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MESTNI SVET 

100 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
^Pravnih organih v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS št. 20/65) in 47. ter 
50. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) je Mestni svet na 

redni seji, dne 6. oktobra 1965 
sPrejel 

ODLOK 
o samoupravljanju delovnih ljudi 

^ upravi mestnega sveta Ljubljana 
1. člen 

Delovni ljudje v upravi mestne- 
ga sveta uresničujejo samoupravlja- 
nje v skladu z določili tega odloka, 
гакопа o samoupravljanju delovnih 
4udi v upravnih organih v SR Slo- 
Veniji, temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih in v skladu z določili dru- 
6ih predpisov, ki urejajo vprašanja 
s Področja notranjih odnosov. 

2. člen 
Uprava mestnega sveta Ljubljana 

Velja glede samoupravljanja v smi- 
' 59. člena zakona o samouprav- 
Oanju delovnih ljudi v upravnih or- 
Sanih v SR Sloveniji, za en sam 
organ. 

3. člen 
Pravice predstojnika uprave v 

^yezi z uresničevanjem samouprav- 
Oanja delovnih ljudi v upravi izvr- 
šuje tajnik mestnega sveta. 

4. člen 
Pravice samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v upravi mest- 
nega sveta s samostojnim odloča- 
njem, z odločanjem v soglasju s 
Predstojnikom, ter s tem, da dajejo 
Predstojniku mnenja in predloge 
Slede vprašanj s področja notranjih 
Odnosov v upravi. 

5. člen 
Delovni ljudje v upravi mestnega 

Sveta samost^no; 
•— urejajo uporabo sredstev skup- 

ke potrošnje in odločajo o uporabi 
sredstev; 

— volijo in odpoklicujejo pred- 
'ednika delovne skupnosti in njego- 
va namestnika; 

■— dajejo mnenja in predloge o 
Osnutku programa dela uprave; 

— odločajo o drugih vprašanjih 
s Področja notranjih odnosov v 
uPravi, kadar je to z zakonom ali s 
Pravilnikom tako določeno. 

6. člen 
Delovni ljudje v upravi mestnega veta v soglasju s predstojnikom: 
— sprejemajo pravilnik o samo- 

upravljanju, notranji organizaciji in 
""stematizaciji delovnih mest, med- 
rrkojnih delovnih razmerjih in pra- 
vnik o delitvi dohodka ter druge 
Plošne akte, s katerimi se urejajo 
^tala vprašanja s področja notra- 

Jlh odnosov; 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun uprave; 

— sprejemajo delovni program 
uprave; « 

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

— skrbijo za strokovno izpopol- 
njevanje' delavcev in za izboljšanje 
organizacije dela ter delovnih pogo- 
jev; 

— sprejemajo plane rednih letnih 
dopustov; 

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

.7. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

področju notranjih odnosov o vpra- 
šanjih, za katera je pooblaščen z za- 
konom in- pravilnikom uprave. 

8. člen 
Predstojnik zadrži izvršitev akta 

delovne skupnosti, ki ga ta samo- 

stojno sprejme, če misli, da je v na- 
sprotju z zakonom ali splošnim druž- 
benim interesom. O tem mora ob- 
vestiti komisijo mestnega sveta za 
predloge in pritožbe. 

9. člen 
Ce se pri sprejemanju splošnih 

aktov ne doseže soglasje med delov- 
no skupnostjo in predstojnikom, od- 
loči o spornem vprašanju komisija 
mestnega sveta za predloge in pri- 
tožbe. 

Komisija mora o sporni zadevi 
odločiti najkasneje v 15 dneh od 
dneva, ko ji je zadeva predložena v 
odločanje. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka; 010-064/65. 
Datum: 6. oktobra 1965. 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
ing. Marjan Tepina 1. r. 
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Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64), 10. člena odloka 
o ureditvi mestnega potniškega pro- 
meta v Ljubljani (Glasnik št. 28/65) 
in 27. ter 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64), je 
Mestni svet Ljubljana na 9. redni 
seji, dne 6. oktobra 1965 sprejel 

ODLOK 
o določitvi nove proge mestnega 

potniškega prometa 

1. člen 
Določi se nova proga mestnega 

potniškega prometa: Javna skladi- 
šča—Zgornja Šiška—Spodnjo Drav- 
Ije, s tem da se obstoječa proga: Jav- 
na skladišča—Zgornja Šiška podalj- 
ša do križišča Vodnikove ceste pri 
Kamnogoriški iilici. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 
Številka: 010-063/65. 
Datum: 6. oktobra 1965. 

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

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

. HRASTNIK 
470 

Na podlagi 44. člena splošnega za- 
kona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstveni shižbi (Uradni list SFRJ, 
št. 9/65) in 200. člena statuta obči- 
ne Hrastnik jo Skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
2. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o prenehanju veljavnosti odloka 

o obveznem vlaganju dela amortiza- 
cije zdravstvenih zavodov z območja 
občine Hrastnik v občinski zdrav- 

stveni investicijski sklad 
1. člen 

Odlok skupščine občine Hrastnik 
o obveznem vlaganju dela amortiza- 
cije zdravstvenih zavodov z območja 
občine Hrastnik v občinski zdravstve- 
ni investicijski sklad (Glasnik, urad- 
ni vestnik okraja Ljubljana, št. 68/63) 
preneha veljati. 

2. člen 
Zdravstveni investicijski sklad bo 

vrnil zdravstvenemu domu Hrastnik 
amortizacijo, ki je bila vplačana do 
uveljavitve tega odloka. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 428-1/65-1. 
Datum: 2. 10. 1965. 

Predsednik 
skupš'l,r,p občinp Hrastnik 

Milan Babič i. r. 

OBČINA LITIJA 

471 

POPRAVEK 
odloka o spremembi in dopolnitvi 
odloka o občinskem prometnem 

davku na območju občine Litija 
(Glasnik št. 46/65) 

V 2. členu citiranega odloka je 
pri tiskanju nastala napaka in se 
prvi odstavek 2. člena pravilno glasi: 

V delu B — storitve se za tar. 
št. 3 postavita tar. št. 4 in 5, ki se 
glasita: 

Številka: 010-5/65-1/3. 
Datum: 6. oktobra 1965. 

Iz tajništva 
skupščine občine Litija 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 
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Na podlagi 7. člena zakona o dim- 

nikarski službi (Ur. 1. SRS, št. 11/65) 
in 114. člena statuta občine Ljublja- 
na-Bežigriid je Skupščina občine 
Ljubljana-Bežigrad na seji občinske- 

ga zbora in na seji zbora delovnih 
skupnosti, dne 5. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o rokih čiščenja in pregledovanja 
kurilnih naprav in dimnih vodov na 
območju občine Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi se 

morajo čistiti in pregledovati po do- 
ločilih tega odloka. 

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

2. člen 
Kurilne naprave na trdna-in te- 

koča goriva in njihovi dimni vodi se 
čistijo mesečno; kurilne naprave v 
zasebnih gospodinjstvih kjer se v 
pretežni večini uporabljata elektrika 
ali plin, pa se v času od 1. junija do 
30. septembra čistijo po potrebi. Pri 
dimnih vodih (dimnikih) pa se mora 
opraviti v istem času dvakratni kon- 
trolni pregled. 

3. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi v 

gostinskih obratih, menzah, pekar- 
nah, slaščičarnah ter podjetjih in za- 
vodih, kjer se kurilne naprave stal- 
no uporabljajo, se čistijo vsakih 14 

\ 
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. dni, po potrebi pa tudi na 8 dni. 
i Prav tako se čistijo na vsakih 14 dni 
I oziroma 8 dni centralne kurilne na- 
prave in njihovi dimovodi. 

4. člen 
Plinski vodi kurilnih naprav na 

zemeljski plin se čistijo mesečno. Zi- 
dani dimniki za odvajanje izgorelih 
plinov plinskih kurilnih naprav pa 
ве čistijo 4-krat letno. 

I 
5. člen 

Industrijski parni kotli in njihovi 
dimni vodi ter tovarniški dimniki se 
čistijo v dogovorjenih rokih. 

Kurilne naprave in dimni vodi v 
obratih lesne industrije se čistijo 
najmanj na 2 meseca. 

Na zahtevo stranke mora dimni- 
kar čistiti tudi v krajših rokih, kot 
je zgoraj predpisano. 

6. člen 
Izžiganje dimnikov se opravlja po 

potrebi. 
7. člen 

Dimnikarska organizacija ni upra- 
vičena zaračunavati odškodnino za 

delo, ki nI bilo opravljeno po krivdi 
dimnikarja. 

Dimnikarska organizacija je upra- 
vičena zaračunati po določeni ceni 
za kurilne naprave in dimne vode, 
če uporabnik 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 znesek, ki ga določi svet za 
obrt. 

8. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

na pred nastopom zimske dobe pre- 
gledati kurilne naprave in dimne 
vode, ali so v uporabnem stanju. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 22-50/65-1. 
Datum; 5. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad 

Jože Pogačnik 1. r. 

b) za obdobje od 1. oktobra do 
31. decembra 1965: 

Skupščine komunalnih skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 

Občina Domžale 
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Na podlagi 22. in 77. člena temelj- 

nega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. 
list SFRJ št. 24/65) v zvezi s 1. čle- 
nom zakona o spremembi zakona o 
najvišji meji, do katere se smejo do- 
ločiti stopnje prispevkov in o upo- 
rabi sredstev skladov socialnega za- 
varovanja v letu 1965 (Uradni list 
SFRJ št. 35/65) je Skupščina komu- 
nalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev občine DOMŽALE na 
XVI. zasedanju, dne 11. septembra 
1965 v soglasju s skupščino občine 
Domžale, sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1965 

1. 
1. člen sklepa o določitvi stopnje 

osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 
(Glasnik, št. 30/65) se spremeni in se 
glasi: 

»Za izvajanje zdravstvenega za- 
varovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev občine Domžale se določi 
osnovni prispevek v višini: 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 8,50 0/o. 

— za dobo od 1. avgusta do 31. de- 
cembra 1985 8,00 0/o — od osnov, ki 
so predpisane za obračunavanje pri- 
spevkov za socialno zavarovanje.« 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem 

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

Številka: 420-11/65. 
Datum: 11. septembra 1965. 

Predsednik skupščine komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

delavcev občine Domžale 
Miroslav Požek 1. r. 
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Na podlagi 22., 29. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
delavcev (Uradni list SFRJ, št. 24/65) 
je Skupščina komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev ob- 
čine Domžale na XVI. zasedanju, 
dne 11. septembra 1965 v soglasju 
s skupščino občine Domžale, spre- 
jela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi 

podskupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 

za drugo polletje 1965 

1. " 
1. člen sklepa o določitvi podsku- 

pin in stopenj dodatnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje delavcev 
za drugo polletje 1965 (Glasnik št. 
30/65) se za obdobje avgust—decem- 
ber 1965 spremeni in se glasi: 

»Dodatni prispevek za zdravstve- 
no zavarovanje plačujejo v obdobju 
avgust—december 1965 delovne orga- 
nizacije v vseh podskupinah dejav- 
nosti, v katerih povprečni stroški za 
zdravstveno zavarovanje na zaposle- 
nega zavarovanca presegajo mejno 
povprečje istovrstnih stroškov na 
območju komunalne skupnosti.« 

Mejno povprečje stroškov za 
zdravstvenega varovan je na zaposle- 
nega zavarovanca na območju komu- 
nalne skupnosti občine Domžale 
znaša: 

— za obdobje od 1. avgusta do 
30. septembra 1965 din 26.000, 

— za obdobje od 1. oktobra do 
31. decembra 1965 din 36.040. 

2. 
Peti člen se spremeni in se glasi: 

»Stopnje dodatnega prispevka po 
podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacije prijav- 
ljene in vpisane v registru zavezan- 
cev prispevka, znašajo: 

a) za obdobje od 1. avgusta do 
30. septembra 1965 se odstotki: 
(»4,10 %, 4,23 Vo in 4,25%« črtajo in 
nadomestijo z odstotki: »4,00«.   

Nomenklatura 
dejavnosti 

116-13 
120-40 
120-52 
124-20 
124-50 
124-72 
124-88 
125-20 
125-30 
127-10 
127-72 
211-13 
211-30 
211-80 
311-10 
412-22 
511-10 
515-20 
611-21 
614-32 
722-50 
727-10 
727-50 
770-30 
911-31 
913-31 
915-10 
915-60 
916-80 
013-24 

Bruto stopnja 
dodatn. prispevka 

3,00 
0,90 
0,12 
2,45 
0,03 
1,44 
1,15 
4,00 
0,20 
0,39 
4,00 

r 1,15 
1,42 
2,30 
3,69 
2,00 
1,42 
0,54 
0,94 
4,00 
0,87 
4,00 
3,37 
0,63 
3,20 
4,00 
2,03 
4,00 
1,39 
4,00 

GLASNIC 

31. decembra 1965 osnovni prispeve'J 
v višini 8 "/o od osnov, ki so predp1' 
sane za obračunavanje prispevkov & 
socialno zavarovanje. 

Ta sklep velja od dneva objave * 
»Glasniku«, uporablja pa se od dne 

1. avgusta 1965. 

Številka: 420-11/65. 
Datum: 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti socialne^3 

zavarovanja Kočevje in 
Ribnica 

Jože Benčina 1. r. 

Ta sklep velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. avgusta 1965. 

Številka: 420-12/65. 
Datum: 11. septembra 1965. 

Predsednik skupščine komunalne 
skupnosti" socialnega zavarovanja 

dela.vcev občine Domžale 
Miroslav Požck Lr, 

Občini Kočevje in Ribnica 
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Na podlagi 22. in 77. člena temelj- 

nega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. 
list SFRJ št. 24/65) v zvezi s 1. čle- 
nom zakona o spremembi zakona o 
najvišji meji, do katere se smejo 
določiti stopnje prispevkov in o upo- 
rabi sredstev skladov socialnega za- 
varovanja v letu 1965 (Uradni list 
SFRJ št. 35/65) je Skupščina komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev občin Kočevje in Rib- 
nica na XIV. zasedanju dne 16. sep. 
tembra 1965 v soglasju s skupščino 
občine Kočevje in skupščino občine 
Ribnica sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1965 

1. 

1. člen sklepa o določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev za drugo pol- 
letje 1965 (Glasnik, št. 29/65) se spre- 
meni in se glasi: 

Za izvajanje zdravstvenega zava- 
rovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi za dobo od 1. avgusta do 
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Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji I" 
financiranju socialnega zavarovanj® 
(Uradni list SFRJ št. 24/65) je ЗкчГ 
ščina komunalne skupnosti sociain®' 
ga zavarovanja delavcev občin K0" 
čevje in Ribnica na XIV. zasedanj"' 
dne 16. septembra 1965 v soglasju 
skupščino občine Kočevje in skur 
ščino občine Ribnica sprejela 

SKLEP 
0 spremembi sklepa o določitvi P0^' 
skupin in stopenj dodatnega prispe^ 
ka za zdravstveno zavarovanje 

drugem polletju 1965 

1 . 1. 
V 5. členu sklepa o določitvi p0^ 

skupin in stopenj dodatnega prisp«v' 
ka za zdravstveno zavarovanje 
drugem polletju 1965 (Glasnik 
29/65) se črtajo odstotki od »4,01 "j" 
do »4,25« in se nadomestijo za do^ 
od 1. avgusta do 31. decembra lr 

z odstotki: »4,00«. 

2. 
Ta sklep velja od dneva obja^ 

v »Glasniku«, uporablja pa se ^ 
1. avgusta 1965. 

Številka: 420-12/65. 
Datum: 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine komunal1'® 
skupnosti socialnega zavarovani 

Kočevje in Ribnica 
Jože Benčina 1. r. 

Občina Ljubljana-Bežigrad 

477 
Na podlagi 22. in 77. člena ternel^ 

nega zakona o organizaciji in fina11, 
ciranju socialnega ^varovanja (У 
list SFRJ, št. 24/65) ^vezi s 1. ^ 
nom zakona o spremembi zakona 
najvišji meji, do katere se smejo № 
ločiti stopnje prispevkov in o upo1^ 
bi sredstev skladov socialnega ^ 
varovanja v letu 1965 (Uradni l1' 
SFRJ, št. 35/65) je Skupščina коШ^ 
nalne skupnosti socialnega zavaro^ 
nja delavcev občine Ljubljana-Bež 

grad na XV. zasedanju, dne 15. seP^ 
tembra 1965 v soglasju s skupščj^ 
občine Ljubljana-Bežigrad, z ° 
5. oktobra 1965 sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi 
nje osnovnega prispevka zk zdr^ 
stveno zavarovanje za drugo pol'6 

1965 

1. člen sklepa o določitvi stopn^ 
osnovnega prispevka za zdravstve , 
zavarovanje za drugo polletje 
(»Glasnik«, št. 28/65) se spremeni 
se glasi: 
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Za izvajanje zdravstvenega zava- 
rovanja za območje komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi osnovni prispevek v višini: 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 8,5 Vo, 

— za dobo od 1. avgusta do 31. de- 
cembra 1965 8,0 % 

od osnov, ki so predpisane za ob- 
računavanje prispevkov za socialno 
zavarovanje. 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

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

Številka: 420-11/65. 
Datum: dne 15. septembra 1965. 

Predsednik skupščine komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

delavcev Ljubljana-Bežigrad 
Vinko Kastelic 1. r. 

478 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Bežigrad na XV. zaseda- 
nju dne 15. septembra 1965 v so- 
glasju s skupščino občine Ljubljana- 
Bežigrad z dne 5. oktobra 1965 spre- 
jela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega prispel 
ka za zdravstveno zavarovanje v 

drugem polletju 1965. 

V 5. členu sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 
v drugem polletju 1965 (»Glasnik« 
št. 28/65) se 

— za obdobje od 1. julija do 31. 
julija 1965 črtajo odstotki: od »4,26 
odstotka« do 4,65 %« in se nadome- 
stijo z odstotki: »4,25 0/o«; 

— za obdobje od 1. avgusta do 
31. decembra 1965 se črtajo odstotki: 
cd »4,01 0/o« do »4,65 %« in se nado- 
mestijo z odstotki: »4,00®/»«. 

Ta sklep začne veljati od dneva 
objave' v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. julija 1965. 

Številka: 420-12/65. 
Datum: 15. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Vinko Kastelic 1. r. 

" Občina Ljubljana-Cenler 

479 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakonda o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) v zvezi 
s 1. členom zakona' o spremembi za- 
kona o najvišji meji, do katere se 
smejo določiti stopnje prispevkov, in 
o uporabi sredstev skladov socialne- 
ga zavarovanja v letu 1965 (Uradni 
list SFRJ, št. 35/65) je skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občine Ljubljana- 
Center na XIV. zasedanju dne 16. 
septembra 1965 v soglasju s skup- 
ščino občine Ljubljana-Center spre- 
jela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispetrka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1965. 

1. člen sklepa o določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 
(Glasnik, št. 28/65) se spremeni iu 
se glasi: 

»Za izvajanje zdravstvenega za- 
varovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev se določi osnovni prispevek v 
višini: 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 8,50%; 

— za dobo od 1. avgusta do 31. 
decembra 1965 8,00 %. 

II. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«. 

Številka: 420-11/65. 
Datum: 16. september 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občine Ljubljana-Center; 
Aleksander Senčar 1. r. 

480 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Center na svojem XIV. 
zasedanju dne 16. septembra 1965 v 
soglasju s skupščino občine Ljublja- 
na-Center spi^jela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje za 

drugo polletje 1965. 

1. 
V 4. členu sklepa o določitvi pod- 

skupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 
za drugo polletje 1965 (Glasnik št. 
28/65) se odstotki »4,25'/o« črtajo in 
za obdobje od 1. avgusta do 31. de- 
cembra 1965 nadomestijo z odstotki: 
»4,00«. 

2. 
Ta sklep velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 

Številka: 420-12/65. 
Datum: 16. september 1965. 

Predsednik Skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občine Ljubljana-Center: 
Aleksander Senčar I. r. 

Občina Lmb'jKM-Mosts- 
Pclje in Litija 

481 
Na podlagi 22. in 77. člena temelj- 

nega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. 
list SFRJ, št. 24/65) v zvezi s 1. čle- 
nom zakona o spremembi zakona o 
najvišji meji, do katere se smejo 
določiti stopnje prispevkov, in o 
uporabi sredstev skladov socialnega 
zavarovanja v letu 1965 (Uradni list 
SFRJ, št. 35/65) je skupščina komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev občin Ljubljana-Moste- 
Polje in Litija na XIV. zasedanju 

dne 13. septembra 1965 v soglasju 
s skupščino občine Ljubljana-Moste- 
Polje in skupščino občine Litija 
sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1965. 

1. 
1. člen sklepa o določitvi stopnje 

osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 
(Glasnik št. 28/65) se spremeni in se 
glasi: 

»Za izvajanje zdravstvenega zava- 
rovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev se določi osnovni prispe- 
vek v višini; 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 — 8,50%; 

— za dobo od 1. avgusta do 31. 
decembra 1965 — 8,00 % 
od osnov, ki so predpisane za obra- 
čunavanje prispevkov za socialno 
zavarovanje. 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

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

Številka: 420-11/65. 
Datum: 13. september 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občin Ljubljana-Moste-Polje 

in Litija: 
Miiovan Ilich 1. r. 

Nomenklatura 
dejavnosti 

111-20 
115-22 
115-23 
519 10 
611-12 
611-22 
611-50 
612-13 
612-23 
612-25 
612-50 
613-10 
613-20 
614-10 
614-40 
620-20 
620-30 
717-80 
717-90 
722-20 
724-50 
726-20 
727-30 
740-30 
770-10 
770-20 
770-30 
812-40 
911-10 
911-46 
911-50 
914-20 
915-10 
215-30 
915-20 
915-60 
916-40 
916-80 
917-10 
013-14 
015-11 
015-16 
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Na podlagi 22., 39. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občin LjuB- 
Ijana-Moste-Polje in Litija na XIV. 
zasedanju dne 13. septembra 1965 v 
soglasju s skupščino občine Ljublja- 
na-Moste-Polje in skupščino občine 
Litija sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 

za drugo polletje 1965. 

1. 
V 5. točki sklepa o določitvi pod- 

skupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje 
v drugem polletju 1965 (»Glasnik« 
št. 28/65) se 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 črtajo odstotki od »4,26 %« 
do »4,65 %« in se nadomestijo z od- 
stotki: 4,25%; 

— za dobo, od 1. avgusta do 30. 
septembra 1965 črtajo odstotki od 
»4,01 %« do »4,25 %« in se nadome- 
stijo z odstotki: »4,00%«; 

— za dobo od 12. oktobra do 31. 
decembra 1965 plačujejo dodatni pri- 
spevek za zdravstveno zavarovanje 
delovne organizacije v vseh podsku- 
pinah dejavnosti, v katerih povpreč- 
ni stroški za zdravstveno zavarova- 
nje na zaposlenega zavarovanca pre- 
segajo povprečje istovrstnih stroškov 
na območju komunalne skupnosti, 
določeno v višini 26.500 dinarjev. 

Stopnje dodatnega prispevka po 
podskupinah dejavnosti, pod kate- 
rimi so delovne organizacije prijav- 
ljene in vpisane v registru zavezan- 
cev prispevka, znašajo za obdobje 
od 12. oktobra do 31. decembra 1965; 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

2,05 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
3.91 N 
4,00 
0,66 
2,19 
0,03 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
1,26 
2,51 
2.62 
3,22 
1,82 
4,00 
3,78 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
0,54 
1,26 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
2.63 
4,00 
3.92 
4,00 
4.00 
4,00 

' 4,00 
1,99 
1,66 

2. 
Ta sklep začne veljati od dneva 

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

Številka: 420-12/65. 
Datum: 13. september 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občin Ljubljana-Moste-Polje 

in Litija; 
Miiovan Ilicb 1. r. 

Občina Ljubljana-Siska 

483 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in fi- 
nanciranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) v zvezi 
s 1. členom zakona o spremembi za- 
kona o najvišji meji, do katere se 
smejo določiti stopnje prispevkov, in 
o uporabi sredstev skladov socialne- 
ga zavarovanja v letu 1965 (Uradni 
list SFRJ, št. 35/65) je skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delaVcev občine Ljubljana- 
Siška na XIV. zasedanju 14. septem- 
bra 1965 v soglasju s skupščino ob- 
čine Ljubljana-Siška z dne 8. okto- 
bra 1965 sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1905. 

1. 
1. člen sklepa o določitvi stopnje 

osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje lOeS 
(Glasnik št. 28/65) se spremeni in 
se glasi: 

»Za izvajanje zdravstvenega za- 
varovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi osnovni prispevek v višini; 
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— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 — 8,50 %; 

— za dobo 'od 1. avgusta do 31. 
decembra 1965 — 8,00 0/o 
od osnov, ki so predpisane za obra- 
čunavanje prispevkov za socialno za- 
varovanje. 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uporablja pa se od 
1. julija 1965. 

Številka: 420-11/65. 
Ljubljana, 14. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občine Ljubljana-Siška: 

Karel Polajnar I. r. 

484 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Ljubljana-Siška na XIV. zasedanju 
dne 14. septembra 1965 v soglasju 
s skupščino občine Ljubljana-Siška z 
dne 8. oktobra 1965 sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje v 

drugem polletju 1965. 

d. 
V 5. točki sklepa o določitvi pod- 

skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje v 
drugem polletju 1965 (Glasnik št. 
28/65) se črtajo odstotki od »4,01 %« 
do .»4,26 %« in se za dobo od 1. av- 
gusta do 31. decembra 1965 nado- 
mestijo z odstotki »4,00«. 

1. 
1. člen sklepa o določitvi stopnje 

osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 
(Glasnik št. 28/65) se spremeni In se 
glasi: 

»Za Izvajanje zdravstvenega za- 
varovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lacev se določi osnovni prispevek v 
višini: 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 — 8,5 %; 

— za dobo od 1. avgusta do 31. 
decembra 1965 — 8,0 "/o 
od osnov, ki so predpisane za obra- 
čunavanje prispevkov za socialno za- 
varovanje.« 

2. % 

Ta sklep začne veljati z dnem ob- 
jave v Glasniku, uporablja pa se od 
1. julija 1965. 

Številka: 420-11/65. 
Datum: 17. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občin Ljubljana-Vič-Rudnik 

in Grosuplje: 
Vladimir Badovinac 1. r. 

486 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občin Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik in Grosuplje na 
ХШ. zasedanju dne 17. septembra 
1965 v soglasju s skupščino občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik z dne 30. sep- 
tembra 19C5 in skupščino občine 
Grosuplje z dne 29. septembra 1965 
sprejela 

SKLEP 

Ta sklep velja od dneva objave 
v Glasniku, uporablja pa se od 1. av- 
gusta 1965. 

Številka: 420-12/65. 
Ljubljana, 14. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občine Ljubljana-Siška; 

Karel Polajnar I. r. 

Oblini Ljiib!jcna-Vic-Rudnik 
in Grosuplje 

485 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65), v zvezi 
s 1. členom zakona o spremembi za- 
kona o najvišji meji, do katere se 
smejo določiti stopnje prispevkov, in 
o uporabi sredstev skladov socialne- 
ga zavarovanja v letu 1965 (Uradni 
list SFRJ, št. SS'eS) je skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občin Ljubljana- 
Vič-Rudnik in Grosuplje na XIII. 
zasedanju dne 17. septembra 1965 v 
soglasju s skupščino občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik z dne 30. septembra 
1965 in s skupščino občine Grosuplje 
z dne 29. septembra 1965 sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1965. 

o spremembi sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje v 

drugem polletju 1965. 

1. 
V 5. členu sklepa o določitvi pod- 

skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje v 
drugem polletju 1965 (»Glasnik« št. 
28/65) se 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 črtajo odstotki: od »4,26%« 
do »4,65 %« in se nadomestijo z od- 
stotki »4,25 Vo«; 

— za dobo od 1. avgusta do 31. 
decembra 1965 črtajo odstotki: od 
»4,01 Vo« do »4,65 %« in se nadome- 
stijo z odstotki »4,00 V««. 

2. 
Ta sklep začne veljati od dneva 

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

Številka: 420-12/65. 
Datum: 17. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

jsocialnega zavarovanja delavcev 
občin Ljubljana-Vič-Rudnik 

in Grosuplje: 
Vladimir Badovinac 1. r. 

Občine Vrhnika, 
Logatec in Cerknica 

487 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 

financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65), v zvezi 
s 1. členom zakona o spremembi za- 
kona o najvišji meji, do katere se 
smejo določiti stopnje prispevkov, in 
o uporabi sredstev skladov- socialne- 
ga zavarovanja v letu 1965 (Uradni 
list SFRJ, št 35/65) je skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občin Vrhnika-Lo- 
gatec-Cerknica na XIII. zasedanju 
dne 16. septembra 1965 v soglasju s 
skupščino občine Vrhnika z dne 16. 
septembra 1965 in skupščino občine 
Logatec z dne 7. oktobra 1965 in 
skupščino občine Cerknica z dne 8. 
oktobra 1965 sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za drugo polletje 

1965. 

X 

1. člen sklepa o določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1965 
(Glasnik št. 28/65) se spremeni in se 
glasi: 

»Za izvajanje zdravstvenega za- 
varovanja na obrfiočju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi osnovni prispevek v višini; 

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1965 — 8,5 %; 

— za dobo od 1. avgusta do 31. 
decembra 1965 — 8,0 0/o 
od osnov, ki so predpisane za obra- 
čunavanje prispevkov za socialno za- 
varovanje.« 

2. 
Ta sklep začne' veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, uporablja pa se od 
1. јцГиа 1,965. 

Številka: 420-11/65. 
Datum; 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občin Vrhnika-Logatec-Gerknica; 

Stane Zigmond 1. r. 

488 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 2^/65) je skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občin Vrh- 
nika-Logatec-Cerknica na XIII. za- 
sedanju dne 16. septembra 1965 v 
soglasju s skupščino občine Vrhnika 
z dne 16. septembra 1965, skupščino 
občine Logatec z dne 7. oktobra 1.465 
in skupščino občine Cerknica z dne 
8. oktobra 1965 sprejela 

SKLEP 
o spremembi sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje v 

drugem polletju 1965. 

V 5. členu sklepa o določitvi pod- 
skupin in stopenj dodatnega prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje v 
drugem polletju 1965 (»Glasnik« St. 
28/65) se 

— za obdobje od 1. julija do 31. 
julija 1965 črtajo odstotki: od »4,16 
odstotka« do »4,65 %« in se nadome- 
stijo z odstotki »4,25*/e«; 

— za obdobie od 1. aveusta do 
31. decembra 19R5 ^rtnio odstotki od 
»4 01 Vn« do »4.65%« in se nadome- 
stijo z odstotki; »4,00Ve«. 

Ta sklep velja od dneva objave 
v Glasniku, uporablja pa se od 1. ju- 
lija 1965. 

Številka: 420-12/65. 
Datum; 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občin Vrhnika-Logatec-Cerknica; 

Stane Zigmond 1. r. 

VSEBINA 
100 0 samoupravljanju delovnih 

Ijane V upravi mestnega sveta Ljub- 
ici Odlok o določitvi nove proge mest- 

nega potniškega prometa. 
470 Odlok o prenehanju veljavnosti od- 

h™,ohvezncm vlaganju dela amor- tlzaclje zdravstvenih zavodov z ob- 
močja občine v občinski zdravstveni 
investicijski sklad občine Hrastnik. 

471 Popravek odloka o spremembi in do- 
polnitvi odloka o občinskem promet- 
nem davku na območju občine Litija. 

472 Odlok o rokih čiščenja In pregledo- 
vanja kurilnih naprav in dimnih vo- 
dov občine Ljubljana-Bežigrad. 
Skupščine komunalnih skupnosti io- 
cialnega zavarovanja delavcev: 

473 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
Slv^no ??varovanJe za II. polletje 1965 občine Domžale. 

474 Sklep O spremembi sklepa o določitvi 
podskupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje za 
II. polfatje I9ii5 občine Domžale. 

475 Sklep o spremembi sklepa o določi- 
tvi stopnje osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1965 občin Kočevje in Ribnica. 

476 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
podskupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje V 
^UetJ« ob"n. Kočevje In Rib- 

477 Sklep o spremembi sklepa o določi- 
tvi stopnje osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1963 občine Ljubljana-Bežigrad. 

478 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
podskupin In stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje v 
II. polletju 1965 občine Ljubljana- 
Bežigrad. 

479 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za П. polletje Ш5 
Občine LJubljana-Center. 

480 Sklep o spremembi sklepa o določi- 
tvi podskupin in stopenj dodatnega 
prispevka za ždravstveno zavarovanje 
za II. polletje 1965 občine LJubljana- 
Center. 

481 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za IT. polletje 1965 
občin Ljubljana-Moste-Polje in Litija. 

482 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
podskupin In stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje za 
II. polletje Ines občin LJubljana-Moste- 
Polje in Lilija. 

483 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovan le za II. polletje 1963 
občine LjublJvia-SlSka. 

484 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
podskupin in stopenj dodatnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanle V 
drugem polletju 1965 občine Ljublja- 
na-Slška. 

485 Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanle za II, polletje 1963 
občin Ljubljana-Vič-Rudnik in Gro- 
suplje. 

486 Skleo o spremembi sklepa o določitvi 
podskupin In stopenj dodatnega prt- 
snevkn za zdravstveno zavarovanle v 
IT. polletlu 1965 občin Ljubljana-Vič- 
Rudnik in Grosuplje. 

487 Sklep o spremembah sk\epa o dolo- 
čitvi stopnje osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1963 obSln Vrhnika-Logatec-Cerk- 
nica. 

488 Sklep o spremembah sklepa o določi- 
tvi podskupin in stopenj dodatnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje 
v II. polletju 1965 občin VrhniK«- 
Logatec-Cerknlca. 


