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99. 
Na podlagi 22. in 26. člena zako- 

na o družbeni kontroli cen (Ur. 1. 
PLRJ št. 30/62 in SFRJ št. 15/65), 47. 
in 50. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) in v sporazumu s 
skupščinami občin Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Center, Ljubljana- 
•Moste-Polje, Ljubljana-Siška in Ljub- 
Uana-Vič-Rudnik, je "Mestni svet 
Ljubljana na D. redni seji, dne 
15. septembra 1965 sprejel odlok o 
spremembi in dopolnitvi odloka o 
družbeni kontroli cen obrtnih stori- 
tev in izdelkov tako, da se preči- 
ščeno besedilo, glasi: 

ODLOK 
o družbeni kontroli cen obrtnih 

storitev in izdelkov 

1. člen 
Zaradi stabilizacije cen na tržišču 

se uvede družbena kontrola cen na 
območju mesta Ljubljane za nasled- 
nje obrtne storitve: 
— mojiko frizerstvo 
— žensko frizerstvo 
— kemično čiščenje, barvanje in im- 

pregniranje preje, tkanin in oblek 
— pranje in likanje perila 
— moško krojaštvo 
— žensko krojaštvo 
—- izdelovanje ortopedske obutve 
— izdelovanje ortopedskih pripo- 

močkov 
— sobno slikarstvo in pleskarstvo. 
"*■ dimnikarstvo. ' 

2. člen 
Službo družbene kontrole cen iz 

1. člena tega odloka opravlja Zavod 
za cene mesta Ljubljane (v nadalj- 
njem besedilu: zavod): 

3. člen 
O vsakem nameravanem zvišanju 

cen obrtnih storitev ter o cenah no- 

vih- obrtnih storitev mora obrtna de- 
lavnica pismeno obvestiti zavod. V 
obvestilu je treba navesti za v^ako 
posamezno storitev naziv storitve in 
dosedanje ter nove cene. 

Zvišanje c?n je treba obrazložiti 
z navedbo vzrokov, ki opravičujejo 
predlagano zvišanje. Obvestilu je 
treba priložiti kalkulacijo in drugo 
dokumentacijo. 

Ce obrtna delavnica v obvestilu 
ne navede zahtevanih podatkov, se 
šteje, da obvestila sploh ni predlo- 
žila. O tem jo mora zavod obvestiti. 

4. člen 
Ce zavod ugotovi, da je napoveda- 

no zvišanje cen, oziroma določitev 
cen za nove storitve v skladu s po- 
litiko cen in tržnimi razmerami, ob- 
vesti o tem obrtne delavnice. 

Ce zavod ugotovi, da napovedano 
zvišanje cen ni upravičeno, zadrži 
zvišanje cen in o tem v roku 30 dni 
pismerio obvesti obrtne delavnice. 

Obrtna delavnica', ki je obvešče- 
na, da je zvišanje cen zadržano, ne 
smt4 zviSati cen svojih storitev. 

Ce se? obrtna delavnica ne strihja 
z z'dđržcvaniem zvišanja Cfen svSjih 
storitev, lahko zahteva, da ji zavod 
o tem izda odločbo. Zoper to pdloč- ^ 
bo se obrtna delavnica lahko v rbku 
15 dni pritoži na Republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo. 

Ccr zavod v roku 30 dni po' pred- 
ložitvi obvestila ne obves^ obrtne 
delavnice o zadržanju zvišania cen, 
sme ta zaračunati svoje storitve po 
zvišanih cenah. 

5. člen 
Zavodu je treba prijaviti vsako 

znižanje cen obrtnih storitev in sicery 

z dnem uveljavitve znižanja cen. 

6. čleh 
Družbena kontrola cen po določ- 

bah tega odloka se ne nanaša na 

VABILO 

na 9. redno sejo mestnega svela Ljubljana 

Na podiagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

SKLICUJEM 
9 redno sejo mestnega sveta Ljubljane, ki bo v sredo dne 6. 10. 1365 ob 
16.30 V veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red; 
1. Poročilb o poteku javne ražprave o osnutku generalnega plana urba- 

nističnega razvoja Ljubljane 
2'. Poročilo o stanju črnih gradenj na mestnem območju 
3'. Informacija o pripravah za svetovno prvenstvo v hokeju na ledu v 

marcu 1966 
4. Informacija o stanju civilne zaščite na območju mesta Ljubljane 
5; Odlok o- samoupravljanju delovn ih ljudi v upravi mestnega sveta" 

Ljubljane 
6. Sklep o najetju investicijskega pdlojila pri komunalni banki za do- 

graditev športne hale Tivoli. 
7. Garancijska izjava za posojilo, ki ga najema zavod ing. Stanka 

Blou^ka 
Morebitno odsotnost javite tajništvu mestnega sveta, Mestni trg 1, 

telefon 21-855. 

Številka: 68-071/65: 
Datum 30. 9. 1965. 

Predsednik nflestnega sveta Ljubljana 
ing. Marjan Tepina 1. r. 

tiste obrtne storitve, za katere dolo- 
čajo cene ali tarife oziroma način 
njihovega' oblikovanja zvezni, repu- 
bliški ali občinski predpisi. 

7. člen 
Za zvišanje cen se šteje tudi, če 

obrtna delavnica nudi po dotedanjih 
cendh obrtne storitve slabše kakovo- 
sti ali fit) manj Ugodnih prodajnih 
cenah. 

B. ČWn 
Kršilci, tega odloka se kaznujejo 

pO dttločilih 4*1., 42. iri 43; člena za- 
kona o družbeni korttroli cen. 

9. člen 
Zavod za ćerie se pooblašča, da 

daje po potrebi navodila in smerni- 
ce za izvajanje tega odloka. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati bsrtni dan 

po objavi v Glasniku: 

Številka: 010-062/65. 
Datum: 15. 9. 19^5. 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

SKUPŠČINE 

OBČINA 

HRASTNIK 

444. 
Na podlagi 200. člena statuta ob- 

čine Hrastnik je sprejela SkupSCiria 
občine Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 25. septembra 1965. 

POPRAVEK 
odloka o spremembi in dopolnitvi 

odloka o občinskem prometnem dav- 
ku od prometa na drobno v občini 

Hrastnik 

i. člen 
Popravi se 4. člen odloka o spre- 

membi in dopolnitvi odloka o občin- 
skem prometnem davku od prometa 
na drobno v občini Hrastnik (Glas- 
nik, štev. 41/65) tako, da se za .bese- 
dama v »Glasniku« postavi namesto 
vejice pika, nadaljnji tekst pa i 
črta. 

Stev. 010-8/62-1. 
Datum: 29. 9. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

445. 
Na podlagi 200. člena statuta ob- 

čine Hrastnik je sprejela Skupščina 
občirte Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovriih skupnosti, 
dne 25. septembra 1965 

POPRAVEK 
odloka o spremembah In dopolnitvah t 

odloka o občinskem prometnem . 
davku v občini Hrastnik 

41/65) tako, da-se za prvim stavkom 
postavi namesto vejice pika, nadalj- 
rtje' besedilo pa se črta. 

Številka: 010-10/62-1. 
Datum; 29. 9. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

1. člen 
Popravi se zadnji odstavek 1. čle- 

na Odloka o spremembah in dopolni- 
tvah odlbka o občinskem prometnem 
davku v občini Hrastnik (Glasnik št. 

446. 
Na podlagi 200. člena statuta ob- 

čine Hrastnik je SkupSčina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
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zbora delovnih skupnosti, dne 25. seo- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o 

socialnih podporah 
(Uradni vestnik Zasavja št. 7/64) 

* 1. člen 
V 11. členu se nadomesti znesek 

10.000 dinarjev z zneskom 20.000 di- 
narjev. 

V 14. členu se znesek 1500 dinar- 
jev nadomesti z zneskom 2500 dinar- 
jev. 

V 19. členu se znesek 20.000 di- 
narjev nadomesti z zneskom 30.000 
dinarjev. 

V 20. členu se nadomesti znesek 
15.000 dinarjev z zneskom 25.000 di- 
narjev. 

2. člen 
3. odstavek 21. člena se spremeni 

in dopolni tako, da se glasi: O pod- 
porah odločbe komisije, ki jo imenu- 
je svet za socialno varstvo in varstvo 
družine, odločbo pa izda upravni or- 
gan, pristojen za socialno varstvo in 
varstvo družine. 

3. člen 
Ta odlok velja od uneva objave 

V »Glasniku«. 

Številka: 554-1/64-1. 
Datum: 25. 9. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

448. 
inb podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Ur. list SFRJ, št. 
33/65) in 111. In 112. člena statuta 
občine Ljubljana Bežigrad je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Bežicrad na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 7. septembra 
1965 sprejela naslednjo 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah in maržah 

S to odredbo se določa 
a) višina, do katere se lahko obli- 

kujejo maloprodajne cene za določe- 
ne prehrambene proizvode; 

b) višina marže v prometu na 
malo za nekatere prehrambene pro- 
izvode; 

c) višina, do katere se lahko ob- 
likujejo maloprodajne cene za ku- 
rivo. 

II. 
Maloprodajne cene prehrambenih 

proizvodov se lahko oblikujejo do 
naslednjih najvišjih zneskov: 

din/kg 
— moka »B« 1000 
— moka »8« 600 
— moka »B« 400 

447. 
Na podlagi 200. člena statuta ob- 

čine Hrastnik je Skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 
25. septembra 1965 sprejela 

POPRAVEK 
odredbe o najvišji ravni cen in o 
najvišjih maržah v prometu na drob- 
no za določene živilske proizvode 
ter o najvišjih cenah za j>remog in 
drva za kurjavo v prodaji na ^drobno 

moka »C« 1000 
moka »C« 600 
moka »C« 400 
moka ržena 950 
moka ržena 1250 
kruh iz moke 1000 
kruh iz moke 600 
kruh iz moke 400 

140 
188 
238 
130 
164 
216 
188 
164 
136 
170 
200 

Pri polkilogramskih štrucah so 
navedene cene lahko povečajo za 2 
dinarja pri kilogramu. 

— sladkor kristal 255 
— sladkor kocke 290 
— olje rinfuza 468 
— olje pakirano — 1 liter 502 
— liter stekleničen. mleka 140 

ZAGORJE 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

SENOVO 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

MOTANA 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

LAŠKO 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

KOČEVJE 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

BANOVlCl 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

ZENICA 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

UGLJEN1K 
— kosi 
— kocke 
•— oreh 
— grah 

VELENJE 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— gi^h 

KANlZARICA 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

I. 
Popravi se določba točke 5 pod 

IV. končne določbe odredbe, objav- 
liene v »Glasniku« štev. 37/65 tako, 
da se za prvim stavkom postavi na- 
mesto vejice pika, drugi stavek pa 
se črta. 

II. 
Popravi se točka IV. končne do- 

ločbe odredbe, objavljene v »Glas- 
niku«, štev. 41/65 tako, da se pravil- 
no elasi: 

Z izdajo te odredbe se korigirajo 
in dopolnijo cene in marže, ki so 
bile določene z začasno odredbo 
skupščine občine Hrastnik, štev. 38- 
3'65 (Glasnik št. 37/65) in s sklepom 
sveta za tržišče, gostinstvo in turi- 
zem, z dne 13. 8. 1965 in 23. 8. 1965. 

Tn odredba velja od dneva objave 
v »Glasniku«. jOH 

Številka: 38-3/65-3. 
Datum: 25. 9. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

MARŽE 
III. 

Trgovske in druge delovne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 
živil na malo, zaračunavajo maržo 
na nabavno ceno do naslednjih naj- 
višjih stopenj: 

Ve 
— sol 12 
— kava surova 15 
— kava pražena 15 
— riž 15 
— začimbe 20 
— južno sadje 

banane 20 
ostalo 15 

— suhomesnati izdelki 20 
— mesne konserve 17 
— jedilne masti 10 
— testenine 15 

IV. 
Maloprodajne cene za kurivo se 

oblikujejo do naslednjih najvišjih 
zneskov: 
a) Premog 

b) DRVA din/ptm 
— trdi listavci I. klase 8.900 
— trdi listavci П. klase 8.100 
— trdi listavci III. klase 7.100 
— sečnice 5.800 
V maloprodajnih cenah za kurivo 

nista zajeta republiški prometni da- 
vek in občinski prometni davek. 

TRBOVLJE 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

din/t 
12.600 
12.100 
11.500 
10.900 

Za kršitev predpisov iz točke 2., 
3., in 4. te odredbe se uporabljajo 
določila 107. člena uredbe o trgova- 
nju trgovskih podjetij in trgovin 
v zvezi s 1. členom zakona o pro- 
metu in trgovinskih storitvah (Ur. 
list SFRJ št. 16/65). 

VI. 
Z uveljavitvijo te odredbe prene- 

hajo veljati: 
a) odredba o stroških za peko 

kruha, stroških trgovine na drobno 
in najvišjih maloprodajnih cenah 
pšeničnega in rženega kruha (Glas- 
nik št. 4/65); 

b) odredba o stroških trgovine na 
drobno za žito (Glasnik 4/65); 

c) odredba o maloprodajnih ce-. 
nah za prehrambene proizvode 
(Glasnik št. 34/65). 

Jin/t VII. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 

Številka: 38-23/65-1. 
Datum: 9. 9. 1965. 

Predsedifik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad 

Jože Pogačnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

449. 
Na podlagi 7., 8., 10. in 67. člena 

zakona o poslovnih stavbah in pro- 
storih (Ur. 1. FLRJ št. 16/59, 48/59, 
12/62 in 11/65) v zvezi z odlokom 
mestnega svjta Ljubljana o poobla- 
stitvi občinskih ljudskih odborov ob- 
čin na območju mesta Ljubljane za 
izdajo predpisov s področja stano- 
vanjskih razmerij in oddajanja po- 
slovnih prostorov v najem (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 36/60) in 8. čle- 
na temeljnega zakona o, prekrških 
(Ur. 1. SFRJ št. 26/65) ter 110. člena 
statuta občine Ljubljana-Center, je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na skupni seji občinskega zborn in 
zbora delovnih skupnosti dne 23. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o poslovnih prostorih 

I. NAMENSKA UPORABA 
POSLOVNIH PROSTOROV 

1. člen 
Poslovnt prostori po zakonu o po- 

slovnih stavbah in prostorih se sme- 
jo uporabljati samo za namene, ki 
jih določa splošni razpored namemb- 
nosti poslovnih prostorov; splošni 
razpored namembnosti poslovnih 
prostorov sprejme svet za komunal- 
ne zadeve po predhodni razpravi г 
ostalimi sveti občinske skupščine. 

2. člen 
V ožjem poslovnem območju se 

uličnih prostorov v pritličju stavb ne 
sme oddajati v najem za pisarniške 
prostore, skladišča in delavnice pro- 
izvodnega značaja. Smejo pa se upo- 
rabljati za te namene dvoriščni deli 
stavb, kolikor ti niso gradbeno aH 
funkcionalno povezani s poslovnimi 
prostori v ulični stavbi. 

Iz namembnosti so izvzeti dvo- 
riščni lokali, ki naj se koristijo pred- 
vsem za uslužnostno — obrtno de- 
javnost. 

3. člen 
Ožje poslovno območje predstav- 

lja predel, ki ga omejuje: Prešerno- 
va cesta. Trg OF, Resljeva cesta, 
Kopitarjeva ulica, Krekov trg, Ciril 
Metodov trg. Stari trg, Levstikov trg, 
Cojzova cesta, Aškerčeva cesta in 
Trg MDB. Meja tega območja zaje- 
ma hiše na obeh straneh cest, ulic 
in trgov. 

4. člen 
Svet za stanovanjske zadeve sme 

iz družbeno-ekonomskih razlogov v 
skladu z urbanistično ureditvijo me- 
sta prekvalificirati stanovanjski pro-1 
stor v poslovni prostor, pri čemer ( 
je uporabnik dolžan zagotoviti sta- 
novanjskemu fondu ustrezno nado- 
mestilo. 

12.700 
12.500 
11.800 
11.50r 

14.000 
13.600 
13.000 
12.700 

n.Ttso 
17.100 
16.500 
14.800 

17.500 
16.800 
15.800 
14.600 

13.200 
12.600 
12.000 
10.500 

16.500 
16.100 
15.700 

17.300 
16.600 
16.000 
15.50C 

16.100 
14.800 
12.600 
12.000 

9.300 
8.800 
8.300 
7.9001 

13.600 
12.500 
11.400 
10.300 
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5. člen 
Nove stanovanjske hiše na ob- 

močju, ki ga določa 3. člen tega od- 
loka, morajo imeti v pritličju pro- 
store za poslovno dejavnost. 

Na ostalem območju občine se do- 
ločila iz prejšnjega odstavka upo- 
rabljajo v skladu z odobrenim urba- 
nističnim načrtom. 

Namembnost poslovnih prostorov 
v stavbah, ki se zidajo, določa svet 
za komunalne zadeve. 

Določitev namembnosti mora in- 
vestitor preskrbeti pred izdelavo na- 
črta. 

II. ODDAJANJE POSLOVNIH 
PROSTOROV V NAJEM 

6. člen 
Pooblaščena delovna organizacija 

oddaja v najem poslovne prostore 
na javni dražbi ali po pismenih po- 
nudbah, izjemoma pa tudi z nepo- 
srednim dogovorom. 

Z neposrednim dogovorom se da- 
jejo V najem poslovni prostori, ka- 
dar tako sklene svet za komunalne 
zadeve v soglasju s svetom ia bla- 
govni promet zaradi boljšega preskr- 
bovanja tržišča po različnih delov- 
nih organizacijah. 

7. člen 
Poslovni prostori, ki so name- 

njeni za dejavnost državnih organov, 
zdravstveno, socialno, kulturno, pro- 
svetno ali kakšno drugo javno služ- 
bo in družbenim organizacijam, se 
oddajajo v najem z neposrednim 
dogovorom. 

Najemnikom iz 1. odstavka tegal 
člena se sme odpovedati najemnaj 
Pogodba samo s poprejšnjim soglas-| 
Jem pristojnega sveta. 

III. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

8. člen 
Svet za komunalne zadeve izdela v roku treh mesecev splošni razpo- 

red namembnosti poslovnih prosto- 
rov. 

Dokler ne bo sprejet splošni raz- 
Pored, velja dosedanja \namembnost 
Poslovnih prostorov. Svet za komu- 
nalne zadeve" pa lahko glede na po- 
'rebe določi v posameznih primerih 
drugo namembnost. 

9. člen 
. Za kršitev določb iz 1., 2. in 5. 
c'ona tega odloka se kaznuje pravna 
oseba z denarno kaznijo do 300.000 
dinarjev, posameznik pa z denarno 
^aznijo do 30,000 dinarjev. 

Za ostale kršitve se uporabljajo 
določbe zakona o poslovnih stavbah lri prostorih. 

10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

Ponehajo veljati: 
— odlok o uporabi poslovnih pro- 

dorov za določene dejavnosti (Glas- 
n,k št. 4B/60); 

— odlok o določitvi dela najem- 
ne za poslovne prostore v stano- 
anjski hiši, ki je v družbenem 

javljanju, ki se plačuje v občinski' 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 36-09/65. 
Datum: 23. 9. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

skl, 
(Gl; 

ad za zidanje stanovanjskih hiš 
asnik št. 55/60); 

ђ. odlok o tarifi najnižjih najem- 
2,ln za poslovne prostore (Glasnik 
St- 56/60); 
s. odlok o obvezni ureditvi po- 
ž.®vnih prostorov v stavbah, ki se 
'dajo (Glasnik št. 57/60); 
ђЈ, odlok o tem, kateri poslovni 
li-, tori se oddajo v naiem na iavni 
^."aciii in v katerem primeru 

'asnik št. 5/63). 

450. 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v socialistični re- 
publiki Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 20/65) 
in 110. člena statuta občine Ljublja- 
na-Center (G4asnik št. 33/64) je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na 48. skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
30. septembra 1965 sprejela 

. ODLOK 
o pf'*■ (лirmitill s-jinioupravnih. orga- 

""" " "nravfl'h orga"lh 

Ljubljana-Center 

1. člen 
Delovni ljudje v upravnih orga- 

nih občinske skupščine uresničujejo 
samoupravljanje v skladu z določba- 
mi tega odloka, zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v uprav- 
nih organih v SR Sloveniji, temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih in 
v skladu z določbami drugih zako- 
nov, ki urejajo vprašanja s področja 
notranjih odnosov v upravnih orga- 
nih. 

2. člen 
Upravni organi občinske skupšči- 

ne veljajo glede samoupravljanja 
v smislu 59. člena zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v uprav- 
nih organih SR Slovenije za en sam 
organ, če za posamezne organe ni z 
zakonom drugače določeno. 

3. člen 
Pravico samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v upravnih or- 
ganih občinske skupščine s samo- 
stojnim odločanjem, z odločanjem v 
soglasju s predstojnikom organa ter 
s tem, da dajejo predstojniku mne- 
nja in predloge glede vprašanj s 
področja notranjih odnosov v orga- 
nu. - Л 

4. člen * 
Pravice predstojnika upravnih 

organov občinske skupščine v zvezi 
z uresničevanjem samoupravljanja 
delovnih ljudi v teh organih Izvršuje 
tajnik občinske skupščine. 

5. člen 
Delovni ljudje v občinskem uprav- 

nem organu samastojno: 
— odločajo o uporabi sredstev 

sk,upne potrošnje; 
— volijo in odpoklicujejo člane 

sveta delovne skupnosti; 
— dajejo svetu delovne skupnosti 

smernice za delo; 
— sklepajo o poročilih sveta de^ 

lovne skupnosti; 
— odločajo o drugih vprašanjih 

s področja notranjih odnosov v or- 
ganu, kadar je to z zakonom tako 
določeno. 

6. člen 
Delovni ljudje v občinskem 

upravnem organu v soglasju s pred- 
stojnikom: 

— sprejemajo splošne predpise o 
notranji organizaciji in sistematiza- 
ciji delovnih mest, o delovnih raz- 
merjih, delitvi sredstev upravnega 
organa in osebnih dohodkih ter dru- 

ge splošne akte, ^ katerimi se ure- 
jajo notranji odnosi v organu; 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun organa; 

— skrbijo za strokovno izobraže- 
vanje delavcev in za zboljšanje or- 
ganizacije dela ter delovnih pogojev; 

— odločajo o drugih vprašanjih 
s področja notranjih odnosov, kadar 
je to z zakonom tako določeno. 

7. člen 
Delovni ljudje dajejo predstojni- 

ku mnenja in predloge: 
— o osnutku programa dela or- 

gana; 
— o vseh drugih vprašanjih s 

področja notranjih odnosov, ki niso 
zajeta med vprašanji, o katerih de- 
lovni ljudje odločajo samostojno ali 
v soglasju s predstojnikom. 

8. člen 
Predstojnik organa je osebno od- 

govoren občinski skupščini za celot- 
no poslovanje organa ter za zako- 
nito, pravočasno, smotmo in učin- 
kovito izvajanje nalog. 

Vse naloge, ki so dane v izključ- 
no pristojnost delovnih skupnosti 
oz. naloge, za katere ni določeno, da 
jih opravlja v soglasju z delovnimi 
ljudmi organa, opravlja predstojnik 
organa samostojno. 

9. 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 skupščine, 
.ki je pristojen za občo upravo, da o 
spornem vprašanju dokončno odloči. 

10. člen 
Predstojnik organa zadrži izvrši- 

tev akta delovne skupnosti oz. sveta 
delovne skupnosti, ki ga ta samo- 
stojno sprejema, če misli, da je v 
nasprotju z zakonom ali s splošnim 
družbenim interesom. 

V primen.. iz prejšnjega odstavka 
mora predstojnik o svojem ukrepu 
tako obvestiti svet, ki ,je pristojen za 
občo upravo, da o ukrepu dokončno 
odloči. 

11. člen 
Svet, ki je pristojen za občo upra- 

vo, mora v primerih iz 9. člena in 
drugega odstivka 10. člena tega od- 
loka odločiti najkasneje v petnajstih 
dneh od dneva, ko mu je zadeva 
predložena v odločanje. 

12. člen 
V primerih, ki so navedeni v 9. 

in 10, členu tega odloka in če gre za 
neodložljivo zadevo, velja do odloči- 
tve sveta, ki je pristojen za občo 
upravo, odločitev predstojnika orga- 
na. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati osir' da" 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 02-36/65. 
Datum: 30. 9. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

451. 
Net podlagi 110. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Center (Glasnik št. 
33/64) v zvezi z 108. členom ustave 
SR Slovenije je Skupščina občine 
Ljubljana-Center na 48. skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 30. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o izdatkih za polne in druge stroške, 
ki se priznavajo občinskim organom 

med materialne stroške 

I. 
SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Za povračilo stroškov za službena 

potovanja, selitvenih stroškov in 
stroškov za ločeno življenje se pri- 
znavajo organom občine Ljubljana- 
Center (v nadaljnjem besedilu: or- 
gani) med materialne stroške, izdat- 
ki določeni v pravilniku organa; naj- 
višji zneski in pogoji za priznavanje 
pa so določeni v tem odloku. 

Ta odlok se nanaša tudi na or- 
gane in organizacije, ki opravljajo 
za občino pomembne zadeve, za ka- 
tere se skladno s posebnim zakonom 
uporabljajo določbe temeljnega za- 
kona o sredstvih za delo upravnih 
organov, če ne določa tak poseben 
zakon kaj drugega. 

Ce povračilo presega znesek, ki se 
priznava med materialne stroške, 
gre na račun sredstev za osebne do- 
hodke. 

II. 
POVRAČILO STROŠKOV 

ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

2. člen 
Izdatki za povračila stroškov za 

službeno potovanje, ki se priznavajo 
organu med materialne stroške, ob- 
segajo povračilo za hrano in preno- 
čišče (v nadaljnjem besedilu: dnev- 
nica) in povračilo za osebni prevoz 
delavca. 

S službenim potovanjem je po tem 
odloku mišljeno potovanrje, na ka- 
tero se napoti delavec, da opravi po 
nalogu pristojnega starešine določen 
službeni opravek zunaj kraja svoje 
redne zaposlitve, če ima s takim po- 
tovanjem posebne stroške. 

3. člen 
Za dnevnice delavca, ki ga na- 

poti na službeno potovanje, se pri- 
znava organu med materialne stro- 
ške znesek največ 5000 dinarjev. 

Višino dneVnice določi organ s 
pravilnikom in je odvisna od vrste 
in zahtevnosti dela na delovnent me- 
stu, od stroškov za prenočišče in 
hrano v zvezi z izvrševanjem službe- 
nih opravkov, od trajanja službenega 
potovanja in od drugih pogojev v 
zvezi z opravki. 

4. člen 
Dnevnica se obračunava od ure, 

ko delavec odide na službeno poto- 
vanje, do ure, ko se* vrne, in sicer: 

1. cela dnevnica — za vsakih 24 
ur. ki jih delavec prebije na službe- 
nem potovanju, in za ostanek časa 
nad 12 ur, če je delavec potoval po- 
noči med 22. in 6, uro, sicer se de- 
lavcu zniža dnevnica za 30 »/o; 

2, pol dnevnice — za ostanek ča- 
ča od 8 do 12 ur; če je delavec ta 
čas potoval ponoči med 22, do 6, uro 
pa za ostanek časa od 6 do 8 ur ter 
za službeno potovanje, ki traja sku- 
paj 8 do li ur. 
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Ce je delavcu za- prenočišče in 
hrano določeno pavšalno povračilo, 
se tudi v tem pdmeru prizna med 
materialne stroške v višini in ob po- 
gojih, kot je določeno v njegovem 
pravilniku, vendar največ 5000 din 
na dan za dneve, ki jih delavec pre- 
bije na službenem potovanju. 

5. člen 
Za osebni prevoz delavca na služ- 

benem potovanju se priznavajo orga- 
nu med materialne stroške zneski, 
ki so predpisani v potniški tarifi, in 
sicer za prevoz po najkrajši poti in 
za prevozno sredstvo, s katerim de- 
lav6c potuje. 

Vrsto in razred prevoznega sred- 
stva, s katerim sme delavec potovati 
na službenem potovanju, ter druge 
prevozne pogoje določi organ v 
pravilniku. 

Ce se delavec napoti na službeno 
potovanje v kraj, kamor ne vozijo 
javna prometna sredstva ali z njimi 
zaradi nujnosti opravka ne more po- 
tovati, se psiznava organu med ma- 
terialne stroške povračilo stroškov 
za osebni prevoz največ do !>0 dinar- 
jev za vsak prevoženi kilomefer z 
lastnim motornim vozilom. 

III. 

POVRAČILO STROŠKOV 
ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA 

Stroški za prevoz na delo in z 
dela, ki presegajo znesek 1500 di- 
narjev na mepec za posameznega de- 
lavca, se priznajo organu med ma- 
terialne stroške v višini in ob pogo- 
jih, kot je to predpisano v njegovem 
pravilniku, vendar najdalj do 31. de- 
cembra 1965. 

, IV: 
POVRAČILO STROŠKOV 
ZA LOČENO ŽIVLJENJE 

7. člen 
Za povračilo stroškov za ločeno' 

življenje se priznavajo organu mod 
materialne stroške izdatki, ki so do- 
ločeni v njegovem pravilniku, ven- 
dar največ 30.000 din. 

Za ločeno življenje po tem odlo- 
ku se šteje, če delavec, ki preživlja 
družino, v novem kraju zaposlitve 
ni mogel dobiti stanovanja zase in 
za s-v^jo družino. 

8. člen 
Povračilo iz prejšnjega ciena te- 

ga odloka se prizna organu med 
materialne stroške od dneva, ko se 
delavec zglasi na delo, pa do pre- 
teka meseca, v katerem je delavcu 
dodeljeno vseljivo stanovanje. 

S pravilnikom organa se določi, 
do kdaj pripada,delavcu povračilo za 
ločeno življenje, če se je ob vstopu 
na delo zavezal, da bo sam preskr- 
bel stanovanje za svojo družino. 

V. 
POVRAČILO SELITVEN1" 

STROSKOV 

9. člen 
Organu so med materialne stro- 

ške priznavajo izdatki za povračilo 
selitvenih stroškov: 

1. za delavca, ki je pri njem spre- 
jet na delo v kraju izven njegovega 
stalnega prebivališča in izven »tal- 
nega prebivališča njegove družine; 

2. za delavca, ki je razporejen na 
delo v drug kraj; 

3. za delavca, ki mu zaradi upo- 
kojitve preneha delovno razmerje in 
se preseli v drug kraj; 

4. za družino umrlega delavca, če 
se preseli v drug kraj. 

Povračilo po 3. in 4. točki prejš- 
njega odstavka se prizna organu med 
materialne stroške, če se delavec 
preseli v enem letu od dneva, ko je 
bil zaradi upokojitve razrešen, oz. 
če se družina preseli v enem letu od 
delavčeve smrti. 

10. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se prizna organu med materialne 
stroške, je enako dejanskim stro- 
škom za pakiranje, za prevoz pohi- 
štva in stroškov za prevoz, za pre- 
nočišče in hrano delavca in njego- 
vih družinskih članov ob Serttvi. 

Na relacijah, na katerih je javni 
promet, se priznajo organu izdatki 
za povračilo za prevoz pohištva med 
materialne stroške po najnižji tarifi, 
ki je predpisana za prevoz z želez- 
nico ali z ladjo. 

11. člen 
Izdatki za povračilo za prevoz in 

dnevnice delavca in njegovih družin-^ 
skih članov pri selitvi se priznajo 
organu med materialne stroške v vi- 
šini in ob pogojih, kot je to predpi- 
sano za službeno potovanje delavca; 
pri tem se prizna za družinske člane 
50 "/o dnevnice, ki se prizna za de- 
lavca. 

Z družinskimi člani so mišljene 
po tem odloku osebie, za katere ima 
delavec kot zavarovanec po veljav- 
nih predpisih pravico do zdravstve- 
nega zavarovanja. 

VI. 
PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

12. člen 
Dokler ne predpiše pravilnika, 

najdalj pa do 1. oktpbra 1965 se pri- 
znavajo organu- povračila po tem od- 
loku med materialne stroške v višini 
in ob pogojih, kot to določajo pred- 
pisi, na dan uveljavitve tega od- 
loka. 

13. člen 
Za finančne zadeve pristojen svet 

skupščine občine je pooblafčen, da 
določi poleg nagrad in ostalih nado- 
mestil tudi višino povračil za potne 
in druge stroške odbornikom skup- 
ščine in ostalim članom skupščinskih 
organov, ki opravljajo določene na- 
loge po nalogu skupščine in njenih 
organov. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 114-03/65. 
Datum: 30. 9. 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

458. 
Na podlagi 18'. i rt 19. člena zako- 

na o'zdravstvenem' zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev (Uradni list 
LRS št. 30/61) in 2. člena zakona za 
izvedbo odprave okrajev v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS štev. 10/65) 
ter 9. točke 169. Člena statuta' občine 
Vrhnika je Skupščina občine Vrhni-ч 
ka na seji občinskega zbora in rm 
seji zbora delovnih skupnosti, dne 
16. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi pre- 
mije kmetijskih proizvajalcev In o 
določitvi dela prispevka, ki ga plača 
skupščina občine Vrhnika v sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetij-, 

skih proizvajalcev za leto 1965 

1. člen 
V odloku o določitvi premije kme- 

tijskih proizvajalcev in o določitvi 
dela prispevka, ki ga plača skupšči- 
na občine Vrhnika v sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev za leto 1965, objavlje- 
nega v »Glasniku« št. 38/65, se drugi 
odstavek 1. člena spremeni in se 
glasi: 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaša 7,085 "/o, posebna premija kme- 
tijskih proizvajalcev za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje pa 5,791 "/o 
od katastrskega dohodka za leto 1965. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

SteVilka: 4/1-190-07/65. 
Datum: 16. septembra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Slrok 1. r. 

* OBČINA 

^AGORJE 

OB SAVI 

453. 

.POPRAVEK 

odloka o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih občine 

Zagorje ob Savi 

Pri iskanju odloka o samouprav- 
ljanju delovnih ljudi v upravnih or- 
ganih občine Zagorje ob Savi, objav- 
ljenega v Glasniku št. 45-420/65, je 
v 6. členu nastala napaka; citiram 
člen se pravilno glasi: 

6. člen 
»V primeru, ko delovna skupnost 

oziroma svet delovne skupnosti od- 
loča v soglasju s predstojnikom, in 
se tako soglasje ne doseže, se za- 
deva predloži v osmih dneh svetu za 

občo upravo in notranje zadeve, ki 
o njej dokončno odloča.« 

Številka: 02-1/03-1/1. 
iDatum-: 27. 9. 1965. 

Iz tajništva skupSČin'e 
občine Zagorje ob Savi 

454. 

POPRAVEK 
1. V odredbi o najvišjih malo- 

prodajnih cenah za moko, kruh, 
sladkor, olje, mleko, sveže meso in 
premog na območju občine Zagorje 
ob Savi (Glasnik št. 36/65) se spre- 
meni 3. točka. 

2. V odredbi o najvišjih maržah 
v maloprodaji za riž, jedilno sol, je- 
dilne rtnasti, mesne izdelke, kavo, 
začimbe in južno sadje (Glasnik Št. 
36/65) se spremeni 3. točka. 

Citirani točki se pravilno glasita: 
»Prednja odredba začne veljati 

naslednji dan po objavi v Glasniku«" 
3. V- odloku o pooblastitvi stano- 

vanjskega sklada občine Zagorje ob 
Savi za izvršitev revalorizacije sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in poslov- 
nih prostorov na območju občine 
Zagorje ob Savi (Glasnik št. 37/65) 
se spremeni 4. člen odloka in se pra- 
vilno glasi: 

»Ta odlok stopi v veljavo osni' 
dan po objavi v Glasniku«. 

Številka: 38-7/65. 
Datum: 18. septembra 1965. 

Iz skupSčinske pisarne 
skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

VSEBINA 
Vabilo na 9. rodno sejo mostnega svet" • 

99 Odlok o družbeni kontroli cen obrt- 
nih storitev in Izdelkov (prečiščeno 
besedilo) mestnega sveta 

444 Popravek odloka o spremembi In do- 
polnitvi odloka o občinskem promet" 
nem dftvku od prometa na drobn" 
obCine Hrastnik 

445 Popravek odloka o spremembah l" 
dopolnitvah odloka o občinskem pre 
metnem davku občlrie Hrastnik 

448 Odlok o spremembi In dopolnitvi od' 
loka o socialnih podporah občin® 
Hrastnik 

447 Popravek odredbe o najvišji ravni ce" 
In o najvišjih maržah v prometu o3 

drobno za določene živilske proizvod® 
ter o najvišjih jpenah za premog I" 
drva, za kurjavo v prodaji na drob"0 

občino Hrastnik 
443 Odredba o maloprodajnih cenah 

maržah občine Ljubljana-Bežigrad 
449 Odlok o poslovnih prostorih občine 

I.jubljana-Cčnter 
450 Odlok o pristojnosti samoupravni" 

organov v upravnih organih obč'11' 
Ljubljana-Center 

451 Odlok o izdatkih za potne In dru?® 
stroške, let se priznavajo oWStn^ . 
organom med materialne stroške 
čine Ljubljana-Genter 

452 Odlok o spremembi odloka o določil 
premije kmetijskih proizvajalcev J 
o določitvi delo prispevka, ki ga p^9 

občinska skupSčina v skl^d zdravstv^ 
nega zavarovanja kmetijskih proi^v 

Jalcev za 1. 1965 občine Vrhnika 
453 Popravek odloka o samoupravljanj 

delovnih ljudi v upravnih organ 

občine Zagorje ob Savi 
454" Popravok odredb in odloka občinC ^ 

gorje ob Savi 


