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TIJA. LJUBLJANA — BEŽI- 
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LETO XII., ST. 40 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

CERKNICA 

371 
Na podlagi I.. II. in III. točke V. 

đela tarife prometnega davka (Urad- 
ni list FLRJ, št. 25/62 ter Uradni list 
SFRJ, št. 30/63, 24/64 in 29/64) z vse- 
mi poznejšimi spremembami in do- 
polnitvami ter 90. člena statuta obči- 
ne Cerknica je Skupščina občine 
Cerknica na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 25. av- 
gusta 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku na 
območju občine Cerknica (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 
32/64 in 13/65) se tarifa prometnega 
davka dopolni in se glasi: 

1. člen 
DEL — A PROIZVODI 

Panoga 313 — izkoriščanje gozdov. 
— od vseh gozdnih sortimentov, 

razen od drv 8000 dinarjev od 1 nv'. 
Opomba: 
1. Od gozdnih sortimentov, ki jih 

pooblaščena gospodarska organizaci- 
ja GG Postojna oddaja neposredno 
potrošnikom znaša davek od 1 nf1 

2000 dinarjev. 
2. Obveznost za plačilo davka na- 

stane: 
a) za davčne zavezance — kupce 

takrat, ko kupec odkupi (prevzame) 
gozdne sortimente; 

b) za davčne zavezance — proiz- 
vajalce takrat, ko je prodaja (izvrši- 
tev) gozdnih sortimentov izvršena. 

3. Zasebnik kot proizvajalec pla- 
ča davek tudi, kadar proda proizvo- 
de iz te tarifne številke drugemu za- 
sebniku. ki ni član njegove družine, 
ali jih kako drugače prenese v nje- 
govo last, podari, zamenja. Kadar 
proda zasebnik kot proizvajalec pro- 
izvode iz te tarifne številke gospo- 
darski zadrugi ali drugi organizaciji, 
državnemu organu in zavodu, mora 
kupec plačati davek, in sicer po stop- 
nji, ki velja za zasebnega proizvajal- 
ca v kraju, v katerem ta plačuje pro- 
metni davek. 

Izjemoma morajo zasebniki na- 
prej plačati prometni davek od tistih 
količin gozdnih sortimentov, ki jih 
kot proizvajalci prepeljejo naprodaj 
Izven kraja proizvodnje, oziroma iz- 
ven kraja svojega stalnega bivališča. 

Transportna podjetja (železniške- 
ga, morskega, rečnega in cestnega 
Prometa) ter zasebniki — avtopre- 
vozniki, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje prevoznih storitev, smejo 
Prevzeti v notranjem prometu za 
Prevoz sortimente, le za katere pred- 

loži tisti, ki jih oddaja za prevoz, 
potrdilo, da je od njih plačan pro- 
metni davek po tej tarifni številki. 
DEL — B STORITVE 

Za tarifno številko 1. se doda ta- 
rifna številka 1 a, ki se glasi: 

Od vseh plačil za gradbene in 
montažne storitve, ki jih opravijo 
zasebni obrtniki in drugi zasebniki, 
se plača davek 15 %. 

Opomba: Z gradbenimi storitva- 
mi ap mišljena: zidarska, tesarska, 
betonarska, kro.vska, fasaderska in 
kamnoseška dela na stavbah, kera- 
miška, soboslikarska, parketarska, 
steklarska, ključavničarska, klepar- 
ska, inštalaterska dela na vodovodu, 
kanalizaciji, sanitarnih napravah, 
centralni in etažni kurjavi ter elek- 
troinštalaterska in podobna dela, ozi- 
roma storitve, če se vsa ta dela opra- 
vijo na gradbenem objektu (na stav- 
bi ali drugem objektu). 

Z montažnimi storitvami so mi- 
šljene storitve pri postavljanju in 
usposobitvi strojev in naprav želez- 
nih konstrukcij za dokončen namen 
in uporabo, ter druge storitve na in- 
štalacijah. s katerimi se stroji, na- 
prave in drugo povežejo z osnovnim 
inštalacijskim omrežjem. 

Davčna osnova je skupni znesek 
plačila, v katerem je vsebovan tudi 
davek po tej tarifni številki, po od- 
bitku materiala, ki ga da sam izva- 
jalec del, če je v fakturi posebej iz- 
kazan. 

— od plačila za špediterske, 
transportne te^ nakladalne in raz- 
kladalne storitve, ki jih opravijo za- 
sebni prevozniki in zasebniki, se pla- 
ča davek: 

1. od plačil za prevoze 
z avtotaksijem 10 % 

2. od plačil za druge sto- 
ritve (avtoprevozniki) 25 % 

Opomba: s transportnimi storitva-' 
mi je mišljen prevoz blaga z motor- 
nimi vozili v cestrtefn prometu, bo- 
disi, da gre za prevoz v krajevnem 
ali medkrajevnem prometu. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 1/1-421-6/65 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
maržah v prometu na malo v občini 

Cerknica 

1. člen 
Odlok o maržah v prometu na 

malo v občini Cerknica, objavljen v 
Glasniku št. 35 se spremeni in dopol- 
ni tako, da se prečiščeno besedilo 
glasi: 

Trgovske in druge delovne orga- 
nizacije na območju občine Cerkni- 
ca, ki se bavijo s prometom na malo, 
formirajo maloprodajne cene po naj- 
višji stopnji marže, določeni s tem 
odlokom. 

2. člen 
Marže v prometu na drobno ve- 

ljajo za naslednje proizvode: sol, ka- 
va mleta, kava pražena, riž, začimbe, 
južno sadje, mesni izdelki, mesne 
konzerve, jedilne maščobe in teste- 
nine. 

3. člen 
Trgovske organizacije lahko for- 

mirajo maloprodajne cene proizvo- 
dom na podlagi spodaj navedenih 
najvišjih netto marž: 

a) sol do 12 % 
b) kava mleta do 15 % 
c) kava pražena do 15 % 
d) riž do 15 % 
e) začimbe do 20 % 
f) južno sadje do 35 % 

g) mesni izdelki do 20 % 
h) mesne konzerve do 12 % 
i) jedilne maščobe do 10 % 
j) testenine do 10 % 

^ 4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave y Glasniku. 

Številka: 1/1-38-13/65 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

2. člen 
Maloprodajne cene za kurivo se 

lahko oblikujejo do naslednjih naj- 
višjih zneskov: 

a) drva za kurjavo — trdi listavci 
din/рг. m 

I. klasa 6.580.— 
II. klasa 5.830.— 

III. klasa 4.800.— 
seč 3.240.— 

b) drva za kurjavo — mehki li- 
stavci 

din/pr. m 
I. klasa 4.050.— 

II. klasa 3.340.— 
III. klasa 2.740.— 

seč 2.210.— 
c) premog 

din/t 
kost 16.000.— 
kocke 17.000.— 
oreh 16.200.— * 
grah 15.400.— 
V navedenih najvišjih malopro- 

dajnih cenah je že vštet republiški 
in občinski prometni davek, ki pred- 
stavlja 8 %. 

3. člen 
Za kršitev predpisov 2. člena tega 

odloka se uporabljajo določila 107. 
člena uredbe o trgovanju trgovskih 
podjetij in trgovinah v zvezi s 1. čle- 
nom zakona o prometu blaga in tr- 
govskih storitvah (Ur. list SFRJ, št. 
18/65, Ur. list FLRJ, štev. 49/59 in 
4/63). 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 1/1-38-36/65 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

372 
Na podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanju cen in obračunavanja 
razlik v cenah (Ur. 1. SFRJ, št. 33/65) 
ter na podlagi 90. člena statuta obči- 
ne Cerknica ter na osnovi sklepa ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti izdaja Skupščina občine 
Cerknica, z dne 25. avgusta 1965 

J 373 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
lik v cenah (Ur. 1. SFRJ, št. 33/65) 
in 90. člena statuta občine Cerknica 
je Skupščina občine Cerknica na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 25. avgusta 1965 spre- 
jela 

ODIOK 
o maloprodajnih cenah kuriva 

1. člen 
S tem odlokom se določa višina, 

do katete se lahko oblikujejo malo- 
prodajne cene za določene vrste ku- 
riva. 

374 
Na podlagi 5. člena temeljnega za- 

kona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Ur. list SFRJ. št. 34/65) ter 
90. člena statuta občine Cerknica je 
Skupščina občine Cerknica na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 25. avgusta 1965 spre- 
jela 

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

območju občine Cerknica. 

1. člen 
Nosilci stanovanjske pravice so 

dolžni plačevati od 1. avgusta 1965 
dalje akontacijo na novo stanarino, 
ki se določi na podlagi temeljnega 
zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov. 



GLASNIK 

2. Člen 
Akontacija na novo stanarino se 

določi tako, da se stanarina, ki je 
bila v veljavi na dan 1. julija 1665, 
pomnoži s koeficientom povečanja 
stanarine. Glede na leto izgradnje in 
kategorijo stanovanja se uporabi: 

— za stanovanja, dograjena do 
31. decembra 1959, koeficient 2,00 

— za stanovanja, dograjena v letu 
1960, koeficient 1,80 

— za stanovanja, dograjena v letu 
1961, koeficient 1,60 

— za stanovanja, dograjena v letu 
1962, koeficient 1,40 

— za stanovanja, dograjena v letu 
1963, koeficient 1,20 

— za stanovanja, dograjena v letu 
1964, koeficient 1,00 

3. člen 
Za stanovanja, za katera do uve- 

ljavitve tega odloka stanarina ni bila 
določena z odločbo pristojnega orga- 
na, ampak so nosilci stanovanjske 
pravice plačevali akontacijo, 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 2. člena 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 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 niž; 

akontacijo od novo določene stana 
rine, mora izkazano razliko doplačati 
najkasneje v roku 3 mesecev od 
dneva, ko prejme odločbo o novi sta- 
narini. 

7. člen 
Sredstva, kj predstavljajo razli- 

ko med dosedanjimi stanarinami in 
ankontacijami na novo stanarino, do- 
ločeno s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati v skladu s sprejetim predra- 
čunom dohodkov in izdatkov stano- 
vanjske hiše za leto 1965. 

8. člen 
Določbe tega odloka se uporablja- 

jo tudi za akontacije najemnin za 
poslovne prostore s tem. da najemni- 
na za poslovni prostor ne more biti 
nižja od najvišje akontacije na nove 
stanarine. 

9. člen 
Eventuelno preveč plačane na- 

jemnine oziroma stanarine bodo hišni 
sveti, lastniki stanovanjskih hiš ali 
posameznih stanovanj, oziroma orga- 
nizacije ali organi, ki upravljajo s 
hišami, obračunali pri najemninah za 
mesec september 1965. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 1/1-36-40/65 
Datum: 26. avgusta 19G5 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

375 
Na podlagi 1., 2., 3. in 4. člena te- 

meljnega zakona o ugotovitvi vred- 
nosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov (Ur. list SFRJ, 
št. 34/65) in 90. člena statuta občine 
Cerknica je SkupSčina občine Cerk- 
nica na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 25. av- 
gusta 1965 sprejela 

ODLOK 

o pooblastitvi stanovanjskega sklada 
občine Cerknica za izvršitev revalo- 
rizacije stanovanjskih hiš in stano- 
vanj ter poslovnih prostorov na ob- 

močju občine Cerknica 

1. člen 
S tem odlokom pooblašča skup- 

ščina občine Cerknica stanovanjski 
sklad občine Cerknica, da izvrši re- 
valorizacijo stanovanjskih hiš, stano- 
vanj in poslovnih prostorov na ob- 
močju občine Cerknica. 

2. člen 
Revalorizacija se izvrši na način 

in po postopku, ki ga določa te- 
meljni zakon o ugotovitvi vrednosti 
stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov in na njegovi pod- 
lagi izdani predpisi. 

Stanovanjski sklad mora takoj 
pristopiti k izvajanju nalog, v zvezi 
s predvideno revalorizacijo. 

3. člen 
Za odplačilo stroškov v zvezi z 

izvršitvijo revalorizacije se uporabijo 
sredstva stanovanjskega sklada obči- 
ne Cerknica. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 1/1-36-39/05 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA 

GROSUPLJE 

376 
Na podlagi 1. in 15, člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku bd 
nepremičnin in pravic (Ur. 1. SFRJ, 
št. 12/65) in 1. člena zakona o pro- 
metnem davku od nepremičnin in 
pravic (Ur. 1, SRS, št. 22/65) in 69. 
člena statuta občine Grosuplje je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 25. avgusta 1965 spre- 
jela h 

ODLOK 
o uvedbi stopnje prometnega davka 
od nepremičnin in pravic na ob- 

močju občine Grosuplje 

1. člen 
V občini Grosuplje se plačuje pro- 

metni davek od nepremičnin in pra- 
vic po davčnih stopnjah, ki so pred- 
pisane s tem odlokom. 

2. člen 
Prometni davek od plačanega pre- 

nosa lastninske pravice na nepremič- 
ninah se plača po naslednjih davčnih 
stopnjah; 

davčna osnova davčna 
nad do stopnja 

100.000 5 % 
100.000 300.000 6 % 
300.000 500.000 7 % 
500.000 700.000 8 % 
700.000 1,000.000 9 % 

1,000.000 1,300.000 10 % 
1,300.000 1,600.000 11 % 
1,600.000 2,000.000 12 % 
2,000.000 2,500.000 14 % 
2,500.000 15 % 

3. člen 
Prometni davek se plača tudi od 

prenosa, oz. pravice patenta (licence), 
pravice užitka, pravice stvarne služ- 
nosti, pravice do rente, pravice mo- 
dela in znamke ter pravice prejšnje- 
ga lastnika do uporabe nacionalizi- 
ranega nezazidanega stavbnega zem- 
ljišča, in sicer po stopnjah: 

1. od prenosa pravice paten- 
ta (licence) po stopnji 5 % 

2. od prenosa pravice užitka 3 % 
3. od prenosa ostalih pravic 

iz gornjega člena 3 % 

4. člen 
Glede nastanka davčne obvezno- 

sti, odmere, plačevanja, vračanja In 
zastaranja davka, pritožbe in po- 
roštva se smiselno uporabljajo določ- 
be temeljnega zakona o davku od ne- 
premičnin in pravic (Ur. list SFRJ, 
št. 12/65) in določba zakona o pri- 
silni izterjavi prispevkov in davkov 
(Ur. list SRS, št. 11/65). 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 421-12/65-1/1 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

377 
Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Ur. I. SFRJ, št. 34/65) in 
92. člena statuta občine Grosuplje je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 25. avgusta 1965 spre- 
jela 

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

območju občine Grosuplje 

1. člen 
Nosilec stanovanjske pravice je 

dolžan plačevati od 1. avgusta 1965 
dalje akontacijo na novo stanarino, 
katero določi pristojni organ skupšči- 
ne občine Grosuplje na podlagi te- 
meljnega zakona o ugotovitvi vred- 
nosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov. 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

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

<— za stanovanje, dograjeno do 
31. decembra 1959, se uporabi koefi- 
cient = 2,00, 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1960, se uporabi koeficient = 1,80, 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1961, se uporabi koeficient = 1,60, 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1962, se uporabi koeficient = 1,60, 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1963, se uporabi koeficient = 1,30, 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
19£Г4, se uporabi koeficient = 1,00, 

— v decembru 1964 je ugotovlje- 
na cena gradnje za 1 m2 netto stano- 
vanjske površine 90.000 din, koefi- 
cient je 1,00. 

3. člen 
Za stanovanja, za katera do uve- 

ljavitve tega odloka stanarina ni bila 
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 
V višini akontacije se ne izdajajo 

posebne odločbe. Akontacijo določi 
hišni svet, lastnik družinske stano- 
vanjske hiše ali posameznega stano- 
vanja, oziroma organizacija ali or- 
gan, kateri upravlja s 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 konkretnem primeru uporab- 
ljen. 

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 
obračuna v tekočem mesecu po iz- 
daji prej navedene odločbe. Ce je no- 
silec stanovanjske pravice plačal 
nižje 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 nove stanarine, dolo- 
čene s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati v skladu z že sprejetim pred- 
računom dohodkov in izdatkov za 
leto 1965 ter veljavnimi predpisi o 
delitvi stanarine. 

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 akontaci- 
jo na nove stanarine na območju ob- 
čine. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 36-6/65-1/1 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

378 
Na podlagi 4. člena temeljnega 

zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Ur. 1. SFRJ, št 34/65) in 
92. člena statuta občine Grosuplje je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 25. avgusta 1965 spre- 
jela 
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ODI.OK 
0 Pooblastitvi stanovanjskega sklada 
"bčine Grosuplje za izvršitev revalo- 
j^acljc stanovanjskih hiš, stanovanj 
ln poslovnih prostorov na območju 

občine Grosuplje 

1. člen 
S tem odlokom pooblašča skupšči- 

občine Grosuplje stanovanjski 
sklad občine Grosuplje, da izvrši re- 
valorizacijo stanovanjskih hiš, stano- 
VanA in poslovnih prostorov na ob- močju občine Grosuplje. 

2. člen 
Revalorizacija se izvrši na način 

ln po postopku, ki ga določajo te- 
meljni zakon o ugotovitvi vrednosti 

j stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov in na njegovi pod- 
'agi izdani predpisi. 

Revalorizacijo izvrši stanovanjski 
sklad do 30. novembra 1965. 

3. člen 
Za plačilo stroškov v zvezi z iz- 

yr5ilvijo revalorizacije se uporablja- 
sredstva stanovanjskega sklada 0bčine Grosuplje, ki so namenjena 

Za njegove poslovne službe. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

Številka: 30-7/65-1/1 
Datum; 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

379 
Na podlagi 55. in 92. člena statuta 

občine Grosuplje (Glasnik, št. 39/64) 
' ■'e Skupščina občine Grosuplje na> 

seji občinskega zbora in zbora delov- 
"'h skupnosti, dne 25. avgusta 1965 
sprejela 

ODLOK 
® obvezni vgraditvi vodomerov na 

območju občine Grosuplje 

1. člen 
Vse gospodarske organizacije, 

jjstanove, hišni sveti in zasebniki, ki 
koristijo vodo iz javnih vodovodov Па območju občine Grosuplje, mora- 
10 vgraditi vodomere za odčitavanje 
Porabljene količine vode. 

Uporabniki vode morajo vodo- 
mere vgraditi v roku enega leta po 
Uveljavitvi tega odloka. 

2. člen 
Vodomeri morajo biti nameščeni 

p Posebnih zaprtih nišah ali jaških. 
;rostor za vodomer mora biti zgra- 

po veljavnih tehničnih predpisih, 
i Lastnik nepremičnine zgradi in 

, zdržuje vodomerni prostor na last- 
stroške ter skrbi, da je vedno čist, 

p redu in dostopen tako, da je mo- 
?0fe vodomer ob vsakem času odči* 
i ti in zamenjati brez odlašanja in 
zSube časa. 

3. člen 
Vodomere vgrajuje upravljalec 

.odovoda na stroške upravljalcev ali 
astnikov nepremičnin. Popravila in edni preizkusi vodomerov bremene 
^Pravljalce vodovoda. Okvare na vo- 
ornerih, ki nastanejo po krivdi po- 

v
0^nikov, odstranjuje upravljalec 
povoda na račun povzročitelja 
kvar. 

4. člen 
^ .Vodomere odčitava jo pooblaščeni 

, ta.
avci upravijalca vodovoda, ki mo- 

l Jo na zahtevo koristnika vode po- 
I ati pooblastilo. 

{j, stanje števca na vodomeru se od- 
^Va redno v pravilnih mesečnih 

razdobjih, lahko *pa se odčita kadar- 
koli je to potrebno. 

5. člen 
Kolikor koristniki vode v svojih 

zgradbah ne bodo vgradili vodome- 
rov v določenem roku iz 1. člena tega 
odloka, jim bo upravljalec vodovoda 
ukinil dobavljanje vode. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

bo objavi v Glasniku. 

Številka: 352-22/65-1/1. 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

380 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 20/65) in 90. ter 92 člena 
statuta občine Grosuplje (Glasnik, št. 
39/64) je Skupščina občine Grosuplje 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 25. avgusta 
1965 sprejela 

ODLOK 
o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih občine Grosuplje 

1. člen 
Upravni organi občine Grosuplje 

veljajo glede samoupravljanja v 
smislu 59. člena zakona o samouprav- 
ljanju delovnih ljudi v upravnih or- 
ganih v SR Sloveniji, za en sam or- 
gan, če za posamezne organe ni z 
zakonom drugače določeno. 

Pravice predstojnika občinskih 
upravnih organov v zvezi z uresniče- 
vanjem samoupravljanja delovnih 
ljudi v teh organih Izvršuje tajnik 
občinske skupščine. ■— 

2. člen 
Pravice samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v občinskih 
organih s samostojnim odločanjem, 
z odločanjem v soglasju s predstoj- 
nikom organa ter s tem, da dajejo 
predstojniku mnenja in predloge 
glede vprašanj s področja notranjih 
odnosov v organu. 

3. člen 
Delovni ljudje v občinskih uprav- 

nih organih samostojno; 
urejajo uporabo sredstev skupne 

potrošnje in odločajo o uporabi teh 
sredstev, 

— volijo in odpoklicujejo člane 
sveta delovne skupnosti, 

— odločajo o drugih vprašanjih s 
področja notranjih odnosov v organu, 
kadar je to z zakonom ali s pravil- 
nikom organa tako določeno. 

4. člen 
Delovni ljudje v občinskih uprav- 

nih organih v soglasju s predstojni- 
kom: 

— sprejemajo splošne akte o no- 
tranji organizaciji in sistematizaciji 
delovnih mest, o delitvi sredstev 
upravnega organa in o osebnih do- 
hodkih, o medsebojnih delovnih raz- 
merjih ter druge splošne akte, s ka- 
terimi se urejajo notranji odnosi v 
organu, 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun organa, 

— sprejemajo predlog delovnega 
programa organa. 

— odločajo o medsebojnih delov- 
nih razmerjih, kffdar je to z zakonom 
ali s pravilnikom organa tako dolo- 
čeno, 

— skrbijo za strokovno izpopol- 
njevanje delavcev, za izboljšanje or- 

ganizacije dela ter za zboljšanje svo- 
jih delovnih pogojev, 

— odločajo o drugih vprašanjih s 
področja notranjih odnosov v organu, 
kadar je to z zakonom ali s pravilni- 
kom organa tako določeno. 

5. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

področju notranjih odnosov v uprav- 
nih organih o vprašanjih, za katera 
je pooblaščen z zakonom ter s pra- 
vilnikom organa. 

6. člen 
V primeru, ko delovna skupnost 

oz. svet delovne skupnosti odloča v 
soglasju s predstojnikom in se tako 
soglasje ne doseže, se zadeva pred- 
loži v osmih dneh svetu za splošne 
in notranje zadeve, ki o njej dokonč- 
no odloči. 

7. člen 
Predstojnik zadrži izvršitev akta 

delovne skupnosti oz. sveta delovne 
skupnosti, ki ga ta samostojno spre- 
jema, če misli, da je v nasprotju z 
zakonom ali s splošnim družbenim 
Interesom. 

V primeru iz prvega odstavka te- 
ga Člena mora predstojnik o svojem 
ukrepu takoj obvestiti svet za sploš- 
ne in notranje zadeve, ki o njem do- 
končno odloči. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka; 021-39/65-1/1 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

381 
Na podlagi 225. in 226. člena za- 

kona o splošnem upravnem postopku 
(Ur. 1. SFRJ, št. 18/65) in 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
Skupščina občine Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti dne 23. avgusta 
1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi 17. člena odloka o po- 
deljevanju socialne pomoči na ob- 

močju občine Zagorje ob Savi 

1. člen 
Spremeni se 17. člen odloka o po- 

deljevanju socialne pomoči na ob- 
močju občine Zagorje ob Savi in se 
glasi: 

»Za pritožbe zoper odločbe o so- 
cialni pomoči je pristojen republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno 
skrbstvo. 

Prizadeti mora vložiti pritožbo v 
roku 15 dni od dneva, ko je prejel 
odločbo. Pritožbo vloži pri organu, ki 
je izdal odločbo.-« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. maja 1965 dalje. 

Številka: 554-1/65 
Datum: 23. avgusta 1965 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolcnc, 1. r. 

382. 
Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Ur. list SFRJ, št. 34/65) in 
120. člena statuta občine Zagorje ob 
Savi je Skupščina občine Zagorje ob 
Savi na skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 23. 
avgusta 1965 sprejela naslednji 

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

območju občine Zagorje ob Savi 

1. člen 
Nosilec stanovanjske pravice je 

dolžan plačevati od 1. avgusta 1965 
dalje akontacijo na novo stanarino, 
ki jo bo določil pristojni organ skup- 
ščine občine Zagorje ob Savi v skla- 
du s temeljnim zakonom o ugoto- 
vitvi vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in poslovnih prostorov 
(Ur. list SFRJ, št. 34/65). 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

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

— za stanovanje, dograjeno do 
1945. leta, se uporabi koeficient 1,65; 

— za stanovanje, dograjeno od 
1945. leta do 31. decembra 1959, se 
uporabi koeficient 1,91; 

— za stanovanje, dograjeno v le- 
tu 1960, se uporabi koeficient 1,82; 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1961. se uporabi koeficient 1,52; 

— za stanovanje, dograjeno v le- 
tu 1962, se uporabi koeficient 1,52; 

— za stanovanje, dograjeno v le- 
tu 1963, se uporabi koeficient 1,31; 

— za stanovanje, dograjeno v le- 
tu 1964, se uporabi koeficient 1,04; 

— v decembru 1964 je ugotovlje- 
na cena gradnje na 1 kub. meter neto 
stanovanjske površine 84.000 din — 
koeficient 1,00. 

3. člen 
Za stanovanja, za katera do uve- 

ljavitve tega odloka stanarina ni bila 
določena z odločbo pristojnega orga- 
na, ampak so nosilci stanovanjske 
pravice plačevali akontacijo, 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 2. člena tega odloka. 

4. člen 
O višini akontacije se ne izdajajo 

posebne odločbe. Akontacijo določi 
hišni svet, lastnik družinsk^ 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 izkaza- 
na višina dosedanje stanarine in vi- 
šina nove akontacije z navedbo 
koeficienta iz 2. člena tega odloka, 
kateri 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 ob- 
računa v tekočem mesecu po izdaji 
prej navedene odločbe. Ce je nosilec 
stanovanjske pravice plačeval nižjo 
akontacijo od novo določene stana- 
rine, mora izkazano razliko doplačati 



222 glasni" 

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- 
čene s tem odlokom, se smejo upo- 
rabljati v skladu z že sprejetim pred- 
računom dohodkov in izdatkov za 
leto 1965. 

8. člen 
Določbe tega odloka se uporablja- 

jo tudi za določanje akontacije na- 
jemnin za pqslovne prostore s tem, 
da najemnina za poslovni prostor ne 
more biti nižja od najviSje akonta- 
cije na nove stanarine na območju 
občin?- 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 

Stev.: 38-10/65. 
Datum: 23. avgusta 1965. 

Predsednik skupščine obilne 
Zagorje ob Savi: 

Dušan Koleno, 1. r. 

5. točka 
S tem se spreminja in dopolnjuje 

odredba o najvišjih maloprodajnih 
cenah za moko, kruh, sladkor, olje, 
mleko, sveže meso in premog štev. 
38-6/65 z dne 29. julija 1965. 

Stev.: 38-6/65-1/1. 
Datum: 23. avgusta 1965. 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi: 

Dušan Koleno, 1. r. 

383. 
Na podlagi 10. odstavka 9. točke 

odloka o načinu oblikovanja cen in 
obračunavanja razlike v cenah (Ur. 
list SFRJ, št. 33 65), odredbe o obli- 
kovanju prodajnih cen za sveže meso 
v prodaji na drobno (Ur. list SFRJ, 
it. 37/65) in 120. člena statuta obči- 
ne Zagorje ob Savi je skupščina ob- 
čine Zagorje ob Savi na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 23. avgusta 1965 sprejela 

ODREDBO 
o spremembi odredbe o najvišjih 
maloprodajnih cenah za moko, kruli, 
sladkor, olje, mleko, sveže meso in 
premog na območju občine Zagorje 

ob Savi 

1. točka 
Za spodaj navedene proizvode ve- 

ljajo naslednje spremenjene najviS- 
:e ma'.oorodajne cene: 

moka tip C 1000 133 din/kg 
moka tip B 1000 142 din/kg 
žemlje 20 din kom 
mleko 140 din 1 
premog 9 310 din t 

2. točka 
Maloprodajne cene mesa doiol-a 

pristojni občinski zavod za cene v 
soglasju s pristojnim občinskim 
upravnim organom. 

Ce se prodaja sveže meso po ka- 
kovostnih kategorijah (delih). s,e 
smejo odmakniti cene za meso na - 
višjd kategorije pri govejem in 
junčnem mesu za največ do 30 %, pri 
svinjskem mesu največ do 25 %. pri 
telečjem mesu pa največ do 45 %. 

Podrobnejša navodila za prodajo 
svc.ega mesa po kakovostnih kate- 
gorijah izdela oddelek zj gospodar- 
stvo. 

3. točka 
Predpakiranje moke in sladkorja 

je že vračunano v maloprodajno ce- 
no moke in sladkorja. 

4. točka 
Ta odredba začne veljati nasled- 

nji dan po objavi v Glasniku, upo- 
rablja pa se za moko in premog od 
10. avgusta 1965, za meso po soglas- 
ju upravnega organa, za mleko in 
žemlje naslednji dan po objavi. 

384. 
Na podlagi 2. odstavka 9. člena 

odloka o načinu oblikovanja cen in 
obračunavanju razlike v cenah (Ur. 
list SFRJ, št. 33/65) in 120. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je skup- 
ščina občine Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 23. avgusta 1965 spre- 
jela 

ODREDBO 
o spremembi odredbe o najvišjih 
maržah v maloprodaji za rlž, jedil- 
no sol, jedilne masti, mesne izdelke, 

kavo, začimbe in južno sadje 

1. točka 
Za spodaj navedene proizvode ve- 

ljajo naslednje najvišje marže: 

% najvišje marže 
prodajalca na drobno 

jedilna sol 12 % 
jedilna mast 10% 
mesne konzerve 17% 
južno sadje 25 % — neto teža 

2. točka 
Najvišje marže v maloprodaji za 

proizvode navedene v prvi točki od- 
redbe o spremembi odredbe veljajo 
z dne 10. avgusta 1965. 

3. točka 
Prednja odredba o spremembi od- 

redbe o najvišjih maržah v malo- 
prodaji za riž, jedilno sol, jedilne 
masti, mesne izdelke, kavo. začimbe 
in južno sadje začne veljati nasled- 
nji dan po objavi v Glasniku, upo- 
rablja pa se z dnem 10. avgusta 1965. 

*5 tem se soreminja odredba o 
najvišjih maržah v maloprodaji štev. 
38-fi 65 z dne 29, julija 1965. 

Stev.: 38-6/65-1/1. 
Datum: 23. avgusta 1965. 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi: 

Dušan Koleno, 1. r. 

3. 
Vzgojno varstveni zavod Zagorje 

ob Savi je pravna oseba. Zavod po- 
stane pravna oseba z vpisom v re- 
gister samostojnih zavodov. 

\ 4. 
Organa zavoda sta svet zavoda in 

ravnatelj. 
Upravljanje zavoda temelji na 

načelih družbene samouprave. 

б. 
Naloga zavoda je vzgojno varstvo 

predšolskih otrok, pri čemer se za- 
vod poslužuje klasičnih in sodobnej- 
ših kombiniranih metod dela v vzgoj- 
no varstvenih oddelkih na območju 
občine Zagorje ob Savi. 

Zavod posluje po določilih temelj- 
nega zakona o zavodih in drugih 
predpisih ter navodilih, ki so veljav- 
na za vzgojno varstvene zavode. 

6. 
Zavod ima statut, ki ga sprejme 

njegov svet v soglasju s skupščino 
občine Zagorje ob Savi. 

7. 
Sredstva za osebne dohodke vzgoj- 

nega in tehničnega osebja zagotovi 
občinska skupščina z vsakoletnim 
družbenim planom oziroma prora- 
čunom. 

8. 
Pred združitvijo obeh vzgojno 

varstvenih ustanov se sestavi pre- 
vzemna in predaj na bilanca. 

Sredstva ter pravice in obveznosti 
VV ustanove Loke-Kisovec se prene- 
sejo k VV zavodu Zagorje ob Savi. 

9. 
Zakonitost dela zavoda nadzoruj6 

pristojni svet skupščine občine Iia' 
gorje ob Savi. 

10. 
Ta odločba se objavi v Glasnik^ 

veljavna pa je osmi dan po objaV^ 

11. 
S tem se razveljavlja odločba ob" 

činskega ljudskega odbora Zagori6 

ob Savi št. 01/1-01-71/1 z dne 10. no- 
vembra 1961. 

Stev.: 022-6/65-1/1. 
Datum: 23. avgusta 1965. 

Predsednik skupščine občin® 
Zagorje ob Savi: 

Dušan Koleno. 1. r. 

Mestni svet 

94. 

POPRAVEK 

odloka o določitvi tarife za uporab^ 
toplotne energije 

V odloku o določitvi tarife ^ 
uporabo toplotne energije objavijo 
nem v Glasniku, št. 36/65, se v 1. Člf | 
nu pod točko a) pravilno glasi: 

za ogrevanje stanovanj 6660 din/Gc^i 

Stev.: 010-054/65. 
Datum: 1. septembra 1985. 

Iz tajništva mestnega svet' 
: 

385. 
Na podlagi 52., 83. in 84. člena te- 

meljnega zakona, o zavodih (Ur. list 
SFRJ, št. 5 65). ' sklepa kolektivov 
vzgojno varstvenih zavodov Zagorje 
in Loke in predloga sveta za šolstvo 
sta občinski zbor in zbor delovnih 
skupnosti Skupščine občine Zagorje 
ob Savi na seji dne 23. avgusta 1965 
sprejela naslednjo 

ODLOČBO 

1. 
Ustanovi se vzgojno varstveni za- 

vod Zagorje ob Savi kot samostojni 
zavod. 

2. 
Ustanovitelj vzgojno varstvenega 

zavoda Zagorje ob Savi je skupščina 
občine Zagorje ob Savi. 

Podež zavoda je v Zagorju ob 
Savi, Cankarjev trg št. 4. 

VABILO 

na 7. sejo obeh zborov skupščine občine 
Ljubljanc-Moste-Polje 

Na podlagi 183. člena statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
sklicujem \ 

v petek, dne 3. septembra 1965 ob 17. uri popoldan v sejni dvorani skuP* 
ščine občine Ljubljana-Moste-Polje, Proletarska cesta 1/1 7. sejo obe*1 

zborov 
in predlagam naslednji 

dnevivl red: 
1. Potrditev zapisnika 6. seje občinskega zbora in zbora delovnih sku!'' 

nosti skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, z dne 15. julija 1965. 
2. Poročilo o izvrševanju sklepov 6. seje. 
3. Gospodarske organizacije v novih ekonomskih pogojih. j 
4. Poročilo o sanacijskih ukrepih v delovni organizaciji AgrokombinB1' 

Emona. 
5. Poročilo komisije o gospodarski situaciji v KZ Polje. 
6. Predlog odredbe o odobritvi cen živilskim artiklom. 
7. Kadrovske zadeve. 
8. Odborniška vprašanja in zahteve po pojasnilih. 
Morebitno odsotnost prijavite skupščinski pisarni skupščine občif 

Ljubljana-Moste-Polje (telefon 36-60-35). 
Številka: 06-10/65-1. 
Datum: 27. avgusta 1965. 

Predsednik , j 
skupščine občine Ljubljana-Moste- Polje'| 

Vlado Črne, 1. r. 

VSE 
371 Odlok o spremembah In dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Cerknica 

S72 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o maržah v prometu na malo 
Lbčine Cerknica 

373 Odlok o maloprodajnih cenah kuriva 
občine Cerknica 

374 Odlok o določitvi In plačevanju akon- 
tacij na nove stanarine in najemnine 
občine Cerknica 

375 Odlok o pooblastitvi stanovanjskesa 
sklada občine za IzvrSitev revaloriza- 
cije 'stanovanjskih hiš. stanovanj ter/ 
poslovnih prostorov občine Cerknica ' 

376 Od'ok o uvedbi stopnje prometnega 
davka od nepremičnin in pravic ob- 
čine Grosuplje 

377 Odlok o določitvi in plačevanju akon- 
tacl'e na nove stanarine in najemnine 
občine Grosuplje 

378 Odlok o pooblastitvi stanovanlskeaa 
sk'ada obalne 7,a Izvrfiltev revaloriza- 
cije stanovanjskih htš. stanovanl in 
o is'ovnlh prostorov občine Grosuplje 

379 Odlol^ o obvezni vgraditvi vodomerov 

B I N A 
občine Grosuplje .ц 

380 Odlok o samoupravljanju delovni, 
ljudi v upravnih organih občine & 
suplje 

381 Odlok o spremembi odloka o podcU.g vanju socialne pomoči občine Zago,j 

ob Savi 
362 Odlok o določitvi in plačevanju 

taclje na nove stanarine in najemn*1 

občine Zagorje ob Savi , 
n*' 383 Odredba o spremembi odredbe o vfi.' višjih maloprodajnih cenah za nl0^jđl 

kruh, sladkor, olje, mleko, sveže 1 

in premog občine Zagorje ob Savi 
384 Odredba o spremembi odredbe o 

višjih maržah v maloprodaji za »V 
Jedilno sol. Jedilne masti, mesne ',e delke, kavo. začimbe in južno sa 
občine Zagorje ob Savi ^ 

385 Odločba o ustanovitvi vzgojno-v* 
stvenega zavoda Zagorje ob Savi. ^ 

94 Popravek odloka o določitvi tarif® 
uoorabo toplotne energije .л 

Vabilo na 7. sejo obeh zborov skups^ 
občine Ljubijana-Mosle-PolJe. 


