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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

CERKNiCA 

386 
Na podlagi 4. točke Odredbe o 

Pogojih za kupovanje in prodajanje 
kmetijskih pridelkov na trgih (Ur. t. 
PLRJ, št. 19/58, 25/58, 37/58, 25'59 in 
SFRJ, št 41/63), 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Ur. 1. 
SFRJ, št. 26/65) in 90. člena statuta 
občine Cerknica ter po sklepu seje 
občinske skupščine z dne 25. avgu- 
sta 1965 izdaja SkupSčina občine 
Cerknica 

ODLOK / 

h 

o tržnem redu na živilskem trsu na 
drobno v Cerknici 
1. Splošne določbe 

1. člen 
Ta odlok velja za trgovanje na 

živilskem trgu na drobno v Cerk- 
nici. 

Obseg trga, kakor tudi ustanovi- 
tev novega, določi v soglasju z ob- 
činsko skupščino pristojen občinski 
uPravni organ. 

2. flen 
Naloge in dolžnosti uprave trgj) 

80 zlasti naslednje; 
— organizira in vodi poslovanje 

"a trgu, razporeja in oddaja tržne 
Površine prodajalcem; 

— pobira pristojbine in najemni- 
ce za tržne površine; 

-— razen drugih pristojnih orga- 
lov skrbi za javen red in pravilne 
odnose na trgu; 

— skrbi za uporabnost, čistočo, 
^iSčenje in v zimskem času primerno 0dstranjevanje snega na tržnih po- 
Vr5inah; 

— obvešča pristojne organe o gi- 
banju cen, zlasti o nenadnih večjih 
Porastih cen; 

— opravlja lahko še druge nalo- 
ge v okviru svoje dejavnosti. 

3. člen 
Uprava trga je dolžna v okviru 

^лје zmogljivosti poskrbeti za 
Ustrezna skladišča, po možnosti v 
okviru živilskega trga, za živila, 
k' so pripeljana iz oddaljenejših 
krajev in niso prodana v enem 
^levu. 

4. člen 
Za prodajo večjih količin hitro 

pokvarljivega sezonskega blaga in 
^vil 2a ozimnico lahko uprava trga 
v »oglasju z občinskim upravnim 
Organom, pristojnim za trgovanje in 
^ejanje blagovnega prometa, orga- 
^'fcira prodajo tudi izven tržne po- 
gine, ki je določena ter prodajo 
* kamionov. 

Prodajalec mora imeti za tako 
prodajo posebno dovoljenje pristoj- 
nega upravnega organa občinske 
skupščine. 

Zgoraj navedena prodajna mesta 
določi na predlog uprave trga uprav- 
ni organ za komunalne zadeve skup- 
ščine občine. 

II. Prodajna mesta 

5. člen 
Prodajna mesta na trgu so stalna 

in začasna. Vsak prodajalec ima 
praviloma pravico samo do enega 
prodajnega prostora, uprava trga 
lahko izjemoma dovoli uporabo 
dveh ali več stalnih ali začasnih 
piodajnih prostorov, če to dopuščajo 
tržne razmere. 

Prodajalec, ki želi stalno uporab- 
ljati določeno mesto, kakor so zaprta 
tržna lopa, tržna mesnica ali podob- 
no, mora z upravo trga skleniti na- 
jemno pogodbo. 

Stalnih prodajnih mest, ki jih 
imajo prodajalci v zakupu, ne smejo 
brez dovoljenja uprave trga odsto- 
peti drugim osebam, niti v celoti, 
niti delno. Ta prodnjna mesta se mo- 
rajo upbrabljiiti Izključno za protia- 
jo, ne pa za druge namene. 

Blago se lahko prodaja tudi na 
nestalnih prodajnih mestih, kakor so 
klopi In specialna vozila, ki so ure- 
jena za prodajo blag^. 

Na tleh se lahko prodaja tudi 
Sfrčje količine paprike, perpdižnika, 
zelja ter raznega sadia t^d pogo- 
jem, da so v ustreznih zabojih ali 
pletenih košarah. 

6. člen 
Kadar prodajalec blago proda, 

mora prodajno mesto zapustiti, tudi 
če še ni potekel tržni čas. 

111. Tržni čas 

7. člen 
Obvezni tržni čas traja ob delav- 

nikih v letni sezoni, to je od za- 
četka aprila do konca oktobra od 5. 
do 17. ure, v zimskem času pa, če 
je potreba, od 7. do 15. ure, ob ne- 
deljah traja tržni čas od 7. do 11. 
ure. V utemeljenih primerih, ko gre 
za veliko založenost trga s sezon- 
skim blagom, uprava trga lahko v 
interesu kupcev in prodajalcev 
ustrezno podaljša tržni čas. 

Za delovne organizacije, ki pro- 
dajajo na stalnih tržnih mestih, ve- 
lja poslovni čas, ki je določen s po- 
sebnimi predpisi. 

Uprava trga je dolžna zagotoviti 
prodajalcem in kupcem take pogo- 
je, da poteka prodaja živil nemo- 
teno. 

IV. Prodaja blaga 

8. člen 
Blago je dovoljeno prodajati In 

kupovati samo na tržnem prostoru 

in na posebnih prodajnih mestih ali 
s kamionov v skladu s 4. členom 
tega odloka. 

Živa perutnina, golobi, kunci in 
druge male domače živali se pro- 
dajajo na določenih tržnih prosto- 
rih ločeno od prostorov za prodajo 
živil, ki se pred uporabo ne prede- 
lajo kemično. 

V tržnici ali za to primerno ure- 
jenem prostoru se lahko prodajajo 
tudi zaklana perutnina ali prašički 
(odojki), uprava trga je v tem pri- 
meru dolžna poskrbeti za primeren 
prostor za razsek zaklane perutnine 
in prašičkov. 

9. člen 
Vsa živila živalskega porekla mo- 

rajo biti pred prodajo veterinarsko 
pregledana. Živila pregleda veteri- 
narski inšpektor, ki po opravljenem 
pregledu izda potrdilo, da je živilo 
primerno za ljudsko prehrano, ozi- 
roma da primeren žig. 

10. 'člen 
Na trgu je dovoljeno prodajati 

samo na drobno, in sicer vse vrste 
predelanih in nepredelanih kmetij- 
skih proizvodov in vrtnin, sadje, 
cvetice, zdravilna zelišča, gfizdne sa- 
deže, domače male živali, divjačino, 
ribe in druge užitne vodne živali, 
jajca, Izdelke domače obrti, drobno 
galanterijo in podobno. 

11. člen 
Na trgu smejo prodajati; 
a) kmetijske zadruge in kmetij- 

sko proizvajalne organizacije, trgov- 
ske gospodarske organizacije in indi- 
vidualni proizvajalci; 

b) nabiralci in gojiteljl cvetic, 
zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev, 
če so blago sami nabrali ali pride- 
lali ; 

c) lovske in ribiške zadruge oz. 
društva in družine divjačino, ki ф 
jo same uplenile; 

d) izdelovalci predmetov in obrt- 
niki svoje lastne izdelke. 

Gospodarska organizacija sme 
prodajati svoje blago le po osebah, 
ki so pooblaščene. 

12. člen 

15. člen 
Prodajno blago na trgu mora biti 

vidno označeno s prodajno ceno. Na 
zahtevo potrošnika je prodajalec 
dolžan izdati račun za prodano 
blago. 

16. člen 
Na trgu se sme prodajati blago, 

ki se meri s predpisanimi merskimi 
enotami ali po merilih, ki so obi- 
čajna za določene vrste blaga. 

V. Higienski pogoji prodaje 

17. člen 
V zvezi z določili 2. člena tega 

odloka je uprava trga dolžna skr- 
beti za primerne higienske in teh- 
nične pogoje na trgu. 

Na trgu mora biti zadostno šte- 
vilo košev in zabojev za odpadke. 

Po trgu ni dovoljeno voditi psov. 
Vinjenim osebam ni dovoljeno 

zadrževanje na trgu. 
Trg se mora vsakodnevno čistiti. 

Uprava trga je dolžna, da v okviru 
svoje zmogljivosti skrbi za kar naj- 
bolj urejeno stanja. 

18. člen 
Prodajalci živil morajo biti pri- 

merno oblečeni, živila morajo biti 
shranjena tako, da je Izključena 
možnost onesnaženja in okuženja, 
gobe, ki se prodajajo na trgu, mo- 
ra stalno kontrolirati pristojni in- 
špektor. 

Otipavanje in pokušanje živil ni 
dovoljeno. 

19. člen 
Mlečne izdelke je dovoljeno pro- 

dajati, če so zavarovani pred pra- 
hom in vsakovrstno drugo okužitvi- 
jo, če so shranjeni tako, da je one- 
mogočeno otipavanje in pokušanje, 
za prodajo jih je dovoljeno pakirati 
le v polivinilno ambalažo. 

20. člen 
Zelenjava se sme prodajati le, 

če je primerna za potrošnjo, biti 
mora dovolj očiščena in njena kva- 
liteta mora biti ustrezna. 

Gospodarska organizacija, ki ima 
stalno tržno mesto, mora vidno ozna- 
čiti svojo firmo v velikosti in obliki, 
ki jo določi sporazumno z upravo 
trga. 

13. člen 
Na trgu smejo kupovati kmetijske 

pridelke in proizvode, ki so navede- 
ni v 10. členu tega odloka; 

— individualni potrošniki 
— izjemoma od 9. ure dalje tudi 

Telikl potrošniki. 
Prodajalec je na zahtevo potroš- 

nika dolžan prodati blago, ki ga ima 
v prodaji. 

14. člen 
Prekupčevanje na trgu je prepo- 

vedano. 

21. člen 
Poškodovano, neočiščeno^ ovelo, 

napadeno od zajedalcev ali preveč 
mokro zelenjavo je prepovedano 
prodajati. 

22. člen 
Sveže sadje se sme prodajati, če 

je higiensko neoporečno in če ni na- 
padeno od škodljivcev. 

23. člen 
Domače živali se sme prodajati le 

v kletkah ali košarah, potiebno jih 
je shranjevati tako, da se ne poško- 
dujejo In da ne trpijo žeje. 

Zakol teh živali na trgu Je pre- 
povedan. 



GLASNlB 

24. ilen 
Prodajalcu, Iti se ne pridržuje 

določil 20., 21., 22. in 23. člena tega 
odloka, mora uprava trga prepove- 
dati nadaljnjo prodajo. 

25. člen 
Z vozili, razen specialnimi za pro- 

dajo, je vstop na trg prepovedan. 
Dovoljeno je kretanje po trgu z 

otroškimi in invalidskimi vozili. 
Kontrolo nad trgom in njegovim 

poslovanjem izvajajo pristojne ob- 
činske inšpekcije: sanitarna, komu- 
nalna, veterinarska in tržna, po po- 
sebnih predpisih in po določilih tega 
odloka. 

VI. Pristojbine 

27. člen 
Za uporabo tržnih prostorov se 

plačujejo pristojbine. Višino pristoj- 
bine določa občinski upravni organ, 
pristojen za določanje cen, ki so pod 
družbeno kontrolo, na predlog upra- 
ve trga. 

Skupno z določitvijo cen določi 
ta organ tudi način plačevanja ter 
ostala merila. 

VII. Kazenske določbe 

28. člen 
Z denarno kaznijo 500 dinarjev 

se kaznuje za prekršek: 
1. kdor prodaja na trgu brez do- 

voljenja uprave (4. člen) 
2. kdor prodaja sadje in zelenja- 

vo na tleh, ne da bi jo imel v pri- 
mernih košarah ali zabojih (5. člen). 

3. prodajalec, ki blaga ne označi 
s prodajno ceno (15. člen) 

4. prodajalec, ki kupcu ne izmeri 
ali stehta blaga z določenimi merili 
(16. člen) 

5. kdor vodi pse po trgu, hodi vi- 
njen, dela nered ali povzroča neči- 
stočo (17. člen). 

29. člen 
Z denarno kaznijo od 3500 do 

10.000 dinarjev se kaznuje: 
1. gospodarska organizacija, ki 

nima vidno označenega svojega na- 
ziva (12. člen) 

2. kdor prodaja veterinarsko no- 
pregledana živila živalskega pore- 
kla (9. člen) 

3. kdor prodaja blago izven trž- 
nih prostorov (8. člen) 

4. kdor prekupčuje na trgu (14. 
člen) 

5. prodajalec, ki na zahtevo po- 
trošnika noče prodati blaga (13. člen) 

6. kdor opravlja zakol živali na 
trgu (23. člen) 

7. kdor netočno meri blago, muči 
ali nepravilno prodaja domače ži- 
vali ali prodaja neprimerno — ne- 
kvalitetno blago (8. člen, 23. člen, 
20. člen). 

30. člen 
Z denarno kaznijo do 50.000 di- 

narjev se kaznuje uprava trga: 
1. če ravna v nasprotju z dolo- 

čili 2. člena tega odloka 
2 če na trgu ne postavi zadost- 

nega števila posod za odpadke (17. 
člen) 

3. če pobira pristojbine, ki niso 
predpisane s tarifo ali če te tarife, 
de .1* eno od upravnega organa za 
družbeno kontrolo cen občinske 
skupščine, kako drugače krši. 

31. člen 
Odgovorni delavec, ki stori pre- 

kršek iz 3. točke 26. člena, se kaznu- 
je z denarno kaznijo do 10.000 dinar- 
jev. 

32. člen 
Uslužbenci milice in pristojni 

občinski inšpektorji lahko osebe, ki 
jih zalotijo pri prekrških Iz 28. čle- 
na, mandatno kaznujejo. 

VIII. Končne določbe 

33. člen 
Tržni red mora uprava trga iz- 

obesiti na vidno mesto, da se upo- 
rabniki trga lahko seznanijo z nje- 
govo vsebino. 

34. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glasniku«. 

Številka: 1/1-330-7/65. 
Datum: 25. 8. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

387 
Na podlagi V. dela C tarife pro- 

metnega davka (Ur. list FLRJ št. 
25/62 z vsemi poznejšimi spremem- 
bami), in 200. člena statuta občine 
Hrastnik je Skupščina občine Hrast- 
nik na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 28. avgu- 
sta 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Hrastnik 

1. člen 
Spremeni se In dopolni odlok o 

občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Hrast- 
nik (»Glasnik«, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana št. 13/64). 

2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spre- 

meni in glasi: 
Osnova za obračun občinskega 

prometnega davka od prometa na 
drobno je prodajna cena, ki ne vse- 
buje prometnega davka. 

3. člen 
V drugem členu se za točko d) 

dodasta novi točki e in f, ki se gla- 
sita: 

e) od lignita, rjavega premoga in 
briketov iz rjavega premoga ter drva 
za kurjavo; 

f) od zdravil. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. septembra 1965. 

Številka: 010-8/62-1. 
Datum: 28. avgusta 1965. 

Podpredskednik 
skupščine občine Hrastnik 

Jože Klanšek I. r. 

388 
Na podlagi 2. točke V. dela ta- 

rife prometnega davka (Ur. 1. FLRJ 
št. 25'62, z vsemi poznejšimi spre- 
membami) in 200. člena statuta ob- 
čine Hrastnik je Skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 28. av- 
gusta 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskem piumetnem davku 
v občini Hrastnik 

1. člen 
Tarifa prometnega davka, ki j6 

sestavni del odloka o občinskem pro- 
metnem davku (»Glasnik«, uradni 
vestnik okraja Ljubljana št. 13/64), 
se spremeni in dopolni: 

DEL A — proizvodi 
Za opombo tar. št. 23 se doda 

nova tar. št. 24, ki se glasi: 
Stroka 313 — izkoriščanje gozdov 
a) od drv vseh visi od prm din 

500, 
b) od TT in E drogov In pilotov 

vseh vrst ms 1.000, 
c) od tesanih hrastovih pragov 

m* 1500, 
d)" od tesanih bukovih pragov ma 

1000, 
e) od tesanega lesa iglavcev m3 

4000, 
f) od orehovih hlodov za furnir 

m3 1500, 
g) od drugih gozdnih sortimentov 

m3 1000, 
h) od oglja — od prodajne cene 

10 "/o. 
OPOMBA: Prometni davek pod g) 

te tarifne številke se ne plačuje od 
jamskega, celuloznega in taninskega 
lesa, če kupujejo: rudniki — jamski 
les, tovarne celuloze — celulozni les 
in tovarne strojilnega ekstrakta — 
taninski les naravnost od proizva- 
jalca, ali če ga kupujejo trgovska in 
druga podjetja kot komisionarji za 
rudnike, tovarne celuloze in tovarne 
ekstrakta. 

Davčni zavezanec za davek po 
tej tar. št. je proizvajalec, kadar 
proda proizvode iz te tar. št. dru- 
gertiu zasebniku, ali jih kako dru- 
gače prenese v njegovo last (podari, 
zamenja) gospodarski, zadružni ali 
družbehi organizaciji, državnemu 
organu aH zavodu, in sicer po stop- 
nji, ki velja za zasebnega proizva- 
jalca, v kraju, v katerem ta plačuje 
prometni davek, in sicer na isti ra- 
čun. 

Davek po tej tarifni številki se 
plača tudi tedaj, kadar proda za- 
sebnik stoječi les, ki ga plača kupec 
od skupaj dobljene vrste gozdnih 
sortimentov po davčnih stopnjah iz 
te tar. št. 

DEL B — storitve 
Za opombo tar. št. 2 se dodasta 

novi tar. št. 3 in 4, ki se glasita: 
3. od plačil za storitve z osebni- 

mi vozili 10 »/o 
od plačil za storitve s tovornimi 

vozili 20 »/o. 
4. od plačil za gradbene in mon- 

tažne storitve, ki jih opravijo za- 
sebni obrtniki In drugi zasebniki 
15«/o. 

OPOMBA: z gradbenimi storitva- 
mi so mišljena: zidarska, tesarska, 
betonarska, krovska, fasadarska in 
kamnoseška dela na stavbah, kera- 
miška, sadrarska, soboslikarska, ple- 
skarska in parketarska dela. Izdela- 
va ksilolitnih podov, stekloreška, 
ključavničarska in kleparska, inšta- 
laterska, če se vsa ta dela opravijo 
na gradnji ali pri vzdrževanju 
zgradb ali drugih objektov. 

Ta odlok velja od dneva obiave 
v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. 9. 1965. 

Številka: 010-10/62-1. 
Datum: 28. 8. 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Jože Klanšek, 1. r. 

389 
Na podlagi IV. točke odloka " 

premijah za kravje mleko v letu 
1965 (Uradni list SRS št. 20/65) W 
200. člena statuta občine Hrastnik 
je Skupščina občine Hrastnik na sej' 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 28. avgusta 1965 
sprejela 

ODLOK 
o premijah za kravje mleko 

v letu 1963 

1. člen 
Delovnim in drugim organlzacl' 

jam, ki na območju občine HrastniK 
prodajajo kravje mleko, se od 1. ju' 
nija do 31. decembra 1965 izplačuj« 
premija iz sredstev občinskega prec 
računa v višini 10 dinarjev za vsak 
liter prodanega mleka neposrednim 
potrošnikom v občini. 

2. člen 
S 1. junijem 1965 preneha veljati 

odlok o dodatni premiji za kravje 
mleko v letu 1965 (Uradni vestnih 
Zasavja št. 14/65). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan p0 

objavi v »Glasniku«. 

Številka: 320-4/62-1. 
Datum: 28. avgusta 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Jože Klanšek 1. r. 

390 
Na podlagi 5. čl. temeljnega zakona 

o ugotovitvi vrednosti stanovanjskil1 

hiš, stanovanj in poslovnih prosto' 
rov (Uradni list SFRJ št. 34/65) 1" 
200. člena statuta občine Hrastnik je 
Skupščina občine Hrastnik na skup' 
ni seji občinskega zbora In zbora 
delovnih skupnosti, dne 28. avgust« 
1965 sprejela naslednji 

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

območju občine Hrastnik 

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 Hrastnik v skladu z za' 
konom o revalorizaciji stanovanjskil1 

hiš in stanovanj (Uradni list SFB-' 
štev. 34/65). 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

določi tako, da se stanarina, ki j0 | 
je plačeval nosilec stanovanjske 
pravice po odločbi pristojnega orga^ 
na na dan 1. julija 1965, pomnož1 

s koeficientom povečanja stanarine- 
Glede na leto izgradnje in kategf 
rijo stanovanja se uporabi: 
— za stanovanje, dograjeno v letu 

195^, koeficient 1,6 
— za stanovanje, dograjeno v letu 

1960, koeficient 1,4 
— za stanovanje, dograjeno v letu 

1961, koeficient 1,3 
— za stanovanje, dograjeno v letu 

1962, koeficient 1,2 
— za stanovanje, dograjeno v letu 

1963, koeficient 1,1 
— za stanovanje, dograjeno v letu 

1964, koeficient 1,0. 

3. člen 
Za stanovanje, za katerega d" 

uveljavitve tega odloka še nI bi'3 
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določena stanarina z odločbo pristoj- 
nega organa, marveč je nosilec sta- 
novanjske pravice plačeval akonta- 
cijo, se akontacija po tem odloku 
določi tako, da se za osnovo za do- 
ločitev nove akontacije vzame dose- 
danja akontacija, ki se pomnoži z 
ustreznim koeficientom povečanja 
stanarine iz 2. člena tega odloka. 

4. člen 
O višini akontacije se ne izda- 

jajo posebne odločbe. Akontacijo do- 
loči in obračuna hišni svet, lastnik 
družinske stanovanjske hiše ali po- 
sameznega stanovanja oziroma orga- 
nizacija ali organ, ki upravlja hišo, 
v kateri je stanovanje. 

5. člen 
V potrdilu o plačilu akontacije 

na stanarino mora biti izkazana vi- 
šina dosedanje stanarine in višina 
nove akontacije z navedbo koefici- 
enta povečanja stanarine iz 2. člena 
tega odloka. 

6. člen 
V primeru, da je akontacija, 

predpisana s tem odlokom višja od 
nove stanarine, ki jo bo določil pri- 
stojni organ z odločbo, se nosilcu 
stanovanjske pravice ugotovljena 
razlika obračuna v tekočem mesecu 
po izdaji navedene odločbe. Ce je 
nosilec stanovanjska pravice plačal 
nižjo akontacijo od nove stanarine, 
mora izkazano razliko doplačati naj- 
kasneje v roku 3 mesecev od dneva, 
ko prejme odločbo o novi stanarini. 

7. člen 
Sredstva, ki predstavljajo razliko 

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

* 
8. člen 

Določbe tega odloka se uporablja- 
jo tudi za določanje akontacij na 

j najemnine za poslovne prostore s 
i tem, da najemnina za poslovni pro- 

stor ne more biti nižja od najvišje 
akontacije na nove stanarine na ob- 
močju občine. 

9. člen 
, Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v »Glasniku«, upo- 
rablja pa se od 1. avgusta 1965. 

i 
( Številka: 36-5/65-1. 

Datum: 28. avgusta 1965. 

! Podpredsednik 
) skupščine občine Hrastnik 

Jože Klanšck, 1. r. 

i f   

391 
, Na podlagi 2. in 4. člena temelj- 

nega zakona o ugotovitvi vrednosti 
j stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 

slovnih prostorov (Uradni list SFRJ 
j št. 34/65) in 200. člena statuta občine 

Hrastnik je Skupščina občine Hrast- 
j nik na seji občinskega zbora in zbo- 

ra delovnih skupnosti, dne 28. av- 
j Eusta sprejela 

J ODLOK 
0 Pooblastitvi stanovanjsUesa skla- 
da občine Hrastnik za izvršitev re- 
varolizacije stanovanjskih hiš, sta- 
Dovaaj in poslovnih prostorov na 

9 območju občine Hrastnik 

1. člen 
S tem odlokom pooblašča skup- 

ščina občine Hrastnik stanovanjski 
sklad občine Hrastnik, da izvrši re- 
valorizacijo stanovanjskih hiš, sta- 
novanj in poslovnih prostorov na 
območju občine Hrastnik. 

2. člen 
Revalorizacija se izvrši na način 

in po postopku, ki ga določajo zakon 
o revalorizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj in na njegovi podlagi iz- 
dani predpisi. 

Revalorizacijo izvrši stanovanjski 
sklad do 30. novembra 1965. 

3. člen 
Za plačilo stroškov v zvezi z Iz- 

vršitvijo revalorizacije se uporabijo 
sredstva stanovanjskega sklada ob- 
čine Hrastnik, ki so namenjena za 
njegove poslovne službe. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v »Glasniku«, upo- 
rablja pa se od 1. avgusta 1965. 

Številka: 36-6/65-1. 
Datum: 28. 8. 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Jože Klanšek, 1. r. 

392 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Ur. 1. SFRJ, štev. 
33/65) in 200. člena statuta občine 
Hrastnik je Skupščina občine Hrast- 
nki na svoji redni seji občinskega 
abora. in zbora delovnih skupnosti, 
dne 28. avgusta 1965 sprejela na- 
slednjo 

ODREDBO 
o najvišji ravni cen in o najvišjih 
maržah v prometu na drobno za do- 
ločene živilske proizvode ter o naj- 
višjih cenah za premog in drva za 

kurjavo v prodaji na drobno. 
S to odredbo se določa: 
I. višina, do katere se lahko ob- 

likujejo maloprodajne cene za dolo- 
čene proizvode; 

П. višina marže v prometu na 
malo za nekatere prehrambene pro- 
izvode. 

I. Maloprodajne cene 
1. Maloprodajne ceno za prehram- 

bene proizvode se lahko oblikujejo 
do naslednjih zneskov: 

a) za moko: din/kg 
— moka B tip 1000 138 
— moka B tip 600 190 
— molta B tip 400 235 
— moka C tip 1000 130 
— moka C tip 600 170 
— moka C tip 400 215 

b) za kruh: 
— kruh iz moke tipa 1000 138 
— kruh iz moke Upa 600 166 
— kruh iz moke tipa 400 200 

c) za sladkor: 
— za sladkor kristal 265 
— za sladkor kocke 290 

d) jedilno olje: din/l 
— olje rinfuza 468 
— olje pakirano 1/1 500 

e) za sveže meso: din/kg 
1. goveje meso 

— brez kosti (pljučna pečenka, 
stegno, pleče, bržola) 1.520 

— brez kosti (bočnik, vrat, 
potrebušina) 1,250 

— z vraščenimi kostmi (ledja) 1.250 
— prsa in rebra z vraščenimi 

kostmi 970 
— kosti bele cevne 160 
— kosti rdeče 130 
— povprečna cena 1.166 

2. telečje meso: 
— brez kosti (stegno, pleče) 2.030 
— brez kosti (bočnik, flam) 1.750 
— z vraščenimi kostmi (zare- 

brnica, ledvična pečenka) 1.630 
— z vraščenimi kostmi (prsa, 

vrat) 1.170 
— telečje kosti 170 
— povprečna cena 1.396 

3. svinjsko meso: 
— brez kosti (stegno, pleče) 1.190 
— z vraščenimi kostmi (oči- л 

ščeni kare) Г.090 
— vrat 820 
— rebra 630 
— kosti 80 
— povprečna cena 948 

4. sveža slanina s kožo 400 
sveža slanina brez kože 425 

5. piščanci: 
— I. kvalitete 1.000 
— II. kvalitete 950 

f) mleko liter 140 
pol litra 72 

g) premog: din-tona 
— premog kosovec 11.200 
— premog kockovec 10.600 
— premog orehovec 10.000 
— premog lignit 7.800 

Premog za upokojence se prodaja 
— rudniški voziček vrste kockovec 
po ceni din 5508 fco nakladalna ram- 
pa rudnika v Hrastniku. 

h) drva; — listavci din/prm 
— I. vrste 6.790 
— II. vrste 5.080 
— III. vrste 4.950 

V maloprodajnih cenah za kur- 
javo ni zajet republiški prometni 
davek na maloprodajo v višini 2 "/o 
in republiški prometni davek za po- 
plavljena območja v višini 2'/». 

Л 
П. Marže 

Trgovske in dnige delovne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 
živil na malo, lahko zaračunavajo 
maržo na nabavno ceno do nasled- 
njih najvišjih stopenj: 

»/o 
— riž 13 
— sol 10 
— jedilne maščobe 10 
— konserve 17 
— mesni izdelki 18 
— kava 15 
— začimbe 20 
— južno sadje 30 
— banane 20 
— testenine 15 

Ш. Kazenske določbe 
Za k-šiV?/ predpis nv te odredbe 

se uporabljajo določila 107. člena 
uredbe o trgovanju trgovskih podje- 
tij in trgovin v zvezi s 1. členom za- 
kona o prometu in trgovskih stori- 
tvah (Ur. list SFRJ št. 16/65). 

IV. Končne določbe 
Z izdajo te odredbe se korigirajo 

in dopolnjujejo cene in marže, ki so 
bile določene z začasno odredbo 
skupščine občine Hrastnik štev. 38- 
3/65 (Glasnik štev. 37/65) in s skle- 
pom sveta za tržišče, gostinstvo in 
turizem z dne 13. 8. 1965 in 23. 8. 
1965. 

Ta odredba velja od dneva obja- 
ve v »Glasniku«, uporablja pa se od 
30. 8. 1965 dalje. 

Številka: 38-3/65-3. 
Datum; 30. 8. 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Jože Klanšek, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIC-RUDNIK 

393 

Na podlagi 5. člena temeljnega 
zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Uradni list SFRJ št. 34/65), 
107. in 175. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je Skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 2. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 

o spremembi odloka o določitvi in 
plačevanju akontacije na nove sta- 
narine na izvenmestnem območju 

občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
V odloku o določitvi in plačeva- 

nju akontacije na nove stanarine na 
izvenmestnem območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik (Glasnik št. 
35/65) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi; 

»Akontacija na nove stanarine se 
določi tako, da se stanarina, ki je 
veljala na dan 1. julija 1965, pomno- 
ži z naslednjim koeficientom glede 
na leto dograditve, in sicer; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1959, 
se uporabi koeficient 2,10; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1980, 
se uporabi koeficient l.CO; 

— za stanovanjske hiše in. stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1901, 
se uporabi koeficient 1,C0; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1962, 
se uporabi koeficient 1,40; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1963, 
se uporabi koeficient 1,20; 
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— za stanovanjske hlSe In stano- 
vanja, dograjena do konca leta 19G4, 
se uporabi koeficient 1,00.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 

Stevillca: 36'A-l/65. 
Datum; 2. septembra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
Ing. Slavko Jakofcič, L r. 

391 
Na podlagi IV. točke odloka o 

premijah za kravje mleko v letu 
1965 (Uradni list SRS št. 20-237/05), 
107. in 175. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je Skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 2. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o premiji za kravje mleko 

v letu 1983 

1. člen 
Delovnim organizacijam oziroma 

obratom delovnih organizacij (v na- 
daljnjem besedilu: premijskim upra- 
vičencem), ki prodajajo sveže mleko 
neposredno potrošnikom na območju 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik, se iz- 
plačuje premija v višini din 10 za 
en liter prodanega kravjega mleka. 

2. člen 
Premija se izplačuje iz namenskih 

sredstev, zagotovljenih v proračunu 
občine. 

3. člen 
Premija iz 1. člena tega odloka 

se izplačuje za kravje mleko, ki ga 
premijski upravičenci prodajo po- 
trošnikom od 1. junija do 31. de- 
cembra 1965. 

4. člen 
Za kravje mleko, prodano od 

1. januarja do 31. maja 1965, se lah- 

ko obračunavajo in Izplačujejo pre- 
mije po določbah sklepa o regresira- 
nju konzumnega mleka št. 426-1/64 
ia sklepa o dodatni premiji za mle- 
ko št. 38-18/65, ki ju je sprejela 
skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik. 

5. člen 
S 1. junijem 1965 prenehata ve- 

ljati sklep o regresiranju konzumne- 
ga mleka št. 426-1/64 z dne 28. 12. 
1963 in sklep o dodatni premiji za 
mleko št. 38-18/65 z dne 20. 5. 1965 
(Glasnik St. 27/65). 

6. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja 
pa se od 1. junija 1965. 

Številka: 38-24/65. 
Datum: 2. septembra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi jana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Jakofčič, L r. 

VSEBINA 
386 Odlok o tržnem red* na živilskem 

trgu na drobno občine Cerknica 
!»7 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 

loka o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno občine Hrast- 
nik 

388 Odlok o spremembaU in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Hrastnik 

389 Odlok o premijah za kravje mleko 
v letu 1965 občine Hrastnik 

330 Odlok o določitvi in plačevanju akon- 
tacije na nove utanarlne in najem- 
nine občine Hrastnik 

391 Odlok o pooblastitvi stanovanjskega 
sklada občine za IzvrSltev revaloriza- 
cije stanovanjskih hiš. stanovanj in 
poslovnih prostorov občine Hrastnik 

392 Odredba o najvišji ravni cen In o 
najvišjih maržah v prometu na drob- 
no za določene živilske proizvode ter 
o najvišjih cenah za premog in drva 
za kurjavo v prodaji na drobno ob- 
čine Hrastnik 

393 Odlok o spremembi odloka o določitvi ч in plačevanju akontacije na nove sta- 
narine na Izvenmestnem območju ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik 

394 Odlok o premiji za kravje mleko v 
1. 1985 občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
Vabilo na sejo občinske skupščine 
Ljubljana-Bežigrad In Ljubijana- 
Center 

■/ 

VABILA OBČINSKIH SKUPŠČIN 

VABILO 

na 8. sejo občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine I^ubljana-Sežigrad 

Na podlagi 9. člena odloka o poslovnem redu občinske skupSčine 
Ljubljana-Bežigred 

sklicujem 

8. SEJO OBČINSKEGA ZF.OKA iN ZBORA DELOVNIH SKUPNOSTI 
OBČINSKE SKUPŠČINE LJUBLJANA-BEŽIGKAD 

v torek, 7. septembra 1%5 ob 17. url v dvorani Krajevne skupnosti Savsko 
naselje, Ljubljana, Belokranjska ul. 5, z naslednjim dnevnim redom: 

1. Informacija o izvrševanju družbenega plana za leto 1965 
2. Informacija o problemih rebalansa občinskega proračuna za leto 1965 
3. Predlog za spremembo odloka o maloprodajnih cenah za prehrambene 

proizvode in priporočilo sveta za kmetijstvo o plačevanju mleka po 
higienski kakovosti 

4. Informacija tržne inšpekcije o problemih cen v občini v zvezi z go- 
spodarsko reformo 

5. Informacijćl o ukrepih za reorganizacijo in zmanjšanje občinske 
uprave 

6. Predlog sklepa o likvidaciji Podjetja za vzdrževanje zgradb v izgradnji 
7. Predlog soglasja k sk.lppu Centra strokovnih šol za izločitev doma 

od centra strokovnih šol kot samostoinef.a zavoda 
R. Predlog soglasja k statutu krajevne skupnosti Črnuče 
9. Volitve in imenovanja 

10. Vprašania in odgovori odbornikov 
vsak odbornik ima pravico pismeno ali ustno predlagati spremembo 

ali dopolnitev dnevnega reda. Morebitno odsotnost javite' tajništvu občin- 
ske skupščine telefon: 312-965 ali 312-995). 

Številka: 06-5/05-1. 
Datum: 1. septembra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Brčigrad 

Jože Pogačnik, i. r. 

VABILO ' 

na 46. skupno sejo obeh zborov skupščine 
občine Ljubljana-Center 

Na podlagi 123. člena statuta občine Ljubljana-Center sklicujem 

46. skupno sejo obeh zborov 

občinske skupščine Ljubljana-Center, v četrtek 9. septembra 1965 ob 
16.30 uri v veliki sejni dvorani na Magistrata, s tem dnevnim redom: 
1. Informacija o industrijski, trgovinski In gostinski dejavnosti v I. pol- 

letju 1965 in vpliv novih ukrepov na te dejavnosti ter 
poročilo tržne inšpekcije O kontroli cen pri delovnih organizacijah po 
gospodarski reformi. 

2. Predlog spremembe: 
a) odredbe o maloprodajnih cenah za prehrambene proizvode; 
b) odredbe o maloprodajnih cenah kuriva. 

3. Predlog sklepa o prenehanju doma šole za zdravstvene delavce gine- 
kološko-porodraiške smeri, Ljubljana, Slajmerjeva 3/a. 

4 Predlog sklepa o razpisu volitev v delavski svet združenega podjetja 
za PTT promet v Ljubljani. 

5. Ugotovitev prenehanja mandata odbornika zbora delovnih skupnosti 
Marjanu SESKU. 

SAMO ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 
Predlog odloka o razpisu nadomestnih volitev v zbor delovnih skup- 

nosti občine Ljubljana-Center v volilni enoti št. 36. 
Vsak odbornik ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve 

dnevnega reda in postavljati vprašanja. 
Morebitno odsotnost javite občinski ' skupščini Ljubljana-Center 

(telefon 22-266). i ^ 
Znak: 1-06-10/64. 
Datum: 3. septembra 1965. v Predsednik skupščine 

občine Ljubljana-Center: 
inž. Drago LlpiČ, 1. r. 

» 


