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LJUBLJANA, 3. JULIJA 1965 

Občina Ljubljana-Center 

290 
Na podlagi 110.', člena statuta ob- 

ftine Ljubljana-Center, v zvezi s III. 
točko odloka o premijah za kravje 
mleko v letu 1965 (Ur. list SRS št. 
9/65) in II. točko odloka o dodatni 
premiji za kravje mleko v letu 1965 
(Ur. list SRS št. 13/65) je Skupščina 
občine Ljubljana-Center na seji ob- 
činskega zbora in seji zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. junija 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o premiranju kravjega mleka 

v letu 1965 

1. člen 
Da se poveča proizvodnja mleka, 

se bo izplačevala delovnim organiza- 
cijam, ki prodajajo sveže kravje mle- 
ko, premija 7,5 dinarja za vsak liter 
na območju občine prodanega sveže- 
ga kravjega mleka. 

2. člen 
Poleg premije iz 1. člena tega od- 

loka se bo izplačevalo delovnim or- 
ganizacijam, ki prodajajo sveže 
kravje mleko, dodatna premija v vi- 
šini 5 dinarjev za vsak liter na ob- 
močju- občine prodanega svežega 
kravjega mleka s pogojem, da povi- 
jajo proizvajalcem mleka odkupno 
ceno 7Л najmanj S dinarjev'na seda- 
njo odkupno ceno. 

3. člen 
Premiji iz 1. in 2. člena tega od- 

loka se bosta izplačevali v breme 
proračunskih sredstev občine. 

4. člen 
Premiji po tem odloku se obra- 

čunavata in priznavata ob pogojih in 
na način določen z zveznimi pred- 
pisi. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v Glasniku s tem, da se 
Uporablja določba 1. člena od 1. ja- 
nuarja 1965, določba 2. člena pa od 
1- maja 1965. 

Stev.: 021-011/65. 
Datum: 24/6-1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipić 1. r. 

291 
Na podlagi 110., 175., 176. in 177. 

člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, štev. 33/65) je Skupščina 
občine Ljubljana-Center na 41. skup- 
ni seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 27. maja 1965 
sprejela 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o 
hmeljni organizaciji uprave skup- 

ščine Ljubljana-Center 

1. člen 
Odlok o temeljni organizaciji upra- 

ve skupščine občine Ljubljana-Cen- 

ter (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana štev. 35/64) se spremeni: 

a) v II. odstavku 1. člena se točka 
8 črta, naslednja — 9. točka postane 
točka 8. 

b) člen 3. se spremeni in glasi: 
tajnika, pomočnika tajnika, pred- 
stojnike temeljnih in posebnih 
upravnih organov ter inšpektorje 
imenuje občinska skupščina. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 021-25/64. 
Datum: 27/5-1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič I. r. 

292 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. lis.t SRS, št. 36/64) in 90. 
člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter je Skupščina občine Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada občine Ljubljana- 
Center za negospodarske investicije 

1. člen 
Ukine se sklad občine Ljubljana- 

Center za negospodarske investicije 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 36/61). 

2. člen 
Sredstva, pravice in dolžnosti 

ukinjenega sklada se prenesejo s sta- 
njem 30. VI. 1965 na občino Ljub- 
ljana-Center. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-13/65. 
Datum: 17. junija 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

293 
Na podlagi'68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SRS, št. 36/64) ter 89. 
in 90. člena statuta občine Ljublja- 
na-Center je Skupščina občine Ljub- 
ljana-Center na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora delovnih skup- 
nosti, dne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada za štipendije 

1. člen 
Ukine se Sklad za štipendije ob- 

čine Ljubljana-Center (Glasnik, urad- 

ni vestnik okraja Ljubljana, štev. 
45/60). 

2. člen 
Vsa sredstva, pravice in dolžnosti 

tega sklada se prenesejo s stanjem 
30. VI. 1965 na ustrezne sklade druž- 
benih služb in na ostale organe, ki 
prevzamejo skrb za kadre na območ- 
ju občine Ljubljana-Center. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-18/65. 
Datum: 17. VI. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič L r. 

294 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SRS, št. 36/64), v zvezi 
s 33. členom temeljnega zakona o 
cestnih podjetjih (Ur. list FLRJ, št. 
27/61, 53/62 in SFRJ 11/65) ter 110. 
člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter je Skupščina občine Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi cestnega sklada 

1. člen 
Ukine se cestni sklad občine Ljub- 

ljana-Center (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana št. 51/62). 

2. člen 
Sredstva, pravice in dolžnosti 

ukinjenega sklada se prenesejo na 
občino Ljubljana-Center. 

3. člen 
Sredstva ukinjenega cestnega 

sklada in dohodki, ki se po 26., 21. 
in 28. členu temeljnega zakona o 
cestnih podjetjih (Ur. list FLRJ, št. 
27/61, 53/62 in SFRJ 11/65) vplačuje- 
jo v cestni skfad ter sredstva, ki pri- 
padajo cestnemu skladu na podlagi 
2. člena odloka o proračunu občine 
Ljubljana-Center (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana št. 14/65), 
se prenesejo oziroma vplačujejo v 
bodoče na poseben račun občine 
Ljubljana-Center za ceste in ulice. 

4. člen 
Sredstva na posebnem računu so 

namenska, razporeja pa jih svet za 
komunalne zadeve. 

5. člen 
V letu 1965 mora svet za komu- 

nalne zadeve upoštevati finančni na- 
črt, ki ga je sprejel upravni odbor 
cestnega sklada. 

6. člen 
Sklad se ukine s 30. VI. 1965. 

Sredstva cestnega sklada se s tem 
dnom prenesejo na poseben račun 
občine Ljubljana-Center. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-11/65. 
Datum: 17. VI. 19C5. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič L r. 

295 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SRS, št. 36/64) ter B9. 
in 90. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljublja- 
na-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti, 
dne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Sklada za pospeševa- 
nje telesne vzgoje na območju občine 

Ljubljana-Center • 

Odlok o ustanovitvi sklada za po- 
speševanje telesne vzgoje na območ- 
ju občine Ljubljana-Center (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 
36/61), se spremeni in dopolni tako, 
da se prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi Sklada za pospeševa- 

nje telesne vzgoje 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za pospeševa- 

nje tekrsne vzgoje (v nadaljnjem be- 
sedilu: sklad). 

2. člen 
Naloge in cilji sklada so; 
1. pospeševanje telesnovzgojne de- 

javnosti na območju občine; 
2. skrb za gradnjo in vzdrževanje 

športnih objektov in naprav; 
3. financiranje redne dejavnosti 

športnih in telesnovzgojnih društev, 
organizacij in zavodov; 

4. financiranje posameznih akcij 
množične športne dejavnosti in re- 
kreacije; 

5. skrb za izobraževanje potreb- 
nih kadrov. 

3. člen 
Dohodki sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu 

rz proračuna občine; 
2. dotacije delovnih in drugih or- 

ganizacij; 
3. obresti od sredstev sklada; 
4. posojila in drugi dohodki. 

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

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni od- 
bor, potrdi pa ga občinska skup- 
ščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 



ш GLASNIK 

Upravni odbor ima 7 članov; 
Člane upravnega odbora imenuje 

občinska skupščina iz vrst odborni- 
kov, članov sveta za telesno kultu- 
ro in rekreacijo ter občanov. 

Predsednika upravnega odbora 
Imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo pred- 
pisi, s katerimi je urejeno finančno 
in materialno poslovanje pri držav- 
nih organih in določila zakona o fi- 
nanciranju družbeno političnih skup- 
nosti. 

Administrativno tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad oprav- 
lja upravni organ občinske skup- 
ščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor sklada in ga predloži 
občinski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predstojnik upravnega or- 
gana občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. 
Zaključni račun sprejme upravni 

odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada občinski 
skupščini v potrditev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je 

pristojen svet za telesno kulturo in 
rekreacijo. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-14/65. 
Datum: 17. VI. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

296 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nprr.-.rnnju družbeno-političnih skup- 
; -Л (Ur. list SRS, št. 36/64) ter 89. 

ГЈ. č.sna statuta občine Ljubljana- 
C" er ,ie Skupščina občine Ljublja- 
Г ;-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti, 
trne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi Sklada za kulturo 

občine Ljubljana-Center 

Odiok o ustanovitvi Sklada za 
k" it uro (Glasnik, uradni vestnik 
C' ;ra;a Ljubljana, št. 26/62) se spre- 
r »ni in dopolni tako, da se prečišče- 
no besedilo glasi: 

ODLOK 
• ustanovitvi Sklada za kulturo 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za kulturo (v 

nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Naloge in cilji sklada so: 
1. pospeševanje kulturne dejav- 

nosti; 
2. zagotavljanje potrebnih sred- 

stev delovnitn in drugim organiza- 
1 ciiam s področja kulture za njihovo 
osnovno dejavnost; 

3. skrb za vzdrževanje in gradnjo 
kulturnih objektov v občini; 

4. dajanje posojil delovnim in 
drugim organizacijam s področja 
kulture ter skladom drugih družbe- 
nih služb; 

5. skrb za izobraževanje potreb- 
nih kadrov. 

3. člen 
Dohodki in sredstva sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz proračuna občine; 
2. prispevki delovnih in drugih 

organizacij; 
3. obresti od sredstev sklada; 
4. posojila in drugi dohodki. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut, s statutom se 

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi pa ga občinska skup- 
ščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 9 članov. 
Člane upravnega odbora imenu- 

je občinska skupščina iz vrst odbor- 
nikov, članov sveta za kulturo in 
občanov. 

Predsednika upravnega odbora 
imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno in 
materialno poslovanje pri državnih 
organih in določila zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti. 

Administrativno tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor in ga predloži občin- 
ski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni na- 

črt sklada je predstojnik upravnega 
organa občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. 
Zaključni račun sprejme uprav- 

ni odbor in ga predloži hkrati s po- 
ročilom o poslovanju sklada občin- 
ski skupščini v potrditev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je 

pristojen svet za kulturo. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-12/1965. 
Datum: 17. VI. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič I. r. 

297 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skuo- 
nosti (Ur. list SRS, št. 36/64) ter 89. 
in 90. člena statuta občine Ljubljana- 

Center je Skupščina občine Ljublja- 
nu-Cuiutr na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti, 
dne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK / 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi Sklada za zdrav- 
stveno varstvo občine Ljubljana- 

Center 

Odlok o" ustanovitvi sklada za 
zdravstveno varstvo (Glasnik, urad- 
ni vestnik okraja Ljubljana, št. 36/61) 
se spremeni tako, da se prečiščeno 
besedilo glasi: 

odlok 
o ustanovitvi Sklada za zdravstveno 

varstvo 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za zdravstve- 

no varstvo (v nadaljnjem besedilu: 
sklad). 

2. člen 
Cilji in naloge sklada so: 
1. izvajanje zdravstvenega var- 

stva državljanov In skupnosti, ki ga 
narekujejo predpisi; 

2. preventivna dejavnost na pod- 
ročju zdravstvenega varstva otrok 
in odraslih; 

3. pospeševanje razvoja zdrav- 
stvenih služb; 

4. dajanje posojil skladom drugih 
družbenih služb; 

5. skrb za Izobraževanje potrebnih 
kadrov. 

3. člen 
Dohodki in sredstva sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz proračuna občine; 
2. dotacije delovnih in drugih or- 

ganizacij; 
3. obresti sredstev sklada; 
4. posojila in drugI dohodki. 

4. člen 
Sklad Ima statut; s statutom se 

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi pa ga občinska skup- 
ščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 7 članov; čla- 

ne upravnega odbora imenuje ob- 
činska skupščina Iz vrst odbornikov, 
članov sveta za zdravstvo in obča- 
nov. 

Predsednika upravnega odbora 
imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno In materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo pred- 
pisi, s katerimi je urejeno finančno 
in materialno poslovanje pri držav- 
nih organih in določila zakona o fi- 
nanciranju družbeno političnih skup- 
nosti. 

Administrativno tehnične in raču- 
novodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor in ga predloži občin- 
ski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predstojnik upravnega or- 
gana občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku ie*a sk^ad sestavi za- 

ključni račun. Zaključni račun sprej- 

me upravni odbor in ga predloži 
hkrati s poročilom o poslovanju 
sklada občinski skupščini v potrdi- 
tev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je 

pristojen svet za zdravstvo. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-20/65. 
Datum: 17. VI. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

298 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SRS, št. 36/64) ter 89. 
in 90. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljublja- 
na-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti, 
dne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi Sklada za socialno 

varstvo občine Ljubljana-Center 
Odlok o ustanovitvi Sklada za so- 

cialno varstvo občine Ljubljana-Cen- 
ter (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št. 1/62) se spremeni In 
dopolni tako, da se prečiščeno bese- 
dilo glasi: 

odlok 
o ustanovitvi Sklada za družbeno 

varstvo 

1. člen 
Ustanovi se sklad za družbeno 

varstvo (v nadaljnjem besedilu- 

sklad). 

2. člen 
Cilji in naloge sklada so: 
1. izvajanje družbenega varstva 

občanov; 
2. razvoj preventivne dejavnosti 

na področju družbenega varstva ob- 
čanov; 

3. razvoj družbeno varstvenih 
služb; 

4. Investicijska dejavnost na pod- 
ročju družbenega varstva; 

5. dajanje posojil drugim skla- 
dom družbenih služb; 

6. skrb za Izobraževanje potreb- 
nih kadrov. 

3. člen 
Dohodki in sredstva sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz proračuna občine; 
2. prispevki delovnih In drugih 

organizacij; 
3. prispevki drugih družbeno-po- 

litičnih skupnosti: 
4. prispevki občanov; 
5. obresti od sredstev sklada; 
6. posojila in drugi dohodki. 

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

podrobneje določijo zlasti pravice In 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. Statut sklada 
sprejme upravni odbor, potrdi pa ga 
občinska skupščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
TTnravni odbor ima 11 č'anov. 
Člane upravnega odbora imenuje 



glasnik 

občinska skupščina iz vrst odborni- 
kov, članov sveta za socialno politi- 
ko in občanov. 

Predsednika upravnega odbora 
imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno in 
materialno poslovanje pri državnih 
organih in določila zakona o finan- 
ciranju družbenopolitičnih skupno- 

j sti. 
Administrativno tehnične in raču- 

novodske posle za Siklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Dohodki sklada se določajo in 

razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor in ga predloži občin- 
ski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni na- 

črt sklada je predstojnik upravnega 
organa občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. 
Zaključni račun sprejme upravni 

odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada občinski 
skupščini v potrditev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je pri- 

stojen svet za socialno politilco. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 021-16/65. 
Datum: 17. VI. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Liplč 1. r. 
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Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SRS, št. 36/64) ter 89. 
m 90. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljublja- 
®a-Ccnter na seji občinskega zbora 
^11 na seji zbora delovnih skupnosti, 
"ne 17. junija 1905 sprejela 

ODLOK 
® spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi občinskega zdrav- 
stvenega investicijskega sklada za 

območje občine Ljubljana-Center 
Odlok o ustanovitvi občinskega 

Zdravstvenega investicijskega sklada 
območje občine Ljubljana-Cen- 

:or (Glasnik, uradni vestnik okraja 
LJubljana, št. 36/62 in 12/64) se spre- 
meni tako, da se prečiščeno besedilo 
81asi: 

odlok 
0 ustanovitvi zdravstvenega investi- 

cijskega sklada 

х 1. člen 
. Ustanovi se Zdravstveno investi- Cl3ski sklad (v nadaljnjem besedilu: 

sklad). 
2. člen 

Cilji in naloge sklada so: 
1- pospeševanje razvoja zdrav- 

8tvonih služb; 
1. financiranje investicij na pod- 0cju zdravstva: 
3- dajanje investicijskih posojil 

zdravstvenim in drugim delovnim 
organizacijam; 

4. skrb za izobraževanje potreb- 
nih kadrov. 

3. člen 
Dohodki in sredstva sklada so: 
1. prispevki, ki se dodelijo skla- 

du iz proračuna občine; 
2. del amortizacijskih sredstev 

zdravstvenih zavodov; 
3. prispevki po posebnih predpi- 

sih ali pogodbah; 
4. prispevki delovnih in drugih 

organizacij; 
5. obresti od sredstev sklada; 
6. posojila in drugi dohodki. 

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

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi pa ga občinska skup- 
ščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 7 članov; čla- 

ne upravnega odbora imenuje ob- 
činska skupščina iz vrst odbornikov, 
članov sveta za zdravstvo, občanov 
in predstavnikov zdravstvenih de- 
lovnih organizacij. 

Predsednika upravnega odbora 
imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpisi, 
s katerimi je urejeno finančno in 
materialno poslovanje pri—državnih 
organih in določila zakona o finan- 
ciranju družbenopolitičnih skupnosti. 

Administrativno tehnične in raču- 
novodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor in ga predloži občin- 
ski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni na- 

črt sklada je predstojnik upravnega 
organa občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. Zaključni račun sprej- 
me upravni odbor in ga predloži 
hkrati s poročilom o poslovanju 
sklada občinski skupščini v potrdi- 
tev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je 

pristojen svet za zdravstvo. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 021-5/65. 
Datum: 17. VI. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 
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Na podlagi 4. člena zakona o fi- 

nanciranju gradnje stanovanj (Ur. 1. 
FLRJ, št. 47/59) v zvezi s 1. členom 
zakona o uporabi določil temeljnega 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti za stanovanjske 
sklade (Ur. L SFRJ, št. 15/65) ter 89. 

in 90. člena statuta občine Ljublja- 
na-Center je Skupščina občine Ljub- 
ljana-Center na seji občinskega zbo- 
ra in na soji zbora delovnih skup- 
nosti, dne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada 

občine Ljubljana-Center 

Odlok o ustanovitvi Stanovanj- 
skega sklada občine Ljubljana-Cen- 
ter (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št. 42/60) se spiremeni in 
dopolni tako, 0a se prečiščeno bese- 
dilo glasi; 

odlok 
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada 

1. člen 
Ustanovi so Stanovanjski sklad 

(v nadaljnjem besedilu; sklad). 

2. člen 
Cilji in naloge sklada so; 
1. ^biranie finančnih sredstev zn 

stanovanjsko in komunalno izgrad- 
nj6; 

2. dajanje posojil za gradnjo no- 
vih alT zS"dovršitev, dozidavo ter za 
velika popravila obstoječih, stano- 
vanjskiJiJUš in stanovanj: . 

3. dajanje posojil za graditev po- 
s lovnih pjrdg'or5v v SjEnužanjŠK i h 
hftah in za graditev komunalnih ob- 
jektov in poslovnih slavb, potrebnih 
za notranjo" trgovino na drobno, 
oibrt, družbeno prehrano, družbene 
organizacije in za otroško varstvo; 

4. neposredno financiranje nego- 
spodarskih komunalnih investicij, 

3. člen 
Dohodki in sredstva sklada so: 
1. stanovanjski nri.sin"vek: 
2. amortizacija -vrednosti tistih 

stavb v družbeni lastnini, od katetrih 
pripada skladu amortizacija po po- 
sebnem zveznem predpisu; 

3. del najemnine za poslovne pro- 
store v smislu 12. čletna zakona o 
poslovnih stavbah in prostorih in 
120. člena zakona o stanovanjskih 
razmerjih; 

4. obresti od sredstev sklada; 
5. prispevki družbeno političnih 

skupnosti; 
6. prispevki delovnih in drugih 

organizacij; 
7. sredstva pričakovalcev stano- 

vanj, vplačana preko natečaja skla- 
da kot lastna udeležba; 

8. posojila in drugi dohodki. 

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

podrobneoe določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sprejme upravni odbor, 
potrdi pa ga občinska skupščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 11 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

občinska skupščina iz vrst odborni- 
kov, članov sveta za stanovanjske 
zadeve in občanov. 

Predsednika upravnega odbora 
Imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vinje sikiada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno in 
mateirialno poslovanje pri državnih 
organih in določila zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti. 

Ш 

7. člen 
Dohodki sklada se določijo in 

razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor in ga predloži občin- 
ski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predsednik upravnega od- 
bora ali oseba, ki jo za to poobla- 
sti upravni odbor sklada. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. 
Zaključni račun sprejme uprav- 

ni odbor sklada in ga predloži hkra- 
ti s poročilom o poslovanju sklada 
občinski skupščini v potrditev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je 

pristojen svet za stanovanjske za- 
deve. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.; 021-21/65. 
Datum: 17/6-1905. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Cc-nter 

ing. Drago Lipič 1. r- 
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Na podlagi 68. člena zakona o 

financiranju družbeno-pohtičnih 
skupnosti (Ur. L SRS, št. 36/64) ter 
89. in 90. člena statuta občine Ljub- 
ljana-Center je Skupščina občine 
LjuMjana-Center na seji občinskega 
zbora in na seiji zbora delovnih 
skupnosti, dne 17. junija 1065, spre- 
iela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ustanovitvi Sklada za varstvo 
borcev NOB 

Odlok o ustanovitvi Sklada za 
varstvo borcev NOB (Glasnik, urad- 
ni vestnik okraga Ljubljana, št. 44/64) 
se spremeni in dopolni tako, da ss 
prečiščeno besedilo glasi; 

odlok 
o ustanovitvi sklada za varstvo 

borcev NOB 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za varstvo bor- 

cev NOB (v nadaljnjem besedilu: 
sklad). 

/ 
2. člen 

Cilji in naloge sklada so.; 
1. dajanje pomoči udeležencem 

NOB in njihovim svojcem; 
2. dajanje stalnih priznavalnin in 

drugih družbenih pomoči; 
3. zagotavljanje potrebnih sred- 

stev za nakup stanovanj in dajanje 
posojil za adaptacisjo stanovanj; 

4. zagotavljanje potrebnih sred- 
stev za zdravljenja in refcrGacijo. 

3. člen 
Dohodki sklada so; 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz proračuna občine; 
2. obresti od sredstev sklada; 
3. amortizacije in anuitete poso- 

jil, ki dotekajo od stanovanj borcev 
NOB; 

4. prispevki delovnih in drugih 
organdzaci j; 

5. posojila in drugi dohcUki. 
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^T^člen 
Sklad jc pravna 6seba. 
Sklad ima statut; s statutom se 

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega od bera ter na- 
čin pofc-lovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi, pa ga občinska skup- 
ščina. 

5. člen 
" Upravljanje sJdada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 9 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

občinska skupščina iz vrst adbomi- 
kov, borcev NOB in drugih občanov. 

Predsednika upravnega odbora 
imenuje občinska skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpisa, 
• katerimi je urejeno finančno in 
meterioilno poslovanje pri državnih 
organih in določila гакопа o finan- 
ciranju družbeno političnih skup- 
nosti. 

Administraitivno tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor in ga predloži občin- 
ski skupSčini v soglasje. 

8. člen 
Odreibodajalec za izvajanje fi- 

nančnega načrta sklada je predstoj- 
nik upravnegia organa občinske 
■kupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. 
Zaključni račun sprejme upravni 

odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju »klada občinski 
•kupščini v potrditev. 

10. člen 
Ta odlok začne veljaiti osmd dan 

po objavi v »Glasniku«. 

zagotavlja sraJ^tva za osnovno đe- 
javnosit osnovnih Sod ih šol lil stop- 
nje ter drugih izobraževalnih zavo- 
dov in vzgojno varstvenih ustanov, 
ki jih je ustanovila občinska skup- 
Sčina, ali za katere ima popoln in- 
teres; 

2. financiranje investicij na pod- 
ročju šolstva; 

3. dajanje posojil za gradnjo in 
opremo Š61 in drugih izobraževalnih 
ter vzgojnih zavodov, ki jih ustano- 
vijo druge družbeno-politične skup- 
nosti ali delovne organizacije, za 
katere ima občinska skupščina po- 
seben interes; 

4. skrb za izobraževanje potreb- 
nih kadrov. 

3. člen 
Dohodki in sredstva sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu 

iz pnoračuna občine; 
2. prispevki delovnih in drugih 

organizacij; 
3. prispevki drugih družbeno po- 

litičnih skupnosti; 
4. obresti od sredstev sklada; 
5. posojila in drugi dohodki. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom .* 

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi pa ga občinska skup- 
ščina. ^ 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na 

načelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor Ima 11 članov; 

člane upravnega odbora imenuje ob- 
činska skupščina iz vrst odbornikov, 
članov sveta za vzgojo in Izobraže- 
vanje, občanov in predstavni kov de- 
lovnih organizacij s področja vzgoje 
1ђ izobraževanja. 

Predsednika upravnega odbora 
Imenuje občinska skupščina, 

C. člen 
Stev.: 021-19/65. 
Datum: 17/6-1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lfcpič 1. r. 

302 
Na podlagi 6fl. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno političnih skup- 
nosti (Ur. 1. SRS, št. 36/64) ter 89. in 
90. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljublja- 
na-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti, 
dne 17. junija 1965 sprejela 

ODLOK 

Ustanovi se sklad za vzgojo in 
Izobraževanje (v nadaljnjem besedi- 
lu: sklad). 

2. člen 
Cilji in nal6g» sklada so: 
1. naloga sklada je predvsem, da 

Za finančno In materialno poslo- 
vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno In 
materialno poslovanje pri državnih 
organih in določila zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupno- 
sti. 

Adminisrtrativno-tehnične In ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor In ga predloži občin- 
ski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predstojnik upravnega or- 
gana občinske skupščine. 

Stev.: 021-17/65. 
Datum: 17/6-1965. 

Predsednik skupščine 
»bčine Ljubljana-Center 

ing. Drago Llplč I. r. 

Na podlagi 60. člena zakona o fi- 
nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. 1. SRS, št. 36/64) ter 89. in 
90. člana statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljublja- 
na-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti, 
dne 17. јипцја 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za razvoj 

storitvenih dejavnosti 

1. člen 
Ustanovi se sklad za razvoj sto- 

ritvenih dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

2. člen 
Cilji in naloge sklada so: 
1. pospeševanje razvoja storitve^ 

m h dejavnosti; 
2. dajanje kreditov delovnim or- 

ganizacijam, ki se ukvarjajo s sto- 
ritveno dejavnostjo; , 

3. skrb za Izobraževanje potreb- 
nih kadrov. 

3. člen 
Dohodki sklada so: 
1. prispevki delovnih organizacij; 
2. dotacije občine; 
3. obresti od sredstev sklada; 
4. krediti in drugi dohodki. 

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

podrobneje določijo zlasti pravice in 
dolžnosti upravnega odbora ter na- 
čin poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi pa ga občinska skup- 
ščina. 

5. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 7 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje 

občinska skupščina Iz vrst odborni- 
kov in občanov. 

Predsednika upravnega odbora 
Imenuje občinska skupščina. 

i 
6. člen 

Za finančno in materialno poslo- 
vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno in 
materialno poslovanje pri državnih 
organih in določila zakiona o finan- 
ciranju družbeno političnih skup- 
nosti. 

Administrativno tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor sklada In ga predloži 
občinski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predstojnik upravnega or- 
gana občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. 
Zaključni račun sprejme upravni 

odbor in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada občinski 
skupščini v potrditev. 

10. člen 
Za zadeve sklada jc pristojen 

svet za družbeni plan in finance. 

11. člen 
S 30. junijem 1965 se ukineta: 
1. Sklad za razvoj gostinstva na 

območju občine Ljubljana-Canter 

(Glasnik, uradni vestnik okraje 
LJubljana, št. 26/64) in 

2. Sklad za razvoj obrtništva na 
območju občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št. 26/64). 

Sredstva, pravice In dolžnosti 
ukinjenih skladov se z dnem ukinit- 
ve prenesejo na ta sklad. 

12. člen 
Sredstva sklada v letu 1965 raz- 

poreja upravni odbor po finančnih 
načrtih, ki sta jih sprejela upravni 
odbor sklada za razvoj gostinstva in 
sklada za razvoj obrtništva. 

13. člen 
Ta odlok začne vdjati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.: 021-15/65. 
Datum: 17/6-1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič I. r. 

MESTNI SVET 

73 
Na podlagi 27. člena statuta mesta 

Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je Me- 
stni svet na 5. redni seji, dne 30. 
junija 1965, sprejel 

SKLEP 
Glede na izredne politične in kul- 

turne zasluge naših izseljencev v 
tujini se v Ljubljani določijo dve 
ulici in en trg, ki dobijo ime po 
naših najzaslužnejših rojakih: 

— Louisu Adamiču 
— Etbinu Kristanu 
— Antonu Sublju 
Določitev ulic in trga ter sklep 

o imenovanju bo sprejel Mestni svet 
Ljubljane naknadno, na podlagi 
predloga in dokumentacije iz 4. in 5. 
člena odloka o postopku in načinil 
označevanja imen ulic, cest, trgov in 
naselij ter zgradb na območju Ljub- 
ljane. 

Številka: 010-044/65 
Datum; 30. junija 1965 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljane 

ing. Marjan Tepina I. r. 

VSEBINA 
290 Odluk o premlranju kravjega mlek* 

v letu 1965 obćlne I.j ubllano-Crnu-;- 
291 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 

loka o temeljni ornanizacUi uprave 
skupščine občine Ljubljana-Center 

292 Odlok o ukinitvi sklada za negospo* 
darske Investicije občine Ljubljana- 
Center 

293 Odlok o ukinitvi sklada za Štipendij« 
občine Ljubljana-Center 

194 Odlok o ukinitvi cestnega sklad* 
občine Ljubljana-Center 

295 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi sklada za po- 
speševanje telesne vzgoje občine LJd' 
bljana-Center 29R Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za kul' 
turo občine Ljubljana-Center 

297 Odlok o spremembah ln~ dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za zdrav- 
stveno varstvo občine Ljubljana- 
Center 

298 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za soci- 
alno varstvo občine Ljubljana-Center 

299 Odlok o spremembah in dopoljf,ivah 
odloka o ustanovitvi občinskega 
zdravstvenega In vesli-ij.skega sklada 
občine Ljubljana-Center 

300 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi stanovanjske^3 

sklada občin" Ljubljana-Center 
301 Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o u^ta'novitvi sklada za varstvo 
borcev NOV občine Liubljnna CcnK'1* 

302 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za SolstV 
občine Ljubljana-Centor 

303 Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 
storitvenih dejavnosti občine LJublJS' 
na-Center 

73 Sklep o določitvi dveh ulic In trf.' 
v LjubHani ki dobijo ime po nai'* 
najzaslužnejših rojakih 

• spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Sklada za šolstvo 

občine Ljubljana-Center 

Odlok o stanovitvi Sklada za šol- 
Btvo občine Ljubljana-Center (Glas- 
nik, uradni vestnik okraja Ljublja- 
na, štev. 23/61 in 36/62) se spremeni 
in dorolni tako, da se prečiščeno 
besedilo glasi: 

odlok 
o ustanovitvi sklada za vzgojo in 

izobraževanje 
1. člen 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. Zaključni račun 
sprejme upravni odbor in ga pred- 
loži hkrati s poročilom o poslovanju 
sklada občinski skupščini v potrdi- 
tev. 

10. člen 
Za zadeve in naloge sklada je 

pristojen svet za vzgojo in izobraže- 
vanje. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 


