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GLASNIK 

URADNI VESTNIK ОВСШ: CERKN'CA • 
GROSUPLJE • HRASTNIK • LITIJA • 
LJUBLJANA — BEŽIGRAD • CENTER • 
MOSTE-POLJE • SlSKA • VlC-RUDNIK • 
LOGATEC • VRHNIKA • ZAGORJE OB SA- 

VI IN MESTNEGA SVETA LJUBLJANA 

Ljubljana, i. oktobra 1965 Leto XII., St. 47 

OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

CERKNICA 

426 
POPRAVEK 

1. V odloku o poviianju prodpj- 
nih cen v občini Cerknica ^Glasnik 

35;G5) se spremeni 2. člen. 
2.V odloku o maržah v prometu 

la malo v občini Cerknfca (Glasnik 
št. 35/65) se spremeni 4. člen. 

Citirana člena se pravilno gla- 
sita; 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem 
objave v »Glasniku«. 

Stev.: 1/1-38/12/65. 
Datum; 28. julija 19G5. 

Iz skupščinsko pisarne 
skupžčine občine Cerknica 

OBČINA LITIJA 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-20/G5-1/1. 
Datum; 14. septembra 1&65. 

Predsednik skupščine 
občine Litija: 

Stane Pungerčar 1. r. 

427 
Na podlagi 4. člena uredbe o do- 

polnitvah uredbe o oblikovanju cen 
'n obračunavanju razlike v cenah 
(Ur. Ust SFRJ št. 30/C5) in 1S2. čktia 
statuta občine Litija je skupščina 
0bčmc Litija na seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti dne 
14. septembra 19C5 sprejela naslednji 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
določitvi in plačevanja akoitacijr na 
Oove stanarine na obmoSju občine 

Litija. 

1. člen 
Člen 2. odloka o določitvi in pla- 

«^evanju akontacije na nove stana- 
rine (Glasnik št. 35/65) se spremeni 
tsko, da se glasi; 

— za stanovanjr.ke hiše in stano- 
Vf>nja, dograjena do 31. decembra 
1059, se uporabi koeficient 2; 

■— za stanovanjske hiše ih sU1 no- 
Vanja, dograjena do konca leta ItJGO, 
Se uporabi koeficient 1,50; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do konca leta 1961, 
Se uporabi koeficient v,eO; 

— za stanovanjske hiše in slano- 
^anja, dograjena do konca leta 1362, 
Se uporabi koeficient 1,23; 

— za stanovanjske hiše in stano- 
Varija, dograjena do konca leta 1963, 
Se uporabi koeficient 1,05; 

— ra stanovanjske hiSe in stano- 
dosr?iiem do k^nra leta 1964, 

^ uporabi koeficient 1,0. 

458 
Na podlagi 162. člena statuta ob- 

čine Litija je skupščina občine Li- 
tija na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 14. sep- 
tembra 1965 sprejela naslednji 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 

družbeni pomoči 

1. člen 
Člen 19, odloka o družbeni pomo- 

či (Glasnik št, 36/65) se spremeni ta- 
ko, da se glasi; 

»Zoper odločbo, ki jo izda organ 
o priznanju, prenehanju ali spre- 
membi družbene pomoči, je dovo- 
ljena pritožba v 15 dneh po preje- 
mu odločbo na Sekretariat za so- 
cialno varstvo in zdravstvo SR Slo- 
venije«. 

2. člen 
Ta odlok znčne veljali osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-33/63-1'L 
Datum: 14. septembi-a 19S5. 

»Tisti upravičenci, ki jim je bila 
dodeljena priznavalnina po prejš- 
njih predpisih in so stari nad 70 let, 
imajo še nadalje pravico do preje- 
manja priznavalnine in jim ni po- 
trebno predložiti dokazila o prizna- 
nju posebne dobe iz 1. člena odloka 
g priznavalninah.« 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osna dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-32/63-1/1. 
Datum: 14. septembra 1965. 

\ Predsednik skupščine 
občino Litija: 

Stane Pungerčar 1. r. 

430 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji in 
162Д člena statuta občine Litija je 
skupščina občine Litija na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dae 14. septembra 1965 
sprejela , 

Predsednik skupSčine 
občine Litija; 

Stane Pungerčar 1. r. 

429 
Na podlagi 162. člena statuta ob- 

čine, Litija je skupščina občine Liti- 
ja na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 14. septem- 
bra 1965 sprejela naslednji 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi o£loka\o 

priznavalninah 

1. člen 
Člen 10. odloka o priznavalninah 

(Glasnik št. 36/65)* se spremeni tako, 
da se glasi: 4 

»Zoper odločbo, ki jo izda organ 
iz 9. člena, je dovoljena pritožba v 
roku 15 dni od dneva vročitve na 
Sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo SR Slovenije«. 

2. člen 
Za 16. členom odloka o prirnavfl- 

rvr.ah (Glasnik št. 36/65) sc doda 17. 
člen, ki se £lasi; 

ODLOK 
o razmejitvi pravic samoupravljanja 

v upravnih organih občine Litija 

1. člen 
Upravni organi občine Litija veljajo 
glede samoiipravljanja, v smislu 59. 
člena zakona a samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih v 
SR Sloveniji, za en sam organ, če za 
p)Osameznc organe ni z zakonom dru- 
gače določeno. 

Pravice predstojnika občinskih, 
upravnih organov v zvezi z uresni- 
čevanjem samoupravljanja delovnih 
ljudi v teh organih izvršuje tajnik 
občinske skupščine. 

2. člen 
Pravice samoupravljanja uresničuje- 
jo delovni ljudje v občinskih uprav- 
nih organih s samostojnim odloča- 
njem, z odločanjem v soglasju s pred- 
stojnikom organa ter s tem, da da- 
jejo predstojniku mnenja in pred- 
loge glede vprašanj s področja no- 
tranjih odnosov v organu. 

3. Člen 
Delovni ljudje v občinskih upravnih 
organih samostojno; 

— volijo in odpoklicujejo člane 
sveta delovne skupnosti; , 

— sklepajo o poročilih ^veta de- 
lovne skupnosti; 

— dajejo svetu delovne skupnosti 
smernice za delo; 

— odločajo o uporabi sredstev 
skupne porabe; 

— dajejo mnenja in predloge o 
osnutku programa dela organa; 

— dajejo mnenja in predloge o 
drugih vpraSanjih s področja notra- 
njih odnosov v organih. 

4. člen 
Delovni ljudje v občinskih uprav- 

nih organih v soglasju s predstojni- 
kom: 

— sprejemajo pravilnik o samo- 
upravljanju. notranji organizaciji in 
medsebojnih delovnih razmerjih, 
pravilnik o sredstvih in delitvi do- 
hodka ter druge splošne akte, s ka- 
terimi se urejajo vprašanja s pod- 
ročja notranjih ddnosov v upravnih 
organih; 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun; 

— odločajo o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest; 

— odločajo o medsebojnih delav- 
nih razmerjih, kadar je to z zako- 
nom ali s pravilnikom organa tako 
določeno; 

— delijo osebne dohodke po uspe- 
hu dela; 

— skrbijo za strokovno izobraže- 
vanje in kvaliteto dela; 

— skrbijo za zboljšanje delovnih 
razmer in poslovanja ter zagotavljajo 
varstvo pri delu; 

— sprejemajo plane rednih letnih 
dopustov; 

— opravljajo še druge naloge, ki 
so določene z zakonom ali z drugimi 
predpisi. 

iV. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

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

6. člen 
V primeru, ko delovna skupnost 

oziroma svet delovne skupnosti od- 
loča v soglasju s predstojnikom in se 
tako soglasje ne doseže, se zadeva 
predloži v osmih dneh svetu za občo 
upravo in notranje zadeve, ki o njej 
dokončno odloči. 

7. člen 
Predstojnik zadrži izvršitev akta 

delovne skupnosti oziroma sveta de- 
lovne skupnosti, ki jih ta samostojno 
sprejema, če meni, da so v nasprotju 
z zakonom ali s splošnim družbenim 
interesom. 

V primeru iz 1, odstavka tega čle- 
na mora predstojnik o svojem ukre- 
pu takoj obvestiti svet za občo upra- 
vo in notranje zadeve, ki o njem do- 
končno odloči. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-23/65. 
Datum; 14. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Litija; 

Stane Pungerčar, 1. r. 



OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

431 
Na podlagi 120/1. v zvezi s 3. toč- 

ko 119/1. člena zakona o volitvah od- 
bornikov občinskih in okrajnih skup- 
ščin (Ur. list SRS, št. 11/63) ter na 
predlog mandatno-ieiunitetne .komi- 
sije zbora delovnih skupnosti je zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 
Ljubljana-Center na seji, dne 30. sep- 
tembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center v volilni 
enoti št. 12, ki obsega delovne ljudi 
v naslednjih delovnih organizacijah; 

— Tehnika, Vošnjakova 8/a; 
— Projektivni atelje, Cankarjeva 

18. 
Nadomestne volitve v 12. volilni 

enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odbornici zbora delovnih 
skupnosti inž. Leopoldini Ovčak, ki 
je bila izvoljena v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v petek, dne 29. 

oktobra 1965. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku ter pri de- 
lovnih organizacijah 12. volilne enote. 

Številka: 013-4/65. 
Datum: 30. septembra 196!). 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

inž. Drago Lipič, 1. r. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 420-017/65. 
Datum: 23. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

inž. Drago Lipič, 1. r. 

432 
Ла podlagi 7. člena zakona o ob- 

restih od gospodarskih skladov (Ur. 
list št. 8/61, 13/63 in Ur. 1. SFRJ, št. 
15/65 in 35/65) in L člena zakona o 
obrestnih merah za obresti od gospo- 
darskih skladov (Ur. list SFRJ, št. 
55/65) ter 110. člena statuta občine 
Ljubljana-Center je skupščina občine 
na skupni seji občinskega zbora in 
zbora tlolovnih skupnosti, dne 23. 
septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere od gospo- 
darskih skladov obrtno storitvenih, 
gRšitinskih. tririsiif'nih in komunalnih 

gospodarskih organizacij 

1. člen 
Gospodarske organizacije, ki 

opravljajo gostinsko dejavnost, de- 
javnost turističnega posredovanja in 
dejavnost storitvene obrti, obračuna- 
vajo obresti od gospodarskih skladov 
po stopnji 2 %. 

2. člen 
Po stopnji 2 % obračunavajo ob- 

resti tudi komunalna podjetja, za 
katera ni predpisal obrestne mere 
mestni svet. 

3. člen 
Obresti, ki jih gospodarske orga- 

nizacije obračunavajo in plačajo, gre- 
do v kreditni sklad banke. 

433 
Na podlagi 199. in 110. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Cetiter (Glas- 
nik, št. 33/64) v zvezi z 18. členom 
zakona o izvedbi ustave SR Sloveni- 
je, 3. členom zakona o mestih, ki so 
razdeljena na občine (Ur. list SRS. št. 
11/64), z 79. členom zakona o finan- 
ciranju gradnje stanovanj (Ur. list 
FLRJ, št. 47/59), s 53. členom temelj- 
nega zakona o gostinski dejavnosti 
(Ur. list SFRJ, št. 8/65), s 3. členom 
zakona o uporabi določb temeljnega 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti za stanovanjske 
sklade (Ur. list SFRJ, št. 15/65), s 14. 
členom zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 10/65), 
s 16. členom zakona o dimnikarski 
službi (Ur. list SRS, št. 11/65) in z od- 
lokom mestnega sveta o notranji de- 
litvi stanarin ter uporabi in gospo- 
darjenju s sredstvi stanovanjskih hiš 
(Glasnik, št. 24/64 in 13/65) je skup- 
ščina občine Ljubljana-Center na 47. 
skupni seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 23. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o ugotovitvi, kateri odloki so pre- 

nehali veljati 

1. člen 
Ugotovi se, da so od odlokov, ki 

jih je sprejel občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center oziroma občinska 
skupščina v času od 1. septembra 
1955 do 9. maja 1964, prenehali ve- 
ljati naslednji odloki; 

1. Odlok o opravljanju gostinskih 
storitev izven gostinskih poslovnih 
prostorov, o dajanju opremljenih sob 
turistom in potnikom in o dajanju 
hrane abonentom v zasebnih gostin- 
stvih (Glasnik, št. 10/56). 

2. Odlok o tržnem in sejemskem 
redu (Glasnik, št. 10/56). 

3. Odlok o poslovalnem času go- 
stinskih podjetij in gostišč na ob- 
močju občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, št. 22/56). 

4. Odlok o uvedbi prispevka za 
glasbeno šolanje na nižji glasbeni 
šoli Ljubljana-Center (Glasnik, št. 
55/56). 

5. Odlok o ustanovitvi kreditnega 
sklada za zidanje stanovanjskih hiš 
na območju občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, št. 65/58). 

6. Odlok o delu lastnih sredstev, 
ki jih morajo zagotoviti prosilci, ki 
vzamejo posojilo iz občinskega kre- 
ditnega sklada za zidanje stanovanj- 
skih hiš (Glasnik, št. 34/58). 

7. Odlok o usmerjanju gradnje 
stanovanjskih hiš na območju občine 
Ljubljana-Center (Glasnik, št. 15/59). 

8. Odlok o uporabi družbenih 
sredstev za gradnjo stanovanjskih hiš 
na območju občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, št. 15/59). 

9. Odlok o spremembi in dopol- 
nitvi odloka o določitvi kanalske pri- 
stojbine podjetju »Kanalizacija-« 
(Glasnik, št. 27/59). 

10. Odlok o določitvi tarife za po- 
trošeno vodo v komunalnem podjet- 
ju »Mestni vodovod« (Glasnik, štev. 
27/59). 

11. Odlok o obveznem zbiranju in 
odvozu smeti ter odpadkov in o upo- 

rabi lavnih odlagališč (Glasnik, štev. 
27/59). 

12. Odlok o določitvi tarife za od- 
voz smeti ter odpadkov in uporabi 
javnih odlagališč komunalnemu pod- 
jetju »Snaga« (Glasnik, št. 86/63). 

13. Odlok o komunalnem prispev- 
ku (Glasnik, št. 57/00). 

14. Odlok o zavarovanju plačila 
stroškov za opravljanje in vzdrževa- 
nje družbenih stanovanjskih hiš v 
državljanski lastnini (Glasnik, štev. 
98/60). 

15. Odlok o voznih olajšavah na 
avtobusih za učence, dijake in štu- 
dente v času rednega šolanja (Glas- 
nik. št. 13/61). 

16. Odlok o kategorizaciji šol in o 
merilih za določanje sredstev, ki pri- 
padajo šolam za njihovo osnovno 
dejavnost (Glasnik, št. 44/61). 

1.7. Odlok o najvišjih tarifah za 
dimnikarske storitve (Glasnik štev. 
78/61). 

18. Odlok o določitvi tarife komu- 
nalnemu podjetju »Mestna plinarna« 
(Glasnik, št. 4/62). 

19. Odlok o sistemizaciji delovnih 
mest pisarniških uslužbencev ter 
strokovnih sodelavcev okrajnega so- 
dišča I. v Ljubljani (Glasnik, štev. 
51/62). 

20. Odlok o določitvi položajnih 
plač predsednika, sodnikov, strokov- 
nih sodelavcev in drugih uslužbencev 
okrajnega sodišča I. v Ljubljani 
(Glasnik, št. 51/62). 

21. Odlok o izračunavanju stana- 
rine za amortizacijo (Glasnik, štev. 
31/63). 

22. Odlok o ureditvi plakatiranja 
na območju občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, št. 31/63). 

23. Odlok o spremembi odloka o 
sistemizaciji delovnih mest pisarni- 
ških uslužbencev ter strokovnih so- 
delavcev okrajnega sodišča I. v Ljub- 
ljani (Glasnik, št. 31/63). 

24. Odlok o višini obrestne mere, 
po kateri plačujejo obresti od poslov- 
nega sklada komunalne delovne or- 
ganizacije na območju občine Ljub- 
ljana-Center (Glasnik, št. 52/63). 

25. Odlok o določitvi plačevanja 
prispevka iz dohodka komunalnih 
delovnih organizacij na območju ob- 
čine Ljubljana-Center (Glasnik, št. 
52/63). 

26. Odlok o čiščenju snega s cest- 
nih in ostalih javnih površin (Glas- 
nik, št. 79/63). 

27. Odlok o upravljanju, urejanju 
In varstvu javnega zelenja na ob- 
moč>u občine Ljubljana-Center 
(Glasnik št. 10/64). 

28. Odlok o napisih delovnih or- 
ganizacij, svetlobnih reklam ter o 
razsvetljavi izložb in delovnih pro- 
storov (Glasnik, št. 17/64). 

2. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 010-06/65. 
Datum: 23. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

inž. Drago Lipič, 1. r. 

OBČINA 

L.IUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

434 
Na podlagi 45. in 62. člena temelj- 

nega zakona o financiranju družbe- 
no-političnih skupnosti (Uradni list 
SFRJ, št. 31/64), 47. in 64. člena za- 

kona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 36/64) ter 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
(Glasnik, št. 47/64) je skupščina ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje za leto 

1965 

1. člen 
Dohodki občinskega proračuna za 

leto 1965 znašajo 2.335,666.000 din. 
Od tega je razporejenih dohodkov 

2.319,965.000 din. 
Nerazporejenih dohodkov (tekoča 

proračunska rezerva) 15,701.000 din. 

2. člen 
Od sredstev, ki so razporejena V 

odstotku od dohodkov, pripada: 
— 45,70 % od 1. in 2. vrste do- 

hodkov občinskemu skladu za šol- 
stvo; ' 

— 3,76 % od 1. vrste dohodkov in 
100 % od 6. vrste dohodkov medob- 
činskemu skladu za .strokovno šol- 
stvo; 

— 0,64 % od 1, vrste dohodkov 
občinskemu skladu za cesten 

— 1 % od vseh dohodkov občin- 
skemu rezervnemu skladu po odbit- 
ku presežka dohodkov iz leta 1964 in 
zneska, ki pripada mestnemu svetu 
Ljubljana za financiranje skupnih 
potreb mesta Ljubljane; 

— 5 % od vseh dohodkov od 1. 
aprila do 31. julija 1965 po odbitku 
zneska, ki pripada mestnemu svetu 
Ljubljana za financiranje skupnih 
potreb mesta Ljubljane. 

3. člen 
Uprava skupščine občine Ljublja- 

na-Moste-Polje v skladu z zakonom 
samostojno razpolaga s sredstvi, ki 
so ji dodeljena za redno dejavnost in 
za posebne namene. 

4. člen 
Sredstva, ki so v določenem zne- 

sku razporejena za skupno financi- 
ranje matične službe, se odvajajo v 
proračun občine Ljubljana-Center na 
podlagi pogodbe med občinama. 

5. člen 
Sredstva za skupno financiranje 

Zavoda za spomeniško varstvo Ljub- 
ljana, Zdravstvenega centra Ljub- 
ljana, Gasilske brigade Ljubljana, 
Občinskega sodišča I. Ljubljana, Jav- 
nega tožilstva Ljubljana in Javnega 
pravobranilstva Ljubljana se odva- 
jajo na račune navedenih zavodov na 
podlagi sklenjenih pogodb. 

6. člen 
Za odplačilo najetih posojil se za- 

gotovi znesek 87,000.000 dinarjev za 
anuitete v letu 1965. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Ljubljana-Moste- 
Polje je pooblaščen, da razporeja 
sredstva tekoče proračunske rezerve 
za premalo predvidene izdatke P0 

posameznih postavkah proračuna ifl 
dovoljuje izplačila za izredne ne- j 
predvidene izdatke iz tekoče prora- 
čunske rezerve tako, da o tem na- 
knadno poroča občinski skupščini 
Ljubljana-Moste-Polje. 

8. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro' 

računa za leto 1965 in njihova raz- 
poreditev sta zajeti v bilanci prora- 
čuna in v posebnem delu proračuna- 
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9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1965. 

Številka; 400-17/65-1. 
Datumi: 24. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne, 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov 
spremenjenega proračuna občine 
Ljubljana-Moste-Polje za leto 1959 
Vrsta 
flohod. Dohodki Skupaj 

1 Prispevki 1.071,519.000 
2 Davki 415,400.000 
3 Takse 44,500.000 
5 Dohodki po po- 

sebnih zveznih 
predpisih 1,300.000 

6 Dohod, in razni 
drugi dohodki 158,947.000 

8 Prenesena 
sredstva 44,000.000 

Skupaj 2.335,666.000 

Stev. 
glav. Razpored dohod. Skupaj 

lamena 
01 Dejavnost šol 1.175,518.000 
02 Kulturno prosv. 

dejavnost 23,084.000 
03 Social. skrbstvo 142,300.000 
04 Zdrav, varstvo 41,700.000 
05 Komunal, dejav. 92,558,000 
06 Delo državnih 

organov 293,308,000 
08 Financiranje 

skupnih potreb 
mesta Ljubljane 150,000.000 

11 Dejav. krajevnih 
skupnosti 27,000.000 

12 Dejav. družb. pol. 
org, in društev 56,476,000 

13 Negospodarske 
investicije 144,440,000 

14 Gospodar, posegi 121,188.000 
15 Vlaganje v 

rezervni sklad 52,393.000 
18 Nerazporejeni do- 

hodki (tekoča pro- 
računska rezerva) 15,701.000 

Skupaj 2.335,666.000 

435 
Na podlagi 8. in 13. člena zakona 

8 Prispevkih in davkih občanov (Ur. 
Ust SRS, št. 37/64) in 167. člena sta- 
rta občine Ljubljana-Moste-Polje je 
skupščina občine Ljubijana-Moste- 
^olje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 24. 
septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
j1 spremembah odloka o prispevkih 
'n davkih občanov ter stopnjah, ki 
Je plačujejo na območju občine 
Ljubljana-Moste-Polje (Glasnik, št. 
8/65) 

1. člen 
V 4. členu se proporcionalna stop- 

nja prispevka iz osebnega dohodka 0d delovnega razmerja spremeni od 
®>8 % na 5 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

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

Številka: 422-42/65-1. 
Datum: 24. septembra 1965, 

* Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne, 1. r. 

436 
Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
(Glasnik, št. 47/64) je skupščina ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka mest- 
nega sveta o določitvi In plačevanju 
akontacije na nove stanarine in na- 
jemnine na območju mesta Ljublja- 
ne na območje občine Ljubljana- 
Moste-Polje, ki leži izven mestnega 

območja 

1. člen 
Veljavnost odloka o določitvi in 

plačevanju akontacije na nove sta- 
narine in najemnine na območju 
mesta Ljubljane, ki ga je mestni svet 
Ljubljana na podlagi 3. člena temelj- 
nega zakona o ugotovitvi vrednosti 
stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov (Ur. list SFRJ, št. 
34/65), 3. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Uradni list 
SRS. št. 11/64) in 27. ter 50. člena sta- 
tuta mesta Ljubljane (Glasnik, štev. 
38/64) sprejel 12, avgusta 1965, se raz- 
širi na območje občine Ljubljana- 
Moste-Polje, ki leži izven mestnega 
območja. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku. 

Številka: 36-204/65-1. 
Datum: 24. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje; 

Vlado Črne, 1. r. 

437 
Na podlagi 167. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Moste-Polje je skup- 
ščina občine Ljubljana-Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delovnih skupnosti, dne 24. 
septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o temeljni or- 
ganizaciji uprave skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 

1. člen 
V upravnem organu skupščine ob- 

čine Ljubljana-Moste-Polje se dolo- 
čijo naslednje temeljne organizacij- 
ske enote: 

1. Tajnik — urad tajnika; 
2. Oddelek za upravne zadeve; 
3. Inšpektorat; 
4. Oddelek za finance 
5. Oddelek za narodno obramlд; 
6. Oddelek za organizacijske in 

analitične službe; 
7. Sodniki za prekrške. 

2. člen 
Ta odlok začne veljat! z dnem ob- 

jave v Glasniku. 
Tajnik skupščine občine poskrbi, 

da se izvede organizacija v smislu 
tega odloka najkasneje do 1. oktobra 
1965. 

3. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha 

veljati odlok o temeljni organizaciji 

uprave skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje (Glasnik, št. 20/64). 

Številka: 020-16/65-1. 
Datum: 24. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne, 1. r. 

438 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji in 
167. člena statuta občine Ljubljana- 
Moste-Polje je skupščina občine 
Ljubljana-Moste-Polje na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 24. septembra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih občine Ljubljana- 

Moste-Polje 

1. člen 
Občinski upravni organi veljajo 

glede samoupravljanja v smislu 59. 
člena zakona o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih v 
SR Sloveniji za en sam organ, če za 
posamezne upravne organe ni z za- 
konom drugače določeno. 

Pri uresničevanju samoupravlja- 
nja delovnih ljudi izvršuje tajnik 
občinske skupščine vse pravice pred- 
stojnika, ki mu gredo po tem odloku 
in zakonu. 

2. člen 
Pravice samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v upravnem or- 
ganu s samostojnim odločanjem, z 
odločanjem v soglasju s predstojni- 
kom upravnega organa ter tako, da 
dajejo predstojniku mnenja in pred- 
loge glede vprašanj s področja no- 
tranjih odnosov v organu. 

3. člen 
Delovni ljudje v upravnem orga- 

nu samostojno: 
— volijo in odpokiicujejo člane 

sveta delovne skupnosti; 
— sklepajo o poročilih sveta de- 

lovne skupnosti; 
— dajejo svetu delovne skupnosti 

smernice za delo; 
— odločajo o uporabi sredstev 

skupne uporabe; 
— dajejo mnenja in predloge o 

osnutku programa dela organa; 
— dajejo mnenja in predloge o 

drugih vprašanjih s področja notra- 
njih odnosov v organu. 

4. člen 
Delovni ljudje v upravnem orga- 

nu v soglasju s predstojnikom: 
— sprejemajo pravilnik o samo- 

upravljanju, notranji organizaciji in 
medsebojnih delovnih razmerjih, 
pravilnik o sredstvih In delitvi do- 
hodka ter druge splošne akte, s ka- 
terimi se urejajo vpraSanja s pod- 
ročja notranjih odnosov v upravnem 
orgapu; 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun; 

— odločajo o notranji organiza- 
ciji in sistemizaciji delovnih mest; 

— odločajo o medsebojnih delov- 
nih razmerjih, kadar je to г-zakonom 
ali s pravilnikom organa tako dolo- 
čeno; 

— delijo osebne dohodke po re- 
zultatih dela; 

— skrbijo za strokovno izobraže- 
vanje; 

— skrbijo za zboljšanje delovnih 
razmer in poslovanja ter zagotavlja- 
jo varstvo pri delu; 

— sprejemajo plane rednih letnih 
dopustov; 

— opravljajo še druge naloge, ki 
so določene z zakonom ali z drugimi 
predpisi. 

5. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

področju notranjih odnosov v uprav- 
nem organu p vprašanjih, za katere 
je pooblaščen z zakonom ter s pra- 
vilnikom organa. 

6. člen 
V primeru, ko delovna skupnost 

oziroma svet delovne skupnosti od- 
loča v soglasju s predstojnikom in se 
tako soglasje ne doseže, se zadeva ta- 
koj predloži občinskemu odboru, ki 
naj o tem razpravlja na svoji prvi 
seji. Sklep občinskega zbora je do- 
končen. 

7. člen 
Predstojnik organa zadrži izvrši- 

tev akta delovne skupnosti oziroma 
sveta delovne skupnosti, ki jih ta sa- 
mostojno sprejema, če mem, da so v 
nasprotju z zakonom. 

O tem mora predstojnik najkas- 
neje v osmih dneh obvestiti svet za 
občo upravo in noiranje zadeve, ki 
o njem dokončno odloči. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 020-15/65-1. 
Datum: 24. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne, 1. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

439 
Na podlagi 6. člena zakona o 

obrestih od gospodarskih skladov 
(Ur. list FLRJ, št. 8/61 in 13/63 in 
Ur. list SFRJ, št. 15/65 in 35/65) ter 
9. točke 169. člena statuta občine 
Vrhnika je skupščina občine Vrhni- 
ka na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti dne 
16. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o obračunavanju in plačevanju obre- 
sti od poslovnega sklada gospodar- 
sko organizacije, s katerim opravlja 
komunalno dejavnost, gostinsko de- 
javnost, dejavnost turističnega po- 
sredovanja ali dejavnost storitvene 

obrti. 

1, člen 
Gospodarska organizacija obraču- 

nava in plačuje obresti od poslov- 
nega sklada, s katerim opravlja ko- 
munalno dojaVnost, gostinsko dejav- 
nost, dejavnost turističnega posre- 
dovanja ali dejavnost storitvena 
obrti, po obrestni meri 1 %. 

2, člen 
Obresti od poslovnega sklada od 

v 1, členu navedenih dejavnosti se 
plačujejo v kreditni sklad pristojne 
banke. 

3, člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

ha veljati odlok o obračunavanju in 
plačevanju obresti od poslovnega 
sklada komunalnih gospodarskih or- 
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ganizacij in gospodarskih organiza- 
cij storitvene obrti za leto 1965, ob- 
javljen v Glasniku St. 14/65. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati ospni dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 4/1-402-03/65. 
Datum: 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Vrhnika: 

Franci Širok 1. r. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 400-10/G2. 
Datum: 20. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Dušan Koleno, i. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

440 
Na podlagi 47. in 64. člena zako- 

na o finansiranju družbeno politič- 
nih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. 
SRS, št. 36 64) ter 41. in 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
skupščina obJine Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 20. septembra 
1965 sprejela 

, ODLOK 
o sp-'iireinbi proračuna občine Za- 

gorje o)) Savi za leto 1985 

• 7 ■ 
1. člen 

Proračunski dohodki za leto 1965 
615,070.000 din. 

2. člen 
Z občinskim prort»?unom so do- 

hodki. razporejeni v vižinl 583,411.000 
dinarjev; 

3. člen * 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku, pripada: 
— 1 '/o od dohodkov formiranih 

po 32. člonu zakona o finansiranju 
družbeno političnih skupnosti — 
5,888.000 dinarjev. 

— 5 % od dohodkov formiranih 
po 32. členu zakona o finansiranju 
družb ano političnih skupnosti — 
23,571.000 dinarjev. 

4. člen 
Razpored sredstev iz proračunske 

rezerve za prem?le predvidene iz- 
datke po posameznih postavkah pro- 
računa odobrava skupščina občine 
Zagorje ob Savi. 

5. člen 
Upravi skupščine občine Za^or'e 

ob Savi so dovoljuje, da sme v letu 
1965 formirati tudi lastne dohodke, 
v kolikor ti izvirajo iz del, ki so v 
zvezi z n'i)47. mi, predvidenimi z de- 
lovnim načrtom. Dohodki, ki jih 
ustvarijo uoipvni orf?ani, so lahko 
uporabijo kot sredstva za posebne 
namene. 

6. člen 
Sredstva za finansiranja finanč- 

nega na-rta upravnih organov skup- 
ščine ob^n* Zagorje ob Savi se lah- 
ko rrrjd letom sprerrienijo. 

7. člen 
S tem odlokom se spreminja od- 

lok o proračunu skupSčine občine Za- 
gorje ob Savi, št?v, 400-10 62 oi 24. 
marca 1365 (Uradni vcaUuk 

U. 0-65/65). 

441 
Na podlagi 3. odstavka 20. člena 

zakona o družbeni kontroli cen (Ur. 
list FLRJ, št. 30-402/62), 3. in 8. člena 
temeljnega" zakona o prekrških (Ur. 
list SFRJ, št. 26-469/65) in 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
skupščina občine Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti, dne 20. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o kontroli cen 
za storitve na območju občine Za- 

gorje ob Savi 

1. člen 
Dopolni se 2. točka 2. člena od- 

loka o kontroli cen za storitve na 
območju občine Zagorje ob Savi (Ur. 
vestnik Zasavja, št. 9/64), ki se glasi: 

»Komunalne dejavnosti: vodovod, 
kino podjetje, snaga, mlekarne, trans- 
port blaga, servisi stanovanjskih 
skupnosti in pokopališke usluge, ka- 
tere opravlja Pokopališka uprava 
Zagorje ob Savi.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 38-13 04. 
Datum: 20. sfepfombra 1965, 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Dušan Kolčne, 1. r. 

442 
Na podlagi 2. in 7. člena zakona 

o dimnikarski službi (Ur. list SRS, 
St. 11-108/65) in 120. člena statuta ob- 
čine Zagorje ob Savi je skupščina ob- 
čine Zagorje ob Savi na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 20. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o rokiti čiščenja, pregledov kurilnih 
naprav in dimnih vodov na območju 

občine Zagorje ob Savi 

1. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi se 

morajo čistili in pregledovati po do- 
ločilih tega odloka. 

Čiščenje in pregledovanje kuril- 
nih naprav in dimnih vodov sme 
opravljati le usposobljen dimnikar. 
K čiščenju ne spada odstranjevanj'; 
pepela iz kurišč, vodnega kamna pri 
parnih kotlih, kakor tudi ne čiščen je 
plinskih štedilnikov in peči na go- 
rilni ' plin. 

2. člen 
Kurilne naprave na trda in teko- 

či goriva in njihovi dimni vodi se 
čistijo mesečno; kurilne naprave v 
zasebnih gospodinjstvih, kjer se v 
pretežni večini uporablja elektrika 
ali plin, se v času od 1. junija do 
30. sootembra čistijo p6 potrebi Pri 
dimnih vodih (dimnikih) m so mora 
oTn.vifi v istnm času dvalaului kon- 
Uoini pregled. 

3. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi 

gostinskih obratpv. v menzah, pekar- 
nah, slaščičarnah ter podjetjih in za- 
vodih, kjer se kurilne naprave stalno 
uporabljajo, se čistijo na vsakih 14 
dni, po potrebi pa tudi na 8 dni. Prav 
tako se čistijo na vsakih 14 oziroma 
8 dni centralne kurilne naprave in 
njihovi dimovodi. 

4. člen 
Plinski vodi kurilnih naprav na 

zemeljski plin se čistijo mesečno. Zh 
dani dimniki za odvajanje izgorelih 
plinov plinskih gorilnih naprav pa 
se čistijo štirikrat letno. 

5. člen 
Industrijski parni kotli in njihovi 

dimni vodi ter tovariški dimniki se 
čistijo v dogovorjenih rokih. 

Kurilne naprave in dimni vodi v 
obratih lesne industrije se čistijo naj- 
manj na dva meseca. Na zahtevo 
stranke mora dimnikar čistiti tudi v 
krajših rokih, kot jt zgoraj predpi- 
sano. 

6. člen 
Izžiganje dimnikov se opravlja po 

potrebi. 
7. člen 

Dimnikarska organizacija ni upra- 
vičena zaračunavati odškodnine za 
delo, ki ni bilo opravljeno po krivdi 
dimnikarja. 

Dimnikarska organizacija je upra- 
vičena zaračunavati določeno ceno za 
kurilne naprave in dimne vode, če 
uporabnik teh ali koristnik zgradbe 
ni dopustil v določenem roku -čišče- 
nja ali kontrolnega pregleda po pri- 
stojnem dimnikarju. 

Dimnikarska organizacija je upra- 
vičena zaračunati za kontrolne pre- 
glede 75 % od določene cene za redni 
pregled. 

8. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

na pred nastopom eimske dobs pre- 
gledati kurilne naprave in dimne vo- 
de, če so v uporabnem stanju. 

9. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

na povrniti stranki ali hišnemu sve- 
tu neposredno povzročeno škodo, ki 
bi nastala z nevestnim ali nestrokov- 
nim čiščenjem oziroma poškodova- 
njem dimnega voda ali kurilne na- 
prave. 

10. člen 
Kazenske sankcije za kršitev 

norm, ki so zapopadene v tem odlo- 
ku, se uporabljajo skladno z zako- 
nom o dimnikarski službi (Uradni 
list SRS, št. 11/65). 

U. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 22/b-5 65. 
Datum: 20. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Dušan Kolenc, 1. r. 

sladkor, olje, mleko, sveže meso in 
premog na območju občine Zagorje 

ob Savi 

1. točka 
Dopolni se 1. točka odredbe o naj- 

višjih maloprodajnih cenah za moko, 
kruh, sladkor, olje, mleko, sveže me- 
so in premog na območju občine Za- 
gorje ob Savi (Glasnik, št. 36/65) in 
spremembo odredbe (Glasnik, štev. 
40 65), in sicer: 

Maloprodajna cena za drva za 
kurjavo znaša za: 

1. Drva iz mehkih in manjvred- 
nih listavcev; v 

Vrsta 
I. 
II. 
III. 
Sečnice 

3.890 din 
3.240 din 
2.600 din 
2.160 din 

2. Drva iz trdih listavcev; 
Vrsta 

I. 6.370 din 
II. 5.620 din 
III. 4.640 din 
Sečnice 3.130 din 

3. Drva iz iglavcev; 
Vrsta 

I. 
II. 
III. 

4.100 din 
3.460 din 
2.380 din 

\ _ 2, točka 
Maloprodajne cene je razumeti 

frco prodajalec Zagorje ob Savi oz. 
frco železniška postaja Zagorje ob 
Savi. 

3. točka 
Ta odredba začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 38/6-65. 
Datum: 20. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi; 

IHišan Kolenc, l. r. 

443 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Ur. list SFRJ, št. 33/65) 
in 120. člena statuta občine Zagorje 
ob Savi je skupščina občine Zagorje 
ob Savi na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 20. 
septembra 1965 sprejela 

ODRFDBO 
o dopoliitrl odredbe o nnjvištfi тпч- 
ioinoaajjiiii ccaah za шоко, kruh. 

VSEBINA 
426 Popravek odlokov obftlne Cerknica 
427 Odlok o -epremembl in dopolnitvi od- 

loka o doloeitvl In plačevanju akon- 
tacije na nove sUtuarlne občine Litija 

428 OJlok o spremembi In dopolnitvi od- loka o druibeni pomoči občine Litija 
429 Odlok o spremembah in dopoinltvan 

odloka 6 priznavalninah občine Lilija 
430 Odlok o razmejitvi pravic samouprav- 

ljanja v upravnih organih občine Li- 
tija 

431 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v /bor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center 

432 Odlok o določitvi obrestne mere od 
gospodarskih skladov obrtno-storitve- 
nih, gostinskih, turističnih in komu- nalnih^gospodarskih organizacij ob- 
člireL/Jubljana-Center 

433 Odlok o ugotovitvi, kateri odloki so 
prenehali veljati, občine LJublJana- 
Center 

434 Odlok o spremembi odloka o proraču- 
nu za leto 1965 občine Ljubljana-Mo- 
ste-Polje 

43j Odlok o spremembah odloka o pri- 
spevkih in davkih -občanov ter stop- 
njah. k; se plačujejo na območju ob- 
čin? Ljubljangi-Moste-Polje 

436 Odl"k o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta o določitvi in plače- 
vanju akontacije na nove stanarine 
in najemnine na območju mesta 
Ijane občine Ljubijana-Mos'e-Polje, ki 
le jI Izven mestnega območja. 

437 Odlok o spremembi odloka o temeljni organizaciji uprave skupSčine občine 
LJubljana-Moste-Polje 

430 Odlok o samoupravljanju delovnin 
ljudi v upravnih Organih občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polj? . . . 

439 Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada gospo- 
darske ori'anl/*cHe. s ka'erlm uprav- 
lja komunalno dejavnost, gostinsko de- 
javnost. dejavnost turističneta posre- 
dovanja аЧ delavnost storitvene obrti 
občine Vrhnika 

440 Odlok o spremembi proračuna za «• 
1065 občine Zagorje ob Kavi . 

441 Odlok o dopolnitvi odloka o kontroij 
cen /a stori; ve občine Zaeorje ob Savi 

442 Odl^k o rokih čK'^nja. pregledov k'1' 
ritnlh naprav in tTmnih vodov občine Za^orlo op Savi . 

413 Odredba o dopolnitvi odredbe o 
vl5Mh m^^prodalnih e^nah za токо» 
len »h чГ-Иког пНс. ml^Vo. sveV mes" 
in premog občine Zagorje ob Savi 


