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Na podlagi 1., 2. in 15. člena za- 
kona o pokopališčih (Uradni list 
LRS, št. 49-160/55), 23. člena pravil- 
nika za izvrševanje zakona o poko- 
pališčih (Ur. 1. LRS, št. 26-119/56), 3. 
flena temeljnega zakona o prekrških 
(Ur. 1. SFRJ, št. 26'65) in 200. člena 
statuta občine Hrastnik, je skupščina 
0bčlne Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 2. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
0 Pokopališkem redu za pokopališče 

Dol pri Hrastniku 
1. člen 

Na območju občine Hrastnik je 
dovoljeno pokopavanje mrličev na 
Pokopališčih Dol pri Hrastniku, v 
Turju in v Gorah. 

Na pokopališču v Dragi je do- 
bljeno pokopavanje mrličev samo v 
'zjemriih primerih, po predhodni 
pdobritvi oddelka za gospodarstvo in 
komunalne zadeve skupščine občine 
Hrastnik. v 

Pokopališče na Dolu pri Hrastni- 
ku upravlja in vzdržuje komunalno 
obrtno podjetje »■KOP« Hrastnik (v 
Nadaljnjem besedilu upravitelj). 

2. člen 
Vstop v pokopališče je dovoljen v času od 1. aprila do 30. septembra 
6. do 21. ure. V času od 1. okto- 

bra do 31. marca pa od 8. do 19. ure. 
Na dan mrtvih 1. novembra je 

Pokopališče odprto .od 6. do 22. ure. 
Za eventualne izjeme se poobla- SU upravitelj, da sme_izdati poseb- 

na dovoljenja. , 
3. člen 

Prostor za grob določi upravitelj 
J' skladu z načrtom razdelitve gro- 
bov. 

Prostor za grob se dodeli; ali v 
vrstnem Tedu, ali kot rodbinski grob, 
skupno grobišče, grobnica ali kot 
0ti'oški grob v oddelku za otroke. 

4. člen 
Pokopališče mora imeti načrt raz- 

delitve grobov na skupine, vrste in 
Posamezne grobove v merilu 1:500. 
^a evidenco grobov in njihovih 
sPrememb vodi upravitelj knjigo 
Srobov, v katero vpisuje vse pokope 
'n spremembe. 

5. člen 
Uporabna doba za otroški grob v 

J^delku za otroke je 8 let in se 
'ahko podaljša za nadaljnjih 8 let 0b koncu vsake uporabne dobe. 

Prostor za rodbinski grob se do- 
^eIi največ za dobo 10 let. Uporabna 
doba pa se lahko podaljša za nadalj- 
njih 10 let ob koncu vsake uporab- 
Пе dobe. 
. V primeru, da je grob zanemar- 
^n in daje vtis zapuščenosti, se po- 
daljšanje ne dovoli. Ge uporabnik 
v*držuje grob v neoporečnem stanju, 
®e,sme podaljšanje odkloniti samo v 
pintieru, če to nasprotuje javnim 
•nteresom. Zakupnina za prostor za 

grob se plača vnaprej za eno upo- 
rabno dobo. 

Upravitelj je dolžan 3 mesece 
pred iztekom uporabne dobe obve- 
stiti svojce o izteku zakupa. Ce za- 
kupnina ni plačana v treh mesecih 
po iztekd uporabne dobe, se smatra, 
da je grob opuščen in upravitelj izda 
nalog, da se grob izravna. 

6. člen 
S potekom uporabne dobe ali raz- 

veljavitve pogodbe iz prejšnjega od- 
stavka lahko upravitelj spomenike 
in nagrobnike odstrani in vskladišči 
na stroške lq«tnika. Ce jih ne pre- 
vzame nihče od ožjih sorodnikov, 
jih po preteku enega leta proda 
upravitelj najboljšemu ponudniku. 
Iz izkupička se poravnajo stroški 
shrambe, eventualni ostanek pa za- 
pade v korist pokopališča. 

~ 7. člen 
Kdor ne želi več uporabljati pro- 

stora za rodbinski grob ali grobnice, 
naznani namen opustitve upravite- 
lju. Pred odstranitvijo nagrobnikov 
ter spomenikov mora lastnik obve- 
stiti upravitelja, odstranitev pa iz- 
vršiti po njegovih navodilih. 

8. člen 
V rodbinskem grobišču ali grob- 

nici ima uporabnik pravico dovoliti 
pokop kogarkoli, ne glede na so- 
rodstvo. Ce je več souporabnikov 
grobišča, se sme oseba, k z njimi ni 
v sorodstvu, pokopati samo s pri- 
stankom vseh souporabnikov. 

Pri dodelitvi prostora za skupno 
grobišče ali javno grobnico določi 
uporabno dobo in zakupnino za upo- 
rabo prostora za grob upravitelj v 
sporazumu z zakupnikom. 

9. člen 
Velikost in globina grobov mo- 

rata biti v skladu s 6. in 7. členom 
pravilnika za izvrševanje zakona o 
pokopališčih (Uradni list LRS, štev. 
26/56). 

10. člen 
Nagrobnike in spomenike lahko 

zakupniki postavljajo po svojem 
okusu, morajo pa biti takšni, da 
ne žalijo nacionalnega čuta, spošto- 
vanja do umrlih in da ne vzbujajo 
nejevolje ter zgražanja ljudi. Za po- 
stavitev spomenika, ki presega viši- 
no 90 cm, si mora zakupnik s pred- 
ložitvijo načrta izposlovati pri upra- 
vitelju posebno dovoljenje. 

Spomeniki na pokopališču se po- 
stavljajo na betonirane oporne zi- 
dove, ki jih napravi upravitelj. 

Nagrobniki morajo biti lahki in 
primerni za razstavitev v primeru 
ponovnega pokopa. Za eventualne 
poškodbe kamnitih ali betonskih 
elementov "nagrobnika pri ponovnem 
pokopu upravitelj odklanja vsako 
odgovornost. Dolžan pa je opravljati 
delo z največjo pazljivostjo in stro- 
kovnim znanjem. 

Pričetek vsakih obrtniških del na 
pokopališču je treba predhodno ja- 
viti upravitelju, šele po njegovem 
pristanku se dela lahko pričnejo. 

Za vzdrževanje grobov morajo 
skrbeti zakupniki, lahko pa ga za- 
upajo upravitelju s posebno pogodbo 

za enkratno, občasno in stalno oskr- 
bovanje. 

11. člen 
Ce nagrobnik ali spomenik ne 

ustreza pogojem iz 10. člena tega 
odloka, se lahko z odločbo odredi 
prisilna odstranitev. 

Nagrobnike ali spomenike, ki so 
se nagnili ali so padli, morajo last- 
niki na zahtevo upravitelja v 15 
dneh postaviti in naravnati. Ce tega 
ne storijo sami, bo upravitelj po 15 
dneh uravnal ali postavil nagrobnik 
na stroške lastnika. Ce zakupnik ne 
uredi nagrobnika ali spomenika ter 
izjavi, da tega ne namerava storiti, 
se smatra, da je grob opuščen ter 
se izravna. V tem primeru ravna 
upravitelj po 6. členu tega odloka. 

12. člen 
Za nasaditev ali , odstranitev 

okrasnega drevja je potrebno do- 
voljenje upravitelja. 

Prepovedano je pri urejanju gro- 
bov posegati v prostor sbsednih 
grobov z ograjami, okviri, nasadi 
itd. 2e storjeni posegi se morajo od- 
praviti v roku, ki ga določi s pisme- 
nim nalogom upravitelj pokopališča 
in ne sme biti krajši od 30 dni. 

13. člen 
Poti med skupinartni in vrstami 

grobov urejuje upravitelj pokopa- 
lišča. Presledke med posameznimi 
grobovi v vrsti urejujejo sporazum- 
no zakupniki sosednih grobov. 

Pota in presledki morajo biti po- 
suti z belim peskom na podlagi de- 
belejšega kamna ali gramoza, tako 
da voda lahko pronica. 

14. člen 
Prostor za ' grob ali rodbinsko 

grobnico sme zakupnik odtujiti z de- 
litvijo ali za plačilo. Za plačilo sme 
zakupnik grobišče ali grobnico od- 
dati le pod naslednjimi pogoji: 

1. če je grob ali grobnica še 
prazna, 

2. če je zakupnik postavil ali 
pridobil drUgo grobnico ter prene- 
sel ostanke v novo grobnico ali grob 
ter mu prejšnja ni več potrebna. 

Vsaka odtujitev groba ali grob- 
nice se lahko izvrši le s pristankom 
upravitelja. Upravitelj pokopališča 
sme odkloniti odtujitev, če niso iz- 
polnjeni pogoji iz 1. in 2. točke tega 
člena ali če ni poravnana zakup- 
nina. 

15. člen 
Odreja se obvezno polaganje mr- 

ličev — umrlih občanov na območju, 
določenem s tem odlokom, v poslo- 
vilne vežice na pokopališče Dol pri 
Hrastniku. Na željo pokojnika oz. 
njegovih svojcev pa se v vežico lah- 
ko položi tudi pokojnik, ki je umrl 
kje drugje. Prevoz se mora izvršiti 
čimprej, najpozneje pa v 8 urah po 
nastopu smrti. 

16. člen 
Določbe 15. člena tega odloka se 

uporabljajo za celotno območje ob- 
čine Hrastnik, razen za naselja Tur- 
je, Gore in Kal. V navedenem ob- 
močju ni dovoljeno imeti umrlega na 

mrtvaškem odru na domu. V izjem- 
nih primerih sme ležati umrli na 
mrtvaškem odru tudi doma. Dovolje- 
nje o tem izda oddelek za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve'skup- 
ščine občine Hrastnik na predlog 
upravitelja pokopališča. Kot izjemen 
primer je treba smatrati elementar- 
ne in druge nesreče ter popolno za- 
sedenost poslovilnih vežic. 

17. člen 
Za mrliče iz drugih krajev, • ki 

bodo pokopani na pokopališču Dol 
pri Hrastniku, mora biti izvršen pre- 
voz najkasneje v 8 urah pred po- 
kopom. 

Za prevoz mrličev se mor4a upo- 
rabljati posebno prevozno sredstvo, 
ki ga odredi upravitelj pokopališča, 
ki prevoz tudi izvrši. 

Dekoracije v poslovilnih vežah 
in namestitev umrlega na mrtvaški 
oder opravi izključno osebje poko- 
pališča. 

Odpiralni in zapiralni čas poslo- 
vilnih vež je v letni dobi od 6. do 
22. ure, v zimski dobi v času od 1. X. 
do 31. III. pa od 7. do 20. ure. 

18. člen 
Vsak nagrobnik mora biti oprem- 

ljen z naslednjimi podatki: 
1. Ime in priimek pokopanega, 
2. Datum rojstva, 
3. Datum smrti. 

19. člen v 

Vsakdo se mora na pokopališču 
ali poslovilnih vežah dostojno vesti, 
zlasti pa je prepovedano: 

1. Vzeti kaj s tujega groba brez 
privolitve lastnika oziroma upravi- 
telja, če vrednost vzetega predmeta 
ne presega 3000 dinarjev; 

2. Pri čiščenju grobov metati od- 
padke na pota ali prostor sosednih 
grobov, ter na prostor, ki ni za to 
določen; 

3. Kvariti javne pokopališke na- 
prave, nasade in drevje, trgati cvetje 
in lepotično grmičevje na tujem gro- 
bu ter brez soglasja upravitelja za- 
sajevati aM odstranjevati okrasno 
drevje na grobu, ki ga ima v za- 
kupu; 

4. Pričeti z obrtniški deli na po- 
kopališču brez vednosti upravitelja 
ali odklanjati odpravo pomanjklji- 
vosti v nasprotju z zahtevo upravi- 
telja pokopališča. / 

20. člen 
Z denarno kaznijo do 30.000 di- 

narjev se kaznuje, kdor krši določbe 
tega odloka. 

21. člen 
Predlog za uvedbo postopka za 

prekršek pcida oddelek za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve skupščine 
občine Hrastnik. 

22. člen 
Pokopališko osebje skrbi za red 

in mir na pokopališč, kršitelje do- 
ločb tega odloka pa javi pristojnemu 
organu. 
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Ce krši določbe tega odloka mla- 
doletnik, se kaznujejo starši, oziro- 
ma njegov skrbnik, če so zanemarili 
svoje dolžnosti in niso skrbeli zanj. 

23. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glasniku-". 
Številka: 352-5/65-2/1 
Datum: 2. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Hrastnik 

Milan Babič, l. r. 

OBČINA LITIJA 
522 

Na podlagi 45. in 62. člena te- 
meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Ur 1. 
SFRJ, št. 31/64), 47. in 64. člena za- 
kona o financiranju družbeno poli- 
tičnih skuonosti v SR Sloveniji (Ur. 
1. S RS, št. 36 64) ter 162. člena statuta 
občine Litija, je skupščina občine 
Litija na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 7. ok- 
tobra 1965 sprejela 

ODLOK 
a spremembi odloka o proračunu 

občine Litija za leto 1985 
1. člen 

Dohodki občinskega proračuna 
za leto 1965 znašajo 671,565.000.— 

2. člen 
Z občinskim proraču- 
nom so dohodki raz- 
porejeni v višini 664,751.000.— 
Nerazporejena tekoča 
rezerva znaša 6,814.000.— 

3. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodkov, pripada: 
— 72,74 % od dohod- 
kov prispevkov iz 
osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja 
skladu za šolstvo za 
čas od 1. I. 1965 do 
31. VII. 1965 104,569.000.— 
— 88,37 % od dohod- 

kov prispevkov iz 
osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja 
skladu za šolstvo za 
čas od 1. VIIl. 1965 
do 31. XII. 1965 116,131.000,— 
— 1 % od vseh do- 
hodkov — rezervne- 
mu skladu po odbit- 
ku presežka dohod- 
kov iz leta 1964 9,422.000.— 
— 5 % od vseh do- 
hodkov od 1. IV. 1965 
do 31. VIII. 1965 9,856.000.— 

4. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
ranje občinskega sodišča I. Ljublja- 
na, javnega tožilstva, spomeniškega 
varstva in zdravstvenega centra 
Ljubljana, se odvajajo na račune 
pristojnih zavodov v skladu s po- 
godbami, ki jih občina sklene s temi 
zavodi. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Litija je poobla- 
ščen, da razporeja sredstva tekoče 
proračunske rezerve' za premalo 
predvidene izdatke po posameznih 
postavkah proračuna in dovoljuje 
izplačilo za izredne nepredvidene iz- 
datke iz tekoče proračunske rezerve 
tako, da o tem naknadno poroča 
skupščini občine Litija. 

,6. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za leto 1965 in njihova 
razporeditev sta zajeti v bilanci pro- 
računa in v posebnem delu prora- 
čuna. 

7. člen 
Ta odlok velja od objave v Glas- 

niku, uporablja pa se od l: januar- 
ja 1965 naprej. 

Številka: 010-11/63-1/3 
Datum: 7. oktobra 1965 ч 

Predsednik skupščine 
občine Litija 

Stane Pungerčar, 1. r. 

PREGLED 

dohodkov in razporeda dohodkov spremenjenega proračuna občine Litija 
za leto 1965 

Vrsta 
dohodkov Dohodki 

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

Skupaj 

St. glav. 
namena Razpored dohodkov 

01 Dejavnost šol t 
02 Kulturno prosvetna dejavnost 
03 Socialno skrbstvo . 
04 Zdravstveno varstvo 
05 Komunalna dejavnost 
06 Delo državnih organov I 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 
12 Dejavnost družbeno-političnih organizacij 
13 Negospodarske investicije 
14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganje v rezervni sklad 
16 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 
17 Gospodarske investicije 
18 Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

Skupaj 
336,545.000 
104,300.0p0 

5,700.000 
300.000 

24,200,000 
169,320.000 
31,200,000 

671,565.000 

Skupaj 
266,756.000 

12,081.000 
47,583.000 
23,787.000 
58,340,000 

166,228.000 
4,900,000 

18,932,000 
27,404,000 
10,320,000 
19,278.000 

1,206,000 
7,936.000 
6,814.000 

671,565.000 
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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 162. 
člena statuta občine Litija sta ob- 
činski zbor in zbor delovnih skup- 
nosti na seji, dne 7. oktobra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o prenosu sredstev sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš občine Litija v 
kreditni sklad komunalne banke 

LJubljana. 
1. člen 

Denarna sredstva sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiš občine Li- 
tija ter na kredit dana sredstva tega 
sklada se prenesejo v kreditni sklad 

komunalne banke Ljubljana po sta- 
nju 31. december 1965. 

2. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1906. 

Številka: 010-25/65 
Datum: 7. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Litija 

Stane Pungerčar, 1. r. 

524 
Na podlagi 8. in 13. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
1. SRS, št. 37/64) in 138. ter 32. člena 
statuta občine Litija je skupščina 
občine Litija na seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti, dne 
7. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih in 

davkih občanov občine Litija 
, (Glasnik št. 8/65) 

1. člen 
V 4. členu se proporcionalna 

stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka od delovnega razmerja spre- 
meni od 6,8 "/o na 5,0 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 010-3/65-1/3 
Datum: 7. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Litija 

Stane Pungerčar, 1. r. 
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Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Ur. 1. SFRJ, št. 33/65) 
in 162. člena statuta občine Litija, 
je Skupščina občine Litija na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 7. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o spremembi odloka o najvišji ravni 
cen in najvišjih maržah v prometu 
na drobno za določene živilske pro- 
izvode ter o najvišjih cenah za pre- 

mog v prodaji na drobno 
1. člen 

V 2. členu točka b) se na koncu 
doda besedilo:, 

»Pri polkilogramskih štrucah se 
sme povečati cena za 2 dinarja pri 
kilogramu. 

2. člen 
Člen 3. točka c) se spremeni in 

se glasi: 
sladkor v kristalu din 265 za 1 kg 
sladkor v kockah din 300 za 1 kg 

3. člen 
Spremeni se marža, določena v 

4. členu cit. odloka za vse konzerve 
in za testenine tako, da se pravilno 
glasi: 

vse konzerve 17 r/o 
testenine 15 % 

4. člen 
Za 3. členom se doda 3. a člen, ki 

se glasi: 
Maloprodajne cene za drva za 

kurjavo se lahko oblikujejo do na- 
slednjih najvišjih zneskov: 

bukova drva 
I, a klasa din 6490 za 1 m' 

bukova drva 
II. a klasa din 5720 za 1 m' 

bukova drva 
III. a klasa din 4730 za 1 m' 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-21/65-1/3 
Datum: 7. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Litija 

Stane Pungerčar, 1. r. 
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Na podlagi 26. člena zakona o 

družbeni kontroli cen (Ur. 1. FLRJ, 
št. 30-402/62), 15. člena 2. odstavka 
uredbe o oblikovanju cen in obraču- 
navanju razlike v cenah (Ur. list 
SFRJ, št, 33-506/65), 162. člena sta- 
tuta občine Litija in na predlog 
Sveta za obrt, trgovino, gostinstvo in 
turizem je skupščina občine Litija 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 7. oktobra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o družbeni kontroli cen obrtnih 

storitev 
1. člen 

Na območju občine Litija se uvo- 
de družbena kontrola cen obrtnih 
storitev, ki jo opravlja upravni or- 
gan, pristojen za cene. 

2. člen 
Pod družbeno kontrolo cen spa- 

dajo sledeče obrtne dejavnosti: pod- 
kovsko kovaštvo, moško krojaštvo, 
žensko krojaštvo, šiviljstvo, čevljar- 
stvo, sobno slikarstvo in pleskar- 
stvo, moško frizerstvo, žensko frizer- 
stvo, dimnikarstvo, prevoz z brodom 
in čolni, žaganje drv in prevažanje 
s konjsko vprego. 

3. člen 
Gospodarske organizacije, obrtna 

podjetja, lastniki zasebnih obrtnih 
delavnic in druge pravne osebe, ki 
opravljajo s kontrolo cen obsežne 
storitve, morajo poslati za cene pri- 
stojnemu upravnemu organu skup- 
ščine občine Litija obvestilo o vsa- 
kem nameravanem zvišanju cen 
obrtnih storitev. 

Obvestilu za zvišanje cen je tre- 
ba predložiti kalkulacijo in drugo 
potrebno dokumentacijo. 

Ce v obvestilu niso navadeni za- 
htevani podatki se smatra, kot da 
obvestilo ni bilo predloženo. O tem 
mora za cene pristojni upravni or- 
gan prizadeto organizacijo obvestiti. 

4. člen 
Za cene pristojni upravni organ- 

lahko zadrži prijavljeno zvišanje do- 
tedanjih cen, če ugotovi, da zvišanje 
ni v skladu s politiko cen ali z ob- 
stoječimi tržnimi razmerami. O tern 
mora upravni organ v roku 30 dni 
obvestiti prizadeto organizacijo. 

Prizadeta organizacija, ki je ob- 
veščena, da je zvišanje cen zadržano, 
ne sme zvišati cen svojim storitvam. 

5. člen 
Družbena kontrola cen po določ- 

bah tega odloka se ne nanaša na 
tiste obrtne storitve, za katere do- 
ločajo cene oziroma način njihovega 
oblikovanja zvezni in republiški 
predpisi. 

6. člen 
Za cene pristojni upravni orRan 

skupščine občine Litija se pooblašča, 
da daje navodila in smernice za iz- 
vajanje tega odloka. 

7. člen 
Kršilci tega odloka se kaznujejo 

po 41., 42. in 43. členu zakona 0 

družbeni kontroli cen. 
8. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka pre- 
neha veljati odlok o družbeni kon- 
troli cen v prometu na drojpno tef 
obrtnih storitev in izdelkov (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, 
št. 50 z dne 7. VIII. 1964), ki sta ga 
sprejela občinski zbor in zbor delov- 
nih skupnosti skuščine občine Litij8 

na seji, dne 10. julija 1964. 
9. člen 

Ta odlok začne veljati osmi da11 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-49/64-1/3 
Datum: 7. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Litija 

/ Stane Pungerčar, I. r. 
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Na podlagi 1. in 2. člena temelj- 
nega zakona o komunalnih taksah 
(Ur. list SFRJ, št. 52/64), zakona o ko- 
munalnih taksah (Ur. list SRS, štev. 
29/65) ter 114. člena statuta občine 

! Ljubljana-Bežigrad, je skupščina ob- 
ojne Ljubljana-Bežigrad na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 

I skupnosti, dne 26. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o turistični taksi 

1. člen 
V občini Ljubljona-Bežigrad se 

Plačuje turistična taksa po določbah 
I tega odloka. 2 člen 

Turistično takso plačujejo osebe, 
1 ki kot turisti ali potniki začasno pre- 

bivajo na območju občine v gostin- 
skih delovnih organizacijah, zaseb- 
nih gostinskih obratih in pri drugih 
Zasebnikih, dijaških in študentskih 
domovih, internatih ter planinskih in 
turističnih domovih (turistična tak- 
sa). 

Za začasno prebivanje se šteje 
Prebivanje do 30 dni. 

3. člen 
Turistična4 taksa se plačuje v na- 

slednjih zneskih: 
a) v glavni sezoni — od noinine 

dinarjev 120; 
b) izven glavne sezone — od noč- 

! nine dinarjev 80. 
' Za glavno sezono se šteje 6as od 
I !• julija do 31. avgusta. 

4. člen 
., Turistično takso pobirajo organi- 
zacije iz 3. člena tega odloka in jo 
odvajajo vsakega 5. v mesecu za pre- 
tekli' mesec na ustrezni račun občine. 

5. člen 
Organizacije in zasebniki iz 3. čl. 

tega odloka vodijo posebna evidenco 
0 plačani turistični taksi, ki obsega: 

1. priimek in ime, poklic in na- 
slov turista oz. potnika; 

2. višino plačane turistične takse; 
, 3. označbo listine (naslov, datum 

številka), ki opravičuje osebo do 
0Prostitve turistične takse. 

6. člen 
Turistične takse ne plačujejo: 
1. otroci do dopolnjenega 15. leta 

starosti; 
2. vojaški in delovni invalidi; 
3. vojaki in gojenci vojaških šol; 
4. člani zveze slepih Jugoslavije 

tn zveze gluhih Jugoslavije; 
5. otroci in mladma, ki v skupi- 

nah prebivajo v zanje organiziranih 
Počitniških kolonijah in domovih; 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih or- 
ganizirajo šole Ш visokošolski za- vodi; 

7. člani počitniške zveze Jugosla- 
vije, zveze izvidniških organizacij 
JUgoslavije, zveze za telesno kulturo 
Jugoslavije, planinske zveze Jugosla- 
vije in zveze združenja borcev NOV, 

prebivajo v domovih, kolonijah in 
taborih, ki so last zveze ali njene or- 
ganizacije, oziroma jih organizira 
2Veza ali njena organizacija. 

8. delavci na službenem potova- 
7. člen 

Turistična taksa je dohodek pro- 
t!ičuna občine Ljubljana-Bežigrad. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

Ooiave v Glasniku. 
Številka: 423-4/65-4. 
Datum: 26. oktobra 1965. 

občine Ljubljana-Bežigrad 
Predsednik skupščine 

Jože Pogačnik, 1. r. 
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Na podlagi L, 2., 4. in 5. člena 

zakona o komunalnih taksah (Ur. 1. 
SRS št. 29/65) v zvezi z 32. členom 
temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 
1. SFRJ št; 31/64) in 110. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center, je 
na 49. skupni seji občinskega zbora 
skupščina občine Ljubljana-Center 
in zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o komunalnih taksah 

1. člen 
S tem odlokom se uvajajo komu- 

nalne takse: 
1) za uporabo javnega pločnika 

pred poslovnimi prostori; 
2) za začasno prebivanje v turi- 

stičnih krajih (turistična taksa); 
3) za uporabo prostora za parki- 

ranje avtomobilov in njihovih pri- 
klopnikov na mestih, na katerih je 
organizirano čuvanje vozil. 

2. člen 
Komunalne takse se plačujejo po 

tarifi, ki je sestavni del tega odloka. 
Takse se plačujejo vnaprej in od- 

vajajo na ustrezen tekoči račun ob- 
čine. 

3. člen 
Za uporabo javnega pločnika pred 

poslovnimi prostori je mišljeno iz- 
koriščanje teh površin za poslovno 
dejavnostJ 

4. člen 
Turistično takso plačujejo osebe, 

ki kot turisti ali potniki začasno 
prebivajo na območju občine. 

Plačevanja turistične takse so 
oproščeni: 

1) otroci do dopolnjenega 15. le- 
ta starosti; 

2) vojaški vojni invalidi in de- 
lovni invalidi; 

3) vojaki in gojenci vojaških šol; 
4) člani Zveze slepih Jugoslavije 

in Zveze gluhih Jugoslavije; 
5) udeleženci šolskih ekskurzij; 
6) osebe na letnem dopustu pri 

svoji ožji družini; 
7) osebe, ki se zdravijo v stacio- 

narnih zdravstvenih zavodih; 
8) tuji državljani, ki so po med- 

narodnih sporazumih oproščeni dru- 
gih taks in dajatev; 

9) mladina, ki v skupinah prebiva 
v zanje organiziranih počitniških do- 
movih in kolonijah. 

5. člen 
Delovne in druge organizacije ter 

zasebniki, ki oddajajo sobe, so dolž- 
ni voditi evidenco o plačani turistič- 
ni taksi z naslednjimi podatki: 

a) priimek in ime turista oz. pot- 
nika in 

b) višina plačane takse. 

6. člen 
Svet za komunalne zadeve občin- 

ske skupščine se pooblašča, da dolo- 
či mesta, kjer se organizira parkira- 
nje in čuvanje avtomobilov in nji- 
hovih priklopnikov ter pooblasti 
ustrezno delovno organizacijo za 
opravljanje te dejavnosti. 

7. člen 
Sredstva iz 3. točke 1. člena tega 

odloka se uporabljajo za kritje stro- 
škov čuvanja vozil in vzdrževanje 

površin, ki se koristijo za to dejav- 
nost. 

Način plačila storitev delovne or- 
ganizacije, ki organizira čuvanje vo- 
zil, se uredi s pogodbo med to delov- 
no organizacijo in občino. 

8. člen 
S 1. januarjem 1966 prenehajo 

.veljati tiste določbe odloka o uredit- 
vi ter uporabi parkirnih prostorov, 
in kolesarnic na območju občine 
Ljubljana-Center ter o višini upo- 
rabnine (Glasnik št. 50/63), ki so v 
nasprotju s tem odlokom. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi o »Glasniku«, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966. 

St.: 423-09/65 
Datum; 28. 10. 1965. 

Predsednik skupšč. občine 
Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

TARIFA KOMUNALNIH TAKS 
A. Takse za uporabo javnega 

pločnika pred- poslovnimi prostori 

Tar. št. 1 
Za uporabo javnega pločnika pred 

poslovnimi prostori za vsak uporab- 
ljeni kvadratni meter površine me- 
sečno 

1) do 100 kv. m din 200 
2) od vsakega nadaljnjega kv. 

metra pa din 100 

B. Takse za začasno prebivanje 
v turističnih krajih (turistična tak- 
sa) 

Tar. št. 2 
Za začasno prebivanje turistov 

in potnikov v občini od nočnine 100 
din. 

C. Takse za uporabo prostora za 
parkiranje avtomobilov in njihovih 
priklopnikov na mestih, na katerih 
je organizirano čuvanje vozil 

Tar. št. 3 
Za parkiranje vozil na čuvanih 

prostorih za vsake začete 3 ure: 
1) za osebne avtomobile 100 
2) za priklopnike 100 
3) za avtobuse 500 
Mesečna taksa -za parkiranje av- 

tomobilov je 3.000 din. 
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Na podlagi 1. in 2. člena temelj- 

nega zakona o komunalnih taksah 
(Ur. 1. SFRJ št. 52/64) ter 107. člena 
statuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
je skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 28. 
oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o turistični taksi 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudmik se 

plačuje- turistična taksa po določ- 
bah teg^ odloka. 

2. člen 
Turietično takso plačujejo osebe, 

ki kot turisti ali potniki začasno pre- 
bivajo na območju občine v gostin- 
skih delovnih organizacijah, zaseb- 
nih gostinskih obratih in pri drugih 
zasebnikih, dijaških in študentskih 
domovih, internatih ter planinskih 
in turističnih domovih. 

Za začasno prebivanje je treba 
šteti prebivanje do 30 dni. 

3. člen 
Turistična taksa se plačuje v na- 

slednjih zneskih: 
a) v glavni sezoni — od nočnine 

din 120; 
b) izven glavne sezone — od noč- 

nine 80 din. 
Za glavno sezono se šteje čas od 

1. julija do 31. avgusta. 

4. člen 
Turistično' takso pobirajo organi- 

zacije in zasebniki iz 2. člena toga 
odloka in jo odvajajo vsakega 5. v 
rrjcsecu za pretekli mesec na ustrezni 
račun občine. 

5. člen 
Organizacije in zasebniki Iz 2. 

člena tega odloka vodijo posebno 
evidenco o plačani turistični taksi, 

^ki obsega: 
1. priimek in ime, poklic in na- 

slov turista oz. potnika, 
2. višino plačane turistične takse, 
3. označbo listine (naslov, datum, 

številka), ki upravičuje osebo' do 
oprostitve turistične takse. 

6. člen 
Turistične takse ne plačujejo: 
1. otroci do dopolnjenega 15. le- 

ta starosti; 
2. vojaški in delovni invalidi; 
3. vojaki in gojenci vojaških šol; 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

in Zveze gluhih Jugoslavije; 
5. otroci in mladina, ki v skupi- 

nah prebivajo v zanje organiziranih 
počitniških kolonijah in domovih; 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih or- 
ganizirajo šole in visokošolski za- 
vodi; 

7. člani počitniške zveze Jugosla- 
vije, zveze izvidniških organizacij 
Jugoslavije, zveze za telesno kulturo 
Jugoslavije, planinske zveze Jugo- 
slavije in zveze združenja bor- 
cev NOV, ki prebivajo v domovih, 
kolonijah ali taborih, ki so last zveze 
ali njene organizacije, oziroma jih 
organizira zveza ali njena organi- 
zacija; 

8. delavci na uradnem potovanju. 

7. člen 
Turistična taksa je dohodek ob- 

činskega sklada za razvoj obrti, tr- 
govine, gostinstva in turizma. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 
St.: 021-37/65 
Datum: 28. 10. 1965 

Predsednik skupšč. občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Jakofčič I. r. 

OBČINA 

LOGATEC 
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Skupščina občine Logatec je na 

podlagi 100. člena statuta občine 
Logatec (Glasnik, uradni vestnik 
okraja, št. 6/65) na 6. seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 7. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o priznavalninah 
in družbeni pomoči borcem in dru- 

žinam borcev NOB 
1. člen 

11. člen odloka o priznavalninah 
(Glasnik, št. 63/64) se spremeni in se 
v prečiščenem besedilu glasi: 

»O priznavalninah in družbeni 
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pomoči odloča na predlog združenja 
borcev NOB občine Logatec komisi- 
ja za zadeve borcev NOV občinske 
skupščine Logatec po prosti presoji 
in v okviru določil tega odloka. 

Zoper odi ičbo komisije je do- 
voljena pritoka v roku IS dni po 
vročitvi odločbe na Sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo SR 
Slovenije." 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, 
Številka: 010-13 64 
Datum: 13. oktobra 19^5 

Predsednik skupščine 
občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

531 
Skupščina občine .Logatec je na 

podlagi 100. člena statuta občine 
Logatec (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana, št. 6 65) na 6. seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 7. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o dopoln'fvi odloka o podeljevanju 

družbene pomoči 
1. člen 

14. člen odloka o družbeni po- 
moči (Glasnik, št. 2U/1963) se dopolni: 

»Zoper odločbo komisije za po- 
deljevanje družbene pomoči je do- 
voljena pritožba v roku 15 dni po 
vročitvi odločbe na Sekretariat za 
socialno varstvo in zdravstvo SR 
Slovenije.«- 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

▼ Glasniku. 
Številka: 010-3 62 
Datum: 13. oktobra 1965 

Predsednfk skupščine 
občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

532 
Na podlagi 18. in 19. člena za- 

kona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev (Ur. 1. LRS, 
6t. 30/61) in 2. člena zakona za iz- 
vedbo odprave okrajev v SR Slove- 
niji (Ur. 1. SRS, št. 10/65) ter 100. čle- 
na statuta občine Logatec (Glasnik, 
št. 6/65) je skupščina občine Loga- 
tec na 6. seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 7. ok- 
tobra 1965 sprejela 

ODLOK 
9 določitvi premije kmetijskim pro- 
izvajalcem in o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skupščina občine 
Logatec v sklad zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev za 

leto 190,-. 
1. člen 

Kmetijski proizvajalci, ki imajo 
po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev za- 
varovane osebe, so dolžni plačati za 
leto 1965 premijo za financiranje 
osnovnega zdravstvenega zavarova- 
nja in posebno premijo za financi- 
ranje razširjenega zdravstvenega za- 
varovanja. 

Premija kmetijskih proizvajalcev 
za osnovno zdravstveno zavarovanje 
znaša 7,035 %, posebna premija kme- 
tijskih proizvajalcev za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje pa 5,791 % 
od katastrskega dohodka za leto 1963. 

2. člen 
Skupščina občine odvaja pobra- 

no premijo kmetijskih proizvajalcev 
na tekoči račun sredstev sklada za 
financiranje obveznosti osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih prnizva jalcev . in posebno pr«*- 
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 
varstvo kmetijskih proizvajalcev po 
8. členu zakona v zdravstvenem za- 
varovanju kmetijskih proizvajalcev, 
ki se mora po 19. členu zakona kriti 
s prispevkom iz proračuna občine 
Lpgatec, se določa na 30 % kot enot- 
no stopnjo. 

4. člen 
Ta odlok začne veljdti 8. dan po 

objavi v Glasniku. 
Številka: 402-26/65 
Datum: 7. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Logatec 

Otmar Oblak, L r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

533 
Po določbah 47. člena zakona 

o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št, 36/64) in 5. točke 169. 
člena statuta: občine Vrhnika, je 
skupščina občine Vrhnika na seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 11. oktobra 
1965, sprejela 

ODIiOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
proračunu občine Vrhnika za I. 1965 
(»Glasnik« štev. 14/1965), tako da se 

prečiščeno besedilo glasi: 
1, člen 

Predvideni dohodki 
proračuna v letu 1965 
znašajo din 564,175,000.— 

2. člen 
Z občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni: 
— v določenem zneski^ 
din 538,426,000.— 
— v odstotku od vseh 
dohodkov, razen od 
presežka sredstev iz 
leta 1964 in dotacij 
za skupno financira- 
nje din 15,368,000,— 

10,381,000,— 

— nerazporejeni del 
dohodkov (proračun- 
ska rezerva) din 

3. člen 
V odstotku od vseh proračunskih 

dohodkov, razen od presežka sred- 
stev iz leta 1904 in dotacij za skup- 
no financiranje, so razporejeni do- 
godki: 
— 1 c/o rezervni sklad 
din 5,514,000,- 
— 5 % posebna pro- 
računska rezerva od 
dohodkov, ki so se 
realizirali od 1. aprila 
do 31. julija 1965 din 9,854.000,— 

Skupaj din 15,368.000,— 
4. člen 

Sredstva za skupno financiranje 
se odvajajo na račune pristojnih za- 
vodov oz. organov v skladu s po- 
godbami, ki jih občina sklepe s temi 
zavodi oz, organi. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Vrhnika je po- 
oblaščen, da razporejd sredstva pro- 
računske rezerve za premalo pred- 
videne izdatke po posameznih po- 
stavkah proračuna in dovoljuje iz- 
plačila za izredne nepredvidene iz- 
datke. O tem je svet dolžan naknad- 
no poročati skupščini občine. 

6. člen 
Upravni odbpri občinskih skladov 

so dolžni v roku 20 dni po sprejemu 
tega odloka izvršiti spremembo v 
svojih finančnih načrtih, če so se s 
tem odlokom njim dodeljena sred- 
stva spremenila. 

7. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za leto 1965 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci 
proračuna in v posebnem delu pro- 
računa, ki je sestavni del tega od- 
loka. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 4/1-400-04/65 
Datum: 11. oktobra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Logatec 

Franci Širok, 1. r. 

PREGLED 

dohodkov in razpored dohodkov proračuna občine Vrhnika za leto 1965 
Vrsta Znesek 

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

Skupaj 

St. glav. 
namena Razpored dohodkov 

01 Dejavnost Sol 
02 Kulturno prosvetna dejavnost 
03 Socialno skrbstvo 
04 Zdravstveno yarstvo 
05 Komunalna dejavnost 
06 Delo/ državnih organov 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 
12 Dejavnost družbt?ho-političnih organizacij 

in društev 
13 Negospodarske investicije 
14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganje v rezervni sklad in posebno pro- 

računsko rezervo 
16 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 
17 Gospodarske investicije 
18 Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

din 
368,380.000 
121,220.000 
10,600.000 
7,237.000 

13,044.000 
39,096,000 

4,598,000 
564,175,000 

Znesek 
din 

232,668,000 
9,950,000 

35,688,000 
19,706,000 
8,770,000 

134,664,000 
5,000,000 

22,007,000 
23, 843,000 

32,897,000 

15,368,000 
50,000 

13,183,000 
10,381,000 

561,175,000 

GLASNIK 

MESTNI SVET 

101 
Na podlagi 2, člena temeljnega 

zakona o skladih rizika pri trgov- 
skih podjetjih, ki trgujejo s kme- 
tijskimi živilskimi pridelki (Ur, 1. 
FLRJ, št. 13/63 in SFRJ št. 12/65) 
ter 27. in 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64), je 
Mestni svet na 10. redni seji, dne 
27. oktobra 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 
sklada rizika pri trgovanju s kme- 

tijskimi živilskimi pridelki 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi sklada 

rizika (Glasnik St. 23/65) se v 7. 
členu y 2. točki črta tekst za dvo- 
pičjem. 

2. člen 
V 9. členu se črta prvi odstavek. 
Drugi odstavek se spremeni in 

se glasi: Dohodki iz 7. člena tega 
odloka se uporabljajo v skladu s 
temeljnim zakonom o skladih rizi- 
ka pri trgovskih podjetjih, ki trgu- 
jejo z živilskimi kmetijskimi pri- 
delki. 

3, člen 
V 10, členu se črta drugi stavek 

prvega odstavka. 

4, člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-067/65 
Datum: 27, 10, 1965 

Predsednik mestnega 
sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

VSEBINA 

621 Odlok o pokopališkem redu za poko- i 
paliSče Dol pri Hrastniku 

522 Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu za 1. 1965 obCine Litija 

523 Odlok o prenosu sredstev sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš v kreditni 
sklad komunalne banke LJubljana ob- 
ilne Litija 

524 Odlok o spremembi odloka o prispev- 
kih in davkih občanov občine Litija 

525 Odlok o spremembi odloka o nalvišjl 
ravni een In najvišjih maržah^v pro- 
metu na drobno za določene živilske 
proizvode ter o najvišjih cenah za 
premog v prodaji na drobno občine 
Liti 1 a 

526 Odlok o družbeni kontroli cen obrtnih 
storitev občine Litija 

527 iVfcok o turistični taksi občine Ljub- 
Ijana-Bežlgrad 

528 Odlok o komunalnih taksah občne 
Ljubljana-Center 

529 Odlok o turstičnl taksi občine LJub- ljana-Vič-Rudnlk 
530 Odlok o spremembi odloka o prizna- 

valninah in dnif-boni pomoči borce.ni 
in družinam borcev NOB občine Lo- 
gatec 

531 <5dlok o dopolnitvi odloka o podelje- 
vanju družbene pomoči občine Lo- 
tialec 

532 Odlok o določitvi premije kmetijskim pmizvajalcem in o določitvi dela i"1' 
spevka, ki ga plača skupščina občine 
v sklad zdravstvenega zavarovanla 
kmetijskih proizvajalcev za I. !№> 
občine Logatec 

533 Odlok o spremembi in dopolntvi od- 
loka o proračunu za 1, 1963 občip6 

Vrhnika 
101 Odlok o spremembi odloka o ustano- 

vitvi sklada rizika pri. trgovanju » 
kmetijskimi živilskimi pridelki mest* 
nega sveta LJubljana 


