20 Tovarne cigaret 

130-11 Podjetja za snemanje filmov 
130-12 Podjetja za obdelavo filmov 

131-10 Podjetja za rudarska raziskovanja 

138-20 Tovame športnega pribora 
138-30 Tovarne glasbenih instrumentov 
138-80 Druge neomenjene tovame 
138-88 »Zlatarna« Celje 

211-10 Kmetijski kombinati in posestva 
211-11 Kmetijsko industrijski kombinati 
211-12 Kmetijska posestva 
211-13 Živinorejske farme 
211-14 Perutninarske farme 
211-18 Druga kmetijska podjetja 
211-^0 "nlošnp kmetiiske zadruge 
211-40 Specializirano kmetijske zadruge 
211-80 Drijge kmetijske organizacije 
211-81 Zavodi za pospeševanje proizvodnje 
211-83 Zavodi za varstvo živine 
211-88 Drugi kmetijski zavodi 

212-21 Podjetja sladkovodnega ribištva 
212-22 Zadruse sladkovodnega ribištva 
212-23 Zavodi sladkovodnega ribištva 

213-11 Vodne skupnosti 
Ж13-18 Druge vodnogospodarske organizacije 

1,96 
0,74 
1,10 
1,33 
1,13 
1,69 
1,24 
1,03 

1,65 

2,05 
1,42 
1.59 
1.46 
1,88 

1,72 
1,91 
1,68 
1.60 

1,19 
2,11 

1,63 
1,48 
1,67 
1,54 
1.47 
1,75 

1,54 
1,39 
1,17 
1,59 

1,26 

1,67 
1,42 
2,15 

0,92 
1,96 
0,92 
1,22 
1,58 
1,62 

1,22 
0,75 
0,96 
0,94 

0,68 

1,76 

0,91 

2,37 
1,45 
1,67 

0,91 
1,25 
1,43 
1,47 

1,29 
1,21 

1,86 

1,07 

0,24 

0,52 

0,73 
0,98 
0,24 

1,78 

0,90 

0,96 
0,21 
1,54 

0,49 

0,26 
0,26 

0,39 
0,79 
0,26 

0,41 

0,54 
0,75 

0,48 

0,75 
0,96 
0,67 
0,23 
0,23 
0,32 

0,23 
0,38 
1,00 

0,39 
0,84 
0,25 
0,68 

0,40 
0,40 

0,11 

0,11 

0,11 

0,56 

0,19 
0,19 
0,19 
1,08 
0,43 
0 95 
0,57 
0.19 
0,54 
1,33 
0.26 
0.42 

0.15 
0.15 
0.37 

0,53 
0,42 

311-10 Podjetja za gospodarjenje z gozdovi 
311-20 Gozdno gospodarski obrat — Medvode 

312-10 Podjetja za gojitev divjadi 

411-10 Projektivne gradbene organizacije 
411-80 Ostale projektivne organizacije 

412-10 Podjetja za visoke gradnje 
412-20 Podjetja za nizke gradnje in vzdrževanje 
412-21 Podjetja za nizke gradnje 
412-22 Podjetja za vzdrževanje cest 
412-23 Podjetja za vzdrževanje želez, prog 
412-30 Podjetja za vodne gradnje \ 

413-10 Podjetja za montažne naprave 
413-20 Podjetja za montažo notranjih instalacij 
413-30 Podjetje za montažo zunanjega omrežja 

415-10 Podjetje za kartiranje zemljišč 

611-10 
+ 11 Železniška transportna podjetja 

511-20 Skupnost JZ in skupnost žel. podjetij 

512-30 Podjetja prekomorske plovbe 
514-10 Podjetja za prevoz potnikov 
514-20 Letališča 

515-10 Podjetje cestnega prometa 
515-20 Cestna podjetja 
515-30 Skupnosti cestnih podjetij 

516-10 Podjetja mestnega prometa 
516'-20 Podjetja s taksi avtomobili 

519-10 Podjetja PTT prometa 
519-20 Skupnosti podjetij za PTT promet 

611-12 Sadje in zelenjava 
611-13 Živila in gospodinjske potrebščine 
611-18 Drugo prehrambeno blago 
611-21 Tobačna predelava 
611-22 Tekstil in konfekcija 
611-23 Usnje in obutev 
611-24 Zelezninarsko in drugo blago 
611-25 Drva in gradbeni material 
611-26 Pohištvo 
611-28 Drugo neprehrambeno blago 
611-30 Trgovina na drobno z meš. blagom 
611-40 Blagovnice 
611-50 Trgovine s tekočim gorivom 

612-10 Trgovine na veliko s prehramb. proizv. 
612-11 Moke in žitarice 
612-13 Živila in gospodinjske potrebščine 
612-14 Alkoholne pijače 
612-15 Živina in perutnina 
612-18 Drugo prehrambeno blago 
612-22 Tekstil in konfekcija 
612-23 Zelezninarsko in drugo blago 
612-24 Vozila in deli 
612-25 Gradbeni material 
612-26 Industrijski odpadki 
612-28 Drugi neživilski izdelki 
612-30 Trgovina na veliko z mešanim blagom 
612-50 Intertrans-Globus 

613-10 Zunanja trgovina s prehramb. izdelki 
613-20 Zunanja trgovina s prehramb. izdelki 
613-30 Inozemska zastopstva 
613-40 Podjetje za pospeševjanje zun. trgovine 
613-50 Zunanje trg, podj. Za storitve 

614-10 Skladišča in hladilnice 
614-20 Agencije 
614-30 Posredniška podjetja 
614-31 Sejmi in razstave 
614-32 Podjetje za reklame in dekoracijo 
614-33 Knjigovodski biroji 
614-34 Ekonomsko-organizacijski biroji 
614-40 Podietja za distribucijo filmov 

615-10 РпсТолтр 7Hr"*enia 
620-10 Gostinska podjetja, ki oddajajo sobe 
620-11 Gostinsko podietje Vrhnika 
620-20 Gostinska oodietja, ki strežejo s hrano 
620-30 Druea gostinska podietja 
620-40 Snnlni in jedilni vagoni 
620-50 , Delavske restavracije 
620-51 Delavske restavracije LIO Borovnica 

1,31 

0,96 
1,11 

1,48 
1,59 
1,06 
0,98 
2,43 

1,56 
1.41 
1,40 

1,08 

1,52 
0,93 

0,50 

1,10 
0,73 

1,38 
0,93 

1,36 
1,30 

1,83 
0,91 
1,30 
2,12 
1,15 

2,28 
1,58 
1,17 

,0,81 
11,78 

1,39 

1.36 

1,09 
1,73 

1,10 
1,10 
0,95 
1,19 
1,74 
1,21 
1,26 
1,49 

1,02 
0,68 
1,16 
1,00 

1,22 

1,08 
0,85 

1,33 
1,30 

2,11 

0,40 
0,40 

0,20 

0,43 
0,36 

0,78 

0,62 
0,48 

0,78 

0,78 

0,37 

0,56 
0,20 

0,20 
0,14 
0,14 

0,39 
0,72 
0,31 

0,88 

0,51 

0,47 
0,40 
0,17 
0,50 
0,63 
0,16 
0,72 

0,32 
0,16 

0,68 

0,27 
0.56 
0,31 
0,27 
0,27 
0,27 
0,31 
0,47 
0,94 
1,13 
0,51 
0,27 

0,58 
0,41 
0,21 
0,07 
0,16 

0,51 
0,27 
0,19 
0,34 
0,52 
0,19 
0,50 
0,69 

0,22 
0,35 
0,93 
0,80 
0,53 
1,08 
0,28 
0,60 
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Nomenklatura 

Turistična podjetja in uradd 
Turistična podjetja 
Turistični uradi 

Org. nad m 
zaposl. 

Stopnja nad. 
oseb. dohodka 

Org. pod 50. zap.' 
Stopnja nadora. 
oseb. dohodka 

3 

Org. nad 50 
zaposl. 

Stopnja nad. 
oseb. dohodka 

'16-50 Keramika in porcelan 

'17-10 Reprodukcijski material 
'17-20 Stroji in naprave 
'17-30 Popravljanje strojev in naprav 
'17-40 Popravljalnice izdelkov prec. mehanike 
'17-50 Popravljalnice motornih vozil 
'17-60 Proizvodnja izdelkov široke potrošnje 
7J7-70 Popravljanje izdelkov široke potrošnja 
717-80 Drugi kovinski izdelki 
'17-90 Druga popravila in storitve 

'19-20 Gospodinjski električni apafati 
'19-30 Popravljalnice gospod, elek. aparatov 
'19-70 Drugi električni aparati 

'20-10 Kemični izdelki 

721-80 Ostali gradbeni material 

'22-10 Žagan les in plošče 
722-20 Pohištvo in mizarski izdelki 

724-50 Pletenine in trikotaža 
'24-60 Konfekcija perila in obleke 
'24-70 Izdelava obleke po meri 
'24-80 Ostali tekstilni izdelki 

725-20 Gotova usnjena obutev 
725-30 Izdelovanje obutve po meri 
'26-20 Protektiranje gum 

'27-10 Mlini 
'27-20 Pekarne in delavnice testenin 
'27-30 Predelava sadja, zelenjave in mesa 
'27-50 Bonboni in slaščice 

'28-10 Tiskarne in knjigoveznice 

'30-88 Obrtni center Ziri 

'38-20 Umetna obrt 
'38-30 Ortopedski pripomočki 
'38-70 Ostali raznovrstni izdelki 
'38-80 Druga popravila in usluge 

'40-10 Zaključna dela na visokih gradnjah 
'40-30 Notranja instalacijska dela 

''0-10 Osebne storitve 
770-20 Gospodinjske storitve 
770-30 Servisi stanovanjskih skupnosti 

®11-10 Stanovanjske skupnosti in hišni sveti 
®ll-20 Stanovanjske zadruge 
"П-ЗО Skladi za zidanje stanovanjskih hiš 

812-10 Vodovod In kanalizacija 
812^30 Javna snaga 
812-40 Vzdrževanje ulic 
812-50 Vzdrževanje javnega zelenja 
812-70 Trgi-tržnice na drobno 
812-80 Druge komunalne organizacije 

®ll-10 Osnovne šole 
"11-20 Šole za kvalificirane delavče- 
vi 1-21 Sole za učence v gospodarstvu 
®U-22 Sole s praktičnim poukom 
811-31 Tehnične šole 
®ll-34 Ekonomske šole 
°ll-35 Administrativne šole 
°ll-36 Medicinske šole 
8Ц-41 Učiteljišče 
811-44 Vzgojiteljske šole 
"l 1-46 Umetniške šole 
°ll-50 Gimnazije 
q*1-60 Šolski centri 
^1-70 Višje, visoke šole in fakultete 
"H-71 Višje šole 
°ll-72 Visoke šole 
?'l-73 Fakultete 
.Jl-74 Umetniške akademije 
.|l-80 Drugo šole 

Sole za odrasle 
11-88 Druge Sole 

0,93 

2,53 
1,89 
1,29 
1,64 
0,74 

1,51 
1,79 

0,71 

1,80 

1,40 

1,65 
1,55 

1,68 
1,52 
1,98 

2,11 
2,24 
2,65 

2.41 

1,38 

1.42 
1,60 

1,41 

1,41 

2,03 

0,97 

1,67 
1,52 
1,59 
0,14 

1.43 

0,90 

0,98 
0,58 

0,72 
0,23 
0,83 

0,23 
0,40 

0,10 
0,10 
0,10 

0,63 

0,59 

0,53 
0,50 

0,57 
1,02 
0,50 

2,41 
0,46 
0,49 

0,21 

0,44 
0,80 

1,00 
0,75 
0,68 
0,85 

0,51 

0,29 
0,87 
1,25 
0,68 

0,39 

1,08 
0,34 
0,30 
0,35 

0,79 
0,51 

0,44 
0,61 
0,44 

0,66 
0,29 
0,34 

0,53 

0,65 
0,39 
0,64 
0,56 

0,23 
0,06 
0,34 
0,31 
0,23 
0,05 
0,05 
0,17 
0,49 
0,41 
0,18 
0,19 
0,27 
0,17 
0,10 
0,02 
0,02 
0,10 
0,20 
0,16 
0,17 

0,39 

0,92 
1,19 

Nomenklatura 

1 

912-10 Akademije znanosti in umetnosti 
912-20 Družbene znanosti 
912-30 Biološke znanosti 
912-40 Matematično-tehnične znanosti 
912-50 Inštituti in zavodi 

913-00 Prešernov sklad 
913-10 Muzeji, arhivi, zbirke in galerije 
913-11 Muzeji, zbirke, galerije 
913-12 Živalski in botanični vrtovi 
913-13 Delavska univerza »Cene Stupar« 
913-18 Arhivi 
913-20 Zavodi za varstvo spomenikov 
913-31 Delavske univerze 
913-32 Ljudske univerze 
913-40 Knjižnice in čitalnice 
9,13-80 Druge kulturno prosvetne ustanove 
913-88 Druge ustanove 

914-10 Gledališča, filharmonije in podobno 
914-11 Gledališča 
914-12 Filharmonije in orkestri 
914-13 Ansambli ljudskih plesov 
914-20 Kinematografi 
914-30 RTV postaje 

915-10 Ambulante in dispanzerji 
915-20 Bolnice in stacionarni zavodi 
915-30 Higienski zavodi 
915-40 Zavodi in inštituti 
915-50 Naravna zdravilišča 

915-60 Lekarne 
916-00 Sklad za socialno varstvo občina Center 
916-10 Jasli, domovi igre in dela in podobno 
916-20 Domovi za otroke in mladino 
916-30 Dijaški in študentski domovi 
916-40 Zavodi za rehabilitacijo 
916--50 Ustanove za socialno varstvo odraslih 
916-80 Druge ustanove za socialno varstvo 

917-10 Telesnovzgojne organizacije 

011-10 Politične organizacije 
011-20 Družbene organizacije in združenja 

012-10 Gospodarske zbornice 
012-12 Skupnost podjetij SRS za promet z žitom — 

013-4!! Narodna banka 1,33 
013-12 Specializirane banke 1,36 
013-13 Banke soc. republik 0,63 
013-14 Komunalne banke 1,05 
013-16 Hranilno-kreditne zadruge — 
013-20 Zavarovalnice — 
913-22 Zavarovalne skupnosti republik 1,15 
913-24 Zavarovalnice 1,18 

013-30 Loterije in stave , — 
013-40 Družbeno knjigovodstvo 0,95 

014-22 Republiški zavodi za soc. zavarovanje 1,20 
014-24 Komunalni zavodi za soc. zavarovanje 1,05 

015-10 Organi oblasti in uprave 1,45 
015-11 Zvezni org. oblasti in uprave 1,00 
015-12 Republiški org. oblasti in uprave 0,54 
015-15 Okrajni organi oblasti in uprave 0,77 
015-16 Občinski organi oblasti in uprave 0,71 
015-20 Narodna obramba 1,38 
015-30 Pravosodje — 
015-31 Vrhovna sodišča ' 0,61 
015-32 Okrožna sodišča 1,28 
015-33 Okrajna sodišča 1,12 
015-35, Vrhovna in višja gospodarska sodišča — 
015-36 Okrožna gospodarska sodišča — 
015-37 Javna tožilstva — 

0,95 

1,13 

0,76 
0,74 

0,55 

0,82 
1,05 
1,71 
0,89 

1,27 

0,42 
0,95 

0,32 
0,69 

0,52 
0,98 

0,67 

Org. pod 50. zap. 
Stopnja nadom. 
oseb. dohodka 

3 

0,10 
0,18 
0,21 
0,43 
0,42 

0,09 
0,09 
0,25 
0,53 
0,09 
0,09 
0,36 
0,31 
0,31 
0,34 
0,07 
0,16 

0,42 
0,42 
0,07 
0,39 
0,07 

0,25 
0,69 
0,07 
0,30 
0,10 

0,40 
0,16 
1,63 
0,33 
0,47 
1,02 
0,16 
0,48 

0,25 

0,08 
0,06 

0,08 
0,82 

0,34 
0,16 

0,54 
0,14 
0,76 

0,75 

0,31 
0,43 

0,1« 
0,15 
0.26 
0,14 
0,30 
0,51 
0,29 

016-00 Druge družbene službe 

6. 
Delovne organizacije, ki jim je po 

predpisih o invalidskem zavarovanju 
priznan status invalidske delavnice, 
sodelujejo pri izvajanju zdravstvene- 
ga zavarovanja za dobo prvih 7 ko- 
ledarskih dni, ne glede na število 
zaposlenih oseb. 

Komunalne skupnosti odstopajo 
invalidskim delavnicam za sodelova- 

■0,40 
0,26 
0,36 
0,23 

0,18 

nje v izvajanju zdravstvenega zava- 
rovanja del prispevka po bruto stop- 
nji 1,43. 

Novoustanovljenim delovnim or- 
ganizacijam, katerih podskupina ni- 
ma s tem sklepom predpisane stop- 
njo odstopljenega dela prispevka, bo 
komunalni >avod za socialno zavat 
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rovanje določil stopnjo, ki je v tem 
sklepu predpisana za najbolj sorod- 
no podskupino v okviru skupine ozi- 
roma panoge dejavnosti. 

8. 
Delovnim organizacijam, ki sode- 

lujejo pri izvajanju zdravstvenega 
zavarovanja za dobo prvih trideset 
koledarskih dni in zaposlujejo več 
kot 3 "/o invalidnih oseb, ter delov- 
nim organizacijam, ki imajo status 
invalidskih delavnic, odstopa komu- 
nalna skupnost v okviru odstoplje- 
nega dela prispevka za še dodatna 
sredstva v naslednjih bruto odstot- 
kih: 

Odstotek zaposlenih 
Invalldskili oseb 

3,01—4,00 
4,01—5,00 
5,01—6,00 
6,01—7,00 
7,01—8,00 
8,01—9,00 
9,01—10,00 
nad 10,01 

Bruto odstotek 
dodatnih odstop- 

ljenih sredstev 
0,02 
0,06 
0,12 
0,20 
0,30 
0,42 
0,56 
0,72 

Za invalidne osebe se smatrajo 
osebe, ki jim je invalidska komisija 
eocialnega zavarovanja priznala I., 
JI. ali III. kategorijo invalidnosti. 

Odstotek zaposlenih invalidnih' 
oseb se ugotavlja po povprečnem 

številu v preteklem letu v delovni 
organizaciji zaposlenih invalidnih 
oseb. 

O pravici do priznanja dodatnih 
odstopljenih sredstev za izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja odloča 
komunalni zavod za socialno zavaro- 
vanje na podlagi predloženega pis- 
menega zahtevka in potrebnih doka- 
zil o zaposlitvi invalidnih oseb. 

9. 
Ta sklep velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. julija 1965. 

Številka: 420-14/65 
Datum: 16. junija 1965 

Predsedniki skupščin 
komunalnih skupnosti socialnega 

zavarovanje delavcev: 
občine Ljubljana-Bežigrad, 

Vinko Kastelic, 1. r. 
občine Ljubljana-Center, 
Aleksander Scnčar, 1. r. 

občin Ljubljana-Moste-Polje in Litija 
Milovan Ilich, 1. r. 

občine Ljubljana-Siška, 
Karel Folajnar, 1. r. 

občin Ljubljana-Vič-Rudnik 
in Grosuplje 

Vladimir Badovinac, 1. r. 
občin Vrhnika-Logatec in Cerknica 

Stane 2lgmond, 1. r. 

VSEBINA 
C5 Odlok o ureditvi mestnega potniškega 

prometa v LJubljani 
•6 Odlok o ustanovitvi Štaba civilne za- 

Sćlte za mesto LJubljana 
67 Poslovnik o razdeljevanju sredstev za 

spodbudo razvoja telesne kulture v 
Ljubljani 

162 Odlok o. spremembah In dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi občinskega skla- 
da za borce NOV občine Cerknica КЗ Odlok o določitvi banke v katero 
se vlagajo sredstva za razširjeno re- 
produkcijo občine Cerknica ч 164 Odlok o obračunavanju In plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih orHanizaclj storit- 
vene obrti za I. 1965 občine Cerknica 

MS Odlok o zaključnem računu o izvr- 
šitvi proračuna za leto 1964 občine 
Grosuplje 

KC Sklep o določitvi banke, v katero se 
vladajo sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo občine Grosuplje 

•67 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
skupSčlne občine Ljubljana-Center 

KC Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta o določitvi del, za 
katera ni potrebno dovoljenje za 
gradnjo na območju občine, ki leži 
J/.ven območja mesta — občine Lju- 
bljana-Moste-Polje 

H9 Odlok o prenosu sredstev družbenega 
Investicijskega sklada v sklad komu- 
nalne banke LJubljana — občine Lju- 
blj ana-Moste-Polj e 

«70 Odlok o zaključnem računu o Izvr- 
šitvi proračuna za leto 1964 občine 
Lj ubl j a na-Moste-Pol J e 
SkupSčlne komunalnih skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev: ■П Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za drugo 
polletje 1965 občine Ljubljana-Beži- 
grad 

*72 6klep o določitvi podskupin In sto- 
penj dodatnega prispevka za zdravst- 
veno zavarovanje za Irugo polletje 
1965 občine Ljubljana-Bežigrad 

*73 Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za drugo 

polletje 1965 občine rjubljana-center 
274 Sklop o določitvi podskupin In stopenj 

dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v drugem polletju 1965 ob- 
čine Ljubljana-Center 

275 Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za drugo 
polletje 1965 občin Ljubljana-Moste- 
PoIJe in Litija 

276 Sklep o določitvi podskupin In sto- 
penj dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje v drugem polletju 
1905 oBčlne Ljubljana-Moste-Polje in 
Litija 

277 Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za drugo polletje 1965 občine Ljubljana-SlSka 

278 Sklep o določitvi podskupin in sto- 
penj dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje v drugem polletju 
1965 občine Ljubljana-SlSka 

279 Sklep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje 
za drugo polletje 1965 občine Ljublja- 
na-Vlč-Rudnik In Grosuplje 

280 Sklep o določitvi podskupin in sto- 
penj dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje v drugem polletju 
1965 občine Ljubljana-Vič-Rudnik In 
Grosuplje . 

281 Sklep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje 
za drugo polletje 1965 občin Vrhnika, 
Logatec in Cerknica 

282 Sklep o določitvi podskupin In stopenj 
dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 ob- 
čine Vrhnika, Logatec in Cerknica 

283 Sklep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, ki ga odstopajo ko- 
munalne skupnosti delovnim organi- 
zacijam za sodelovanje pri izvajanju 
zdravstvenega zavarovanja občin Lju- 
bljana - Bežigrad, LJubljana - Center, 
Ljubljana-Moste-Polje in Litija. LJu- 
bljana-SlSka, LJubljana-Vlč-Rudnik in 
Grosuplje ter Vrhnika, Logatec in 
Cerknica 
Vabilo na 43. sejo obeh zborov skup- 
Sčlne Ljubljana-Center 
Vabilo na 5. sejo obeh zborov občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

GLASNI® 

Vabila na seje 

občinskih skupščin 

VABILO 
na 43. skupno sejo obeh zborov skupščine občine Ljubljana-Center 

Na podlagi 123. ?iena statuta občine Ljubljana-Center sklicujem 
43. skupno sejo obeh zborov 

obHnske skupščine Ljubljana-Center, ki bo v četrtek, 24. junija 1965 
ob 16.30 v veliki sejni dvorani na Magistratu s tem dnevnim redom: 

1. Rezultati gospodarjenja v letu 1964 in informacija o gibanju iP 
spodarstva v razdobju januar—maj 1965. 

2. Informacija o poslovnem uspehu delovnih organizacij, ki so v letu 
1964 poslovale s skrajšanim delovnim časom — 42 delovnih uT 
na teden. 

3., Sprejem odloka o premlranju mleka v letu 1965. 
4. Soglasje k najetju posojila za planinsko društvo »Železničar«. 
5. Poroštvena Izjava zastopniškemu podjetju »Autocommerce«. 
6. Kadrovske zadeve. 
Gradivu za sejo prilagamo »Informacijo o finančnem stanju v šolstvu4. 

Vsak odbornik ima pravico predlagati spremembe In dopolnitvi 
dnevnega reda in stavljatl vprašanja. 

Morebitno odsotnost javite občinski skupščini Ljubljana-Center D' 
telefon 22-266. 

Številka: 1-06-10/64 
Datum: 18. junija 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

ing. Drago Lipič 1. r. ' 

VABILO 

na 5. sejo obeh zborov skupščine občine Ljubljana-Mosle-Polje 

Na podlagi 183. člena statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
I 

sklicujem 
v petek, dne 25. junija 1965 ob 17. uri popoldne 

v sejni dvorani skupščine občine Lju'oljana-Moste-Polje, Proletarska c. 
S. sejo obeh zborov 

in predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. seje občinskega zbora In zbora delovnih 
skupnosti skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, z dne 11. VI. 1965- 

2. Poročilo o izvrševanju sklepov 4. seje občinskega zbora In zbor® 
delovnih skupnosti skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, z dne 

11. VI. 1965. 
S. Analiza o Izobraževanju odraslih in o Izobraževanju na delovnei*1 

mestu. 
4. Informacija o stanju v trgovini, gostinstvu In turizmu v občini 

Ljubljana-Moste-Polje. 
5. Odlok o nagradah In povračilih funkcionarjem in odbomlkorfl 

skupščine In drugim osebam, ki jih voli oz. Imenuje skupščin* 
občine Ljubljana-Moste-Polje. 

в. Odbomlška vprašanja In zahteve po pojasnilih. 
Morebitno odsotnost prijavite skupščinski pisarni skupščine občin® 

Ljubljana-Moste-Polje (telefon 31 60 35). 

Številka: 06-10/65-1 
Datum: 19. junija 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne, 1, r. 

» 


