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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

HRASTNIK 

506 
Na podlagi 4. člena zakona o 

skladih rizika pri trgovskih podje- 
' tjih, ki trgujejo s kmetijskimi živil- 
skimi pridelki (Uradni list SFRJ, št. 
13/63) in 200. člena statuta občine 
Hrastnik je skupščina občine Hrast- 
nik na skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 2. 
oktobra 1965 sprejela 

SKLEP 
O določitvi odstotka, ki ga trgovske 
organizacije, ki na območju občine 
Hrastnik trgujejo z zelenjavo, sad- 
jem in drugimi kmetijskimi, živil- 
skimi pridelki, izdvajajo v svoje 

sklade rizika. 

4. i. 
Trgovske organizacije, ki na ob- 

močju občine Hrastnik trgujejo z ze- 
lenjavo, sadjem in drugimi kmetij- 
skimi, živilskimi pridelki, imajo 
sklade rizika, v katere izdvajajo 0,6 
odstotka svojega celotnega dohodka, 
doseženega s prodajo teh pridelkov. 

П. 
Iz skladov rizika se krijejo raz- 

like v cenah, ki utegnejo nastati med 
letom v trgovini s posameznimi vr- 
stami kmetijskih živilskih pridelkov, 

katere se je trgovsko podjetje s 
kmetijskimi proizvajalnimi organiza- 
cijami vnaprej pogodilo o pridelavi, 
dobavi in ceni. 

Ш. 
Ta sklep začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 428-3/64-3. 
Datum: 2. oktobra 1965. 

Predsednik skupščino 
občine Hrastnik: 
Milan Babič i. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

507 
Na podlagi 18. in 19. člena zakona 

® zdravstvenem zavarovanju kme- 
jij&kih proizvajalcev (Ur. list LRS, 

30/61) in 2. člena zakona za iz- 
Vedbo odprave okrajev v SR Slove- 

niji (Ur. list SRS, št. 10/65) ter 110. 
člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter je skupščina občine Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 23. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK i 
o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka, ki ga plača skupščina občine 
Ljubljana-Centcr v sklad zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proiz- 

vajalcev za leto 1965. 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki imajo 

po zakonu o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetijskih proizvajalcev zavaro- 
vane osebe, so dolžni plačati za leto 
1965 premijo za financiranje osnov- 
nega zdravstvenega zavarovanja in 
posebno premijo za financiranje raz- 
širjenega zdravstvenega zavarovanja. 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaša 7,085 0/o, posebna premija kme- 
tijskih proizvajalcev za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje pa 5,791 "/t 
od katastrskega dohodka za leto 1965. 

2. člen 
SkupSčina 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 Ljub- 
ljana. 

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 prora^nna občine 
Ljubljana-Center. se določa na 30 0/o 
kot enotno stopnjo. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmf dan 

po objavi v Glasniku. 

Stev.: 426-02/65. 
Datum: 23. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center; 

inž. Drago Lipič L r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

508 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Uradni list SRS, 
št. 11/63) in 167. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje je občinski 
zbor skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje na seji dne 15. oktobra 
1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v ob- 
činski zbor skupščine občine Ljub- 

ljana-Moste-Polje. 

1. člen 
' Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor skupščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje. v 

— v volilni enoti št. 16, ki obsega 
naselja Šmartno ob Savi, Obrije in 
Hrastje, ker je odbornik dr. Stane 
Velepič na lastno željo vrnil mandat. 

2. člen 
Nadomestne volitve v občinski 

zbor skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje v volilni enoti št. 16 
bodo v nedeljo, dne 21. novembra 
1985. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa vMitev, se računajo od 
19. oktobra 1965. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku. 

Številka: 020-21/65-1. 
Datum; 16. oktobra 1965. 

Predsednik 
občinskega zbora: 
Bojan Kardelj 1. r. 

lovnih skupnosti skupščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje na seji dne 
15. oktobra 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje. 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

— v volilni enoti št. 3, ki obsega 
del delovne organizacije Saturnus, 
in sicer; embalaža, tiskarna, ambu- 
lanta Saturnus in Plastika Polje, 
ker je odbornica Danica Senica-Gor- 
ščak na lastno željo vrnila mandat. 

2. člen 
Nadomestne volitve v zbor delov- 

nih skupnosti skupščine občine Ljub- 
ljana-Moste-Polje v volilni enoti št. 
3 bodo v ponedeljek, dne 22. novem- 
bra 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin raču- 
najo od razpisa volitev, se računajo 
od 19. oktobra 1965. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi 

občinska volilna komisija občine 
Lj ubljana-Mostc-Polje. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku. 

Številka: 020-22/65-1. 
Datum; 16. oktobra 1965. 

Predsednik 
zbora delovnih skupnosti! 

ing. Nataša Krivčenko-Držaj 1. r. 

509 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Uradni Ust SRS, št. 
11/63) in 147. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje je zbor de- 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

510 
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 (Uradni list 
SRS, št. 36/64) in na podlagi 50. člena 
statuta občine Ljubljana-Siška je 
skupščina občine Ljubljana-Siška na 
seji občinskega zbora In zbora de- 
lovnih skupnosti dne 8. oktobra 1965 
sprejela \ 
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ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu 

občine Ljubljana-Siška. 

1. člen 
1. člen odloka o proračunu občine 

Ljubljana-Siška za leto 1965 se spre- 
meni tako, da se glasi: 
Skupen znesek predvidenih dohodkov 
v letu 1065 znaša 3.170,209.000 din 
Skupen znesek razporejenih dohod- 
kov znaša 3.033,811.000 din 
Nerazporejeni del dohodkov (prora- 
čunska rezerva) znaša 136,398.000 din 

2. člen 
2. člen odloka se spremeni tako, 

da se glasi: 
V odstotkih od vseh proračunskih 

dohodkov se razporejajo dohocHci na- 
slednjim koristnikom: 
40 0/o občinskemu skladu za vzgojo 
in izobraževanje 1.268,084.000 din 
1 Vo od vseh dohodkov — rezervne- 
mu skladu 31,702.000 din 
S"/« od vseh dohodkov, zmanjšanih 
za 20"/«, ki so bili vplačani od 1. 4. 
do 31. 7. 1965 občinskemu rezervne- 
mu skladu 43,528.000 din 

3. člen 
4. člen odloka se spremeni tako, 

da se glasi: 
Poleg sredstev iz drugega člena 

proračuna, ki se razporejajo v od- 
stotku od proračunskih dohodkov, se 
dodeljujejo sredstva na ustrezni ra- 
čun naslednjim koristnikom: 

— upravnim organom, 
— finančnemu načrtu, 
— krajevnim skupnostim. 

— družbeno političnim organiza- 
cijam, 

— gasilski brigadi Ljubljana, 
— katastrski službi, 
— matični službi, 
— zavodu za socialno delo, 
— tiskovnemu skladu, 
— veterinarski inšpekciji, 
— medobčinski energetski inšpek- 

ciji, 
— mestnemu svetu Ljubljana. 
Vsa ostala sredstva se črpajo ne- 

posredno iz žiro računa proračuna. 

4. člen 
Doda se nov, 7. a člen, ki se glasi: 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine sme začasno ome- 
jiti proračunske izdatke na posamez- 
nih proračunskih postavkah, če ugo- 
tovi, da priliv občinskih dohodkov 
ni v sorazmerju z dohodki, določe- 
nimi s proračunom. 

O morebitnih omejitvah mora 
svet za družbeni plan in finance po- 
ročati občinski skupščini. 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov proračuna občine Ljubljana-Siška 

za leto 1965 

Vrsta 
dohodkov Dohodki 

1 Prispevki 
2 Davki 
3 Takse 
5 Dohodki po posebnih zveznih predpisih 
6 Dohodki organov in razni drugi dohodki 
8 Prenesena sredstva 

Skupaj 

Štev. glav. 
namena Razpored dohodkov 

01 Dejavnost šol 
02 Znanstvena in kulturno-prosvetna dejavnost 
03 Socialno skrbstvo 
04 Zdravstveno varstvo 
05 Komunalna dejavnost 
06 Delo državnih organov 
07 Sofinanciranje mestnega sveta 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 
12 Dejavnost družbeno političnih organizacij 
13 Negospodarske investicije 
14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganje v rezervni sklad 
17 Gospodarske investicije 
18 Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

Skupaj 

2,226.272 
831.500 

55.500 
14.289 
15.400 
27.248 

3,170.209 

Skupaj 

Д,268.084 
17.880 

282.035 
40.449 
92.074 

330.992 
230.000 
45.063 
80.769 , 

208.847 
138.672 
75.230 

223.716 
136.398 

3,170.209 

511 
Na podlagi 64. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, štev. 
31/64) in na podlagi 232. člena statuta 
skupščine občine Ljubljana-SiSka je 
skupščina občine Ljubljana-Siška na 
seji obeh zborov dne 8. X. 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa pro- 
računa občine Ljubljana-Siška za 

leto 1965 

a) Sklad za skupno financiranje strokovnega 
šolstva — 15 % od 1. dela dohodkov 217,158.623 din 

b) skupno financiranje investicij za ceste — 
9,5 % od 1. dela dohodkov 133,097.221 din 

c) finančni načrt mesta Ljubljane — 8,3 % 
od 1. in 4. dela dohodkov 185,778.401 din 

d) sredstva za potrebe državnih organov — 
16,9 % od 1. dela dohodkov 236,772.950 din 

e) 10 % oziroma 15 % posebna proračunska 
rezerva 177,762.359 din 

f) proračunski izdatki 1.455,792.206 din 
Skupaj 2.406,361.760 din 

5. člen 
8. člen se spremeni tako, da se 

glasi: 
Splošni del proračuna se objavi 

v Glasniku. 
Ta odlok velja takoj po objavi v 

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

Številka: 1/1-400-5/65. 
Datum: 8. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška: 

Miran Goslar I. r. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki v 

znesku 31.821 din se prenese kot do- 
hodek proračuna za leto 1965. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Številka: 1/1-400-20/65 
Datum; 8. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

nem davku od nepremičnin in pra- 
vic (Uradni list SFRJ, št. 46/60 1в 
42/65). 

6. člen 
Ta odlok začne veljati takoj pi 

objavi v Glasniku. 

Številka: 1/1-421-16/65 
Datum: 8. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

512 
Na podlagi 232. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Siška, 1. In 15. člena 
temeljnega zakona o prpmetnem dav- 
ku od nepremičnin in pravic (Uradni 
list SFRJ, št. 12/65) je skupščina ob- 
čine Ljubljana-Siška na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 8. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o prometnem davku od nepremičnin 

in pravic 

1. člen 
V občini Ljubljana-Siška se pla- 

čuje prometni davek od nepremičnin 
in pravic po davčnih stopnjah, ki so 
predpisane s tem odlokom. 

2. člen 
Prometni davek od odplačnega 

prenosa lastninske pravice na nepre- 
mičnine se plača po naslednjih davč- 
nih stopnjah: 

davčna osnova 
nad do 

100.000 
300.000 
500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 
2,000.000 
2,500.000 

100.000 
300.000 
500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 
2,000.000 
2,500.000 

3. člen 

davč. stopnja 
v odstotku 

5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11 % 
12% 
14 % 
15% 

513 
Na podlagi 8. in 13. člena zako- 

na o prispevkih in davkih občanov 
(Ur. 1. SRS, št. 37/64) in na podlagi 
232. člena statuta občine Ljubljana- 
Siška sta občinski zbor in zbor de- 
lovnih skupnosti občine Ljubljana- 
Siška na seji dne 8. oktobra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
prispevkih in davkih občanov ter nji- 
hovih stopnjah, ki se obračunavajo 
in plačujejo na območju občine Ljub- 

ljana-Siška 

1. člen 
Spremeni se 4. člen odloka In se 

glasi: 
Stopnja prispevka Iz osebnih do- 

hodkov od delovnega razmerja je 
proporcionalna in znaša 5 % od bruto 
osebnih dohodkov. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

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

Številka: 1/1-42-2/65 ц 
Datum: 8. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun skupšči- 

ne občine Ljvibljana-Siška za leto 1964 
z doseženimi 

dohodki 2.400,393.581 din 
z izvršenimi 

izdatki 2.406,361.760 din 
in presežkom 

dohodkov 31.821 din 

2. člen 
Izvršitev izdatkov zajema: 

Prometni davek od odplačnega 
prenosa pravice patenta (licence), 
pravice užitka, pravice stvarne služ- 
nosti, pravice do rente, pravice mo- 
dela in znamke se plača. 

1. od prenosa pravice patenta (li- 
cence) — po stopnji 2 %, 

2. od prenosa pravice užitka — po 
stopnji 5 %, 

3. od prenosa drugih pravic iz 
tega člena — po stopnji 3 %. 

4. člen 
Od odplačnega prenosa pravice 

bivšega lastnika do uporabe naciona- 
liziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plača prometni davek po 
2. členu tega odloka. 

5. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

hajo veljati določbe uredbe o promet- 

514 
Na podlagi 7. člena zakona o po- 

slovnih stavbah in prostorih (Ur. Jis' 
FLRJ, št. 16/59, 48/59 in 12/62) iO 
324. člena statuta občine Ljubljana- 
Siška je skupščina občine Ljubljana' 
Šiška na seji občinskega zbora dne 
8. oktobra 1965 in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti dne 13. oktobra 196» 
sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlok® 
o uporabi poslovnih stavb in Pr0' 

štorov. 

V odloku o namenski uporabi P®' 
slovnih stavb in prostorov (Glasm11 

št. 84/60) se izvršijo naslednje spre- 
membe in dopolnitve, tako da 8 

prečiščeno besedilo glasi: 
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ODLOK 
o namenski uporabi poslovnih stavb 

in prostorov. 

1. člen 
Vse poslovne stavbe In vsi po- 

slovni prostori v družbeni in privatni 
lastnini v občini Ljubljana-Siška 
smejo služiti samo za namene, ka- 
terim služijo na dan uveljavitve tega 
•Klloka. 

2. člen 
Poslovne stavbe oziroma poslovni 

Prostori, ki so ali bodo postali neza- 
sedeni, se uporabljajo praviloma le 
V namene, katerim so služili prej. 

3. člen. 
Novim stavbam, ki se zidajo na 

območju občine z družbenimi sred- 
stvi in imajo te stavbe poslovne pro- 
store, določi svet za komunalne za- 
deve skupščine občine namembnost. 
Svet določi namembnost s sklepom 
na predlog investitorja in po pred- 
hodnem zaslišanju pristojnega sveta. 

4. člen 
Svet za komunalne zadeve skup- 

ščine občine Ljubljana-Siška se po- 
oblašča, da na predlog pristojnega 
sveta s področja gospodarstva lahko 
odloči, da se smejo uporabljati posa- 
mezne stavbe ali deli stavb za drugo 
Poslovno dejavnost, kakor je to do- 
ločeno v 1. in 2. členu tega odloka. 

V takih primerih je potrebno upo- 
števati krajevne in splošne potrebe, 
zlasti za razvoj trgovine, obrti in go- 
stinstva. 

5. člen 
Bivši gostinski prostori, ki se se- 

daj upotabljajo za drugć namene, se 
Proglašajo za gospodarsko pomemb- 
ne, V primerih, ko se po določilih 
3. člena tega odloka odloči, da se 
bivši gostinski obrat ponovno upo- 
rablja v prvotne namene, občina 
Preskrbi za dosedanje uporabnike 
teh prostorov nadomestna stanovanja 
ali pa omogoči potreben kredit za 
nakup nadomestnih stanovanj. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

Številka; 1/1-36-11/65. 
Datum: 13. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška: 

Miran Goslar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ViC-RUDNIK 

515 
Na podlagi 47. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 36/04) ter 103. in 107. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubljana-Vič-Rud- 
^ik na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 30. sep- 
tembra 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembah in dopolnitvah odloka 
® proračunu občine Ljubijana-Vič- 
Kudnik za leto 1965, tako da sc pre- 

čiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o proračunu občine LJubljana-Vič- 

Rudnik za leto 1965. 

1. člen 
Proračunski dohodki občine zna- 

šajo za leto 1965 skupno 2.719,000.000 
dinarjev. 

2. člen 
S proračunom so dohodki za leto 

1965 razporejeni v višini 2.652,616.000 
dinarjev. 

Nerazporejena tekoča proračunska 
rezerva znaša 66,384.000 din. 

3. člen 
Od proračunskih sredstev, ki so 

v odstotku razporejena, pripada: 
a) 57,51 Va od vrste 1, 2 in 3 ob- 

činskemu skladu za šolstvo — 
1.183,357.000 din; 

b) 1 •/» od vseh dohodkov, razen 
vrste 8 — občinskemu rezervnemu 
skladu — 26,955.000 din; 

c) 5 0/o od vseh dohodkov, zmanj- 
šanih za 20 •/•, razen vrste 8, ki so 
bili vplačani od 1. 4. do 31. 7. 1965, 
občinskemu rezervnemu skladu — 
27,707.000 din. 

Sredstva v občinski sklad za šol- 
stvo se po tem členu odvajajo od 
1. septembra 1965 dalje, za čas do 
31. avgusta 1965 pa po 39,06 %. 

4. člen 
Za financiranje potreb mestnega 

sveta Ljubljana se sredstva dajejo 
v enem znesku v višini 150 milijonov 
dinarjev. 

Ze vplačani znesek po 3. členu 
odloka o proračunu občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik (Glasnik št. 12/65) se 
všteje v znesek iz prvega odstavka 
tega člena. 

5. člen 
Sredstva za skupno financiranje 

občinskega sodišča Ljubljana II, ob- 
činskega tožilstva Ljubljana, pedago- 
ške službe, spomeniškega varstva in 
zdravstvene zaščite se odvajajo na 
račune pristojnih organov oziroma 
zavodov v skladu s pogodbami, ki 
jih občina sklene s temi organi ozi- 
roma zavodi. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1965. 

Številka: 400-26/65. 
Datum: 30. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

ing. Slavko Jakotčič 1. r. 

6. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občine sme začasno omejiti prora- 
čunske izdatke na posameznih pro- 
računskih postavkah, če ugotovi, da 
priliv občinskih dohodkov ni v so- 
razmerju z dohodki, določenimi s 
proračunom. 

O morebitnih omejitvah mora 
svet za družbeni plan in finance po- 
ročati občinski skupščini, da o ome- 
jitvi odloči dokončno. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občine je' pooblaščen, da razporeja 
sredstva tekoče proračunske rezerve 
za premalo predvidene izdatke po 
posameznih postavkah proračuna in 
dovoljuje izplačila za izredne ne- 
predvidene izdatke. 

8. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1965 in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci pro- 
računa in v posebnem delu prora- 
čuna, ki sta sestavni del tega odloka. 

OBČINA 

LOGATEC 
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Na podlagi 45. in 62. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ, št. 31/64), 47. in 64. člena 
zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji 
(Ur. list SRS, št. 36/64) ter 100. člena 
statuta občine Logatec (Glasnik št. 
6/65) je skupščina občine Logatec na 
6. seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 7. oktobra 
1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi proračuna občine Loga- 

tec za leto 1965. 

I. SPLOSNI DEL 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1965 

znašajo skupaj — 453,000.000 din. 

2. člen 
Z. občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni v višini — 
434,347.000 din. 

Nerazporejeni dohodki za teko- 
čo proračunsko rezervo znašajo — 
18,653.000 din. 

3. člen 
Od skupnih proračunskih dohod- 

kov iz 1. člena tega odloka pripada 
1 '/t rezervnemu skladu občine Lo- 
gatec. Po 25. a členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o 
gospodarsko-planskTh ukrepih v letu 
1965 (Ur. list SFRJ, št. 19/65) pripada 
5 Vo rezervnemu skladu od prora- 
čunskih dohodkov, ustvarjenih od 1. 
aprila do 31. julija 1965. 

4. člen 
Iz sredstev 5 "/o omejitve, ki so 

bila odvedena v rezervni sklad obči- 
ne Logatec v času od 1. aprila do 
31. julija 1965, se po odloku o pre- 
nosu dopolnilnih sredstev, vloženih 
v rezervne sklade v proračune druž- 
beno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Ur. list SRS, št. 29/65), prene- 

sejo v višini 20 0/* nazaj v proračun 
občine Logatec. 

5. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
ranje inšpekcijskih služb in občin- 
skega sodišča, se odvajajo v prora- 
čun občine Vrhnika in Idrija na 
osnovi sklenjenih pogodb o sofinan- 
ciranju skupnih inšpekcijskih služb 
občine Logatec, Vrhnika in Idrija. 

6. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
ranje spomeniškega varstva, zdrav- 
stvenega centra, katastrske službe, 
javnega tožilstva in pravobranilstva, 
se odvajajo na račune pristojnih za- 
vodov in ustanov na podlagi skle- 
njenih pogodb. v 

7. Člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Logatec je poobla- 
ščen, da razporeja sredstva prora- 
čunske rezerve za premalo pred- 
videne izdatke po posameznih po- 
stavkah proračuna in da dovoljuje 
izplačila za izredne nepredvidene iz- 
datke iz proračunske rezerve proti 
naknadnemu poročanju skupščini 
občine Logatec. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Logatec je poobla- 
ščen, da odloča o uporabi sredstev 
rezervnega sklada v namene iz toč- 
ke 2 1. odstavka 96, člena zakona o 
financiranju družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 36/64). 

9. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Logatec je poobla- 
ščen, da odloča o kratkoročni zadol- 
žitvi skupščine občine Logatec do 
20,000.000 dinarjev, če med letom ne- 
enakomerno pritekajo dohodki. 

10. člen 
Pregled dohodkov proračuna ob- 

čine Logatec za leto 1965 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci pro- 
računa za leto 1965, ki je sestavni 
del iiplošnega dela proračuna. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 010-8/65. 
Datum: 7. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Logatec: 

Otmar Oblak I. r. 

PREGLED 

dohodkov in razporeda dohodkov spremenjenega proračuna občine 
Logatec za leto 1965 

Vrsta 
dohodkov Dohodki 

1 Prispevki 
2 Davki 
3 Takse 
5 Dohodki po posebnih zveznih predpisih 
6 Dohodki organov in razni drugi dohodki 
7 Dopolnilna sredstva 
8 Prenesena sredstva 

Skupaj 

v ooo din 
Skupaj 
275.007 
100.552 

5.551 
3.790 
4.500 

54.000 
9.600 

453.000 
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Stev. glav. v M® 
namena Razpored dohodkov Skupaj 

01 Dejavnost šol 176.269 
02 Kulturno prosvetna dejavnost 5.920 
03 Socialno skrbstvo 25.404 
04 Zdravstveno varstvo 13.410 
05 Komunalna dejavnost 300 
06 Delo državnih organov 100.054 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 16.391 
12 Dejavnost družbeno političnih organizacij In društev 16.880 
13 Negospodarske investicije v 35.279 
14 Gospodarski, posegi 25.131 
15 Vlaganje v rezervni sklad 12.100 
16 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 4.709 
17 Gospodarske investicije 2.500 
18 Nerazporejeni dohodki 18.653 

Skupaj 453.000 
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Na podlagi 3. točke 3. člena ured- 

be o prometnem davku (Ur. 1. FLRJ, 
št. 19/61, 6/62, 11/62, 4/63) v zvezi z 
2. odstavkom 16. člena zakona o ob- 
veznem prometnem davku (Ur. 1. 
SFRJ, št. 33/65) in L, II. in III. toč- 
ke dela V. tarife prometnega davka 
(Ur. 1. FLRJ. št. 25/62) ter 100. čle- 
na statuta občine Rogatec je skupšči- 
na občine Logatec na seji občinske- 
ga zbora in seji zbora delovnih 
skupnosti, dne 7. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o občinskem prometnem davku v 

občini Logatec 

1. člen 
Tarifa prometnega davka, ki je 

sestavni del odloka o občinskem pro- 
metnem davku v občini Logatec 
(Glasni k-L j ubljana, št. 8/64, 30/64, 
42/64, 51/64, 5/65, 15/65 in 39/65) se 
v delu —A— proizvodi — spremeni 
v naslednjem; 

Tar. št. 13a se spremeni In se gla- 
si: 

»13a cd vseh gozdnih sortimen- 
tov, razen drv in oglja 8.000 din«. 

2. člen 
Ta odiok velja od dneva objave v 

Glasniku-Ljubi j a na. 

Številka: 010-3/65 
Datum: 7. 10. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Logatec 

Otmar Oblak I. r. 
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Na podlagi 2. člena zakona o pre- 

nehanju veljavnosti zakona o finan- 
ciranju gradnje stanovanj (Ur. list 
SFRJ, št. 34/65) in na podlagi 100. 
člena statuta občine Logatec (Glas- 
nik št. 6/65) je skupščina občine Lo- 
gatec na 6. seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 7. ok- 
tobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o prenosu sredstev sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš občine Logatec v 

kreditni sklad banke. 

1. člen 
Denarna sredstva sklada za zida- 

nje stanovanjskih hiš občine Loga- 
tec ter na kredit dana sredstva tega 
sklada se prenesejo v kreditni sklad 
komunalne banke Ljubljana po sta- 
nju na dan 31. decembra 1965. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-23/65. 
Datum: 7. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Logatec: 

Otmar Oblak 1. r. 

čine Logatec (Glasnik 6/65) je skup- 
ščina občine Logatec na 6. seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 7. cktobra 1965 spre- 
jela 

ODREDBO 
o spremembi in dopolnitvi odredbe 
o maloprodajnih cenah in maržah 

v prometu na drobno. 

1. 
Točka 1/2 odredbe o maloprodaj- 

nih cenah in maržah v prometu na 
drobno (Glasnik št. 39/65) se dopol- 
ni tako, da se za točko a) doda: 

za moko kvalitete »C«: 
— tip 400 219 din/kg 
— tip 600 169 din/kg 
— tip 1000 132 din/kg 

2. 
Ta odredba začne veljati nasled- 

nji dan po objavi v Glasniku. 

Številka: ?8-30/65. 
Datum: 7. oktobra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Logatec: 

Otmar Oblak L r. 

Ce znaša celotno zmanjšanje ka- 
tastrskega dohodka po prvem odstav- 
ku tega člena v primerjavi s celotnim 
katastrskim dohodkom kmetijskega 
zemljišča zavezanca več kot 15 %, se 
zmanjša celotni katastrski dohodek 
za znesek, ki ustreza ugotovljenemu 
odstotku. Razlika med prej odmerje- 
nim prispevkom od katastrskega do- 
hodka in zmanjšanim na tej podlag 
se odpiše. 

8. člen 
Ta odlok velja osmi dan po objavi 

v Glasniku, uporablja pa se: prV' 
člen od 1. avgusta 1965, drugi člen 
pa od 1. januarja 1965. 

Številka: 4/1-422-015/65 
Datum: 11. oktobra 1965 
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Na podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Ur. list SFRJ, št. 
33-566/65) in 100. člena statuta ob- 

OBČINA 

VRHNIKA 
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Na podlagi 8., 13., 19. in 56, člena 

Zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov v SRS (Uradni list SRS, štev. 
37/64) in 169. člena statuta občine 
Vrhnika je skupščina občine Vrhnika 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delpvnih skupnosti dne 11. ok- 
tobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih in 

davkih občanov občine Vrhnika. 

1. člen 
V odloku o prispevkih In davkih 

občanov občine Vrhnika, Glasnik, št. 
10/1965 se 4. člen spremeni in se 
glasi: 

Prispevek iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, ki predstavlja 
dohodek občine, se obračunava in 
pobira v višini 5 % od s predpisi do- 
ločenih osnov. 

2. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spre- 

meni in se glasi: 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

Franci Širok, 1. r. 

VSEBINA 
506 Sklep o določitvi odstotka, ki ga tr- 

govske organizacije, ki na območj" 
občine trgujejo z zelenjavo, sadjem 
In drugimi kmetijskimi, živilskimi pri- 
delki izdvajajo v svoje sklade rizik* 
občine Hrastnik 

607 Odlok o določitvi premije kmetljsklH 
proizvajalcev in o določitvi dela pri- 
spevka, ki ga plača skupSčlna občine 
v sklad zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev za leto 196» 
občine Ljubljana-Center. 

508 Odlok o razpisu nadomestnih volite" 
v občinski zbor skupSčlne občin« 
Ijjubljana-Moste-Polje. 

509 Odlok o razpisu nadomestnih volite" 
v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje. 

510 Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu za leto 1905 občine Ljubljana- 
StSka. 

511 Odlok o potrditvi zaključnega račun« 
proračuna za leto I9li4 občine LjuD- 
Ijana-SlSka. 

512 Odlok o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic občine Ljubljana- 
SlSka. g 

513 Odlcjk o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o prispevkih in davkih občano" 
ter njihovih stopnjah, ki se obraču- 
navajo in plačujejo na območju ob- 
čine Ljubljana-SiSka. 

514 Odlok o spremembah in dopolnitvaD 
odloka o »uporabi poslovnih stavb l" 
prostorov občine Ljubljana-Slika. 

515 Odlok o spremembah in dopolnitvan 
odloka o proračunu za leto 1965 ob- 
čine Ljubljana-Vlč-Rudnik. 

516 Odlok o spremembi proračuna za let" 
1965 občine Logatec. 

517 Odlok o spremembah In dopolnitvan 
odloka o občinskerrt prometnem dav- 
ku občine Logatec. 

518 Odlok o prenosu sredstev sklada z* 
zidanje stanovanjskih hlS v kreditni 
sklad banke občine Logatec. . 

519 Odredba o spremembi in dopolnit"* 
odredbe o maloprodajnih cenah Ш 
maržah v prometu na drobno občine 
Logatec. 

520 Odlok o spremembi odloka o prispev- 
kih in davkih občanov občine Vrh- 
nika. 


