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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

CERKNICA 

489. 
Na podlagi 2. odstav. 147. člena 

temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih in 90. Člena statuta občine 
Cerknica je skupščina občine Cerk- 
nica na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 8. ok- 
tobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi najnižje mesečne 

nagrade vajencev. 

1. člen 
Mesečne nagrade vajencev v de- 

lovnih organizacijah ne smejo biti 
v prvem letu učenja manjše kot 
50 "It povprečnega osebnega do- 
hodka nekvalificiranih delavcev v 
Posamezni delovni organizaciji. 

V drugem letu učenja manjše kot 0/o od povprečnega osebnega do- 
hodka nekvalificiranih delavcev v 
delovni organizaciji. 

V tretjem učnem letu manjše kot 
80 % od povprečnega osebnega do- 
hodka nekvalificiranih delavcev v 
delovni organizaciji. 

2. člen 
Mesečne nagrade vajencev v de- 

lovnih organizacijah, ki he zaposlu- 
jejo nekvalificiranih delavcev in 
Nagrade vajencev samostojnih obrt- 
nikov, ne smejo biti v prvem učnem 
letu manjše od 15.500 dinarjev; 

v drugem učnem letu manjše od 
«0,000 dinarjev in 

v tretjem učnem letu manjše od 
25.000 dinarjev. 

3. člen 
Ta odlok prične veljati od dneva 

objave v »Glasniku«. 

Štev.: 1/1-113-42 65 
Datum; 8- oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Cerknica 

Franc Kavčič, I. r. 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev za- 
varovane osebe, so dolžni plačevati 
za leto 1965 premije za financiranje 
osnovnega zdravstvenega zavarova- 
nja in posebno prorrajo za financi- 
ranje razširjenega zdravstvenega za- 
varovanja. 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaša 7,085 Vo, posebna premija 
kmetijskih proizvajalcev za razšir- 
jeno zdravstveno zavarovanje pa 
5,791 % od katastrskega dohodka za 
leto '1965. 

2. člen 
Skupščina občine odvaja pobrano 

premijo kmetijskih proizvajak'Sv na 
tekoči račun sredstev sklada za fi- 
nanciranje obveznosti osnovnega 
zdravsitvenega zavarovanja knjetij- 
skih proizvajalcev in posebno pre- 
mijo kmetijskih proizvajalcev na te- 
koči račun sklada za financiranje 
obveznosti iz razširjenega zdravstve- 
nega zavarovanja kmotijskih proiz- 
vajalcev pri Komunalnem zavodu za 
soifialno zavarovanje Ljubljana. 

3. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 
8. členu zakona o zdravstvenem za- 
varovanju kmetijskih proizvajalcev, 
ki se. mora po 19. členu zakona kriti 
s prispevkom iz proračuna skupščine 
občine Cerknica, se določa na 30 % 
kot enotno stopnjo. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.; 1/1-426-1/65 
Datum; 8. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

490. 
Na podlagi 18. in 19. člena za- 

gona o zdravstvenem zavarovanju 
foneitijskih proizvajalcev (Urad. list 
LRS št. 30/61) in 2. člena zakona za 
Izvedbo odprave okrajev v SR Slo- 
^oniji (Uradni list SRS št. 10/65) ter 
9,>. člena statuta občine Cerknica je 
"^upščina občine Cerknice na seji 
0biinskega zbora in zbora delovnih skupnosti, dne 8. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
® eoločilvl premije kmetijskih pro- 
dajalcev in o določitvi dela prl- 
Jl^vka, ki ga plača skupščina občine 
"erknica v sklad zdravstvenega za- 
viirovanja kmetijskih proizvajalcev 

/a leto 1905. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi V Glasniku. 

Stev.: 1/2-010-1/62. 
Cerknica, 8. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

492. 
Na podlagi 8. in 13. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS št. 37/64) in 90. člena sta- 
tuta občine Cerknica, je skupščina 
občine Cerknica na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 8. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah odloka o prispevkih 
in davkih občanov ter stopnjah, ki 
se plačujejo na območju občine 

Cerknica (Glasnik št. 13/65). 

1. člen 
V 3. členu se proporcionalna 

stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka od flelovnega razmerja spre- 
meni od 6,8 Vo na 5 "/o. 

2. člem 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Stev.: 1/1-422-62/65. 
Da/tum; 8. oktobra 1965. 

Predsednik skupščino 
občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

491. 
Na podlagi 68. čl. zakona o finan- 

ciranju družbeno-političnih skupno- 
sti (Uradni list SRS Stev. 36/64) in 
90. člena statuta občine Cerknica je 
skupščina občine Cerknica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 8. oktobra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada za pospeševanje 

telesne vzgoje občine Cerknica. 

1. člen 
Ukine se sklad za pospeševanje 

telesne vzgoje občine Cerknica 
(Glasnik št. 72-540/61 in 29-254/62). 

2. člen 
Sredstva, pravice in dolžnosti 

ukinjenega sklada se prenesejo s 
stanjem 30. oktobra 1965 v nroračun 
občine Cerknica. 

OBČINA 

GROSUPLJE 

493. 
Na podlagi 45., 46., 47. in 63. čl. 

temeljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Urad. 
list SFRJ št. 31/64), 47., 48., 49. in 
64. čl. zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS št. 36/64) ter 
2. in 3. odstavka 72., 73. in 92. člena 
statuta občine Grosuplje je skup- 
ščina občine Grosuplje na skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 29. septembra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopcinltvah odloka 
o proračunu občine Grosuplje za 
leto 19G5 tako, da se njegovo preči- 

ščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1905 

znašajo skupno 908,253.000. din. 

2. člen 
Z občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni v višini 872,954.000 
dinarjev. 

Nerazporejena tekoča rezerva 
znaša 35,299.000 din. 

3. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno finan- 
ciranje strokovnega šolstva, zavoda 
za pedagoško službo, spomeniško 
varstvo, medobčinskega zdravstve- 
nega centra, gasilske brigade, okraj- 
nega tožilstva in zavoda za pravno 
pomoč, se odvajajo na račune pri- 
stojnih zavodov v skladu s pogod- 
bami, ki jih občina sklene s temi 
zavodi. 

4. člen 
Ostala sredstva, ki so razporejena 

v določenem znesku za redno dejav- 
nost in posebne namerie, se dodelijo 
na ustrezni račun naslednjih konst- 
nikov; 

— občinskemu skladu za šolstvo, 
— upravnim organom, 
— knjižnici, 
— ZD Grosuplje In Ivančna gor., 
— občinskemu sodišču, 
— krajevnim skupnostim, 
— družbeno-političnim organiza- 

cijam in 
— cestnemu skladu. 

5. člen 
Uprava skupščine občine Gro- 

suplje v skladu z zakonom samo- 
stojno razpolaga z lastnimi dohodki 
ter sreislvi, ki so ji dodeljena za 
redno dejavnost in za posebne na- 
mene. 

6. člen 
Svet za družbeni načrt in finance 

je pooblaščen, da razpolaga s sred- 
stvi rezervnega sklada v smislu 
96. čl. zakona o financiranju druž- 
beno političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji. 

7.. člen 
Svet za družbeni načrt in finance 

skupščine občine Grosuplje je po- 
oblaščen, da razporeja sredstva pro- 
računske rezerve za premalo pred- 
videne izdatke po posameznih po- 
stavkah proračuna in dovoljuje iz- 
plačila za izredne — nepredvidene 
izdatke v breme rezerve. 

O odobrenih izplačilih je svet 
dolžan naknadno poročati skupščini, 
občine Grosuplje. 

8. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za loto 1965 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci 
proračuna in v posebnem delu pro- 
računa. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Stev.: 400-8/65-1/1. 
Datum: 29. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ablin, 1. r. 
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Г 494. 
Na podlagi 7. 61. zakona o obre- 

■tih od gospodarskih skladov (Urad. 
list FLRJ št. 8/61, 13/63 in SFRJ št. 
6/65, 15/65 ter 35/65) in 92. člena 
Btaituta občine Grosuplje je skupšči- 
na občine Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 29. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere od sred- 
stev poslovnega sklada komunalnih, 
gostinskih in obrtno storitvQ|>ih go- 
spodarskih organizacij s sedežem v 

občini Grosuplje. 

1. člen 
Komunalne, gostinske in obrtno 

storitvene gospodarske organizacije 
plačujejo obresti od poslovnega 
sklada za leto 1965 po stopnji 2 "/o. 

Delavsko-usiužbenske restavraci- 
je so za leto 1965 oproščene obraču- 
navanja in plačevanja obresti od 
poslovnega sklada. 

2. člen 
Obresti od poslovnega sklada, ki 

jih plačujejo gospodarske organiza- 
cije, navedene v 1. členu tega od- 
loka, so dohodek občine in se vla- 
gajo v kreditni sklad komunalne 
banke Ljubljana. 

Komunalna banka uporabi ta 
sredstva namensko za kreditiranje 
navedenih gospodarskih organizacij 
v soglasju s svetom za družbeni 
načrt in finance skupščine občine 
Grosuplje. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Stev.: 402-87/65-1/1. 
Datum. 29. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
6bčine Grosuplje 
Ivan Ahlin, 1. r. 

proizvajalcev na tekoči račun sred- 
stev sklada za financiranje obvez- 
nosti osnovnega zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev in 
posebno premijo kmetijskih proiz- 
vajalcev na tekoči račun sredstev 
sklada za financiranje obveznosti iz 
razširjenega zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev pri 
komunalnem zavodu za socialno za- 
varovanje Ljubljana. 

3. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 
8. členu zakona o zdravstvenem za- 
varovanju kmetijskih proizvajalcev, 
ki se mora po 19. členu zakona kriti 
s prispevkom iz proračuna občine 
Grosuplje, se določi na 30 Vo kot 
enotno srtopnjo. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Stev.: 190-8/65-1/1. 
Datum: 29. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahlin, 1. r. 

495. 
Na podlagi 18. in 19 člena za- 

konu o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev (Urad. list 
LRS št. 30 61). 2 člena zakona za 
Izvedbo odprave okrajev v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS št. 10/65) in 
92 člena statuta občine Grosuplje 
je skupščina občine Grosuplje na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 29. septembra 
1065 sprejela 

ODLOK 
o drtiorjtvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skupščina občine 
Grosuplje v sklad zdravstvenega za- 
varovanja kmetijskih proizvajalcev 

za teto 1965 

1. člon 
Kmetijski proizvajalci, ki imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vaniij kmetijskih proizvajalcev za- 
varovane osebe, so dolžni plačati za 
leto 1965 premijo za financiranje 
osnovnega zdravstvenega zavarova- 
ma in posebno premijo za financi- 
ranje ra.:širjenega zdravstvenega za- 
varovanja. 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaia 5,7 0/o, posebna premija kme- 
tijskih proizvajalcev za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje pa 5.10/o 
katastrskega dohodka za leto 1965. 

2. člen 
Skupščina občine Grosuplje od- 

vaja pobrano premijo kmetijskih 

496. 
Na podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Uradni list SFRJ 
št. 33-566/65 in 36/65) in 92. člena 
statuta občine Grosuplje (Glasnik št. 
39/64) je skupščina občine Grosuplje 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 29. septem- 
bra 1965 sprejela 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah in maržah za 
prehrambene proizvode in kurivo. 

1. 
S to odredbo se določa raven, do 

katere smejo trgovske in druge de- 
lovne organizacije, ki trgujejo z 
blagom na drobno na območju ob- 
čine Grosuplje, oblikovati cene za 
moko, kruh, sladkor, olje, mleko, 
premog in drva za kurjavo in marže 
v prometu blaga na drobno za riž, 
sol, jedilne maščobe, kavo, začimbe, 
mesne izdelke, mesne konzerve in 
južno sadje. 

I. ♦ 
Maloprodajne cene 

Maloprodajne cene za moko in 
kruh se lahko oblikujejo do nasled- 
njih najvišjih zneskov: 

din/kg 
— pšenična moka »B« 1000 140 
— pšenična moka »B« 600 188 
— pšenična moka »B« 400 240 
— pšenična moka »C« 1000 130 
— pšenična moka »C« 600 165 
— pšenična moka »C« 400 216 
— ržena moka 1250 164 
— ržena moka 950 188 
— kruh iz pšenične moke 1000 136 
— kruh iz pšenične moke 600 170 
— kruh iz pšenične moke 400 200 

Delovna organizacija »Pekarijac 
Grosuplje sme zaračunavati prevoz- 
ne stroške za dostavo kruha v na- 
selje Krka in Zagi-adec do 4 din za 
kilogram. 

3. 
Maloprodajne cene za sladkor in 

jedilno olje se lahko oblikujejo do 
naslednjih najvišjih zneskov: 

din/kg 
— za sladkor v kristalu , 265 
— za sladkor v kockah 300 

— za jedilno olje rinfuza 468 
— za jedilno olje v stekl. 11 500 

4. 
Maloprodajna cena za sveže ne- 

pasterizirano mleko sme znašati naj- 
več do 105 din za liter. 

Maloprodajne cene za kurjavo se 
lahko oblikujejo do naslednjih naj- 
višjih zneskov: 

a) premog: 
Velenje: din/t 

— kosi 8.600 
— kocke 8.000 

Kočevje; 
— kosi 12.000 
— kocke 11.400 
— oreh 10.700 

Trbovlje: 
— kocke 11.300 
— oreh 10.000 

Zagorje: 
— kocke 11.750 
— oreh 10.900 

Senovo: 
— kocke 12.800 
— oreh 12.150 

Montana: 
— kocke 16.850 
— oreh 16.200 

b) drva: din/prm 
— trdi listavci I. klase 6.900 
— trdi listavci II. klase 6.000 
— trdi listavci III. klase 5.000 
— oblice 3.400 

V maloprodajnih cenah za kurivo 
ni zajet republiški prometni davek 
v višini 2 "/o in občinski prometni 
davek v višini 6 0/o. 

П. 

Marže 

6. 
Trgovske in druge delovne orga- 

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

— sol 12 »/o 
— kava surova In pražena 170/o 
— riž 17 "It 
— začimbe ' 20 0/o 
— južno sadje 25 Vo 
— suho mesnati izdelki 18 0/« 
— mesne konzerve 17 u/o 
— jedilne maščobe 10% 
— testenine 15 Vo 
Pri južnem sadju se pribija mar- 

ža na nabavno ceno p« neto teži. 

III. 

Kazenske določbe 

OBČINA 

HRASTNIK 

497. 
Na podlagi 7. člena Zakona 

dimnikarski službi (Ur. list SRS. 
11/65) in 200. člena statuta ot»č№ 
Hrastnik je skupščina občine Hrs* 
nik na seji občinskega zbora in ^ 
ra delovnih skupnosti, dne 2. ok1" 
bra 1965 sprejela 

ODLOK 
o rokih čiščenja in pregledova^ 
kurilnih naprav in dimnih vodov ' 

območju občine Hrastnik 

1. člen 
Kurilne naprave in dimni vodij 

morajo Čistiti in pregledovati po ^ 
ločbah tega odloka. , 

Čiščenje in pregledovanje kufj 
nih naprav in dimnih vodov ^ 
opravljati le usposobljeni dimnlK3 

K čiščenju ne spada odstranjev' 
nje pepela iz kurišč, vodnega ka^1? 
pri parnih kotlih, kakor tudi nejj 
ščenje plinskih štedilnikov in F 
na gorilni plin. 

2. člen 
Kurilne naprave na trdna in 

koča goriva in njihovi dimni ^ 
se čistijo mesečno; kurilne napr3 

v zasebnih gospodinjstvih, kjer ^ 
pretežni večini uporablja elektn^ 
ali plin, se v času od 1. junija 
30. septembra čistijo po potrebi. 
dimnih vodih (dimnikih) pa se 
ra opraviti v istem času 2-кгаџ" 
kontrolni pregled. 

3. člen 
Kurilne naprave in dimni ^, 

gostinskih obratov, v menzah, Pe^ f s 
nah, slaščičarnah ter podjetjih ^ 
zavodih, kjer se kurilne napr8. 
stalno uporabljajo, se čistijo na v' 
kih 14 dni, po potrebi pa tudi 
dni. Prav tako se čistijo na vsa1^ 
14 oz. 8 dni centralne kurilne ^ 
prave in njihovi dimni vodi. 

4. člen 
Plinski vodi kurilnih naprav 

zemeljski plin se čistijo mesečno, r 
dani dimniki za odvajanje izgor^ 
plinov, plinskih gorilnih naprav ' 
se čistijo 4-krat letno. 

Za kršitev predpisov te odredbe 
se uporabljajo določila 107. člena 
uredbe o trgovanju ter trgovskih 
podjetjih in trgovinah, v zvezi s 
1. členorrt zakona o prometu blaga 
in trgovskih storitvah (Uradni list 
SFRJ št. 16/65). 

IV. 

^ Končne določbe 

8. 
S to odredbo se razveljavlja od- 

redba o maloprodajnih cenah In 
maržah v prometu na malo v ob- 
čini Grosuplje, ki jo je sprejela ob- 
činska skupščina, dne 29. julija 1965 
in je bila objavljena v »Glasniku« 
št. 37/65. 

9. 
Ta odredba začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.: 38-35/65-1/1. 
Datum: 29. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahlin, 1. r. 

5. člen 

d" 
Kurilne naprave industrij8^) 

parnih kotlov in njihovi dimni 
ter tovarniški dimniki se čistijo V 
govorjenh rokih. , 

Kurilne naprave in dimni vo®, 
obratih lesne industrije se 
najmanj na dva meseca. Na zab^j 
stranke mora dimnikar čistiti ^ 
v krajših rokih, kot je predpisal1 

tem odlokom. 

6. člen 
Izžiganje dimnikov se opravlj8' 

potrebi. 

7. člen 
Dimnikarska organizacija J, 

upravičena zaračunavati odškodJ1 . 
za delo, ki ni bilo opravljeno 
krivdi dimnikarja. 

Dimnikarska organizacija je U" ^ 
vlčena zaračunavati določeno c« 
za kurilne naprave in dimne v

t[,(l 
če uporabnik^ teh ali kons ^ 
zgradbe ni dopustil v določenem 
ku čiščenja ali kontrolnega PreB 

da po pristojnem dimnikarju. 
Dimnikarska organizacija Je.^D' 

Vičena zaračunavati za kontJV 
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preglede 50 odstotkov od določene 
cene za redni pregled. 

8. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

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

9. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

na povrniti stranki ali hišnemu 
svetu neposredno povzročeno škodo, 
ki bi nastala z nevestnim ali ne- 
strokovnim čiščenjem oz. poškodova- 
njem dimnega voda ali kurilne na- 
prave. 

10. člen 
Kazenske sankcije za kršitev norm, 

določenih v tem odloku, se uporab- 
ljajo skladno z zakonom o dimnikar- 
ski službi (Uradni list SRS, šit. 11/ 
Z65). 

11. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glasniku«. 

Številka: 22-18/64 
Hrastnik, dne 2. 10. 1965 

Predsednik skupščine 
Občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

498 
гма podlagi 7. člena zakona o ob- 

restih od gospodarskih skladov (Ur. 
list FLRJ, štev. 8/61, 13/63 in SFRJ, 
štev. 15/65 ter 35/65), 1. in 2. ter 7. 
člena zakona o obrestnih merah za 
obresti od gospodarskih skladov (Ur. 
list SFRJ, štev. 35/65) in 200. člena 
statuta občine Hrastnik, je Skupšči- 
na občine Hrastnik na seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 25. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o obračunavanju In plačevanju obre- 
sti od poslovnega sklada komunalnih 
In gostinskih gospodarskih organiza- 
cij ter gospodarskih organizacij sto- 

ritvene obrti 

1. člen 
Gospodarske organizacije: Komu- 

nalno obrtno podjetje Hrastnik, 
Splošno trgovsko podjetje Hrastnik 
— ekonomska enota Pekarna in sla- 
ščičarna, Združene brivnice Hrastnik 
— Dol, delavska menza Tovarne ke- 
mičnih izdelkov Hrastnik, menza 
SGP Hrastnik, rudniško delavska 
menza In okrepčevalnica Hrastnik, 
menza in bife Steklarne Hrastnik so 
oproščene obračunavanja in plačeva- 
nja obresti od poslovnega sklada. 

2. člen 
Gospodarski organizaciji Gostin- 

sko podjetje »Jelka« Hrastnik in go- 
stinsko podjetje »Partizan« Hrastnik 
obračunavata in plačujeta obresti od 
poslovnega sklada po obrestni meri 
2 %. 

3. člen 
Obresti, ki jih plačujejo gospo- 

darske organizacije la 2. člena, se 
uporabljajo za kreditiranje investicij 
v namene, iz katerih so bile obraču- 
nane In plačane, pcrtom ko so bile 
vložene v kreditni sklad pri banki. 

4. člen 
Obresti od poslovnega sklada go- 

spodarskih organizacij Iz 1. in 2. čle- 
na se za obdobje od 1. januarja 1965 
do uveljavitve tega odloka obraču- 

navajo in plačujejo po dosedaj ve- 
ljavnih predpisih. 

5. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 402-27/65-1. 
Datum: 25. oktobra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič i. r. 

499 
Na podlagi člena 18. in 19. zakona 

o zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Uradni list LRS 
štev. 30/61) in člena 2. zakona za 
izvedbo odprave okrajev v SR Slove- 
niji (Uradni list, štev. 10/65) ter člena 
200. statuta občine Hrastnik, je Skup- 
ščina občine Hrastnik na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 2. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi premije kmetijskih proiz- 
vajalcev In o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plača skupščina občine 
Hrastnik v sklad zdravstvenega za- 
varovanja kmetijskih proizvajalcev 

za leto 1965 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetijskih proizvajalcev zava- 
rovane osebe, so dolžni plačati za 
leto 1965 premije za financiranje 
osnovnega zdravstvenega zavarova- 
nja in posebno premijo za financi- 
ranje razširjenega zdravstvenega 
zavarovanja. 

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 
Skupščina občine odvaja pobrano 

premijo kmetijskih proizvajalcev na 
tekoči račun sredstev sklada za fi- 
nanciranje obveznosti osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev in posebno pre- 
mijo kmetijskih proizvajalcev na te- 
koči račun sredstev sklada za finan- 
ciranje obveznosti iz razširjenega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev pri komunalnem 
zavodu za socialno zavarovanje 
Ljubljana. 

3. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 8. 
členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev, ki 
se mora po 19. členu zakona kriti 
s prispevkom Iz pvora^na občine 
Hrastnik, se določa na 3f kot enot- 
no stopnjo. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 420-15/62-1. 
Datum; 2. oktobra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

500 

POPRAVEK 
odloka o pristojnostih samoupravnih 
organov v upravnih organih občine 

Ljubljana-Center 
Pri tiskanju odloka o pristojnostih 

samoupravnih organov v upravnih 
organih občine Ljubljana-Center, ob- 
javljenega v Glasniku št. 48-450/65, 
z dne 5. X. 1965. je v 8. in 10. členu 
nastala napaka; citirana člena se 
pravilno glasita: 

8. člen 
Predstojnik organa je osebno od- 

govoren občinski skupščini za celotno 
poslovanje organa ter za zakonito, 
pravočasno, smotrno in učinkovito iz- 
vajanje nalog. 

Vse naloge, ki niso dane v iz- 
ključno pristojnost delovni skupnosti 
oz. naloge, za katere ni določeno, da 
jih opravlja v soglasju z delovnimi 
ljudmi organa, opravlja predstojnik 
organa samostojno. 

10. člen 
Predstojnik organa zadrži izvrši- 

tev akta delovne skupnosti oz. sveta 
delovne skupnosti, ki ga ta samostoj- 
no sprejema, če misli, da je v na- 
sprotju z zakonom ali s splošnim 
družbenim interesom. 

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

Iz uredništva Glasnika 

501 

POPRAVEK 
odloka o Izdatkih za potne In drug«, 
stroške, ki se priznavajo občinskim 

organom med materialne stroške 

Pri tiskanju odloka o izdatkih za 
potne in druge stroške, ki se prizna- 
vajo občinskim organom med mate- 
rialne stroške, objavljenega v Glas- 
niku št. 48-451/65, z dne 5. X. 1965, 
je nastala napaka v šesti vrsti 1. čle- 
na in se besedilo pravilno glasi: 

(v nadaljnjem besedilu organ). 
V III. delu: Povračilo stroškov za 

prevoz na delo in z dela je izpuščeno 
besedilo: »6. člen«. 

Iz uredništva Glasnika 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

502. 
Na podlagi člena 18. in 19. zakona 

o zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Uradni list LRS, 
št.' 30/61) in člena 2. zakona za iz- 
vedbo odprave okrajev v SR Slove- 
niji (Uradni list št. 10/65) ter člena 
114. statuta občine je skupščina ob- 
čine Ljubljana Bežigrad na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti z dne 5. 10. 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka, ki ga plača skupščina obči- 
ne Ljubljana Bežigrad v sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 

skih proizvajalcev za leto 1965. 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev, za- 
varovane osebe so dolžne plačati za 
leto 1965 premije za financiranje os- 
novnega zdravstvenega zavarovanja 
in posebno premijo za financiranje 
razširjenega zdravstvenega zavaro- 
vanja. 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaša 6 odstotkov, posebna premija 
kmetijskih proizvajalcev za razširje- 
no zdravstveno zavarovanje pa 7,4 
odstotka 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 pre- 
mijo kmetijskih proizvajalcev na te- 
koči račun sredstev sklada za fi- 
nanciranje obveznosti iz razširjenega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev pri Komunalnem 
zavodu za socialno zavarovanje v 
Ljubljani. 

3. člen 
Del stroškov za zdravstveno var- 

stvo kmetijskih proizvajalcev po 8. 
členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev, Id 
se mora po 19. členu zakona kriti s 
prispevki iz proračuna občine Ljub- 
ljana Bežigrad, se določa na 30 od- 
stotkov kot enotno stopnjo. 

Stev.: 420-51/65-1 
Datum: 5. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana Bežigrad 

Jože Pogačnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

503. 
Občinska volilna komisija za vo- 

litve odbornikov občinske skupščine 
Ljubljana Moste-Polje daje v smislu 
94. člena Zakona o volitvah občin- 
skih in okrajnih skupščin 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev za od- 
bornika občinskega zbora skupščine 
občine Ljubljana Moste-Polje v vo- 
lilni enoti št. 14, ki so bile 10. okto- 
bra 1965. 

V volilni enoti št. 14 je bil pred- 
lagan kandidat: 

SUSL Vladimir, Ljubljana, Smar- 
tinska 135 b, 

ki je dobil 633 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 13. 
Izvoljen je bil SUSL Vladimir, 

Ljubljana, Smartinska 135 b. 
Ljubljana. 11. oktobra 1965. 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
Tajnik: Mara Fabjančlč 1. r. 
član: Janez Stanovnik 1. r. 
Predsednik: Marjan Kos L r. 
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56, 
Na podlagi 89, člena Ustave SH 

Slovenije, v zvezi z 32. členom te- 
meljnega zakona o službi notranjih 
zadev (Ur. 1. SFRJ, št. 46/64) in v 
skladu s. svojimi statuti so иа skup- 
nih sejah obeh zborov slcupSčine ob- 
čin: Ljubljana-Bežigrad dne 5. X. 
1965, Ljubljana-Center dne 23. IX. 
1965, Ljubljana-Moste-Poije dne 24. 
IX. 1965, Ljubljana-Siška dne 10. IX. 
1965 in Ljubljana-Vič-Rudnik dne 
30. IX. 1965 sprejele 

ODLOK 
• ustanovitvi medobčinskega uprav- 
nega organa za notranje zadeve ob- 
čin Ljubijana-Beiigrad, Ljiibljana- 
Center, l.jnbljana-Moste-Pofje, Ljub- 
ijana-Siška in LJubijuna-Vič-Rudnik 

1. člen 
Ustanovi se medobčinski upravni 

organ za notranje zadeve občin 
Ljubljana-Bežigrad- Ljubljana-Cen- 
ter, Ljubljana-Moste-Polje, Ljublja- 
na-Siška in Ljubljana-Vič-Rudnik z 
nazivom: »Skupščine občin Ljublja- 
ne, Uprava za notranje zadeve« (v 
nadaljnjem tekstu: Uprava za notra- 
nje zadeve). 

Sedež uprave za notranje zadeve 
Je v Ljubljani. 

2. člen 
Uprava za notranje zadeve oprav- 

lja na območju občin iz prejšnje toč- 
ke zadeve, za katere so po zakonitih 
predpisih na področju notranjih za- 
dev pristojni občinski upravni or- 
gani. 

3. člen i. 
Uprava za notranje zadeve je za 

svoje delo odgdVorfta skupščini vsake 
občine iz prve točke in njenemu 
svetu za notranje zadeve, glede izvr- 
ševanja nalog na njenem območju. 

4. člen 
Upravo vodi predstojnik, ki ga 

postavljajo in razrešujejo skupščine 
vseh občin na predlog predstojnika 
republiškega organa za notranje za- 
deve in na podlagi mnenja občinskih 
komisij za volitve in imenovanja. 

5. člen 
Uprava za notranje zadeve se fi- 

nancira do konca leta 1965 iz sred- 
stev občinskih proračunov, ki so do- 
ločena za opravljanje notranjih za- 
dev in iz sredstev, ki so predvidena 
za ta namen v proračunu drugih 
druibeno političnih skupnosti. Od 
1. I. 1366 se financirajo po predpisih 
o sredstvih za delo organov za, no- 
tranje zadeve. 

6. člen 
Uprava za notranje zadeve lahko 

opravlja določene posle s področja 
notranjih zadev tudi za druge občine, 
če jo občinske skupščine za to po- 
oblastijo V takem primeru se dolo- 
čijo medsebojna razmerja s posebno 
pogodbo med zainteresiranimi ob- 
činami. 

• 7, člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Skupščina občine 
Ljubljana-Bežigrad 

Stev: 021-7 65-1 
Datum: 5. X. 1965 

Predsednik; 
Jožt rogaćuik, 1. r. 

Skupščina občine 
Ljubljana-Center 

Stev.: 021-23/65 
Datum: 23. IX. 1965 

Predsednik: 
ing. Drago Lipič, 1. r. 

Skupščina občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

&1ет.г 020-13/85-1 
Datum: 24. IX. 1965 

Predsednik: 
Vlado Črne, 1. r. 

Skupščina občine 
Ljubljana-Siška 

Stev.: 1/1-021-24/65 
Datum: 10. IX. 1965 

Predsednik: 
Miran Goslar, 1. Г. 

Skupščina občine 
LjubljSha-Vič-Rudnik 

Stev.: 021-35,65 
Datum; 30. IX. 1965 

Predsednik; 
ing. Slavko Jakofčič, 1. r. 

Skupščine komunalnih skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 

VSEBINA 
489 Odlok o določitvi najnižje mesečne 

nagrade vajencev občine Cerknica. 
400 Odlok o določitvi premije kmetijskih 

proizvajalcev ш o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skapSčina občine 
Cerknica v sklad zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih • proizvajalcev za 
leto 1065 občine Cerknica. 

491 Odlok o ukinitvi sklada za pospeSeva- 
nje telesne vzgoje občine Cerknica. 

492 Odlok o spremembah odloka o nrl- 
spevklh in davkih občanov ter stop- 
njah, ki se plačujejo na območju ob- 
čine Cerknica. 

493 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Grosuplje 
za leto 1965 

494 Odlok o določitvi obrestne mere od 
sredstev poslovnega sklada komunal- 
nih. gostinskih in obrtnostoritvenih 
gospodarskih organizacij s sedežem v 
občini Grosuplje. 

495 Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skupščina občine 
Grosuplje v sklad zdravstvenega za- 
varovanja kmetijskih proizvajalcev za 
leto 1905. občine Grosuplje. 

49« Odredba o maloprodajnih cenah In 
maržah za prehrambene proizvode in 
kurivo občine Grosuplje. 

497 (Tdlok o rokih čiščenja in pregledo- 
vanja kurilnih naprav in dimnih vo- 
dov na območju občine Hrastnik. 

498 Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih in gostinskih gospodarskih or- 
gani/acij ter gospodarskih organizacij 
storitve obrti občine Hrastnik. 

409 Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skupščina občine 
Hrastnik v sklad zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev za 
leto 1965. 

500 Popravek odloka o pristojnosti samo- 
upravnih organov v upravnih organih 
občine Ljubljana-Center. 

501 Popravek odloka o izdatkih za potne 
in druge stroške, ki se priznavajo 
organom med materialne stroške, ob- 
čine LJubljana — Center. 

502 Odlok o določitvi premije kmetilsklh 
proizvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka, ki gn plača skuuSčina občine 
Ljubljana Bežigrad v sklad zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev za leto 1965 občine Ljubljana— 
Bežigrad. 

503 Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornike občinskega zbora skup- 
ščine občine Ljubljana-Moste Polje v 
volilni enoti Stev. 14. 

504 Odlok o ustanovitvi medobčinskega 
upravnega organa za notranje zadeve 
občin Ljubljana-Bežigrad. Ljubljana- 
Center, Ljubljana-Moste-Polje, LJub- 
Ijana-Slška in Ljubljana-Vič-Rudnik. 

505 Popravek sklepa o spremembi sklepa 
o določitvi podskupin in stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno za- 
varovanje za drugo polletje 1965 ob- 
j.ivljenepa v Glasniku št. 50 — 12 X. 
1965 za komunalno skupnost Ljublja- 
na-Mosie Polje in Litija. 

Občini 
l jubljcma-Moste-Polje 

in Litija 

• 505 

POPRAVEK 
sk'epa o sprememb! sklepa o dolo- 
čitvi podskupin in stopenj dodatnega 
prispevka za zdravstveno zavarova- 
nje za drugo polletje 1965, objavlje- 
ae n v »-Glasniku«, št. 50 od 12. okto- 
bra 1965 za Komunalno skupnost 
Ljubljana-Mos^e-Poljc in Litija. 

. V sklepu o spremembi sklepa o 
določitvi podskupin in stopenj dodat- 
nega prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje za drugo polletje 1965 za ko- 
munalno skupnost Ljubljana-Mostc- 
Polje in Litija, so pomotoma izpušče- 
ne stopnje dodatnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje za večje 
število podskupin delovnih organiza- 
cij. Zato v celoti ponovno objavljamo 
omenjeni sklep tak, kot je bil spre- 
jet, in sicer; 

Na podlagi 22., 29. in 27. 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-PoIje in skupščino občine 
Litija sprejela 

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

drugo polletje 1965. 

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

— za dobo od 1. julija do 31. ju- 
lija 1905 črtajo odstotki od »4,29 
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 8. oktobra do 31. 
decembra plačujejo dodatni prispe- 
V2k za zdravstveno zavarovanje de- 
lovne organizacije v vseh podskupi- 
nah dejavnosti, v katerih povprečni 
stroški za zdravstveno zavarovanje 
na zaposlenega zavarovanca presega- 
jo povprečje istovrstnih stroškov na 
območju komunalne skupnosti, dolo- 
čeno v višini 26.500 din. 

Stopnje dodatnega prispevka po 
podskupinah dejavnosti, pod katerimi 
so delovne organizacije prijavliene 
in vpisane v registru zavezancev pri- 
spevka, znašajo za obdobje od 3. ok- 
tobra do 31. decembra; 

Nomenklatura 
dejavnosti 

120-40 
120-52 
120-58 
121-11 
121-13 
121-82 
122-12 
123-10 
124-20 
124-60 
124-72 
125-11 
125-20 
127-10 
127-31 
127-32 
127-87 
128-21 
128-22 
138-80 
211-13 
211-30 
211-83 
311-10 
411-10 
412-10 
412-21 
413-10 
511-10 
511-20 
515-20 
516-10 
519-10 
611-12 
611-22 
611-50 
612-13 
612-23 
612-25 
612-50 
613-10 
013-20 
614-10 
614-40 
620-20 
620-30 
717-80 
717-90 
722-20 
724.-50 
728-20 
727-30 
740-30 
770-10 
770-20 
770-30 
812-40 
911-10 
911-46 
911-50 
914-20 
915-10 
915-20 
915-30 
915-60 
916-40 
916-80 
917-10 
013-14 
015-11 
015-16 

Bruto stopnja 
dodatnega 
prispevka 

2,09 
3.93 
4,00 
4,00 
0,84 
4,00 
3,82 
1,60 
4,00 
3,27 
4,00 
0,10 
2.18 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
3.90 
1.94 
1,54 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
1,40 
0,54 
1,78 
4,00 
4,00 
3.91 
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 
4,00 
2.63 
3.92 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
1,99 
1,66 

2. 

Nomenklatura 
dejavnosti 

111-20 
115-22 
115-23 
117-14 
117-38 

Bruto stopnja 
dodatnega 
prispevka 

2,05 
4,00 
4,0» 
4,00 
2,30 

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

Skupščina komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev 
občine Ljubljana-Moste-Polie i0 

Litija 

Številka: 420-12,65 
Ljubljana, 13. septembra 1965 

Predsednik skupščine 
Milovan liich, 1. r. 


