
Ljubljana, з. avgusta ms 

URADNI VESTNIH OBCllVl 
CERKNICA. GROSUPLJE, LI- 
TIJA. LJUBLJANA - BEŽI- 
GRAD. CENTER. MOSTE-EO- 
LJE. SlSKA. VIC-RUUMK, 
LOGATEC, VRHNIKA, ZA- 
GORJE OB SAVI IN MEST- 
NEGA SVETA LJUBLJANA 

LETO XII, ST. 36 

MESTNI SVET 

81 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64), ter 27. in 50. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik St 
38/64) je Mestni svet na 6. redni seji 
dne 30. julija 1965 sprejel 

ODLOK 
o določitvi tarife za odvoz smeti ter 
odpadkov in o uporabi javnih odia- 
Bališč komunalnemu podjetju Snaga. 

Ljubljana, Povšetova 12. 

> ( 1. člen 
Tarifa za odvoz smeti in odpad- 

kov iz 1. točke 3. člena odloka o ob- 
veznem odlaganju in odvažanju 
smeti ter odpadkov na območju me- 
sta Ljubljane (prečiščeno besedilo, 
Glasnik št. 33/65) se določi: 

a) iz gospodinjstev, šolskih in 
Varstvenih ustanov mesečno od 1 m* 
neto površine 4,5 din; 

b) iz poslovnih prostorov meseč- 
no od 1 m' neto površine 9,0 din. 

2. člen 
Tarifa za odvoz ogorkov se do- 

loči od Im'' 2000 din. 

3. člen 
Tarifa za uporabo javnih odlaga- 

lišč se določi za material od grad- 
benih izkopov, .ogorkov ter ostalih 
Vrst odpadnega materiala od 1 m' 
200 dinarjev. 

4. fclen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 010-053/65. 
Datum: 30. julij 1965. 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana: 
ing. Marjan Tepina 1. r. 

82. 
Na podlagi 3. člena zakona o me- stih, ki so razdeljena na občine <Ur. 

list SRS, št. 11/65), 27. in 50. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik št. 
38/64) je mestni svet na 6. redni seji 
dne 30. julija 1965 sprejel 

ODLOK 
0 določitvi tarife komunalnemu pod- 
jetju »Mestna plinarna« v Ljubljani. 

1. člen 
Komunalnemu podjetju »Mestna 

Plinarna« v Ljubljani se za porab- 
ljeni plin iz mestne plinarne, ki ga 
uPorAbljajo potroiniki, določijo na- 
slednje tarife: 

a) za gospodinjstva, redne šole, 
otroško-varstvene ustanove in obrate 
družbene prehrane 46 dinarjev za 1 m" porabljenega plina; 
. h) za druge porabnike 92 dinar- 
lev za 1 m3 porabljenega plina. 

2. člen 
Za amortizacijo plinomera plaču- 

jejo uporabniki mesečno 200 dinar- 
jev ne glede na to, ali plin uporab- 
ljajo ali ne. Ako uporabnik plina 
plinomer nabavi sam, plačevanje 
tega zneska odpade. 

3. člen 
Kalorična vrednost plina mora 

znašati 4000 Kcal/m-1. Kontrolo nad 
kalorično vrednostjo organizira pri- 
stojna komunalna inšpekcija. 

4. člen 
V odloku določene cene za pora- 

bo plina veljajo od 1. avgusta 19ii5 
dalje. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 010-052/65. 
Datum: 30. julij 1965. 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana: 
ing. Marjan Tepina 1. r. 

83 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64), 27. in 50. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik št. 
38/64) je mestni svet na 6. redni seji 
dne 30, julija 1965 sprejel 

ODLOK 
o določitvi tarife za uporabo 

toplotne energije. 

1. člen 
Poslovni enoti. Toplarne Ljublja- 

na v gradnji Termoelektrarna se za 
porabljeno toplotno energijo, ki jo 
uporabljajo potrošniki, določijo na- 
slednje tarife: 

a) za ogrevanje stanovanj 6600 
din/Gcal, 

b) za ogrevanje poslovnih prosto- 
rov 8620 din/Gcal. 

2. člen 
Za segrevanje potrošene vode se 

določijo naslednje tarife: 
5 a) za gospodinjstva za 1 m' se- 
grete vode 500 dinarjev, 

b) za ostale potrošniki za 1 m-1 

segrete vode 647 dinarjev. 

3. člen 
V odloku določene cene veljajo 

od 1. avgusta 1965 dalje. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 010-054/65. 
Datum: 30. julija 1965. 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana: 
ing. Marjan Tepina L r. 

84 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64), in 27. ter 47. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38/64) je mestni svet na 17. fedni 
seji dne 10. marca 1965 sprejel odlok 
o določitvi cen za potrošeno vodo 
in uporabo kanalizacije in na 6. re- 
dni seji dne 30. julija 1965 odlok o 
spremembi odloka o določitvi cen za 
potrošeno vodo in uporabo kanaliza- 
cije tako, da se prečiščeno besedilo 
glasi: 

ODLOK 
0 določitvi cen za potrošeno vodo in 

uporabo kanalizacije. 

1. člen 
1. Komunalni organizaciji »Mest- 

ni vodovod« Ljubljana, Krekov trg 
št. 10, se določijo naslednje cene za 
potrošeno vodo: 

a) za gospodinjstva, obrate druž- 
bene prehrane, šole, socialno-varstve- 
ne kulturne in zdravstvene ustanove. 
Javna kopališča, javne in športne ob- 
jekte, državno upravo, družbene or- 
ganizacije in JLA — 35 dinarjev za 
1 tn* potrošene vode; 

od gospodarskih organizacij pa 
Snago (za čiščenje ulic). Rast (za za- 
livanje zelenic), Ljubljana-transport 
(le za ekonomsko enoto mestnega 
prometa); 

b) za gospodarske organizacije — 
105 dinarjev za 1 m* potrošene vode. 

2. Komunalni organizaciji »Mest- 
na kanalizacija«, Ljubljana, Ambro- 
žev trg 7, se določijo naslednje cene 
za uporabo kanalizacije, ki se obra- 
čunava po potrošeni količini vode iz 
mestnega vodovoda oziroma iz last- 
nih virov: 

a) za gospodinjstva, obrate druž- 
bene prehrane, šole, socialno-varstve- 
ne, kulturne in zdravstvene ustano- 
ve, javna kopališča, javne in športne 
objekte, državno upravo,^ družbene 
organizacije in JLA — 25 dinarjev 
za 1 m3 potrošene vode; 

od gospodarskih organizacij pa 
Snago (za čiščenje ulic). Rast (za zali- 
vanje zelenic), Ljubljana-transport 
(le za ekonomsko enoto mestnega 
prometa); 

b) za gospodarske organizacije 75 
dinarjev za 1 m3 potrošene vode. 

v 2. člen 
Komunalna organizacija »Mestna 

kanalizacija« mora z uveljavitvijo 
predpisanih cen za uporabo kanali- 
zacije vključiti v svoj poslovni sklad 
vrednost celotnega kanalskega omrež- 
ja in objektov. 

V nasprotnem komunalna organi- 
zacija ne roore obračunavati uporabe 
kanalizacije po odloku določenih cen. 

3. člen 
Sredstva za razširjeno reproduk- 

cijo vodovodne in kanalizacijske 
mreže ter objektov se razporejajo v 

skladu z dolgoročnim in letnim pro- 
gramom komunalne izgradnje, ven- 
dar izključno na območju mesta 
Ljubljane. Letni plan uporabe sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo vodor 
vodne kanalizacijske mreže ter ob- 
jektov predlagata obe komunalni 
organizaciji, potrdi pa mestni svet 
Ljubljana. 

4. člen 
V odloku določene cene za po- 

trošeno vodo in uporabo kanalizacije 
veljajo od L avgusta dalje. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 010-055/65. 
Datum: 30. julij 1965. 

Predsednik 
mestnega' sveta LJubljana: 
ing. Marjan Tepina 1. r. 

i i ш : ; 
85 

Na podlagi 6. člena temeljnega 
zakona o določevanju vrednosti sta- 
novanjskih stavb (Ur. Ust SFRJ, št. 
34/65), 3. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. list SRS, 
št. 11/64) in 27. ter 50. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
je mestni svet na 6. redni seji dne 
30. julija 1965 sprejel 

ODLOK 
o določitvi in plačevanju akontacije 
na nove stanarine in najemnine na 

območju mesta Ljubljane. 

1. člen 
Nosilci stanovanjske pravice so 

dolžni plačevati od L avgusta 1965 
dalje ^akontacijo na novo stanarino, 
ki se določi na podlagi zakona o re- 
valorizaciji stanovanjskih hiš in sta- 
novanj in tega odloka. 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

določi tako, da se stanarina, ki ja 
bila v veljavi na dan 1. julija 1965, 
pomnoži s koeficientom povečanja 
stanarine glede na leto izgradnje in 
kategorijo stanovanj, in sicer: 

— za stanovanja, dograjena do 
31. decembra 1959, se uporabi koe- 
ficient 2,40; 

— za stanovanja, dograjena v le- 
tu 1960, se uporabi koeficient 1,90; 

— za stanovanja, dograjena v le- 
tu 1961, se uporabi koeficient 1,70; 

— za stanovanja, dograjena v le- 
tu 1962, se uporabi koeficient 1,50; 

— za stanovanja, dograjena v le- 
tu 1963, se uporabi koeficient 1,30; 

— za stanovanja, dograjena v le- 
tu 1964, se uporabi koeficient 1,80. 

S. člen 
Za stanovanja, za katera do uve- 

ljavitve tega odloka stanarina ni bila 
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določena z odločbo pristojnega orga- 
na, ampak so nosilci stanovanjske 
pravice plačevali akontacije, se akon- 
tacija na nove stanarine določi tako, 
da se kot osnova za določitev akon- 
tacije vzame dosedanja akontacija, 
na katero se uporabi ustrezni koefi- 
cient iz člena 2. tega odloka. 

4. člen 
O višini akontacije se ne izdajajo 

posebne odločbe. Akontacije določi 
hišni svet, lastnik družinske stano- 
vanjske hiše ali' posameznega stano- 
vanja oziroma organizacija ali organ, 
ki upravlja s hišo, V kateri je sta- 
novanje. 

5. člen 
V potrdilu o plačilu akontacije 

na stanarino mora biti posebej izka- 
zana višina dosedanje stanarine in 
višina nove akontacije z navedbo 
koeficienta iz 2. člena tega odloka, 
ki je bil v konkretnem primeru upo- 
rabljen. — 

6. 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. Ce je nosilec 
stanovanjske pravice" plačal nižjo 
akontacijo od novo določene stana- 
rine, mora izkazano razliko dopla- 
čati 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 nove stanarine, dolo- 
čeno s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati le v skladu s sprejetim pred- 
računom dohodkov in izdatkov sta- 
novanjske hiše za leto 1965. 

8. člen 
Določbe tega odloka se uporab- 

ljajo tudi za določanje akontacije 
najemnin za poslovne prostore s tem, 
da najemnina za poslovni prostor ne 
more biti nižja od najvišje akonta- 
cije na nove stanarine. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 
Stev.; 010-051/65. 
Datum; 30. julija 1965. 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

86 ^ 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur, 
list SRS, št. 11/64), 6. člena odloka 
o ureditvi mestnega potniškega pro- 
meta v Ljubljani (Glasnik št. 28/65) 
ter 27. in 50. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je mest- 
ni svet Ljubljana na 6. redni seji 
dne 30. julija 1965 sprejel 

ODLOK 
o določitvi tarif v mestnem 

potniškem prometu. 

Zalog znaša 2800 din. Za relacije 3. otroci od 4. do 10. leta sta- 
teh prog do Dobrunj in do Vevč rosti. 
znaša 2400 din. 5 (]en 

3. člen 
Brezplačno vožnjo na vseh pro- 

gah mestnega prometa imajo: 
1. vojaški vojni invalidi nad 80 

odstotkov invalidnosti; 
2. slepe osebe in njihov sprem- 

ljevalec; 
3. otroci do 4. leta starosti; 
4. narodni heroji. 

4. člen 
50 Vo popust na vseh progah 

mestnega prometa imajo; 
1. vojaški vojni invalidi od 60 "/o 

do 80 •/o invalidnosti; 
2. nosilci partizanske spomenice 

1941; 

Gospodarska organizacija Ljub- 
Ijana-transport — ekonomska eno- 
ta Mestni potniški promet obraču- 
nava svoje storitve po tarifah, do- 
ločenih s tem odlokom od 1. avgu- 
sta 1965 dalje. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 

Stev.; 010-056/65. 
Datum: 30. julija 1965. ' r 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

1. člen 
Tarife v mestnem potniškem pro- 

metu znašajo: 
1. priložnostna vozovnica brez 

pravice prestopa 50 din; 
2. mesečna delavsko-uslužbenska 

vozovnica na določeni relaciji s pra- 
vico prestopa 4400 din; 

3. mesečna predplačilna vozovni- 
ca za dijake in študente za razdaljo 
od mesta stanovanja do šole nad 
2 km s pravico prestopa 1800 din; 

4. mesečna vozovnica za vse pro- 
ge, prenosna z osebe na osebo in 
za neomejeno število voženj 8800 
dinarjev, celoletna 90.000 din. 

2. člen 
Priložnostna vozovnica na progi 

Ljubljank—Sostro se določi na zne- 
sek od 50 do ^30 din po ceniku, ki 
je sestavni del tega odloka. 

Priložnostna vozovnica na progi 
Ljubljana—Polje—Vevče—Zalog se 
določi na znesek od 50 do 140 din 
po ceniku, ki je sestavni del tega 
odloka. 

Mesečna delavsko-uslužbenska 
vozovnica za progi Ljubljana—So- 
stro in Ljubljana—Zalog znaša 6400 
dinarjev. Za relacije teh prog do 
Dobrunj in do Vevč znaša 5300 din. 

Mesečna vozovnica za dijake in 
študente na progah Ljubljana—So- 
stro in Ljubljana—Polje—Vevče— 

Km 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

Km 

CENIK ZA PROGO LJUBLJANA—SOSTRO 
LJUBLJANA 
50 Ambrožev trg 
50 50 Hradeckega cesta 
70 60 50 Kregar 
80 70 60 50 Hrušica 
80 80 70 60 50 Bizovik 
90 

100 
100 
110 
120 
130 

80 80 70 60 50 Marinko 
90 80 80 70 60 50 Dobrunje 
90 90 80 80 70 60 50 Zadvor 

100 90 90 80 80 70 60 50 Peterca 
110 100 90 90 80 80 70 60 50 križišče 
120 110 100 90 90 80 80 70 60 50 SOSTRO 

CENIK ZA PROGO LJUBLJANA-ZALOG 
LJUBLJANA 
50 Hrvatski trg 
50 50 Sedmica 

6 50 50 50 Fužine 
50 50 50 50 Polje 

7,5 80 80 70 60 50 Vevče 
8 
9 
9,5 

10 
11 

90 80 
100 100 
100 
120 
140 

100 
110 
i2q 

80 
90 
90 

100 
110 

70 60 50 Zajec 
80 70 60 50 Petrol 
80 70 60 60 50 Silos 
90 80 70 60 60 50 Zalog 

100 90 80 70 '70 60 50 ZALOG-EM. 

MESEČNE VOZOVNICE 

LJUBLJANA—DOBRUNJE 
LJUBLJANA—SOSTRO 
LJUBLJANA—VEVČE 
LJUBLJANA—ZALOG 

Delavske 
5300 
6400 
5300 
6400 

Dijaške 
2400 
2800 
2400 
2800 

Zgornja cenika in cene mesečnih vozovnic veljajo od 1. avgusta 1965 
dalje. 

' LJUBLJANA-TRANSPORT 

OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA LITIJA 
343 

Na podlagi 162. člena statuta ob- 
čine Litija je skupščina občine Li- 
tija na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 21. juni- 
ja 1965 sprejela 

ODLOK 
o družbeni pomoči. 

1. Člen 
Občanom, ki nimajo sredstev za 

preživljanje, zagotavlja občina v 
proračunu sredstva za njihovo pre- 
življanje ob izpolnitvi pogojev, ki 
jih določa ta odlok. 

4 2. člen 
Družbena pomoč se dodeljuje 

osebam, ki imajo stalno bivališče 

na območju občine Litija. Daje se 
osebam, ki nimajo premoženja ozi- 
roma dovolj potrebnih sredstev za 
preživljanje in tudi nimajo sorodni- 
kov ali drugih oseb, ki bi jih bile 
dolžne vzdrževati po zakonu, opo- 
roki ali po pogodbi, oziroma da te 
osebe nimajo zadosti premoženjskih 
sredstev za preživljanje teh oseb. 

V izjemnih primerih se lahko do- 
deli enkratna družbena pomoč tudi 
osebam, ki imajo svoje prebivališče 
izven območja občine ter je ugotov- 
ljeno, da so nujno potrebne izredne 
denarne pomoči. 

Ob pogojih prvega odstavka tega 
člena se lahko družbena pomoč do- 
deljuje: 

1. za delo nesposobnim osebam, 
ki se ne morejo same preživljati z 
lastnim delom zaradi mladoletnosti, 
starosti, onemoglosti, telesnih in du- 
ševnih hib ali bolezni in nimajo dru- 
gih sredstev za preživljanje; 

2. osebam, ki so za delo sicer spo- 
sobne, pa morajo oskrbovati več 
mladoletnih otrok in se zaradi tega 
ne morejo zaposliti, niti ne morejo 
dobiti dohodkov z delom od deloda- 
jalca na domu ter zato nimajo po- 
trebnih sredstev za preživljanje; 

3. mladoletnim osebam, ki se uči- 
jo v gospodarstvu in ne prejemajo 
sredstev iz kakega drugega naslova 
(štipendije in podobno); 

4. osebam, ki imajo stvarno ali 
pogodbeno pravico do preživljanja, 
pa obvezanci ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti. Take osebe morajo do- 
kazati, da so uporabile vsa pravna 
sredstva ža izterjavo svojih pravic, 
da tudi predložijo dokazilo pristoj- 
nega izvršilnega sodišča, da je bila 
izvršba brezuspešna. Takim osebam 
se lahko v izrednih primerih da pod- 
pora že med postopkom, v katerem 
uveljavljajo svoje pravice do pre- 
življanja, vendar se morajo obvezati. 

da bodo vrnile že prejeti znesek, če 
bodo uspele s svojim zahtevkom^ 

5. osebam, ki so zašle v težak so- 
cialni položaj zaradi smrti hranilca, 
ki ni bil socialno zavarovan, zaradi 
težke bolezni ali kake druge elemen- 
tarne nezgode, pa če te nimajo sred- 
stev za kritje nastalih stroškov. 

Upravičenci, ki imajo nepremično 
premoženje, pa od tega nimajo do- 
volj sredstev oziroma dohodkov za 
preživljanje, lahko dobijo pomoč, če 
se sami ali njihovi zakoniti zastop- 
niki obvežejo, da povrnejo sredstva 
In dajo pristanek na zemljiškoknjiž- 
no zavarovanje. 

3. člen 
Oblike družbene pomoči, ki se S 

tem odlokom urejajo, so; 
1. denarna pomoč; 
2. plačevanje rejnin, zavodskega 

varstva in varstva odraslih v drugih 
družinah. 
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i 4. člen 
Denarne pomoči se občanom do- 

deljujejo v primerih, če njihovega 
socialnega problema ni mogoče rešiti 
2 drugimi učinkovitejšimi ukrepi. 

Denarne pomoči so; 
1. stalna, 
2. začasna, 
3. enkratna. 
Stalna ali začasna družbena po- 

moč pripada upravičencu od prvega 
naslednjega meseca, ko je bila po- 
moč odobrena, razen če v odločbi ni 
drugače določeno in preneha s prvim 
dnem naslednjega meseca, ko so 
odpadli pogoji, zaradi katerih je bila 
družbena pomoč dodeljena. 

5. člen 
Stalna denarna pomoč se dode- 

ljuje osebam, ki so stalno potrebne 
pomoči in pri katerih ni pričakovati, 
da bo v doglednem času nastopila 
kaka sprememba, ki bo vplivala, d& 
oseba ne bi imela več pravice do 
stalne družbene pomoči. 

Začasna družbena pomoč se do- 
deljuje osebam, ki so pomoči le za- 
časno potrebne in se dodeljuje le za 
tisti čas, dokler traja potreba. 

Enkratna denarna družbena po- 
moč se dodeljuje osebam, ki so po- 
trebne enkratne družbene pomoči 
zaradi nesreče ali bolezni. 

Rejnine se podeljujejo tistim ose- 
bam, ki imajo v reji socialno ogro- 
žene in vzgojno zanemarjene otroke, 
na podlagi rejniške pogodbe oziroma 
odločbe pristojnega upravnega orga- 
na skupščine občine Litija. 

6. člen 
Družbene denarne pomoči se do- 

deljujejo v gotovini ali v naravi ne- 
posredno prosilcu ali pa se izplaču- 
jejo tudi posredno kot vzdrževalnina 
zavodu, v katerem je oseba, ki se ji 
Podeljuje pomoč, ali pa se nakazuje 
osebam, la oskrtmjejg podpiranca iz 
naslova rejniške pogodbe. 

V določenih primerih, če se poka- 
že potreba, lahko prejemajo osebe, 
ki so upravičene do družbene pomo- 
li. pomoč v naravi do zneska odo- 
brene podpore. 

7. člen 
Redna (stalna) in začasna družbe- na pomoč se dodeljuje mesečno naj- 

več do zneska 10.000 dinarjev. Pri 
določitvi vrste in višine posameznih 
Pomoči je treba upoštevati, v kakšni 
meri so podane okoliščine, ki so 
osnova za dodelitev pomoči. Pri tem 
Је potrebno upoštevati stopnjo ne- 
zmožnosti za delo, zdravstveno sta- nje, starost, socialne razmere, pre- 
moženjsko stanje in drugo. 

8. člen 
Redna (stalna) družbena pomoč 
dodeljuje upravičencem za nedo- 

ločen čas, dokler izpolnjujejo pogoje 
Za prejemanje pomoči. Predvsem ve- 
Ija to za starejše in onemogle upra- 
vičence, ki so brez vsakega premo- 
Jenja ali ožjih družinskih članov, ki 
bi bili dolžni zanje skrbeti in tudi 
n,i pričakovati, da bi se njihovo so- 
cialno stanje spremenilo v doglednem 
času. 

9. člen 
V primerih, da prejemajo redno 

Stalno) družbeno pomoč mlajši 
^Pravičenci in taki, ki so le zaradi 
'temnega primera prišli v težak po- 
•pžaj, ter upravičenci do začasne 
družbene pomoči, morajo le-ti (upra- 
j^čenci) vložiti vsakih 6 mesecev do- 
**aziia, da jim še vnaprej pripada 
Pomoč. 
■ Začasna družbena pomoč se odo- 
Dri za določen čas, ki mora biti toč- 

no naveden v odločbi. Ce Ima upra- 
vičenec tudi po preteku tega časa 
pravico do stalne družbene pomoči, 
odloča o ponovni dodelitvi začasne 
pomoči pristojni organ občine. 

10. člen 
Pravico do plačila rejnine In 

oskrbnine v zavodih imajo mlado- 
letni občani brez roditeljev in brez 
lastnih dohodkov ter tisti otroci, ki 
so bili odvzeti roditeljem, ti pa ni- 
majo lastnih sredstev za plačevanje 
rejnine ali oskrbnine. 

Pravico do delnega plačila rej- 
nine ali oskrbnine v zavodih imajo 
otroci, katerih starši ali zakoniti za- 
stopniki nimajo dovolj lastnih sred- 
stev za plačevanje celotne rejnine 
ali oskrbnine, če so bili mladoletniki 
oddani v rejo ali zavodsko varstvo 
z odločbo ali pogodbo skrbstvenega 
organa. 

11. člen 
Pravico do plačila oskrbnine v so- 

cialnih zavodih ali drugi družini 
imajo odrasli občani, če nimajo pre- 
moženja ali lastnih dohodkov in so 
bili zaradi starosti in onemoglosti od- 
dani v zavod ali drugo družino. 

Pravico do delnega plačila oskrb- 
nine v socialnih zavodih ali drugih 
družinah imajo odrasli občani, ki 
imajo lastne dohodke (pokojnino, in- 
validnino, rento), pa ne dosegajo 
zneska polne oskrbnine v zavodu ali 
pri drugi družini. 

Za svoje lastne potrebe si smejo 
oskrbovanci pridržati od svojih do- 
hodkov mesečno največ 1500 din. 

12. člen 
Učencem v gospodarstvu in izre- 

dno nadarjenim učencem v srednjih 
šolah ,ki imajo stalno bivališče v ob- 
čini Litija, pristojni organ lahko do- 
deli stalno ali občasno pomoč za šV- 
lanje pod pogojem, da sami ali tisti, 
k5 so jih dolžni preživljati, nimajo 
potrebnih sredstev za šolanje. Višino 
podpore določi pristojni organ glede 
na gmotno stanje učenca oziroma ti- 
stih, ki so ga dolžni preživljati, in 
sicer od 8000 dO 15.000 dinarjev. V 
izjemnih primerih lahko pristojni 
organ dodeli za tiste učence, ki bi- 
vajo v internatih, tudi podporo za 
šolanje do višine oskrbnine v inter- 
natu. 

13. člen 
Podpora za šolanje se dodeljuje 

za čas, ki je potreben, da učenec do- 
vrši šolanje. Podpora za šolanje se 
izplačuje tudi med počitnicami. 
Učencem, katerim se podpora za šo- 
lanje dodeli v višini oskrbnine inter- 
nata, se ta podpora med počitnicami 
izplačuje samo do polovičnega 
zneska. 

14. člen 
Pravico do te podpore Izgubi uče- 

nec, ki izkaže slab učni uspeh in 
učenec, ki pridobi štipendijo ali se 
izboljša gmotno stanje njemu ali ti- 
stemu, Id ga je dolžan vzdrževati. 

15. člen 
Enkratna družbena pomoč se lah- 

ko prizna osebi, ki je trenutno zašla 
v težak gmotni položaj do največ 
30.000 dinarjev. 

16. člen 
Rejnina se določi od 8000 do 

15.000 dinarjev mesečno. V izjemnih 
primerih pa se lahko določi rejnina 
mesečno do 20.000 dinarjev, vendar 
mora organ, pristojen za odločanje, 
odločbo posebno utemeljiti. 

17. člen 
Postopek~-ep priznanje pravice do 

družbene pomoči po tem odloku se 

začne na predlog upravičene stranke 
ali po uradni dolžnosti. 

18. člen 
Postopek za dodelitev družbene 

pomoči vodi oddelek za splošne za- 
deve in družbene službe skupščine 
občine Litija. Vloge za dodelitev 
družbene pomoči se vlagajo pri od- 
delku za splošne zadeve in družbene 
službe ali pri krajevnih uradih. 

Pristojni organ lahko zahteva od 
prosilca podpore, da predloži mne- 
nje krajevne skupnosti ali kake dru- 
ge krajevne organizacije o upraviče- 
nosti do prejemanja družbene po- 
moči. • 

19. člen 
Zoper odločbo o priznanju, pre- 

nehanju ali spremembi družbene po- 
moči je dovoljena pritožba v 15 dneh 
po prejemu odločbe na svet za so- 
cialno varstvo skupščine občine Li- 
tija. 

20. člen 
Pismena odločba o dodelitvi druž- 

bene pomoči mora vsebovati tudi 
določilo, da koristnik te pomoči ta- 
koj sporoči spremembo okoliščin, ki 
so bile podlaga za dodelitev družbe- 
ne pomoči in opozorilo, da se mora- 
jo neupravičeno prejeti zneski po- 
moči vrniti. 

21. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-33/63-1/1. 
Datum: 21. junija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Litija: 

Stane Volk L r. 

344 
Na podlagi 162. člena statuta ob- 

čine Litija je skupščina občine Li- 
tija na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 21. junija 
1965 sprejela 

ODLOK 
o priznavalninah. 

1. člen 
Borcem, aktivistom NOB, interni- 

rancem, zapornikom, udeležencem 
španske državljanske vojne (špan- 
skim borcem), ki jim je posebna 
doba priznana v dvojnem trajanju, 
in predvojnim političnim revolucio- 
narjem, se lahko prizna priznaval- 
nina. 

Priznavalnina se lahko dodeli tu- 
di zakoncu, otrokom ali staršem po- 
kojnih oseb, navedenih v 1. odstav- 
ku tega člena, če jih je pokojni pre- 
življal. 

2. člen 
Priznavalnina se lahko dodeli sa- 

mo upravičencem iz prejšnjega čle- 
na, ki stalno prebivajo na območju 
občine Litija. 

3. člen 
Priznavalnina je lahko: stalna, 

občasna in enkratna. 

4. člen 
Občasna ali enkratna priznaval- 

nina se dodeli osebam iz 1. člena 
odloka, ki so zaradi objektivnih raz- 
logov v takem stanju, da so nujno 
potrebne občasne ali enkratne ma- 
terialne pomoči. 

5. člen 
Postopek za dodelitev priznaval- 

nine uvede upravičenec ali organiza- 
cija ZB pri oddelku za splošne za-* 
de ve-in družbene-službe skupščine 
občine Litija. 

6. člen 
O dodelitvi priznavalnine, vrsti in 

višini sklepa komisija za zadeve bor- 
cev in invalidov NOV na podlagi 
pravilnika o kriterijih za dodelje- 
vanje priznavalnine. 

7. člen 
Komisija za zadeve borcev in in- 

validov NOV se pooblasti, da izdela 
pravilnik o kriterijih za dodeljevanje 
priznavalnine, ki je sestavni del tega 
odloka. 

✓ 8. člen 
S spremembo pogojev, zaradi ka- 

terih je bila upravičencu dodeljena 
priznavalnina, se ta poveča, zmanj- 
ša ali ukine. 

Spremenjeni pogoji se upoštevajo 
od prvega dne v naslednjem mese- 
cu, ko so nastali. 

S smrtjo uživalca priznavalnine 
se le-ta ustavi. 

9. člen 
Odločbo o dodelitvi, zavrnitvi ali 

ukinitvi priznavalnine izda oddelek 
za splošne zadeve in družbene službe 
skupščine občine Litija po sklepu 
komisije iz 6. člena odloka. 

10. člen 
Zoper odločbo, ki jo izda organ 

iz 9. člena, je dovoljena v roku 15 
dni po prejemu pritožba na skupščino 
občine Litija. 

11. člen 
Priznavalnina se izplačuje od pr- 

vega naslednjega meseca, ko je bila 
vloga vložena. 

12. člen 
V primeru, da upravičenec do pri- 

znavalnine nima pravice do zdrav- 
stvenega varstva iz drugih naslovov, 
se mu lahko prizna zdravstveno var- 
stvo na podlagi prejemajoče prizna- 
valnine. 

13. člen 
Finančna sredstva za priznaval- 

nine in zdravstveno varstvo se za- 
gotavljajo v proračunu občine Li- 
tija. 

14. člen 
Komisija za vprašanja borcev in 

invalidov NOV mora o svojem delu 
najmanj enkrat letno poročati ob- 
činski skupščini. 

J5. člen 
Upravičenci, ki že prejemajo pri- 

znavalnino in še nimajo priznane po- 
sebne dobe po 1. členu tega odloka, 
morajo predložiti dokazila o prizna- 
nju posebne dobe najkasneje do 31. 
decenibra 1965. Kdor do roka po tem 
členu ne bo predložil zahtevanega 
dokazila, se mu priznavalnina z 31, 
decembrom 1965 ustavi. 

16. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dai 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-32/63-1/1. 
Datum: 21. junija 1965. 

Podpredsednik skupščini 
občine Litija: 

Stane Volk L c. 
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345 
Na podlagi 9. točke odloka o na- 

činu formiranja cen in obračunava- 
nja razlik v cenah (Ur. list SFRJ, St. 
34/65) in 324. ter 125. člena statuta 
občine Ljubljana-Siška je skupščina 
občine Ljubljana-Siška na izredni 
seji obeh zborov z ločenim glasova- 
njem dne 28. julija 1965 sprejela na- 
slednjo. 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah za določeno 

vrste kuriva. 

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

I. 
2. Maloprodajne cehe za kurivo se 

lahko oblikujejo do naslednjih naj- 
višjih zneskov: 

a> premog: 
din/t 

Trbovlje: 
— kosi 13.900 
— kocke 13.300 
— oreh 12.600 
— grah 11.900 

Zagorje: 
— kosi 14.000 
— kockev 13.800 
— oreh 12.900 
— grah 12.>J0 

Senovo: 
— kosi 15.400 
— kocke 15.000 
— oreh 14.300 
— grah 13.900 

Mota na — Zabukovlca: 
— kosi 19.800 
— kocke 19.000 
— oreh 18.400 
— grah 16.300 

Laško; 
— kosi 19.500 
— kocke 18.700 
— oreh 17.500 
— grah' 16.200 

Kočevje: 
— kosi 14.500 
— kocke 13.800 
— oreh 13.100 
— grah 11.400 

Banoviči: 
— kosi e 18.400 
— kocke 18.000 
— oreh 17.500 
— grah 16.300 

Velenje: 
— kosi 10.300 
— koehe 9.700 
— oreh 9.200 
— grah 8.700 

Kanižnrica: 
_ kosi 16.200 
— kocke 14.000 
— oreh 13.700 
— grah 12.400 

b) drva: 
din/prm 

— trdi listavci I. klase 10.800' 
— trd; Jist-Tvci 11. klase 9.900 
— trrti li.stavci I1L klase 8.700 
— sečenice 6.900 

V navedenih maloprodajnih cenah 
je vključen maloprodajni prometni 
davek v višini 20 "/o pri drvih za 
kurjavo in 8 '/o pri premogu. 

П. 
3. Za kršitve predpisov iz Mena 

2. te odredbe se uporabljajo dolo- 
čila 107. člena uredbe o trgovanju 
trgovskih podjetij In trgovin v zvezi 
s 1. členom zakona o prometu blaga 
in trgovskih storitvah (Ur. list SFRJ, 
št. 18/65). 

III. 
4. Ta odredba začne veljati z 

dnem objave v Glasniku. 

Številka: 1/1-38-32/65. 
Datum: 28. julija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška: 

Mirko Damjan 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

346 
Na podlagi prvega odstavka 9. 

točke odloka o načinu oblikovanja 
cen in obračunavanju razlike v a - 
nah (Ur. list SFRJ, št. 33/65) in 120. 
člena statuta občine Zagorje ob Savi 
je skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zb6ra 
delovnih skupnosti dne 29. julija 1965 
sprejela 

ODREDBO 
o najvišjih maloprodajnih cenah za 
moko, kruh, sladkor, olje, mleko, 
sveže meso irt premog na območju 

občine Zagorje ob Savi 

1. točka 
Za spodaj navedene proizvode ve- 

ljajo naslednje najvišje maloprodaj- 
ne cene: 

din/kg 
238 
189 
143 
214 
169 
135 

61 

2 to?ka 
NajvlSje nunuiiiodajne cene za 

proizvode pod točko 1. odredbe ve- 
ljajo z dnem 30. julija 1965. t 

3. točka 
Prednja odredba začne veljati na- 

slednji dan po objavi v Glasniku, 
uporablja pa se z dnem 30. julija 
1965. 

Številka: 38-6/65. 

Datum: 29. julija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Brane Vipotnik 1. r. 

Moka tip B 400 
Moka tip B 600 
Moka tip B 1000 д 
Moka tip C 400 
Moka tip C 600 
Moka tip C 1000 
Otrobi 

Kruh beli — t. 400 
Kruh polbeli — t. 600 
Kruh črni«.— t. 1000 
Zemlje 

Sladkor — kristal 
Sladkor — kocke 

Olje odprto 
Olje vstekleničeno 

Mleko 

Govedina L vrste 
Govedina II. vrste 
Svinina — meso 
Svinina — slanina 
Teletina 
Perutnina 

Premog 

200 
166 
136 
22 

266 
296 

din/l 
468 
502 

din/l 
145 

din/kg 
1400 

900 
1200 

550 
1500 
1200 

din/t 
11.160 

347 
Na podlagi drugega odstavka 9. 

točke odloka o načinu oblikovanja 
cen in obračunavanju razlike v ce- 
nah (Ur. list SFRJ, št. 33/65) In 120. 
člena statuta občine Zagorje ob Savi 
je skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 29. julija 1965 
sprejela 

ODREDBO 
o najvišjih maržah v maloprodaji za 
riž, jedilno sol, jedilne masti, mesne 
izdelke, kavo, začimbe in Južno sadje. 

1. točka 
Za spodaj navedene proizvode ve- 

ljajo naslednje najvišje marže (od- 
stotek najvišje marže prodajalca na 
drobno): 

rlž — pakiran 
riž — nepakiran 
jedilna sol 
jedilne masti 
mesni izdelki 
kava 
začimbe ^ 
banane 
južno sadje 

11 •/• 
11«/« 
15 V« 
12 Ve 
17»/. 
15«/» 
20 •/• 
35°/» 
25«/» 

Dosedanje marže ostalih prehram- 
benih proizvodov ostanejo neizpre- 
menjene. 

2. točka 
Najvišje marže v maloprodaji za 

proizvode, navedene v prvi točki od- 
redbe, veljajo z dnem 30. julija 1965. 

3. točka 
Prednja odredba začne veljati na- 

slednji dan po objavi v Glasniku, 
uporablja pa se z dnem 30. julija 
1965. 

Številka: 38-6/65. 
Datum: 29. julija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi; 

Brane Vipotnik i. r. 
 N, 

VSEBINA 
81 Odlok o določitvi tarife za odvoz 

smeti ter odpadkov m o uporabi Jav- 
nih odlagališč komunalnemu podjetju 
»Snaga«, Ljubljana. 

82 Odlok o določitvi tarife komunalnemu 
podjetju »Mestna plinarna«, Ljubljana. 

83 Odlok o določitvi tarife za uporabo 
toplotne energije. 

84 Odlok o določitvi cen za potroSeno 
vodo In uporabo kanalizacije (preči- 
ščeno besedilo). 

85 Odlok o določitvi in plačevanju akon- 
tacije na nove stanarine In najemni- 
ne na območju Ljubljane. 

86 Odlok o določitvi tarif v mestnem 
potniškem prometu. 

343 Odlok o družbeni pomoči občine Li- 
tija. 

344 Odlok o priznavalninah občine Litija. 
345 Odlok o maloprodajnih cenah za do- 

čene vrste kuriva občine Ljubljana- 
S13ka. 

346 Odredba o najvišjih maloprodajnih 
cenah za moko, kruh. sladkor, olje, 
mleko, sveže meso in premog občine 
Zagorje ob Savi. 

347 Odredba o najvišjih maržah v malo- 
prodaji za rlž, jedilno sol, jedilne ma- 
sti. mesne Izdelke, kavo, začimbe in 
Južno sadje občine Zagorje ob Savi. 
Vabilo na 7. skupno sejo obeh zborov 
skupSčine občine Grosuplje. 

Za pakiranje slndkorja je dopust- 
no največ povečanje do 8 dinarjev. 

VABILO 

na 7. skupno sejo obeh zborov skupščine 

občine Grosuplje 

Na podlagi 113. člena statuta občine Grosuplje (Glasnik, uradni vest- 
nlk okraja Ljubljana št. 39/64) 

sklicujem 

7. skupno sejo obeh zborov skupščine občine Grosuplje, ki bo v sredo, 
4. avgusta 1965 ob 15. uri v sejni sobi skupščine občine Grosuplje. 

Predlagam naslednji dnevni red; 

1. Poročilo o šolstvu v občini Grosuplje. 

2. Odredba o maloprodajnih cenah in maržah za prehrambene pro- 
izvode. 

3. Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih upravnih taksah. 

4. Odločanje o pritožbi ravnatelja Dekliškega vzgajališča Višnja gora 
zoper sklep o razrešitvi dolžnosti ravnatelja. 

5. Odgovori na vprašanja odbornikov. 

Vsak odbornik ima pravico predlagati spremembo ali dopolnitev 
dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost prijavite v pisarni skupščine občine Grosuplje- 

Številka; 1/1-s\. 
Datum; 30. julija 1965. 

^ Predsednik skupščine občine Grosuplj®' 
Ivan Ahliu L r. 


