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Na podlagi 10. člena uredbe o 

načinu formiranja cen in obračuna- 
vanju razlik v cenah (Uradni list 
SFRJ, fit. 33/65) ter na podlagi 90. 
člena statuta občine Cerknica in na 
osnovi sklepa občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti izdaja 
Skupščina občine Cerknica 

ODLOK 
o povišanju prodajnih cen 

v občini Cerknica 

L 
Trgovske in druge delovne orga- 

nizacije na območju občine Cerkni- 
ca, ki se bavijo s prodajo blaga na 
drobno, lahko poviSajo svoje pro- 
dajne cene, ki so obstojale na dan 
28. julija 1965 za naslednje proiz- 
vode široke potrošnje; 

a) MESO dinarjev 
— goveje meso s kbstmi do 1200 
■— telečje meso s kostmi do 1400 
— svinjsko meso s kostmi do 1100 
b) MLEVSKI IZDELKI 
Г~ moka tip 400 
•— moka tip 600 
— moka tip 1000 
c) KRUH 
— kruh iz moke tip 400 

— kruh iz moke tip 600 

— kruh iz moke tip 1000 

— žemlje 
d) MLEKO 
— mleko pasterizirano 
e) OLJE 
— olje rinfuzo 
— olje v steklenicah 1/1 
I) SLADKOR 
— sladkor kristal 
— sladkor v kockah 

II. 
Ta odlok stopi v veljavo dne 

28. 7. 1965 in se objavi v Glasniku. 
Številka: 1/1-38-12/65. 
Datum: 28. 7. 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Cerknica 

Janez Logar L r. 

statuta občine Cerknica in na osnovi 
sklepa občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti izdaja Skupščina 
občine Cerknica 

ODLOK 
o maržah v prometu na malo 

v občini Cerknica. 

I. 
Trgovske in druge delovne orga- 

nizacije na območju občine Cerkni- 
ca, ki se bavijo s prometom blaga 
na malo, formirajo cene na malo po 
najvišji stopnji marže, določeni s tem 
odlokom. 

Ц. 
Marže v prometu na drobno ve- 

ljajo za proizvode, oziroma po od- 
stotku od nabavne cene za: riž, sol, 
jedilno maščobo, mesne konserve, 
mesne izdelke, kavo, začimbe in juž- 
no sadje. 

III. 
Trgovske organizacije formirajo 

maloprodajne cene proizvodov na 
podlagi spodaj navedenih najvišjih 
marž: 

do 242 
do 190 
do 142 

(beli) 
do 220 

(polbeli) 
do 180 

(črni) 
do 150 
do 25 

do 145 

do 470 
do 500 

do 265 
do 305 
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Na podlagi 10. člena uredbe o na- 

činu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Uradni list SFRJ, 

33/65) ter na podlagi 90. člena 

•/. 
a) riž do 15 
b) sol do 13 
c) jedilne maščobe do 10 
d) mesne konserve do 20 
e) mesni izdelki do 23 
f) kava do 18 

' g) začimbe do 24 
h) južno sadje do 30 

IV. 
Ta odlok stopi v veljavo dne 

28. 7. 1965 in se objavi v Glasniku. 
Številka: 1/1-38-13/65. 
Datum: 28. 7. 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Cerknica 

Janez Logar 1. r. 

OBČINA LITIJA 
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Na podlagi 1. in 2. odstavka 10. 

člena uredbe o načinu oblikovanja 
cen in obračunavanju razlik v ce- 
nah (Ur. 1. SFRJ Št. 33/65) in 62. čle- 
na statuta občine Litija je SkupSči- 
na občine Litija na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 29. julija 1965 sprejela 

ODREDBO 
o določitvi najvišjih maloprodajnih 
cen za moko, kruh. sladkor, olje, 
sveže meso in mleko ter določitvi 
marž v prometu na drobno za rii, 
sol. Jedilne maščobe, mesne Izdelke, 
kavo, začimbe. Južno sadje, testeni- 
ne in konserve. 

t. 
Določijo se najvišje maloprodaj- 

ne cene za naslednje artikle: 
a) moka tip 400 600 1000 

kategorija B 242 191 141 za kg 
kategorija C 220 168 132 za kg 

b) kruh iz moke tipa 
400 204 din za kg 
600 168 din za kg 

1000 140 din za kg 
c) sladkor kristal 270 din za kg 

sladkor kocke 304 din za kg 
d) olje rifuza 468 din za kg 

olje v steklenicah 502 din za lit 
e) sveže meso; • -t- 

goveje meso; — goveje meso 
brez kosti I. kval. (stegno, ple- 
če, pljučna pečenka) 1500 

— goveje meso brez kosti П. 
kval. (podtrebušnice, bočnik, 
vrat) 1300 

— goveje meso z vraščenimi 
kostmi I. kvaliteta (ledja) /1150 

— goveje meso z vraščenimi 
kostmi I. kval. (prsi, robček, 
rebra) 950 

— kosti 200 
telečje meso: — telečje meso 

brez kosti I. kvaliteta (stegno, 
pleče) 1800 

— telečje meso brez kosti 
II. kval. (podtrebušnica, bočnik) 1600 

— telečje meso z vraščenimi 
kostmi i. kvaliteta (zarebrnica, 
led v. pečenka) 1400 

— telečje meso z vraščenimi 
kostmi H. kvaliteta (vrat, prsa) 1150 

— kosti 200 
svinjsko meso: — svinjsko 

meso brez-kosti I. kvaliteta (ste- 
gno, pleče) 1200 

— svinjsko meso brez kosti 
II. kval. (podtrebušnica, bočnik) 900 

— svinjsko meso z vraščeni- 
mi kostmi I. kval. (kare, vrat) 1050 

— svinjsko meso z vraščeni- 
mi kostmi Ц. kvaliteta (rebra) 800 

— kosti 200 
sveže svinjske noge 200 
sveže svinjske glave 330 
telečje glave 250 
telečja pljuča 350 
telečja jetra 1000 
goveja jetra, srce, ledviće 700 
goveji vampi 500 
svinjski želodčkl 300 
svinjska jetra, srce, ledvice 800 
goveja pljuča 200 
svinjska pljuča 350 
goveji smrčki 200 
goveji jeziki 1000 
črevna mast 300 
telečji rajželci 300 
goveje vime 150 
f) mleko — 130 dinarjev za liter 

II. 
Določijo se najvišje marže v de- 

tajlistični trgovini, in sicer za: 
•/. 

riž 19 
sol 12 
jedilne maščobe 10 
vse konserve 15 
mesni izdelki 20 
kava 15 
začimbe 20 
banane 35 
Južno sadje 

(razen banan) 25 
testenine 20 
Marže se računajo na nabavno 

ceno. 

III. 
Ta odredba začne veljati po obja- 

vi v »Glasniku«, uporablja pa se od 
30. julija 1965 dalje. 

Številka: 010-21/65-1/1. 
Datum: 29. 7. 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Litija 

Stane Volk 1. r. 
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Na podlagi 4. člena zakona o re- 

valorizaciji stanovanjskih hiš in sta- 
novanj (Ur. list SFRJ, št. 34/65) in 
162. člena statuta občine Litija je 
skupščina občine Litija na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 29. julija 1965 sprejela 
naslednji 

ODLOK 
o pooblastitvi Zavoda za stanovanj- 
sko in komunalno gospodarstvo Li- 
tija za izvršitev revalorizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj ter poslov- 
nih prostorov na območju občine 

Litija. 

S tem odjokpm pooblašča skup- 
ščina občine Litija Zavod za sta- 
novanjsko in komunalno gospodar- 
stvo Litija, da izvrši revalorizacijo 
stanovanjskih hiš, stanovanj m po- 
slovnih prostorov na območju občine 
Litija. 

2. člen 
Revalorizacijo izvrši zavod za sta- 

novanjsko in komunalno gospodar- 
stvo Litija na način in po postopku, 
ki ga doloma zakon in na njegovi 
podlagi izdani predpisi. 

Revalorizacijo izvrši zavod do 31. 
decembra 1965. 

3. člen 
Za plačilo stroškov v zvezi z iz- 

vršitvijo revalorizacije se uporabijo 
sredstva stanovanjskega sklada ob- 
čine Litija. 

Višina sredstev iz prvega odstav- 
ka tega člena in način plačila se do- 
loči s pogodbo med zavodom za sta- 
novanjsko in komunalno gospodar- 
stvo Litija In stanovanjskim skladom 
občine Litija. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku. 
Številka: 010-19/65-1/1. 
Datum- 29. julij 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Litija: 

Stane Volk 1. r. 
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Na podlagi 6. člena zakona o re- 

valorizaciji stanovanjskih hiS In sta- 
novanj (Ur. 1. SFRJ. št. 34/65) in 162. 
člena statuta občine Litija ie skup- 
ščina občine Litija na seji občin- 
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skega zbora In zbora delovnih skup- 
nosti dne 29. julija 1965 sprejela na- 
slednji 

ODLOK 
o določitvi in plačevanju akontacij« 
na nove stanarine na območju občine. 

1. člen 
Nosilci stanovanjske pravice so 

dolžni plačevati od 1. avgusta 1965 
dalje akontacijo na nove stanarine, 
katero določi pristojni organ skup- 
Sčine občine Litija v smislu pred- 
pisov zakona o revalorizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. 

2. člen 
Akontacija za nove stanarine se 

določi z uporabo koeficienta na osno- 
vi, katero predstavljajo stanarine, ki 
BO bile v veljavi na dan 1. julija 1965, 
kakor sledi: 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do 31. decembra 
1959 se uporabi koeficient 2,25; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1960, 
se uporabi koeficient 1,80; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1961, 
se uporabi koeficient 1,50; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1962, 
8e uporabi koeficient 1,28; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1963, 
Be uporabi koeficient 1,12; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1964, 
se uporabi koeficient 1,0. 

3. člen 
Za stanovanja, kjer do uveljavi- 

tve tega odloka stanarine niso bile 
določene z odločbo pristojnega orga- 
na občine, ampak so nosilci stano- 
vanjske pravice plačevali akontacijo, 
se akontacija na nove stanarine do- 
loči tako, da se kot osnova za dolo- 
čitev akontacije vzame dosedanja 
akontacija, na katero se uporabi 
ustrezni koeficient Iz člena 2. tega 
odloka, upoštevajoč pri tem leto, v 
katerem je bila stanovanjska hiša 
dograjena. 

4. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

deli v smislu predpisov zakona o sta- 
novanjskih razmerjih. 

5. člen 
O višini akontacije se ne izdajajo 

posebne odločbe, ampak le-to določi 
hišni svet oziroma lastnik družin- 
ske stanovanjske hiše ozirotna orga- 
nizacija ali organ, ki upravlja s hišo, 
v kateri se stanovanje nahaja. 

6. člen 
V potrdilu o plačilu akontacije na 

stanarino mora biti posebej izkazana 
višina dosedanje stanarine in višina 
nove akontacije z navedbo koeficien- 
ta iz člena 2. tega odloka, kateri je 
bil v konkretnem primeru uporab- 
ljen. 

7. člen 
V primeru, da je akontacija, pred- 

pisana s tem odlokom, višja od nove 
stanarine, katero določi pristojni or- 
gan z odločbo, se nosilcu stanovanj- 
ske pravice ugotovljena razlika ob- 
računa v tekočem mesecu po izdaji 
prej navedene odločbe, kolikor je 
nosilec stanovanjske pravice plačal 
pa nižjo akontacijo od novo dolo- 
čene stanarine, mora izkazano raz- 
liko doplačati najkasneje v roku treh 
mesecev od dneva, ko prejme od- 
ločbo o novi stanarini. 

8. člen 
Sredstva, ki predstavljajo razliko 

med dosedanjimi stanarinami in 

akontacijo na nove stanarine, dolo- 
čeno s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati le s soglasjem organa, ka- 
terega v ta namen posebej določi 
občinska skupščina. 

9. člen 
Določila tega odloka se uporab- 

ljajo tudi pri določanju najemnin za 
poslovne prostore s tem, da najem- 
nina za poslovni prostor v nobenem 
primeru ne more biti nižja od naj- 
višje akontacije na nove stanarine 
na območju občine. 

10. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku. 
Številka: 010-20/65-1/1. 
Datum; 29. Julij 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Litija: 

Stane Volk 1. r. 

8. člen 
Administrativne in tehnične zade- 

ve sklada opravlja upravni organ 
občinske skupščine, pristojen za 
družbene službe. 

9. Člen 
Sredstva sklada se razporejajo z 

letnim finančnim načrtom. Finančni 
načrt in zaključni račun sprejme 
komisija za štipendije. 

10. člen 
Odredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predsednik ko- 

misije za štipendije oziroma njegov 
namestnik. 

11. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

javi v »Glasniku«. 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok št. 010-52/64-1Л, 
objavljen v »Glasniku« št. 56/64. 

Številka: 010-52/64-1/1. 
Datum: 21. Junij 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Litija: 

Stane Volk I. r. 
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Na podlagi 68. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 36/64) ter 143. do 149. 
člena statuta občine Litija je skup- 
ščina občine Litija na seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupno- 
sti dne 21. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
ustanovitvi sklada za štipendije ob- 

čine Litija. 

Odlok o ustanovitvi sklada za 
štipendije (Glasnik št. 56/64 — št. 
010-52/64-1/1 z dne 25. septembra 
1964) se spremeni in dopolni tako, 
da se v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
O ustaaovitvi sklada za štipendije 

občine Litija. 

1. člen 
Za območje občine Litija se usta- 

novi sklad za štipendije (v nadalj- 
njem besedilu: sklad). 

2. člen 
Namen sklada je zbirati in pode- 

ljevati finančna sredstva v obliki 
štipendij za šolanje kadra na viso- 
kih, višjih in srednjih šolah. 

3. člen 
Sredstva sklada se zagotovijo iz 

dotacije občine Litija, dotacij gospo- 
darskih organizacij, zadružnih in 
družbenih organizacij. Sredstva skla- 
da so tudi obresti od naloženih sred- 
stev sklada. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 

5. člen 
Sklad ima statut. S statutom 

sklada se določita organizacija in 
način poslovanja ter višina Štipendij 
za posamezne vrste šol. 

6. člen 
Sklad upravlja komisija za štipen- 

dije, ki šteje devet članov. Člane 
komisije imenuje na predlog pristoj- 
nega sveta za šolstvo skupščina ob- 
čine Litija. 

Člani komisije za štipendije se 
Imenujejo izmed prosvetnih, kultur- 
nih in drugih javnih delavcev. Ene- 
ga člana predlaga mladinska orga- 
nizacija. 

7. člen 
Komisija za štipendije se imenuje 

za dobo dveh let s tem, da se iz- 
menja polovica članov vsako leto. 
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Na podlagi 168. člena temeljnega zakona o proračunih in financira- 
nju samostojnih zavodov (Ur. Ust FLRJ, št. 52-847/59, 23-767/61, 20-358/62, 
53-717/62, 13-185/63 in 7-100/64) je skupščina občine Litija na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skupnosti dne 24. marca 1965 sprejela 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Litija 

za leto 1964. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Litija za 

leto 1964. 
2. Člen 

Zaključni račun občine Litija za leto 1964, z zaključnimi računi re- 
zervnega sklada, 6 •/« obvezne rezerve in 10 % posebne proračunske re- 
zerve, je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki za leto 1964 so: 

1. Občinski proračun: 
Dohodki skupaj: 
Izločeno v sklade in posebne račune: 
d) sklad za skupno financiranje strokovnega 

šolstva na območju okraja 
b) sklad za skupno financiranje investicij 

za ceste 
c) financiranje občinskega sklada za šolstvo 
č) sredstva za potrebe državnih organov 

občine Litija 
10 V« proračunska rezerva 

t Dohodki za kritje proračunskih izdatkov 
Izdatki proračuna 
Presežek dohodkov nad izdatki 

467,501.792 

32,253.771 

21,131.778 
105,452.344 

76,128.860 
24.918.568 259,885.321 

207,616.471 
206,374.876 

1,241.596 

2. Rezervni sklad občine: 
dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov nad izdatki 

3. C % obvezna rezerva: 
dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov nad izdatki 

4. 10 "U posebna proračunska rezerva: 
dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov nad izdatki 

32,010.721 

32,010.721 

5,994.785 
5,994.785 

24,918.568 
24,918.568 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki proračuna občine Litija v znesku 

1,241.595 din se prenese kot dohodek proračuna za leto 1965. 

5. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki rezervnega sklada v znesku 32,010.721 

dinarjev se prenese kot dohodek tega sklada za leto 1965. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v Glasniku. 
Številka: 010-16/63-1/1. 
Datum: 24. marca 1965. 

Predsednik skupščine občine Litija1 

Stane Pungerčar 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in izdatkov po zaključnem računu proračuna občine Litija 

ca leto 1964 

Besedilo 

DOHODKI 
1. del — skupni viri dohodkov 
2. del — dohodki po posebnih predpisih 
4. del — posebni dohodki 

Dokončni plan Izvršitev 
po virmanih v 1. 1964 

229,596.000 222,532.734 
19,154.000 2,097.45» 

110,508.000 114,853.643 
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5. del — drugi občinski dohodki 40.000 83.168 
6. del — dohodki organov in ustanov 

ter ostali dohodki 30,750.000 22,711.090 
7. del — prenesena sredstva 38,224.000 18,223.702 
8. del — dotacije 87,000.000 87,000.000 

SKUPAJ VSI DOHODKI 515,272.000 467,501.792 

Izločeno na sklade in posebne račune 260,092.000 234,966.753 
Ostanejo čisti dohodki 255,180.000 232,535.039 
Manj 10 "/o proračunska posebna rezerva 29,384.000 24,918.568 
Dohodki za kritje proračunskih izdatkov 225,796.000 207,616.471 

IZDATKI: 
1. del — prosveta in kultura 8,833.350 8,797.159 
2. del — socialno varstvo 31,170.000 30,176.578 
3. del — zdravstvena zaščita 26.1)93.000 26,692.999 
5. del — državna uprava 12,017.737 11,799.684 
6. del — komunalna dejavnost 18,868.940 18,868.940 
7. del — negospodarske investicije 22,500.000 5,841.084 
8. del — intervencije v gospodarstvu 4,271.000 4,265.544 
9. del — dotacije: 

družbenim organizacijam 13,089.000 13,089.000 
za skupno financiranje 26,410.000 • 25,662.861 
skladi 21,940.000 21,940.000 

10. del — obveznosti iz posojil in garancije 27,919.852 27,877.542 
U. del — proračunske obveznosti in 

proračunska rezerva: 
— proračunske obveznosti iz 

prejšnjih let 2,450.000 2,447.374 
— sredstva za nepredvidene in 

premalo predvidene izdatke 9,333.121 8,916.111 
SKUPAJ IZDATKI 225,796.000 206,374.87в 
Doseženi dohodki 207,616.471 
Doseženi izdatki 206,374.876 
Presežek dohodkov nad izdatki 1,241.595 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

337 
Na 'pddlagt 4. člena zakona o re- 

valorizaciji stanovanjskih hiš In sta- 
novanj (Ur. L SFRJ, št. 34/65), 111. 
in 112. člena statuta občine Ljublja- 
na-Bežigrad je skupščina občine 
Ljubljana-Bežigrad na seji občinske- 
8a zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 28. julija 1965 sprejela 

ODLOK 
0 pooblastitvi Žavoda za gospodarje- 
nje s stanovanjskimi in poslovnimi 
Prostori »Bežigrad« za izvršitev reva- 
lorizacije stanovanjskih hiš in sta- 
novanj ter poslovnih prostorov na 
območju občine Ljubljana-Bežigrad. 

1. člen 
S tem odlokom pooblašča skup- 

ščina občine Ljubljana-Bežigrad Za- 
vod za gospodarjenje s stanovanjski- 
mi in poslovnimi prostori »Bežigrad«, 

izvrši revalorizacijo stanovanjskih 
niš, stanovanj in poslovnih prosto- 
rov na območju občine. 

2. člen 
Revalorizacijo izvrši zavod za go- 

spodarjenje s stanovanjskimi In po- 
novnimi prostori »Bežigrad« na na- 
čin in po postopku, ki ga določa za- 
«on in na njegovi podlagi izdani 
Predpisi. 

Revalorizacijo izvrši zavod do sl. decembra 1965. 

3. člen 
Za plačilo stroškov v zvezi z iz- 

Vršitvijo revalorizacije se uporabijo 
Jfedstva stanovanjskega sklada ob- Cine Ljubljana-Bežigrad. 

I Višina sredstev iz prvega odstavi 
tega člena in način plačila se do- 

loči s pogodbo med zavodom za go- 
spodarjenje s stanovanjskimi in po- 
slovnimi prostori »Bežigrad« in sta- 
novanjskim skladom občine Ljublja- 
na-Bežigrad. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v Glasniku. 
Številka: 36-307/65-1. 
Datum: 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Jože Pogačnik 1. r. 

338 
Na podlagi 5. člena zakona o re- 

valorizaciji stanovanjskih hiš in sta- 
novanj (Ur. list SFRJ, št. 34/65), čle- 
na 111. in 112. statuta občine Ljub- 
ljana-Bežigrad Je skupščina občine 
Ljubljana-Bežigrad na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 28. julija 1965 sprejela na- 
slednji 

ODLOK 
o določitvi in plačevanja akontacije 
na nove stanarine in najemnine na 
območju občine Ljubljana-Bežigrad. 

1. člen 
Nosilci stanovanjske pravice so 

dolžni plačevati od 1. avgusta 1965 
dalje akontacijo na nove stanarine, 
katero določi Zavod za gospodarjenje 
s stanovanjskimi in poslovnimi pro- 
stori »Bežigrad« v skladu z zakonom 
o revalorizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj (Ur. list SFRJ, št 34/65). 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

določi z uporabo koeficienta na osno- 
vo, katero predstavljajo stanarine, ki 
so bile v veljavi na dan 1. julija 1965, 
kakor sledi: 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do 31. decembra 
1959, se uporabi koeficient 2,40; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1960, 
se uporabi koeficient 1,90; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1961, 
se uporabi koeficient 1,70; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1962, 
se uporabi koeficient 1,50; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1963, 
se uporabi koeficient 1,30; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1964, 
se uporabi koeficient 1,00. 

3. člen 
Za stanovanja, kjer do uveljavi- 

tve tega odloka stanarina ni bila do- 
ločena z odločbo pristojnega organa 
občine oziroma zavoda za gospodar- 
jenje s stanovanjskimi in poslovnimi 
prostori, ampak so nosilci stanovanj- 
ske pravice plačevali akontacijo, se 
akontacija na nov-; stanarine določi 
tako, da se kot osnova za določitev 
akontacije vzame dosedanja akonta- 
cija, na katero se uporabi ustrezni 
koeficient iz 2. člena tega odloka, 
upoštevajoč pri tem leto, v katerem 
je bila stanovanjska hiša dograjena. 

4. člen 
O višini akontacije se ne izdajajo 

posebne odločbe. Akontacijo določi 
in .obračuna hišni svet, lastnik dru- 
žinske stanovanjske hiše ali posa- 
meznega stanovanja oziroma organi- 
zacija ali organ, ki upravlja hišo, v 
kateri je stanovanje. 

5. člen 
V potrdilu o plačilu akontacije na 

stanarino mora biti posebej izkazana 
višina dosedanje stanarine in višina 
nove akontacije z navedbo koeficien- 
ta iz 2. člena tega odloka, kateri je 
bil v kohkretnem prifneru uporab- 
ljen. 

6. člen 
V primeru, da je akontacija, pred- 

pisana s tem odlokom, višja od nove 
stanarine, katera določi pristojni or- 
gan z odločbo, se nosilcu stanovanj- 
ske pravice ugotovljena razlika ob- 
računa v tekočem mesecu po izdaji 
prej navedene odločbe, kolikor pa je 
nosilec stanovanjske pravice plačal 
nižjo akontacijo od novo določene 
stanarine, mora izkazano razliko do- 
plačati najkasneje v roku 3 mesecev 
od dneva, ko prejme odločbo o novi 
stanarini. 

7. člen 
Sredstva, ki predstavljajo razliko 

med dosedanjimi stanarinami in 
akontacijo na novo stanarino, dolo- 
čeno s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati le v skladu z že sprejetim 
predračunom dohodkov in izdatkov 
stanovanjske hiše za leto 1965. 

8. člen 
Določila tega odloka se uporablja- 

jo tudi pri določanju akontacij na- 
jemnin za poslovne prostore s tem, 
da najemnina za poslovni prostor v 
nobenem primeru ne more biti nižja 
od najvišje akontacije na nove sta- 
narine na območju občine. 

9. člen 
Ta odlok stopi v veljavo nasled- 

nji dan po objavi v Glasniku. 

Številka: 36-306/65-1. 
Datum: 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Jože Pogačnik L r. 

, OBČINA 

LJUBLJANA- 

SlSKA 

339 
Na podlagi 4. člena zakona o re- 

valorizaciji stanovanjskih hiš in sta- 
novanj (Ur. list SFRJ, št. 34/65) in 
232. člena statuta občine Ljubljana- 
Siška je skupščina občine Ljubljana- 
Siška na izredni seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti dne 
28. julija 1965 sprejela naslednji 

ODLOK 
o pooblastitvi Biroja za stanovanjsko, 
poslovno in komunalno graditev Ši- 
ška za izvršitev revalorizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj ter poslov- 
nih prostorov na območju občine 

Ljubi jana-Siška. 

1. člen 
S tem odlokom se pooblašča Biro 

za stanovanjsko, poslovno in komu- 
nalno graditev Šiška, da Izvrši reva- 
lorizacijo stanovanjskih hiš, stano-. 
vanj in poslovnih prostorov na ob- 
močju občine. 

2. člen 
Revalorizacijo izvrši Biro za sta- 

novanjsko, poslovno in komunalno 
graditev Šiška na način in po po- 
stopku, ki ga določa zakon in na nje- 
govi podlagi izdani predpisi. 

Revalorizacija mora biti izvršena 
do 31. oktobra 1965. 

3. člen 
Stroški v zvezi z izvršitvijo reva- 

lorizacije bremenijo sredstva Biroja 
za stanovanjsko, poslovno in komu- 
nalno graditev občine Ljubljana- 
Siška, namenjena za njegove poslov- 
ne službe. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
Številka: 1/1-351-29/65. 
Datum: 28. Julija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine LJubljana-Siška: 

Mirko Damjan I. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

340 
Na podlagi 4. člena osnovnega za- 

kona o ugotavljanju vrednosti stano- 
vanjskih zgradb, stanovanj in po- 
slovnih prostorov (Uradni list SFRJ, 
št. 34/65), 107. in 175. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 28. julija 1965 
sprejela 

ODLOK 
o določitvi organizacije za izvršitev 
revalorizacije stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter poslovnih prostorov na 
območju občine Ljubljana-Vič-Rud- 

nik. 

1. člen 
Revalorizacijo stanovanjskih hiš, 

stanovanj in poslovnih prostorov na 
območju občine Ljubljana-Vič-Rud- 



£32 GLASNIK 

nik opravi Stanovanjski sklad obfl- 
ne Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Stanovanjski sklad lahko admi- 
nistrativne, tehnične in strokovne 
posle v zvezi z revalorizacijo- stano- 
vanjskih hii, stanovanj in poslovnih 
prostorov poveri organizaciji, ki za 
sklad opravlja administrativne, teh- 
nične in strokovne posle. 

2. člen 
Stanovanjski sklad opravi revalo- 

rizacijo stanovanjskih hiš, stanovanj 
in poslovnih prostorov po določilih 
osnovnega zakona o ugotavljanju 
vrednosti stanovanjskih zgradb, sta- 
novanj In poslovnih prostorov, na 
podlagi zakona izdanih predpisov 
ter smernicah in navodilih skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

3. člen 
Stanovanjski sklad mora opraviti 

revalorizacijo stanovanjskih hiš, sta- 
novanj in poslovnih prostorov na 
območju občine do 30. novembra 1965. 

4. člen 
Stroški za revalorizacijo stano- 

vanjskih hii, stanovanj in poslovnih 
prostorov se financirajo iz sredstev 
stanovanjskega sklada, ki so name- 
njena za delo njegovih poslovnih 
služb. 

•S. člen 
Odlok velja z dnem objave v 

Blasniku. 
Številka: Зв/а-2/65. 
Datum; 28. julija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

ing. Slavko Korbar 1. r. 
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Na podlagi 5. člena osnovnega za- 

kona o ugotavljanju vrednosti sta- 
novanjskih zgradb, stanovanj in po- 
slovnih prostorov (Uradni list SFRJ, 
št. 34'65), 107. in 175. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 28. julija 
1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi ia plačevanju akontacije 
na nove stanarine na izvenmestnem 
o.<m:>čju občine r uiiiljana-Vič-Rud- 

Noš'ircl sta^vVaft skb pravice na 
izvenmestnem območju občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik so dolžni plačevati 
od 1. avgusta 1965 dalje akontacijo 
na nove stanarine, ki jo bo določil 
pristojni organ skupščine občine 
LjubUana-Vič-Rudnik po določilih 
osnovneea zakona o ugotavljanju 
veHnosti stanovanjskih zgradb, sta- 
novanj tn noMnvnih prostorov ter 
■'-"elh predpl^nv. 

2 čl^n 
Akontacija na nove stanarine se 

določi tako, da se stanarina, ki je 
veljala n« dan 1. julija 1965, pomno- 
ži г naslednjim koeficientom glede 
na leto dograditve, in sicer: , 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do 31. decembra 
1959, se uporabi koeficient 2,40; 

— za. stanovanjske hiše in stanđ- 
vanja, dograjena do konca leta 1980, 
se uporabi koeficient 1,90; 

— za stanovanjske hiSe in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1961, 
se uporabi koeficient 1,70; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1962, 
se uporabi koeficient 1,50; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1963, 
se uporabi koeficient 1,30; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1964, 
se uporabi koeficient 1,00. 

3. člen 
Za stanovanja, za katera do uve- 

ljavitve tega odloka še ni bila dolo- 
čena stanarina, se akontacija na no- 
ve stanarine določi tako, da se z 
ustreznim koeficientom Iz 2. člena 
tega odloka pomnoži na dan L juli- 
ja 1965 veljavna akontacija na sta- 
narino. 

4. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

deli po določilih zakona o stanovanj- 
skih razmerjih in drugih veljavnih 
predpisih. 

5. člen 
O višini akontacije na nove sta- 

narine ne bodo izdane posebne od- 
ločbe. 

Višino akontacije po določilih 2. 
člena tega odloka določi hišni svet 
oziroma organizacija ali organ, ki 
upravlja hišo, oziroma lastnik dru- 
žinske stanovanjske hiše oziroma 
lastnik posameznega stanovanja. 

6. člen 
V potrdilu o plačilu akontacije na 

novo stanarino mora biti posebej iz- 
kazana višina dosedanje stanarine 
oziroma dosedanje akontacije in vi- 
šina akontacije na novo stanarino z 
navedbo koeficienta iz 2. člena tega 
odloka, ki je bil v konkretnem pri- 
meru uporabljen. 

7. člen 
Akontacije, določene po tem od- 

loku, se morajo obračunati najkasne- 
je v treh mesecih po določitvi nove 
stanarine. 

8. člen 
Del sredstev iz razlike med dose- 

danjimi stanarinami oziroma dose- 
danjimi akontacijami in akontacijo 
na nove stanarine, določene s tem 
odlokom, ki pripadajo hiši, se sme 
uporabiti le v skladu s sprejetim fi- 
nančnim načrtom dohodkov in izdat- 
kov hiše za leto 1965. 

9 člen 
Po določilih tega odloka se dolo- 

čajo tudi akontacije na najemnino 
za poslovne prostore. Akontacija na 
najemnino za poslovne prostore ne 
sme biti nižja od najviSje akontacije 
na novo stanarino na izvenmestnem 
območju občine. 

V primerih, če bi bil izračun 
akontacije na najemnino za poslov- 
ne prostore nižji kot najvišja akon- 
tacija na novo stanarino, se določi 
akontacija na najemnino poslovnih 
prostorov v višini najvišje akonta- 
elie na novo stanarino na iSven- 
mestnem območju občine. 

10. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

Glasniku, uporablja pa se od 1. av- 
gusta 1965. 

Številka: Зв/а-1/вб. 
Datum: 28. julija 1965. 

Podpredsednik skupSčine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik; 

ing. Slavko Korbar I. r. 
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Na podlagi 10. člena uredbe o na- 
činu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Ur. Ust SFRJ, št. 
33/65), 107. in 175. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik je skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
na 37. seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 28. julija 1965 
sprejela 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah kuriva. 

1. S to odredbo se določa višina, 
do katere se lahko oblikujejo malo- 
prodajne cene za določene vrste ku- 
riva. 

2. Maloprodajne cene za kurivo 
se lahko oblikujejo do naslednjih 
najvišjih zneskov: 

a) premog: 

Trbovlje: 
-— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zagorje; 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Senovo: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
•— grah 

Montana: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Laško: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kočevje; 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Banoviči: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

Zivinice: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

Kakanj: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zenica; 
•— kosi 

kocke 
— oreh 
— grah 

din/t 
13.900 
13.300 
12.600 
11.900 

14.000 
13.800 
12.900 
12.700 

15.500 
15.100 
14,400 
14.000 

20.000 
19.200 
18.600 
17.100 

19.700 
18,900 
17.700 
16.300 

14.600 
13.900 
13,200 
11.400 

18,600 
18,200 
17.700 

19 000 
18 300 
17.800 

20.800 
20.100 
18.300 
17.400 

19 600 
18,800 
18,100 
17.500 

Ugljevik: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Velenje: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kanižarica; 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

din/t 
18.200 
16.700 
14.000 
13.300 

10.300 
9.700 
9.200 
8.700 

16.300 
15.000 
13.800 

b) drva: din/prm 
— trdi listavci I. klase 11.000 
— trdi listavci IL klase 10.000 
— trdi listavci 111. klase 8.900 
— sečenice 7.100 

3. V maloprodajnih cenah za ku- 
rivo pod točko 2. te odredbe je zajet 
tudi zvezni, republiški in občinski 
prometni davek. 

4. Za kršitev teh predpisov iz 2. 
točke te odredbe se uporabljajo do- 
ločila 107. člena uredbe o trgovanju 
trgovskih podjetij in trgovin v zve- 
zi s 1. členom zakona o prometu 
blaga In trgovskih storitvah (Ur. list 
SFRJ, št. 18/65). 

5. Ta odredba začne veljati takoj 
in se objavi v »Glasniku«. 

Številka: 38-36/65. 
Datum: 28. julija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

ing. Slavko Korbar L r. 

VSEBINA 
330 Odlok o povišanju prodajnih cen V 

občini Cerknica. 
831 Odlok o maržah v prometu na malo 

v občini Cerknica. 
332 Odredba o določitvi najvišjih malo- 

prodajnih cen za moko. kruh, slad- 
kor, olje, sveže meso In mleko tef 
določitvi marž v prometu na drobno 
za rlž, aol, Jedilne ma&čobe, mesne 
Izdelke, kavo, začimbe, Južno sadje» 
testenine In konserve občine Litija. 

333 Odlok o pooblastitvi Zavoda za sta- 
novanjsko In komunalno gospodar- 
stvo za izvr&itev revalorizacije stano- 
vanjskih hlS In stanovanj ter poslov- 
nih prostorov občine Litija. 

334 Odlok o določitvi in plačevanji 
akontacije na nove stanarine občin« Litila. 

335 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o ustanovitvi sklada za Štipendije 
občine Litija. 

336 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna za 1. 1964 občine 
Liti i 4. 

337 Odlok o pooblastitvi Zavoda za gc 
spodarjenje s stanovanjskimi in P0- 

slovnlml prostori »Bežigrad« za izvr* 
Sitev revalorizacije stanovanjskih hl» 
in stanovanj ter poslovnih prostorov 
občine Ljubljana-Bežlgrad. 

338 Odlok o dolodtvl in plačevanju akofl' 
tarile za nove stanarine in najemnih 
občine LJublJana-Bežigrad. 

339 Odlok o pooblastitvi Biroja za sipno* 
vanjsko. poslovno In komunalno gf*' 
dltev Slfika za izvršitev revalorizacij® 
stanovanjskih hlft In stanovanj ter P<£ 
sTovnlh prostorov občine LJubljan*- 

Sldka. 
840 Odlok o določitvi organizacije za 

vrftltev revalorizacije stanovanjskln 

hl8 In stanovanj ter poslovnih prosto- 
rov občine LJubljana-Vlč-Rudnik. 

341 Odlok o določitvi In plačevanju ako«1' 
taciie za nove stanarine na UV** 
m#»4trtem območju občine Ljubljan* 
Vlč-Rudnik. 

948 Odredba o maloprodajnih cenah № 
riva občine LJublJana-Vič-Budnik. 


