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OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

HRASTNIK 

455 
Na podlagi 62. člena temeljnega 

^kona o financiranju đružbeno- 
Pobtačnih skupnosti (Ur. list SFRJ 

31/64) in 200. člena statuta občine 
Jvastnik je Skupščina občine Hrast- 
Jj* na seji občinskega zbora in 
^ога delovnih skupnosti, 25. sep- 
^nbra 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi odloka o proračunu 

občine Hrastnik za leto 1965 
t, V odloku o proračnun občine 
Ijrastnik za leto 1965 (Uradni vest. 
r^savja št. 8/65) se spremeni 1. člen 
^*о, da se glasi: 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1963 

^aSajo stolpno 477,381.000 din. 
2. člen 

2. člen se spremeni, in se glaisi; 
2 občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni v določenem zne- 
sku v višini 420,838.000 din. 

Nerazporejena tekoča rezerva 
znaša 43,943.000 din. 

3. člen 
3. člen se spremeni, in se glasi: 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodka, pripada: 
1 •/» od vplačanih dohodkov od 

1. jan. do 31. dec. ter 5 Vo od vpla- 
čanih dohodkov od 1. aprila do 
31. julija 1965 v rezervna sklad 
12,600.000 din. 

4. člen 
5. člen se spremeni, in se glasi: 
Sprosti se 10% omejitev vseh 

proračunskih izdatkov v letu 1965. 

5. člen 
8. člen. se spremeni, in se glasi: 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

S te v. 400-12/65 
Datum: 25/9-1965 

Predsednik skupščine 
občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE HRASTNIK ZA LETO 1965 

(v 000) 
St. glav. 
namena Razpored dohod. Skupaj 

01 Dejavnost šol 169,000 

Vrsta 
dohai Dohodki 
1 Prispevki 
2 Davki 
3 Takse 
' Dohodki organov in 

razni drugi dohodki 
® Prenesena sredstva 

Skupaj 
341,265 
103,662 

7,200 

23,000 
2,254 

Skupaj 47y,381 

02 

03 
04 
05 
06 
11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 
18 

Znanstvena in kul- 
turno prosvetna dej. 
Socialno skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Komunalna dejavnost 
Delo drž. organov 
Dejavnost krajevnih 
skupnosti 
Dejavnost družbeno 
političnih organizacij 
in društev 
Negospodarske invest. 
Gospodarski posegi 
Vlaganje v rezervni 
sklad in posebno 
proračunsko rezervo 
Proračunske obvez- 
nosti iz prejšnjih let 
Gospodarske invest. 
Nerazporejeni dohod- 
ki (tekoča pror. rez.) 

Skupaj 

20,156 
33,043 

5,595 
8,700 

118,404 

9,120 

19,780 
15,790 
15,000 

12,600 

1,400 
4,850 

43,943 
477,381 

456 
Na podlagi 7. in 12. člena temelj- 

®8a zakona o prispevkih in davkih 
jo^anov (Ur. list SFRJ štev. 32/64), 
j • in 13. člena zakona o prispevkih 
S davkih občanov (Ur. list SRS št 
Ј'в4) in 200. člena staituita občine 
jetnik je Skupščina občine Hrast- 

C* na skupni seji občinskega zbora 
S zbora delovnih skupnosti, dne 

• septembra 1965 sprejela 
, ODLOK 

'Premembi odloka o prispevkih in 
^vkih občanov občine Hrastnik. 

1. člen 
odloku o prispevkih in davkih 

^anov občine Hrastnik (Ur. vost. 

Zasavja St. 4/65) se 4. člen spremeni, 
in se glasi: 

Prispevek iz osebnega dohodka 
Iz delovnega razmerja, ki predstav- 
lja dohoJek občine, se pobira v vi- 
šini 5 »/o od s predpisi določenih 
osnov. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa so od 
1. avgusta 1965. 

Stev.: 422-1/65-1 
Daitum: 25. 9. 1965 ч 

Predsednik skupščine 
občine Hrastnik 

Milan Babič, L r. 

- OBČINA LITIJA 

457 
Na podlagi 134. člena zakona o 

prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS št. 37/64) in sklepa zbora 
volivcev za vas Kresnice, 13. sep- 
tembra 1965, je odbor Krajevne 
skupnosti Kresnice na svoji 6. redni 
seji, dne 13. septembra 1965 sprejel 

SKLEP 
o uvedbi krajevnega samoprispevka 

za območje Krajevne skupnosti 
Kresnice. 

I. 
Uvede se krajevni samoprispevek 

za zgraditev vodovoda za vas Kres- 
nice, in to v delu ali denarju, v vi- 
šini vrednosti določenega dela. 

II. 
Krajevni samoprispevek prispeva 

pod I. točko vsaka oseba, ki je v 
delovnem razmerju, nadalje upoko- 
jenci, ki prejemajo nad 25.000 din 
pokojnine, in delavci, ki se ukvar- 
jajo s kmetijstvom ter imajo stalno 
prebivališče v vasi Kresnice. 

Krajevni samoprispevek znaša: 
1. izkop vodovodnega jarka z za- 

sipanjem jam v količini 10 m3 zem- 
lje; 

2. proti vrednost določenega de- 
la I. v znesku 15.000 din. 

HI. 
Krajevni samoprispevek se od- 

merja in plača v skladu z določili 
zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 
37/64), izterjuje pa se po predpisih 
zakona o prisilni izterjavi prispev- 
kov in davkov občanov (Ur. list SRS, 
št. 11/65). 

IV. 
Pričetek dela iz I. točke tega skle- 

pa bo dne 19. septembra 1965 in to 
od zajetja do glavnega rezervoarja v. 
Kresnicah v dolžini cca 1900 metrov. 
Delo mora biti opravljeno najkasneje 
do 30. novembra 1965. 

V. 
Vsa denarna sredstva, ki bodo 

vplačana namesto opravljenega dela, 
je odbor za gradnjo vodovoda dolžan 
uporabiti za delo dotičnega zavezan- 
ca, ki je vplačal samoprispevek v de- 
narju. 

VI. 
Za pobiranje, vodenje denarnih 

sredstev in izvrševanje del iz naslo- 
va krajevnega samoprispevka skrbi 
Krajevna skupnost Kresnice. 

VII. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

Glasniku. 
Stev.: Sl/65. 
Datum: 13. septembra 1906. 

Predsednik 
krajevne skupnosti Kresnice: 

Franc Vidic, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

458 
Na podlagi 22., 119. in 120. člena 

zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin (Ur. list 
SRS, št. 11/63) je zbor delovnih skup- 
nosti skupščine občine Ljubljana- 
Bežigrad na seji dne 5. oktobra 1965 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad v 13. vo- 
lilni enoti, v katero spadajo delovne 
organizacije Cementar, Umetni ka- 
men, Kamin, Grame« in Gradbeno 
podjetje Stavbenik Izola. 

Nadomestne volitve se razpišejo, 
ker je prenehal mandat odbornice 
Marije Lipovec, ki je bila izvoljena 
v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v zbor delovnih skupnosti 

skupščine občine Ljubljana-Bežigrad 
za volilno enoto št. 13 bodo v torek, 
dne 23. novembra 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev, se računajo od 
20. oktobra 1964 dalje. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija občine Ljub- 
ljana-Bežigrad. 

5. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

Glasniku. 
Stev.: 013-10'65-1. 
Datum: 5. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Jože Pogačnik, 1. r. 

459 
Na podlagi 13. in 62. člena temelj- 

nega zakona o financiranju družbeno 
političnih skupnosti (Ur. list SFRJ, 
št. 31/64), 11. in 64. člena zakona o 
financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, 
št. 36,64) ter 114. člena statuta obči- 
ne Ljubljana-Bežigrad je skupščina 
občine Ljubljana-Bežigrad na seji 
občinskega ^bora in zbora delovnih 
skupnosti, dne "S. oktobra 1965 spre- 
jela 
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ODLOK 
O spremembi odloka o proračunu ob- 
čine Ljubijana-Bcžigrad za leto 1965 

1. člen 
1. člen odloka o proračunu občine 

Ljubljana-Bežlgrad za leto 1965 se 
spremeni tako, da se glasi; 

Občinski proračun za leto 1965 
obsega: 

Dohodke 2.329,100.000 
Od tega: * 

'— razporejeni dohodki 2.299,450.000 
f~- nerazporejeni dohod- 

ki (tekoča proračun- 
ska rezerva) 29,650.000 

2. člen 
2. člen se črta. 

3. člen 
3. členu se doda nov odstavek, ki 

Je glasi; 
»Od dohpdkov, ki pripadajo obči- 

ni se od 1. aprila do 31. julija obra- 
čunava dopolnilno vlaganje v rezerv- 
ni sklad občine po stopnji 5 %. 
Osnova za obračun se zmanjša za 
75,000.000 din, kolikor znaša štiri- 
mesečni prispevek mestnemu svetu 
za financiranje Skupnih mestnih po- 
treb.« 

4. člen 
5. člen se črta. 

5. člen 
V 7. člend se znegek 137,982.000 

dinarjev nadomesti z zneskom 137 
milijonov 952.000 dinarjev, 

6. člen 
Ta odlok jtačne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
•e od 1. avgusta 1965. 

Stev.: 400-19/62-1. 
Datum; 5. qktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubijana-Bežigrad: 

Jože Pogačnik, 1. r. 

400 
Na podlagi 8., 13. in 29. člena za- 

kona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Ur. list SRS, št. 27/64), zakona 
o najvišji meri, do katere smejo re- 
publike in občine določati višino pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja (Ur. 1. SFRJ, Št. 35/65) i 
in 114. člena statuta občine Ljublja- 
na-Bežigrad je skupščina občine 
Ljubi jana-Bežigrad na seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 5. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih in 
davkih občanov ter njihovih stop- 
njah, k! se obračunavajo in plaču- 
jejo na območju občine Ljubljana- 

Bcžigrad 
1. člen 

V 4. in 5. členu odloka o prispev- 
kih in davkih občanov ter njihovih 
stopnjah, ki se obračunavajo in pla- 
čujejo na območju občine Ljubljana- 
Beiigrad (Glasnik, št. 10/65), se na- 
domesti stopnja prispevka iz osebne- 
ga dohodka iz delovnega razmerja 
6,8 % s »topnjo 5 "/o. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 420-14/65-4. 
Datum: 5. oktobra 1965,, 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Jože Pogačnik, 1. r. 

461 
Po 7. členu zakona o obrestih od 

gospodarskih skladov (Ur. list SFRJ, 

št. 35/65) in 114. členu statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad je skupščina ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 5. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere od sredstev 

poslovnega sklada 

1. člen 
Gospodarske organizacije, ki 

opravljajo komunalno dejavnost, go- 
stinsko dejavnost, dejavnost turistič- 
nega posredovanja ali dejavnost sto- 
ritvene obrti, plačujejo obresti od 
poslovnega sklada po stopnji 2 %. 

Delavsko uslužbenske restavraci- 
je, obrati družbene prehrane in men- 
ze so oproščene obračunavanja in 
plačevanja obresti od poslovnega 
sklada. 

2. člen 
Obresti od poslovnega sklada, ki 

jih plačujejo gospodarske organiza- 
cije, navedene v 1. členu tega odlo- 
ka, so dohodek občine in se vlagajo 
v kreditni sklad komunalne banke 
Ljubljana. 

Komunalna banka uporabi ta 
sredstva namensko za kreditiranje 
navedenih gospodarskih organizacij 
v soglasju s pristojnimi sveti skup- 
Sčine občine Ljubljana-Bežigrad. 

3. člen 
, Določbe tega odloka ne veljajo za 

tiste gospodarske organizacije, za ka- 
tere sprejme ustrezne predpise mest- 
ni svet Ljubljana. 

4. člen . i 
Ta odlok začne veljati odi dneva 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od L avgusta 1965. 

Stev.: 402-59/65-1. 
Datum: 5. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad; 

Jože Pogačnik, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

463 
Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 
31/64) in na podlagi 47. člena zakona 
o financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, 
št. 36/64) in na podlagi 110. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center je 
skupščina občine Ljubljana-Center 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 30. septem- 
bra 1965 sprejela odlok o spremembi 
odloka o proračunu (Glasnik, štev. 
14/65), ki se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

—dohodki razporejeni v posebnem delu prora- 
čuna (ožji proračun) 2.657,780.000 din 

Nerazporejeni del dohodkov (proračunska rezerva) 199,500.000 din 

2. člen 
V odstotku od vseh proračunskih dohodkov, razen od presežka sred- 

stev iz leta 1964, se razporejajo dohodki naslednjim koristnikom: 
Predvidoma 

36,02 % Sklad za vzgojo in izobraževanje 
5,75 % Sklad za kulturo 
0,78 % Sklad za pospeševanje telesne kulture 
6,55 % Sklad za družbeno varstvo 
1.62 % Sklad za varstvo borcev NOB 
2.63 % Sklad za zdravstveno varstvo 
1,51 % Sklad za ureditev mestnega zemljišča 
2,53 % Posebni račun za ceste in ulice 
1,00 % Rezervni sklad 
5 % posebna proračunska rezerva od 1. aprila do 
31. julija 1965 

Skupaj 

2.560,000.000 
408,500.000 

55,100.000 
465,620.000 
114,800.000 
187,000.000 
107,000.000 
180,000.000 
71,000.000 

100,000.000 
4.249,020.000 

3. člen 
Delitev dohodkov v smislu 56. in 

57. člerta zakona o financiranju druž- 
beno političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Ur. list SRS, št. 36/64) V po- 
sebnem delu proračuna se opravlja s 
tromesečnimi načrti za izvrševanje 
proračuna. 

.iPredlog tromesečnega načrta za 
izvrševanje občinskega proračuna 
pripravi za finance pristojni upravni 
organ, sprejme pa ga svet za druž- 
beni plan in finance. 

Svet za družbeni plan in finance 
poroča o realizaciji proračuna tro- 
mesečno občinski skupščini. 

4. člen 
Poleg Sredstev iz 2. člena tega od- 

loka, ki se razporejajo v odstotku od 
proračunskih dohodkov, ^' dodelju- 
jejo sredstva na ustrezni račun na- 
slednjim koristnikom, ki z njimi sa- *, 

Sredstva za sofinanciranje gasil' 
ske brigade se nakazujejo neposred- 
no na račun gasilske brigade. 

Ostala, za sofinanciranje skupnih 
potreb predvidena sredstva, se naka- 
zujejo po posebnih pogodbah. 

6. člen 
Tekoče koriščenje sredstev skla- 

dov državnih organov in ostalih ko- 
ristnikov proračunskih sredstev se 
omeji za 5 %. 

Te omejitve ne veljajo za anuitete 
lii obveznosti, ki zapadejo po poseb- 
hih ppgodbali. 

Za odločanje o sprostitvi sredstev 
po analizi izvršitve proračuna, za ob- 
dobje januar—oktober se pooblašča 
svfet za družbeni plan in finance. 

Г91 r,i l •*? 
mostojno razpolagajo: - Svet za družbeni plan in finance 

Tiskovnemu skladu Ljubljanske- je pooblaščen, da _ razpolaga s sred- 
ga dnevnika; 

Pogodbeni skupnosti za izdajanje 
lista Občan; 

Državnlra organom; 
Krajevnim skupnostim; 
Družbeno političnim organizaci- 

jam in društvom; 
Mestnemu svetu. 
Posameznim krajevnim skupno- 

stim se dodeljujejo sredstva po raz- 
poredu, ki ga pripravi komisija za 
krajevne skupnosti. 

Vsa ostala sredstva se uporablja- 
jo neposredno iz proračuna. 

5. člen 
Sklad za vzgojo in izobraževanje 

prispeva medobčinskemu skladu za 
strokovno šolstvo sredstva v višini, 
določeni s posebno pogodbo. 

Za financiranje občinskega sodi- 
šča in javnega tožilstva prispeva ob- 
čina alikvotni del v smislu posebne- 
ga dogovora med občinami za ob- 
močje, na katerem navedena organa 
poslujeta. Sredstva, ki jih za finan- 
ciranje občinskega sodišča in občin- 
skega javnega tožilstva prispeva ob- 
čina Ljubljana Center, se nakazujejo 
neposredno na račune teh organov. 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Center za leto 1965 

1. člen 
Predvideni dohodki proračuna v letu 1965 znašajo 
Razporejeni dohodki znašajo 
Od tega: 
— v odstotku od vseh proračunskih dohodkov, 

razen od presežka sredstev iz leta 1964 

7.106,300.000 din 
6.906,000.000 din 

4.249,020.000 din 

stvi rezervnega sklada v smislu- 2- 
točke 96. člena zakona O' financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SP 
Sloveniji. 

8. člen 
O razporeditvi nerazporejenih do- 

hodkov (proračunska rezerva) za ne- 
predvidene ali premalo predvidene 
družbene potrebe sklepa svet za 
družbeni plan in finance s tem, d8 

o razporeditvi zneskov preko 10 mi- 
lijonov dinarjev dokončno odloča ob- 
činska skupščina. 

9. člen 
Skladi lahko najemajo posojilo S 

soglasjem občinske skupščine. So- 
glasje za posojilo do 10 % predvide- 
nih dohodkov sklada v tekočem leW 
daje svet za družbeni plan in finan- 
ce. 

10. člen 
Skladi so dolžni v teku 14 dni P" 

spTejemu rebalansa občinskega pro^ 
računa izvršiti spremembo v svoji'' 
finančnih načrtih. 

11. člen 
Splošni del proračuna in pregled 

posebnega dela proračuna se objavi 
v Glasniku. Proračun velja takoj P® 
objavi, uporablja pa se od 1. januar' 
ja 1965. 

Stev.: 400-4/1965-3/Sj. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center- 

inž. Drago Lipič, 1. r. 
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PREGLED DOHODKOV IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA-CENTER ZA LETO 1965 

Vrsta 
dohodkov * Dohodki 

1 
2 
3 
5 
6 
8 

Stev. 

Prispevki 2.460,600.000 
Davki 3.204,600.000 
Takse 1.381,800.000 
Dohodki po posebnih predpisih — 
Dohodki organov in razni drugi dohodki 36,800.000 
Prenesena sredstva 22,500.000 

Skupaj 7.106,300.000 

glav. namena Razpored dohodkov 
01 Dejavnost šol 2.560,000.000 
02 Znanstvena in kulturno prosvetna dejav. 463,600 000 
03 Socialno skrbstvo \ ' 580,420.000 
04 Zdravstveno varstvo 187,000.000 
05 Komunalna dejavnost 422,250.000 
06 Delo državnih organov 647,996.000 
08 Financiranje mestnega sveta 950,000.000 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 38,000.000 
12 Dejavnost družbeno-polltičnih organizacij 

in druStev 63,500.000 
13 Negospodarske investicije z anuitetami 258,084.000 
14 Gospodarski posegi 327,850.000 
15 Vlaganje v rezervni sklad in v posebno 

proračunsko rezervo 171,000.000 
16 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 149,800,000 
17 Gospodarske investicije 87,300.000 
18 Nerazporejeni dohodki 199,500.000 

Skupaj 7.106,300.000 

463 
Na podlagi 12. in 193. člena te- 

meljnega zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Ur. list SFRJ, štev. 
32/64), na podlagi 8., 13., 19., 27., *3., 
49., 74. in 4. točke 77., 113., 130. čle- 
na republiškega zakona o prispev- 
kih in davkih občanov <Ur. list SRS, 
St. 37/64) v zvezi z 32. členom temelj- 
nega zakona o financiranju družbe- 
no političnih ekupnosti (Ur. 1. SFRJ, 
it. 31/64), na podlagi 1. in 3. člena 
zakona o najvišji meri, do katere 
smejo republike in občine določati 

" višino prispevka iz osebnega dohod- 
ka iz delovnega razmerja (Ur. list 
SPRJ, št. 35/65) in na podlagi 110. 
člena statuta občine Ljubijana-Cen- 4ег, sta občinski zbor in zbor delov- 
nih skuptiosti skupščine občine Ljub- 
Ijana-Center na sejah, dne 30. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi odloka o stopnjah pri- 

spevkov in davkov 
1. člen 

Spremeni se 2. člen odloka o stop- 
njah prispevkov in davkov (Glasnik, 
^t. 7/65) in se glasi: 

Stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka od delovnega razmerja, ki je 
dohodek občine, znaša 5 %. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati prvi dan 

Po objavi v Glasniku, uporablja pa 
od 1. avgusta 1965. 
Številka: 422-6/65. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupSčine 
občine Ljubljana-Center: 

inž. Drago Lipfč, 1. r. 

464 
Na podlagi 1. člena temeljnega 

^akona o uporabi osebnih avtomobi- 
lov v družbeni lastnini in o načinu 
razpolaganja z' družbenimi sredstvi 
?,a uporabo osebnih avtomobilov (Ur. 
''st SFRJ, št. 21-271/64), 1. člena za- 
gona o uporabi osebnih avtomobilov 
J' družbeni lastnini in o načinu raz- 
Polaganja z družbenimi sredstvi za 
^Porabo osebnih avtomobilov (Ur. 1. 
j'RS, št. 21-121/64), odloka o pogojih 

višini povračila za uporabo oseb- 

nih avtomobilov uslužbencev za 
uradne vožnje (Ur. list SRS, štev. 
30-177/64), 120. in 129. člena statuta 
občine Ljubljana-Center in na pod- 
lagi odloka o spremembi in dopol- 
nitvi odloka o prenosu zadev iz pri- 
stojnosti skupščine občine Ljubljana- 
Center v pristojnost svetov (Glasnik, 
štev. 62/64), je svet za občo upravo 
Ln, notranje zadeve skupščine občine 

! Ljubljana-Center. dne 16. septembra 
1965 sprejel 

ODREDBO 
o uporabi osebnih avtomobilov v 
družbeni lastnini in o pogojih za 
uporabo osebnih avtomobilov za 
uradne vožnje organov skupščine 

občine Ljubljana-Center 
1. člen 

Organi skupščine občine Ljub- 
ljana-Center (v nadaljnjem besedilu 
organi) smejo uporabljati osebni av- 
tomobil v družbeni lastnini samo za 
službena opravila s svojega področja. 

2. člen 
Za službena opravila se smejo 

uporabljati osebni avtomobili samo 
tako, da potuje z njim delavec na 
službena potovanja po najkrajši poti 
in da odObri uporabo vozila pristoj- 
ni starešina iz 5. člena te odredbe. 

3. člen 
Za službene vožnje se šteje: 
1. Vsa potovanja predsednika, 

podpredsednikov in tajnika skupšči- 
ne občine, ki jih ti opravijo po na- 
logu skupščine, občine ali na poziv 
širših družbeno političnih skupnosti 
in njenih organov, potovanja po last- 
ni odločitvi za potrebe aH interese 
občine in druga potrebna potovanja, 
ki jih opravijo v svojstvu predsed- 
nika oziroma podpredsednikov skup- 
ščine občine. 

2. Potovanja odbornikov, članov 
svetov in drugih organov skupščine, 
kadar potujejo po nalogu skupSčine 
ali ustreznega skupščinskega organa. 

3. Potovanja drugih uslužbencev 
občinskih organov, da opravijo služ- 
bena opravila s svojega področja. 

4. Potovanja upravnih komisij po 
službenih opravilih. 

4. člen 
Službena potovanja se lahko 

opravijo samo na podlagi predhodno 
izdanega posebnega naloga za vožnje. 

Nalog za vožnje se lahko izda: 
1. Ce na relaciji, na kateri je tre- 

ba opraviti službeno potovanje, ni 
javnih prometnih zvez. 

2. Ce se z uporabo osebnega avto- 
mobila opravi službeAo opravilo oz. 
službeno potovanje ceneje ali z znat- 
no manjšo Izgubo časa, kot z uporabo 
javnih prometnih zvez. 

3. Ce to zahteva način opravlja- 
nja službenih nalog. 

5. člen 
Pismeni nalog za vožnjo izda (na 

predpisanem obrazcu) tajnik skup- 
ščine. 

Za vsako službeno potovanje je 
treba izdati pismen nalog. 

6. člen 
Osebni avtomobil upravlja šofer, 

ki je delavec skupščine. 

7. člen 
O opravljenih službenih vožnjah 

se mora voditi evidenca. 
Evidenco in nadzor vodi admini- 

strativno-tehnična služba. 

8. člen 
Šofer vodi evidenco o opravljenih 

službenih vožnjah tako, da se v pot- 
ni nalog za vožnjo vnaša sproti po- 
datke o datumu vožnje, relaciji, času 
odhoda in prihoda, prevoženih kilo- 
metrih ter o prejeti količini goriva 
in maziva. 

Potni'nalog za vožnjo zaključi šo- 
fer po končanem službenem potova- 
nju ih naslednji dan do 8. ure odda 
administrativno tehnični službi. 

Delavec, ki Je službeno potoval, 
potrdi opravljeno službeno potovanje 
s podpisom, na nalogu za vožnje. De- 
lavec podpiše nalog le pod pogojem, 
da je na nalogu navedeno stanje pre- 
voženih kilometrov. 

Šofer je dolžan evidentirati v na- 
' logu za vožnjo tudi vožnje iz garaže 
do zgradbe skupščine: vse vožnje, ki 
so potrebne za vzdrževanje in popra- 
vila avtomobila. 

9. člen 
Za lokalno vožnjo na območju ob- 

čine se mora prav tako voditi evi- 
denca na predpisanem nalogu. 

10. člen 
Administrativno tehnična služba 

vodi o opravljenih službenih vožnjah 
sledečo evidenco: 

1. Knjigo o prevoženih kilometrih 
s podatki o relaciji in koristnikih 
službenih potovanj, in sicer po kro- 
nološkem redu. 

2. Knjigo o količinah nabavljene- 
ga goriva in maziva s podatki o da- 
tumu nabave, plačanem znesku ter 
o itevilu prevoženih kilometrov v 
času od zadnje do naslednje nabave 
goriva in maziva. 

3. Knjigo o nabavljenih rezervnih 
delih, orodju in drugih predmetih s 
podatki o datumu nabave, njihovi 
vrednosti in datumu, ko so bili ti 
predmeti dani v uporabo. 

11. člen 
Kadar ni službenih potovanj, se 

lahko izjemoma da osebni avtomobil 
v uporabo občinskim političnim, 
družbenim in drugim organizacijam, 
ustanovam in zavodom za njihova 
službena potovanja, in sicer po last- 
ni potni ceni. 

V utemeljertih primerih se lahko 
ob pogojih, ki so navedeni v prejš- 
njem odstavku, opravijo vožnje z 
osebnim avtomobilom tudi v korist 
posameznikov. 

Kadar se da osebni avtomobil v 
uporabo po določbah drugega od- 
stavka tega člena, se zaračuna kilo- 
metrina po prvem odstavku. 

12. člen 
Tajnik skupščine lahko po notre- 

bi odobri, da opravi delavec službeno 
potovanje tudi z lastnim avtomobi- 
lom, vendar le v izrednih primerih, 
ko ni na razpolago službenega avto- 
mobila, nujnost dela pa opravičuje 
takšno vožnjo. 

13. člen 
Za uporabo lastnega avtomobila 

po določbah 12. člena te odredbe pri- 
pada delavcu povračilo v znesku 50 
dinarjev za vsak prevoženi kilometer 
po uradno ugotovljenih razdaljah. 

14. člen 
Ta odredba začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
, Stev.: 41-03/65. 

Datum: 16. septembra 1965., 
Predsednik 

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

Predsednik 
sveta za občo upravo 
in notranje zadeve: 

dr. Damjan Viktor, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIC-RUDNIK 

4 65 
Na podlagi 3. člena uredbe o pro- 

metnem davku (Ur. list FLRJ, štev. 
19/61), I. točke V. dela tarife promet- 
nega davka (Ur. list FLRJ, št. 25/62, 
42/62 in Uradni list SFRJ, št. 30/63 z 
vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami) in 107. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubijana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 30. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah tarife 

občinskega prometnega davka 
1. člen 

V delu B r— proizvodi — tarife 
občinskega prometnega davka (Glas- 
nik, št. 43-406/65) se tarifna številka 
21 nadomesti s tarifno številko 21 In 
21 a, ki se glasita: 

Tar. št. 21 — žagan in tesan les 
iglavcev 20 %. 

Tar. št. 21 a — vsi ostali proiz- 
vodi 10 %. 

2. člen 
Pri tarifni številki 30 se stopnja 

3000 zviša na 10,000 dinarjev, nato 
pa dodajo opombe, ki se glasijo: 

Opombe: 
1. Davčni zavezanec je zasebni 

proizvajalec gozdnih sortimentov. 
Odkupna delovna organizacija mora 
obračunati prometni davek po tar. 
številki 29 in 30 in ga odtegniti pri 
izplačilu računa ter odvesti na 
ustrezni račun občine. 

2. Kadar zasebni proizvajalec 
gozdnih sortimentov proda les delov- 
ni organizaciji, ki je pooblaščena za 
odkup lesa, se plača prometni davek 
po tarifni številki 30 2000 dinarjev od 
kubičnega metra. 

3. Prometni davek po tarifni šte- 
vilki 30 se plača ipOO dinarjev od 
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kubičnega metra jamskega in celu- 
loznega lesa, kadar se jamski les do- 
bavlja rudnikom, celulozni les pa ce- 
lulozni industriji. 

3. člen 
Transportne, delovne organizacije 

In drugi prevozniki, smejo prevzeti 
v prevoz lesno sortimente iz prvega 
in drugega člena tega odloka le, če 
predloži tisti, ki daje les v prevoz, 
potrdilo finančnegia organa, da je za 
les, ki ga daje v prevoz, vložil davč- 
no prijavo. 

Transportna delovna organizacija 
se kaznuje za prekršek od 50.000 do 
300.000 dinarjev, odgovorna oseba pa 
od 5000 do 30.000 dinarjev, če pre- 
krši določbe iz prvega odstavka tega 
člena. 

Zasebni prevoznik pa se kaznuje 
za prekršek od 5000 do 30,000 dinar- 
jev, kadar prekrši določbe prvega 
odstavka tega člena. 

- i 4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku. 
Stev.: 421-122/65. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik; 

inž. Slavko Jakofčič, 1. r. 

466 
Na podlagi 8. in 13. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SUS, št. 37/64) in 107. člena sta- 
tuta obline Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 30. septem- 
bra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
uvedbi obveznosti plačevanja pri- 
spevkov in davkov občanov ter nji- 

hovih stopnjah 
' 1. člen 

Odlok o uvedbi obveznosti plače- 
vanja prispevkov in davkov občanov 
ter njihovih stopnjah (Glasnik, štev. 
7/65) se spremeni in dopolni v na- 
slednjem; 

1. v 6. členu se spremeni stopnja 
prispevka iz osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja in znaSa 5%; 

2. v 16. členu se v tč. 9 pred stop- 
njo 20% dodasta besedi »na domu«; 

3. v 32. členu tč. 1 se v zadnji 
vrsti med besedama »za delo« doda 
beseda »vsakega«; 

4. na koncu 37. člena se namesto 
pike pčstavi vejica in doda besedilo: 
»razen olajšave iz 35. člena«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uporablja pa se od 
1. avgusta 1965 dalje. 

Številka: 420-27/63. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

inž. Slavko Jakofčič, 1, r. 

467 
Na podlagi 18. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Ur. list LRS, št. 
30 61) in 2. člena zakona za izvedbo 
otiorave okrajev v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 10/65) ter 175. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 30. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev, ki jo plačujejo v sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 

skih proizvajalcev za leto 196S 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudnik so 

dolžni kmetijski proizvajalci, ki ima- 
jo po zakonu o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev za- 
varovane osebe, plačati za leto 1965 
premijo za financiranje osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja in poseb- 
no premijo ra financiranje razširje- 
nega zdravstvenega zavarovanja. 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaša 7,0 %, posebna premija kmetij- 
skih proizvajalcev za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje pa 5,1 % od 
katastrskega dohodka za leto 1965. 

2. člen 
Skupščina občine odvaja pobrano 

premijo kmetijskih proizvajalcev na 
tekoči račun sredstev sklada za fi- 
nanciranje obveznosti osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev in posebno premi- 
jo kmetijskih proizvajalcev na tekoči 
račun sredstev sklada za financiranje 
obveznosti iz razširjenega zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proiz- 
vajalcev pri Komunalnem zavodu za 
socialno zavarovanje Ljubljana. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom 

objave v Glasniku. 
Številka: 426-1/65. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

inž. Slavko Jakofčič, 1. r. 

468 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Uradni list SFRJ. Stev. 
33/65) in 175. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 30. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o najvišji ravni cen in najvišjih mar- 
žah v prometu na drobno za določe- 
ne živilske proizvode ter o najvišjih 
cenah za premog in drva za kurjavo 

v prodaji na drobno 

l.4 člen 
V 2. členu odloka o najvišji ravni 

cen in najvišjih maržah v prometu 
na drobno za določene živilske pro- 
izvode ter o najvišjih cenah za pre- 
mog in drva za kurjavo v prodaji na 
drobno (Glasnik, št. 42-401/65), se do- 
da nov odstavek, ki se glasi: 

»Izjemoma se zaradi specifičnih 
pogojev dovoljuje trgovskemu pod- 
jetju Skocjan z Rakeka, da prodaja 
na Rakitni kruh po naslednjih naj- 
višjih cenah: 

— kruh iz pšenične moke 1000 
146 din/kg; 

—: kruh iz pšenične moke 400 
215 din/kg.« 

2. člen 
V 3. členu odloka o najvišji ravni 

cen in najvišjih maržah v prometu 
na drobno za določene živilske pro- 
izvode ter o najvišjih cenah za pre- 
mog in drva za kurjavo v prodaji na 
drobno, se spremeni maloprodajna 
cena sladkorja, in sicer: 

— za sladkor v kristalu 265 din 
kilogram; 

— za sladkor v kockah 300 din 
kilogram. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 
Številka: 38-36/65. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

inž. Slavko Jakofčič, 1. r. 

469 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 20/65) ter.107. in 175. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik je skupščina občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 30. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o razmejitvi pravic samoupravljanja 
v upravnih organih občine Ljubljana- 

Vič-Hudnik 

1. člen 
Upravni organi, določeni v 154. 

členu statuta občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik, veljajo glede samoupravlja- 
nja delovnih ljudi v upravnih orga- 
nih za en sam organ, če ni za posa- 
mezne organe drugače določeno. 

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

2. člen 
Pravice samoupravljanja izvršuje- 

jo delovni ljudje neposredno na svo- 
jih zborih in po svetu delovne skup- 
nosti. 

S pravilnikom upravnih organov 
se določi število članov sveta ter pra- 
vice in dolžnosti sveta. 

3. člen 
Pravice samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v občinskih 
upravnih organih s samostojnim od- 
ločanjem, z odločanjem v soglasju 
s predstojnikom organa ter s tem, da 
dajejo predstojniku mnenja in pred- 
loge glede vprašanj s področja notra- 
njih odnosov v organu. 

4. člen 
Delovni ljudje v upravnih orga- 

nih samostojno na svojem zboru: 
— volijo in odpoklicujejo člane 

sveta delovne skupnosti; 
— sklepajo o poročilih sveta de- 

lovne skupnosti; 
— dajejo svetu delovne skupnosti 

smernice za delo; 
— odločajo o uporabi s/edstev 

skupne porabe; 
— dajejo mnenja in predloge o 

osnutku programa dela organa; 
— dajejo mnenja in predloge o 

drugih vprašanjih s področja notra- 
njih odnosov v upravnih organih. 

5. člen 
Delovni ljudje v upravnih orga- 

nih po svetu delovne skupnosti in v 
soglasju s predstojnikom: 

— sprejemajo pravilnik o samo- 
upravljanju, notranji organizaciji in 
delovnih razmerjih; pravilnik o sred- 
stvih in delitvi dohodka ter druge 
splošne akte, s katerimi se urejajo 
vprašanja notranjih odnosov v 
upravnih organih; 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun; 

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

— skrbijo za strokovno izobraže- 
vanje; 

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

— sprejemajo plane rednih letnih 
dopustov; 

— opravljajo druge naloge, ki so 
določene s pravilnikom organa, za- 
konom ali z drugimi predpisi. 

6. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

področju delovnih odnosov v uprav- 
nih organih o vprašanjih, za katera 
je pooblaščen z zakonom in pravilni- 
kom upravnih organgv. 

7. 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 arbitražnemu 
svetu iz 157. člena statuta občine 
L j ubij ana-V id-Rudnik. 

8. člen 
Predstojnik zadrži izvršitev akta 

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

V primerih iz prvega odstavka 
tega člena mora predstojnik o svo- 
jem ukrepu takoj obvestiti predsed- 
nika skupščine občine, ki v zadevi 
dokončno odloči. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi da" 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 021-26/65. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

inž. Slavko Jakofčič, 1. r. 

VSEBINA 

455 Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu za 1. 1965 občine Hrastnik 

456 Odlok o spremembi odloka o prispeva 
klh In davkih občanov občine Hrast- 
nik 

457 Sklep o uvedbi krajevnega »amoprl- 
spevka za območje krajevne skupno- 
sti Kresnice 

458 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupSčlne 
občine LJublJana-Bežlgrad 

459 Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu za 1. 1965 občine Ljubljana-Be- 
žlgrad 

460 Odlok o spremembi odloka o prispev- 
kih in davkih občanov ter njihovih 
stopnjah, ki se obračunavajo in pla- 
čujejo na območju občine Ljubljana- 
Božlgrad 

461 Odlok o določitvi obrestne mere od 
sredstev poslovnega sklada občine 
LJublJana-Bežlgrad 

462 Odlok o proračunu za 1. 1965 občine LJublJana-Center 
463 Odlok o spremembi odloka o stopnjah prispevkov in davkov občine Ljublja- 

na-center 
464 Odredba o uporabi osebnih avtomobi- 

lov v družbeni lastnini In o pogojih 
za uporabo osebnih avtomobilov za 
uradne vožnje organov skupSčlne 
občine LJublJana-Center 

465 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
tarife občinskega prometnega davka 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

466 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o uvedbi obveznosti plačevanja 
prispevkov in davkov občanov ter nji- 
hovih stopnjah občine Ljubljana-Vlfr 
Rudnik 

407 Odlok o določitvi premije kmetljsklli proizvajalcev, ki Jo plačujejo v skla<l 
zdravstvenega zavarovanja kmetljsklli 
proizvajalcev za 1. 1965 občine LJublja 
na-Vlč-Rudnik 

460 Odlok o spremembah In dopolnltval 
odloka o najvišji ravni cen in o naj' 
višjih maržah v prometu na drobni 
za določene živilske proizvode ter • 
najvišjih cenah za premog In drva zt 
kurlavo v prodali na drobno občini 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

469 Odlok o razmejitvi samoupravljanj« 
v upravnih organih občine Ljubljana- 
Vič-Rudnlk 


