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Na podlagi ^^člena temeljnega 
Zakona o ugotovitvi vrednosti sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in poslov- 
"ih prostorov (Ur. 1. SFRJ št. 34/65), 

Člena zakona o mestih, ki šb raz^- 

beljena na občine (Uradni list SRS 
11/64) in 27. ter 50. člena statuta 

mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) Je 
testni svet na 6. redni seji dne 30. 7. 
'985 sprejel odlok o določitvi in pla- 
čevanju akontacije na nove stanarine 
ln najemnine na območju mesta 
Ljubljane ih na 7. redni seji dne 
J2. 8. 1965, odlok o spremembi od- 
'0ka o določitvi in plačevanju akon- 
tacije na nove stanarine in najem- 
nine na območju mesta Ljubljane, 
*ako da se prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
0 floločUvi Izplačevanju akontacije 

na nove stanarine in najemnine 
na območja mesta Ljubljane 

1. člen 
Nosilci stanovanjske pravice so 

^0lžni plačevati od 1. avgusta 1965 
^alje akontacijo na novo stanarino, 

se doloČK na podlagi temeljnega 
Zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
Prostorov. 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

Jtoloči tako, da se stanarina, ki je 
bila v veljavi na dan JL jiilijn IflBB, 
fornnoa s koeficientom povečanja 
stanarine glede na leto izgradnje in 
kategorijo stanovanj, ln sicer: 

— za stanovanja, dograjena do 
decembra 195в^-зе uporabi koefi- 

Clent 2,10 Г ' 
— za stanovanja, dograjena v letu 

1960, se uporabi koeficient 1,80; 
— za stanovanja, dograjena v letu 

®в1, se uporabi poeflclent 1,60; 
— za stanovanja, dograjena v letu 

(i-. se uporabi koeficient 1,40; 
— za stanovanja, dograjena v letu 963, se uporabi koeficient 1,20; 

. za stanovanja, dograjena v letu 
H se uporabi koeficient 1,00. 

3. člen 
. 2a stanovanja, za katera do uve- 
Javitve tega odloka stanarina ni bila 
počena z odločbo pristojnega orga- 

ai ampak so nosilci stanovanjske 
avice plačevali akontacije, se akon- 

tacija na nove stanarine določi tako, 
da se kot osnova za določitev akonta- 
cije vzame dosedanja akontacija, na 
katero se uporabi ustrezni koeficient 
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 stano- 
vanje. 

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, ki je bil 
v konkretnem primeru uporabljen. 

> 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 obra- 
čuna v tekočem mesecu po" izdaji 
prej navedene odločbe. Ce je nosilec 
stanovanjske pravice plačal nižjo 
akontacijo od novo določene stanari- 
ne, mora izkazano razliko doplačati 
najkasneje v roku 3 mesecev od dne- 
va, ko prejme odločbo o novi stana- 
rini. 

7. člen 
Sredstva, ki predstavljajo razliko 

med dosedanjimi stanarinami in 
akontacijo na nove stanarine, dolo- 
čeno s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati v skladu s sprejetim pred- 
računom dohodkov ln izdatkov sta- 
novanjske hiše za leto 1965. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 

Številka: 010-057/65 
Datum: 12. avg. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tepina, l. r. 

8. člen 
Določbe tega odloka se uporablja- 

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

9. člen 
Eventuelno preveč plačane na- 

jemnine oziroma stanarine bodo hiš- 
ni sveti, lastniki stanovanjskih hi9 
ali posameznih stanovanj, oziroma 
organizacije ali organi, ki upravljajo 
s Tiišami obračunali pri najemninah 
za mesec september 1965. 

90 
Na podlagi 7. člena zakona o obre- 

stih od gospodarskih skladov (Urad. 
Ust FLRJ št. 8/61, 13/63 ln SFRJ 
št. 15/65 ter 35/65), 1. In 2. člena za- 
kona o obrestnih merah za obresti od 
gospodarskih skladov (Ur. Ust SFRJ 
št. 35/65), 3. člena zakona o ifiestih, 
ki so razdeljena na občine (Uradni 
Ust SRS št. 11/64) ln 27. ter 47. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38 64) je Mestni svet na 6. redni 
seji dne 30. julija 1965 sprejel 

ODLOK 
o obračunavanju in plačevanju 

obresti od poslovnega sklada 
komunalnih gospodarskih organizacij, 
ki imajo pomen za mesto Ljubljana 

1. člen 
Komunalne gospodarske organiza- 

cije: Mestna plinarna. Mestni vodo- 
vod, Snaga, Javna razsvetljava, Rast, 
Zale, Varnost ln Toplarna — obrat 
za proizvodnjo toplotne energije — 
obračunavajo obresti od poslovnega 
sklada po obrestni meti 4 "h. 

2. člen 
Komunalne gospodarske organiza- 

cije: Elektro Ljubljana, Mestna ka- 
nalizacija, Uprava trgov ln Kino- 
podjetje Ljubljana obračunavajo 
obresti od poslovnega sklada po ob- 
restni meri 2 %. 

3. člen 
Ljubljana-transport — ekonomska 

enota mestni potniški promet — je 
oproščena obračunavanja ln plačeva- 
nja obresti od poslovnega sklada. 

4. člen 
Komunale gospodarske organiza- 

cije, naštete v 1. in 2. členu tega od- 
loka, obračunavajo in plačujejo obre- 
sti od poslovnega sklada od 1. avgu- 
sta 1965 dalje. Obračunane obresti 
so dohodek mestnega sklada za ko- 
munalno izgradnjo v Ljubljani. 

Mestni sklad za komunalno iz- 
gradnjo v Ljubljani uporabi tako 
pridobljena finančna sredstva samo 
za kreditiranje Izgradnje in obnove 

delovnih sredstev tistih komunalnih 
gospodarskih organizacij, ki obraču- 
navajo in plačujejo obresti od po- 
slovnega sklada po tenj odloku. 

5. člen 
Obresti od poslovnega sklada ko- 

munalnih gospodarskih organizacij 
Iz 1. in 2. člena tega odloka se za 
obdobje od 1. januarja do 31. julija 
1965 obračunavajo in plačujejo po 
določilih odloka o obračunavanju in 
plačevanju obresti od poslovnega 
sklada komunalnih gospodarskih or- 
ganizacij, ki imajo pomen za mesto 
Ljubljana, objavljenem v Glasniku 
št. 14 z dne 23". marca 1965. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 

Številka: 010-058/65 
Datum: 30. jul. 1965 

Predsednik 
mestnega syeta Ljubljana 

W Ing. Marjan Tepina. I. r. 
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Na podlagi 7. člena zakona o 

obrestih od gospodarskih skladov (Ur. 
list FLRJ št. 8/61, 13/63 in SFRJ 
št. 15/65 ter 35/65), 7. člena zakona o 
obrestnih merah za obresti od gospo- 
darskih skladov (Uradni Ust SFRJ 
št. 35/65), 3. člena zakona o mfestih, 
ki so razdeljena na občine (Ur. 1. 
SRS št. 11/G4) ln 27. ter 47. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38/64) je Mestni svet na 6. redni 
seji dne 20. julija 1965 sprejel 

ODLOK 
o obračunavanja in plačevanja 
obresti od poslovnega sklada 

komunalnih gospodarskih organizacij 
ilvilake stroke mesta Ljubljane 

1. člen 
Trgohlad, živilski kombinat »Ži- 

to«, Ljubljanske mlekarne in Pekama 
Center obračunavajo obresti od po- 
slovnega sklada po obrestni meri 2 %, 

2. člen ' 
Komunalne gospodarske organiza- 

cije živilske stroke, naštete v 1. členu 
tega odloka, obračunavajo in plaču- 
jejo obresti od poslovnega sklada od 
L avgusta 1865 dalje. Obračunane 
obresti so dohodek mestnega sklada 
za komunalno Izgradnjo v Ljubljani. 

Mestni sklad za komunalno iz- 
gradnjo v Ljubljani uporabi teko pri- 
dobljena finančna sredstva samo za 
krediUranje izgradnje in obnove d»- 
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lovnih sredstev tistih komunalnih 
gospodarskih organizacij živilske 
stroke, ki obračunavajo in plačujejo 
obresti od poslovnega sklada po tem 
odldku. 

3. ilen — 
Obresti od poslovnega sklada ko- 

munalnih gospodarskih organizacij 
živilske stroke iz 1. člena lega odloka 
te za obdobje od 1. januarja do 
31. julija 1965 obračunavajo in, pla- 
čujejo po določilih odloka o obraču- 
navanju in plačevanju obresti od 
poslovnega sklada: komunalnih go- 
spodarskih organizacij, ki imajo po- 
men za moeto Ljubljana, objavlje- 
nem v Glasniku št. 14 z dne 23. mar- 
ca 1963. 

-i - 4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku. , „ 
Številka: 010-059/65 
Datum: 30. juL IMS 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tepina, 1. r. 

П v. 
< POPRAVEK 

odloka o določitvi in spremembi 
imen ulic ter cest na območju 

.. Ljubljane 
1. člen odloka o določitvi in spre« 

membi imentilic ter cest na območju 

Ljubljane, objavljen v Glasniku 
fit. 34/65, se pravilno glasi: 

1 člen 
Nova ce«ta, ki bo potekala od Uli- 

ce Pohorskega, bataljona proti vzho- 
du za vrtovi hiš ob Tumerjevi ulici 
do prve zgradbe v tej ulici, nato pa 
proti ..jugu, med predvidenimi stano- 
vanjskimi stolpiči preko Hubadove 
ulice do Tolstojeve, kjer bo izhod na 
Titovo cesto, se imenuje 

tr. . Sarhova ulica. 

Številka: 010-050/65 
Datum: -13. avg. 1965 

lx tajništva mestnega sveto 

POPKAVEK 
: odloka o Javnem redu In mirt 

na območju mesto Ljubljane 
' V 3. členu, točki 1, odloka o j*' 
nem redu in mini na območju тпе*' 
Ljubljane, objavljenem v Glasni!'' 
it. 30/65, je pri tiskanju nastala o*1 

paka; pravilno se glasi: 
3. člen 

Prepovedano je: i 
1. motiti javne shode, zborovanj* 

sestanke in druge javne prirediti' 
Številka: 010-041/65 
Datum; 13. avg. 1965 

Is tajništva mestnega svet« 

OBČINSKE SKUPSCINE 

obCina 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

354 
Na podlagi 3. člena temeljnega 

zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Urad. list SFRJ št. 34/65), 
8. člena zakona o mestih, ki so raz- 
deljena na občine (Uradni list SRS 
št. 11/64) M 324. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška, z dne 15. 4. 1964, je 
skupščina občine Ljubljana-Siška na 
Izredni seji obeh zborov z ločenim 
glasovanjem dne 28. julija 1965 spre- 
jela sklep, da se izda 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odlokov 

Mestnega sveta Ljubljana o določitvi 
in plačevanju akontacije na nove 

stanarine in najemnine na območju 
mesta Ljubljana sa območje občine 

Ljubljana-Siška, ki leži Izven 
mestnega območja 

1. člen 
Veljavnost odlokov o določitvi in 

plačevanju akontacije na nove stana- 
rine in najemnine, ki jih bo sprejel 
Mestni svet mesta Ljubljana na pod- 
lagi 3. člena temeljnega zakona o ugo- 
tovitvi vrednosti stanovanjskih hiS, 
stanovanj in poslovnih prostorov (Ur. 
list SFRJ št. 34/65), se razširi na ob- 
močje občine Ljubljana-Siška, ki leži 
izven mestnega območja, tako da 
bodo ti odloki začeli hkrati veljati 
na celotnem območju občine Ljub- 
ljana-Siška. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 

' Številka: 1/1-36-9/65 , 
Datum: 28. julija 1965 

Podpredsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 
Mirko Damjan, 1. r. i 
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fia podlagi 10. člena uredbe o oblikovanju cen in obračunavanju raz- 

like v cenah (Ur. list SFRJ št. 33/65) in po pooblastilu skupščine občine 
Ljubljana-Siška, z dne 28. julija 19G5, na osnovi 235. in 324. člena statuta 
občine Ljubljana-Siška ter na priporočilo Mestnega sveta Ljubljana o 
vekiajevanju cen in marž z dne 12. avgusta 1965, izdaja svet za trgovino 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

ODREDBO 
o najvišji ravni cen in o najvišjih maržah v prometu na drobno 
sa določene živilske proizvode ter o najvišjib cenah za premog 

In drva za kurjavo v prodaji na drobno 

1. člen 
S to odredbo se za prodajo na območju občine Ljubljana-Siška določa: 
a) višina, do katere se lahko oblikujejo maloprodajne cene za moko, 

kruh, sladkor, jedilno olje, mleko, premog in drva za kurjavo v prodaji 
na drobno, 

b) višina marže v prometu na malo za riž, sol, kavo, začimbe, južno 
sadje in osnovne proizvode živilske industrije. 

1. maloprodaje cene: 
2. člen 

Maloprodajne cene za moko in kruh se lahko oblikujejo do nasledjih 
najvišjih zneskov: 

— pšenična moka »B« 1000 
pšenična moka »B« 600 
pšenična moka >B< 400 

— pšenična moka »C« 1000 
pšenična moka >C« 600 
pšenična moka »C« 400 

t— ržena moka 1250 
ržena moka 950 

— kruh iz pšenične moke 1000 
kruh Iz pšenične moke 600 
kruh iz pšenične moke 400 

140 din/kg 
188 din/kg 
238 din/kg 
130 din/kg 
164 din/kg 
216 din/kg 
164 din/kg 

188 din/kg 
136 din/kg 
170 din/kg 
200 din/kg 

■ _ 3. člen 
Maloprodajne cene za sladkor in jedilno olje se lahko oblikujejo ^ 

naslednjih najvišjib zneskov: 
— za sladkor v kristalu 255 din/kg 
— za sladkor v kockah 290 din/kg 
— za jedilno olje rinfuza 468 din/kg ^ 
— za jedilno olje v steklenicah 1/1 502 din/kg 

4. člen 
Maloprodajna cena za sveže pasterizirano mleko najmanj 3,3 % tol^ 

V steklenicah 1/1 litra sme znašati največ 140 din/liter. 
Dostava mleka na dom znaša do 10 dinarjev za steklenico. V tej co^ 

je upoštevana višja odkupna cena od proizvajalca, in sicer 5 dinarjev ^ 
litra nad minimalno odkupno ceno za kravje mleko. 

5. člen 
Maloprodajne cene za kurjavo se lahko oblikujejo do naslednjih ne) 

višjih zneskov: 
a) premog: 
Trbovlje 

Zagorje 

Senovo 

•■'V 

Montana-Z-^^kovica 

Laško 

Kočevje 

Banoviči 

2i vinice 

Kakanj 

Zenica 
Pri polkilogramskih štrucah se navedene cene lahko povečajo za 2 din 

pri kilogramu. 

— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

t 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
r- grah 

— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

— kosi 
— kocke 
— oreh 
— oreh 

— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

— kosi 
— kocke 
— oreh 

— kosi 
— kocke 
«— oreh 
— grah 

• 
— kosi 
— kocke 

12.600 din/tona 
12.100 din/tona 
11.500 din/tona 
10.900 din/tona 

12.700 din/tona 
12.500 din/tona 
11.800 din/tona 
11.500 din/toda 

14.000 din/tona 
13.600 din/tona 
13.000 din/tona 
12.700 din/tona 

17.700 din/tona 
17.100 din/tona 
16.500 din/tona 
14.800 din/tona 

17.500 din/tona 
16.800 din/tona 
15.800 din/tona 
14.600 din/tona 

13.200 din/tona 
12.600 din/tona 
12.000 din/tona 
10.500 din/tona 

16.500 din/tona 
16.100 din/tona 
15.700 din/tona 
14.900 din/tona 

16.800 din/tona 
16.200 din/tona 
15.800 din/tona 

18.200 din/tona 
17.700 din/tona 
16.200 din/tona 
15.500 din/tona 

17.300 din/tona 
16.600 din/tona 
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Ugljevik 

Velenje 

Kanižarica 

b) Drva 
— trdi listavci 
•— trdi listavci 
— trdi listavci 

— sečenice 

— oreh 
— grah 

■ — kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

«4- kosi 
—■kocke 
— oreh'' 

■— grah ■" 

! i kosi 
— kocke 
— oreh 

.-t grah 

I. klase 
II. klase 

m. klase 

te.000 din/tona 
- 19.500 din/tona 

16,100 din/tona 
14.800 din/tona 
12.600 din/tona 
12,000 din/Wne 

- ■1 4-.t w 
0.300 din/totia 
8.800 din/tona •' 
8.300 din/tona ' 
7.900 din/tona 

\ r 
14.700 din/tona 
13.600 din/tona 
12.500 din/tona 
11.400 din/tona 

8.900 din/pr. m 
8.100 dln/pr. m 
7.100 din/pr. tn 
5.800 din/pr. m 

— suhomesnati izdelki 
— mesne konserve 
— jedilne maščobe 
— testenine 

III. Kazenske določbe: 

20 % 
17 % 
10% 
15% ЈЖГ1 

, |4jt .,-4 ■ 
7. člen 

Za kršitev predpisov te odredbe se uporabljajo določila 107. člena 
" be o trgovanju trgovskih podjetij in trgovinah, v zvezi s 1. členom 
Zciivuna o prometu in trgovskih storitvah (Ur. 1. SFRJ št. 16/65). 
IV. končne določbe; 

8. člen 
Na podlagi pooblastila skupščine občine Ljubljana-Siška z dne 28. ju- 

lija 1965, se s to odredbo korigirajo in dopolnjujejo cene in marže, 
določene v začasni odredbi občine Ljubljana-Siška o maloprodajnih 
cenah za določene vrste kuriva (Glasnik št. 36/345 z dne 3. avgusta 1965). 

9. člen ^ 
Ta odredba velja od 16. avgusta naprej. 
Številka; 1/1-38-32/65. 
Datum: 13. avgusta 1965. 

Predsednik 
sveta za trgovino 

skupščine občine Ljubljana-Siška 
Ađolf Smid, 1. r. 

' • 2. člen 
Za vse oetalo, kar ni določeno t 

tem odlokom, se uporabljajo določila, 
ki so predpisana a temeljnim zako- 
nom o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic in republiškim za- 
konom o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka; 4/1-421-05/65 
Datum: 28. julija 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Širok, L r. 

V maloprodajnih cenah za kurjavo ni «ajet republiški prometni davek 
v višini 2 % in občinski prometni davek в %л 
II. Marže: , 7 - 

6. člen 
Trgovske in druge delovne organizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 

živil na malo, lahko zaračunavajo maržo na nabavno ceno- do naslednjih 
najvišjih stopenj: 

— sol 12 % 
— kava sCirova in pražena ' 15 % 
— riž 15% ' l' ' - ' fi 
— začimbe 20% ' ■ . ,< 
— južno sadje: 

banane 20 % neto 
ostalo 15 % neto 

Neto marža predstavlja razliko v ceni med nabavno ceno prodajalca 
na drobno, povečano za zavisne stroške in težo embalaže (v primerih, 
ko je sadje nabavljeno v embalaži bruto za neto, prodaja pa 'se neto), 
in maloprodajno ceno, po kateri se prodaja sadje potrošnikom. 

Kljub zgoraj določeni maloprodajni marži se maloprodajna cena ne 
."■sme povečati za več kot 55 % v odnosu na nabavno ceno franke jugomeja. 

3S7 
Na podlagi IV. točke odloka o 

premijah za kravje mleko v letu 1965 
(Ur. 1. SRS št. 20/65) in 169. člena sta- 
tuta občine Vrhnika je Skupščina ob- 
čine Vrhnika na seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti dne 
28. julija 1965 sprejela 

ODLOK 
o premiji za kravje mleko 

v letu 1965 

1. člen 
Iz občinskega proračuna se bo v 

letu 1965 izplačevala premija za sve- 
že kravje mleko v višini 10 dinarjev 
za 1 liter svežega kravjega mleka, 
prodanega neposrednim potrošnikom, 

2. člen 
v Premij^ 10 dinarjev za 1 liter sve- 

žega kravjega mleka se bo izplače- 
vala delovnim organizacijam ali 
obratom delovnih organizacij, za vsak 
liter svežega kravjega mleka, ki ga 
prodajo neposrednim potrošnikom v 
času od 1. junija 1965 do 31. decem- 
bra 1965. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka; 3/6-010-011/65 
Datum: 5. avg. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

' ' Franci Širok, l. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

356 
Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ št. 12/65) 2. odstavka 1. člena 
zakona o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic (Uradni list SRS 
žt. 22/65) in 9. točke 169. člena sta- 

tuta občine Vrhnika je skupščina ob- 
čine Vrhnika na seji občinskega zbo- 
ra in na seji zbora delovnih skupno- 
sti dne 28. julija 1965 sprejela 

ODLOK 
o prometnem davku od nepremičnin 

in pravic v občini Vrhnika 

1. člen 
Od odplačanega prenosa lastnin- 

ske pravice na nepremičnini in pra- 
vici se plačuje prometni davek po 
naslednjih stopnjah: 

Ce znaša davčna osnova 
nad 

100.000 
300.000 
500.000 
700.000 

1.000.000 
1,300.000 
1,600.000 
2,000.000 
2,500.000 

do 
100.000 
300.000 
500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 
2,000.000 
2,500.000 

5.000 + 
17.000 + 
31.000 + 
47.000 + 
74.000 + 

104.000 + 
137.000 + 
185.000 + 
250.000 + 

se plača 
5% 
6 % od dela 
7 % od dela 
8 % od dela 
9 % od dela 

10 % od dela 
11 % od dela 
12 % od dela 
13 % od dela 
15 % od dela 

na račun prometega davka 

os, nad 100.000 do 300.000 
os. nad 300.000 do 500.000 
os. nad 500.000 do 700.000 
os. nad 700.000 do 1,000.000 
os, nad 1,000.000 do 1,300.000 
os. nad 1,300.000 do 1,600.000 
os. nad 1,600.000 do 2,000.000 
os. nad 2,000.000 do 2,500.000 
os. nad 2,500.000 

1вв5 premijo za osnovno zdravstveno 
zavarovanje (premija kmetijskih pro- 
izvajalcev) in premijo za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje '(posebna 
premija kmetijskih proizvajalcev). 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
znaša 6,27 %, poeeba premija kme- 
tijskih proizvajalcev pa 4,23 % od 
katastrskega dohodka za leto 1965. 

2. člen »f: .; f .. ,, , ... 
Skupščina občine odvaja. pobrano 

premijo kmetijskih proizvajalcev na 
tekoči račun sredstev sklada za fi- 
nanciranje obveznosti osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev in peeebno pre- 
mijo kmetijskih proizvajalcev na te- 
koči račun sredstev sklada za finan- 
ciranje obveznosti iz razširjenega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev pri Komunalnem 
zavodu za socialno zavarovanje Ljub- 
ljana. 

S. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 8. 
členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev, ki 
se mora po 19. členu zakona kriti s 
prispevkom iz proračuna skupščine 
občine, se določa na 30 % kot enot- 
no stopnjo. 

4. člen 
Morebitni primanjkljaj ali višek 

sredstev po zaključnem računu posa- 
meznega sklada za območje občine 
Vrhnika se upošteva pri predpisova- 
nju višine prispevka za leto 1966. 
Začasno se pa primanjkljaj pokriva 
iz sredstev proračuna občine. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi, v Glasniku. 

Številka; 4/1-190-07/65 
Datum; 28. julija 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Širok, l. r. 

358 
Na podlagi 18. in 19. člena zakona 

o zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Uradni list SRS 
št. 30/61) in 2. člena zakona za iz- 
vedbo odprave okrajev v SR Slove- 
niji (Uradni list SRS št. 10/65) ter 
9. točke 169. člena statuta občine 
Vrhnika je skupščina občine Vrhnika 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delovnih skupnosti dne 28. ju- 
lija 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi premije kmetijskih 

proizvajalcev in o določitvi dela 
prispevka, ki ga plača skupščina 

občine Vrhnika v sklad zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih 

proizvajalcev za leto 1963 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki Imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetijskih proizvajalcev zavaro- 
vane osebe, so dolžni plačati za leto 

3S9 
Na podlagi 2, odstavka 147. člena 

temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih in 169, člena statuta občine 
Vrhnika je skupščina občine Vrhnika 
na seji občinskega zbora In zbora de- 
lovnih skupnosti dne 28. julija 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o določitvi najnižje mesečne nagrade 
vajencev 

Odlok o določitvi najnižje meseč- 
ne nagrade vajencev se spremeni in 
dopolni tako, da se prečiščeno be- 
sedilo odloka glasi: 

ODLOK 
o določitvi najnižje mesečne nagrade 

vajencev 

1. člen 
Mesečne nagrade za vajence v de- 

lovnih organizacijah ne smejo biti v 
prvem letu manjše kot 50 % od po- 
vprečnega osebnega dohodka nekva- 
lificiranih delavcev v posamezni de- 
lovni organizaciji; 

v drugem učnem letu manjše kot 
65 % od povprečnega osebnega do- 
hodka nekvalificiranih delavcev V 
delovni organizaciji; 
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. v tretjem uCnem letu manjše kot 
89% od povprečnega osebnega do- 
hodka nekvalificiranih delavcev v 
delovni organizaciji, 

2. člen 
Mesečne nagrade vajencev v de- 

lovnih organizacijah, ki ne zaposlu- 
jejo nekvalificiranih delavcev in 
nagrade vajencev samostojnih obrt- 
nikov, ne smejo biti 

v prvem učnem letu manjSe od 
15.500 dinarjev, 

v drugem učnem letu manjSe od 
20.000 dinarjev, 

v tretjem učnem letu manjže od 
25.000 dinarjev. 

3. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta od- 

lok, preneha Veljati odlok o dolo- 
čitvi naj manjSe mesečne nagrade va- 
jencev (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana, it 54/62). 

4.. člen 
Ta odlok prične veljati od prvega 

dne prihodnjega meseca po objavi v 
Glasniku. < 

Številka; 3/3-010-012/65 
t Datum: 28. Julija 1965 . 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Širok, 1. r. 

-n , , -j I , 

360 
Na podlagi 3. točke 3. člena te- 

meljnega zakona o gozdovih (Urad. 
list FLRJ št. 16/61 in 11/65) in 32. čl. 
zakona o gozdovih (Urad. list SRS 
št. 30/61) je Skupščina občine Vrh- 
nika na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 28. julija 1965 
sprejela 

ODLOČBO: 
za semenske objekte se določijo 

naslednji sestoji: 

Številk* 
Semenski semenskega 
okoliš objekta 

Gosp. enota In edd. 
ali k. o. in pare. St. 

Povr. 
ha 

Nadm. 
vUUna 
v m , 

Drevesna 

VI 243 k. o. Zabočevo, 
pare. St. 1955-1958 

VI 244 k. o. Zabočevo, 
pare. St. 1982/1,2, 
1980/1,2 In 1981/1,2 

VI 254 k. o. Zabočevo, 
pare. št. 19ei/del, 
19e2/del 

VI 252 g. c. Bistra odd. 
9/c—del 

VI 253 g. c. bistra odd. 
1/b—del 

V 245 k. o. St. Vrhnika, 
pare. št. 1209/del 

Številka: 3/6-321-09/65 
Datum: 28. julija 1965 

12,23 600—650 Jelka (A.alba) 

16,37 750—800 Jelka (A. alba) 

7,23 

0,30 

0,97 

1,10 

560—700 Jelka (A. alba) 
Duglazija 
(P. menziesii) 
Duglazija 
(P. menziesii) 
Zeleni bor , 

530 

320 

400 (P. strobus) 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Širok, 1. r. 

VSEBINA 
89 Odlok o določitvi In plačevanju akon- 

tacije na nove stanarine in najemnine 
na območju mesta LjublJanft-(Preči- 
6ćeno besedilo) 
Odlok o obračunavanju In plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizačij, ki 
imajo pomen za mesto Ljubljano. 
Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij živil- 
ske. stroke mesta LJubljane. 
Popravek odloka o določitvi in spre- 
membi imen ulic ter cest na območju 
Ljubljane. ^ 
Popravek odloka o Javnem redu in 
miru na območju mesta LJubljane. 

354 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta o določitvi in pra^eva- 
niu akontacije na nove stanarine in 
najemnine na območju mesta Ljuo- 
Ijane za območje občine Ljubljana- 
Siška. ki leži izven mestnega ob- 
močja. 

90 

91 

92 

93 

355 Odredba o najvišji ravni cen in o naj- 
višjih maržah v prometu na drobno 
za določene živilske proizvode ter o 
najvišjih cenah za premog in drva za 
kurjavo v prodaji na drobno občine 
Ljubljana-Sidka. 

356 Odlok o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic občine Vrhnika. 

357 Odlok o premiji za kravje mleko v 
letu 1965 občine Vrhnika. 

358 Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skupščina občine 
v sklad zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev za 1. U£5 ob- 
čine Vrhnika. 

359 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi najnižje mesečne na- 
grade vajencev občine Vrhnika. 

360 Odločba o določitvi sestojev za se- 
menske objekte občine Vrhnika. 
Vabilo na 5. sejo obeh zborov skup- 
Sčlne občine Logatec. 

- VI BILO  

no 5. sefo obeh zborov skupščine občine Logatec 

Na podlagi 104. člena statuta občine Logatec 

/ sklicujem 
S. zasedanje občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti skupščine 
občine Logatec. 

Zasedanje bo v petek, dne 20. avgusta 1965 ob 15. nri v mali dvorani 
Narodnega doma v Dolenjem Logatcu. 

Pred prehodom na dnevni red ^predlagam razpravo in sklepanje 
o naslednjih zadevah: 

— določitev zapisnikarja (zapisnik overita predsednik OZ in pred- 
sednik ZDS), 

— ugotovitev sklepčnosti (poroča tajnik OS), 
— razprava in sklepanje o izvlečku iz zapisnika zadnjega zasedanja 

z dne 14. junija 1965, 
— interpelacije (odborniki lahko postavljajo vprašanja predsedniku 

skupščine, predsednikoma obeh zborov in predsednikom svetov 4 zadevah 
iz pristojnosti skupščine in njenih organov. 

Predlog dnevnega reda; 
1. Razprava In sklepa/je o predlogu odloka o zaključnem računu pro- 

računa občine Logatec za 1.1964. 
2. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi in plačevanju 

akontacije na nove stanarine in najemnine na območju občine Logatec. 
3. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o pooblastitvi stanovanj- 

skega sklada občine Logatec za izvršitev revalorizacije stanovanjskih hiš, 
stanovanj in poslovnih prostorov na območju občine Logatec, 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopol- 
nitvah odloka o občinskem prometnem davku v občini Logatec. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu odredbe o družbeni kontroli cen 
obrtnih storitev. 

6. Razprava in sklepanje o predlogu odredbe o spremembi in do- 
polnitvi odredbe o najvišjih maloprodajnih cenah v prometu na drobno. 

7. Razprava in sklepanje o določitvi količine žganja, ki ga smejo po- 
rabiti proizvajalci brez plačila prometnega davka. 

8. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic občine Logatec. 

9. Zdravstveni dom Zirl — določitev višje stopnje amortizacije za 
motoma vozila. 

10. Razprava in sklepanje o vlogah za vrnitev nacionaliziranih hiš. 
11. Razprava in sklepanje o predlogu komisije za prošnje in pritožbe 

glede vrnitve zaplenjenih parcel Ignacu Petkovšku iz Cest. 
12. Razprava in sklepanje o ukinitvi zdravstveno investicijskega 

sklada. 
13. Razprava in sklepanje o ukinitvi zdravstvenega centra Vrhnika. 
14. Informacija občinskega štaba za fluorografijo o odzivu prebival- 

stva na množično slikanje (od 12. julija do 16. julija 1965J. 
15. Imenovanje In financiranje komisije II. stopnje za dovolitev od- 

prave plodu. 
16. Personalne zadeve. 
17. Informacija o predvideni spremembi v organizaciji uprave občin- 

ske skupščine in zmanjšanja delovnih mest za 20 %. 
Vsak odbornik ima pravico ustno in pismeno predlagati spremembo 

ali dopolnitev dnevnega reda. \ 
Morebitno odsotnost je javiti skupščinski pisarni občinske skupščine. 
Zasedanje je javno in je dostopno vsem občanom. 

Številka: 06-4/65-1. 
Datum: 17. avgusta 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec: 

Otmar Oblak, 1. r. 


