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• Na podlagi 45. in 62. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
»ružbeno političnih skupnosti (Urad- 
У list SFRJ, št. 31/64), 47. ter 64. 
"ena zakona o financiranju družbe- 
lo političnih skupnosti v SR Slove- 
nji -{Uradni list SRS, št. 36/64) ter 

člena statuta občine Cerknica je 
Skupščina občine Cerknica na seji 
občinskega- zbora in zbora delovnih 
^upnosti, dne 8. oktobra sprejela 

ODLOK 
0 spremembi odloka o proračunu ob- 

čine Cerknica za leto 1965 
V odloku o proračunu občine 

Cerknica za leto 1965 (Glasnik št. 
20/65) se spremeni 1. člen tako, da se 
8lasi: 

1. člen 
Proračunski dohodki občine za le- 

'0 1965 znašajo skupno 590,730.000 
farjev. 

2. člen 
86 spremeni in se glasi: 

S proračunom občine so dohodki 
Razporejeni v višini din 560,674.000. 
Nerazporejena tekoča proračunska 
rezerva znaša din 30,056.000. 

3. člen 
Se spremeni in se glasi: 

j, Od sredstev, ki so razporejena v 
^stotku od dohodka, pripada: 1 od- 
stotek od vplačanih dohodkov od 1. 
Januarja do 31. decembra, ter 5 od- 
8totkov od vplačanih dohodkov od l- aprila do 31. julija 1965 v rezervni 
sklad. 

10. člen 
se spremeni in se glasi: 

Ta odlok velja od dneva objave v 
'Glasniku«, uporablja pa se od 1. 
Januarja 1965. 

Številka: 1/1-400-16/65 
Datum: 8. oktobra 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 
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Na podlagi določila 5. člena te- 

meljnega zakona o upravnih taksah 
(Ur, i. SFRJ, št. 14/65) in 114. člena 
Jjatuta občine Ljubljana-Bežigrad je 
^kupšfina občine Ljubljana-Bežigrad 
^ seji občinskega zbora in zbora 

delovnih skupnosti dne 26. oktobra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o občinskih 

upravnih taksah 
Odlok o občinskih upravnih tak- 

sah, objavljen v »Glasniku« št. 21/65 
se dopolni tako, da se doda za dru- 
gim členom še tretji člen, ki se 
glasi: 

3. člen 
Dovoljenje za prodajo taksnih 

vrednotnic izda delovnim in drugim 
organizacijam in organom (v nadalj- 
njem besedilu: pooblaščeni prodajal- 
ci) svet za družbeni plan in finance. 
Za prodajo taksnih vrednotnic po- 
oblaščenim prodajalcem pripada pro- 
vizija v višini 5 odstotkov od vred- 
nosti prodanih taksnih vrednotnic. 

Ta odlok začne veljati od dneva 
objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 16. aprila 1965. 

Številka: 423-22/65-1 ' 
Datum: 26. oktobra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Bežigrad 
Jože Pogačnik I. r. 
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Na podlagi 114. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad (Glasnik, št. 
20/65) je Skupščina občine Ljubljana. 
Bežigrad na 10. skupni seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 26. oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o izdatkih za potne In druge stroške, 
ki se priznavajo občinskim organom 

med materialne stroške 

1. člen 
Za povračilo stroškov za službena 

potovanja, selitvenih stroškov in 
stroškov za ločeno življenje se pri- 
znavajo organom občine Ljubljana- 
Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: or- 
gani) med materialne stroške izdat- 
ki, določeni v pravilniku organa, 
najvišji zneski in pogoji za prizna- 
vanje pa so določeni v tem odloku. 

Ta odlok se nanaša tudi na orga- 
ne in organizacije, ki opravljajo za 
občino pomembne zadeve, za katere 
se skladno s posebninT zakonom upo- 
rabljajo določbe temeljnega zakona 
o sredstvih za delo upravnih orga- 
nov, če ne določa poseben zakon kaj 
drugega. \ 

Ce povračilo presega znesek, ki se 
priznava med materialne stroške, gre 
na račun sredstev za osebne dohod- 
ke. 

2. člen 
Izdatki za povračilo stroškov za 

službeno potovanje, ki se priznavajo 
med materialne stroške, obsegajo 
povračilo za hrano in prenočišče (v 

nadaljnjem besedilu: dnevnica) in 
povračilo za osebni prevoz delavca. 

S službenim potovanjem je po 
tem odloku mišljeno potovanje, na 
katero se napoti delavec, da" opravi 
po nalogu pristojnega starešine do- 
ločen službeni opravek zunaj svojega 
kraja redne zaposlitve, če ima s ta- 
kim potovanjem posebne stroške. 

3. člen 
Za dnevnice delavca, ki ga napoti 

na službeno potovanje, se priznava 
organu md materialne stroške zne- ' 
sek največ 4000 dinarjev. 

Višino dnevnice določi organ s 
pravilnikom in je odvisna od vrste in 
zahtevnosti dela na delovnem mestu, 
od stroškov za prenočišče in hrano 
v zvezi z izvrševanjem službenih 
opravkov, od trajanja službenega po- 
tovanja in od drugih pogojev v zvezi 
z opravki. 

4. člen 
Dnevnica se obračunava od ure, 

ko delavec odide na službeno poto- 
vanje, do ure, ko se vrne in sicer: 

1. Cela dnevnica — za vsakih 24 
ur, ki jih delavec prebije na služ- 
benem potovanju in za ostanek časa 
nad 12 ur ter za službeno potovanje, 
kd traja skupaj od 12 do 14 ur. 

2. Pol dnevnice — za ostanek časa 
od 8 do 12 ur oz. 6 do 8 ur, če je 
delavec potoval ponoči med 22. in 6. 
uro ter za službeno potovanje, ki 
traja skupaj 8 do 12 ur. 

Ce je delavcu za prenočišče In 
hrano določeno pavšalno povračilo, 
se tudi v tem primeru prizna med 
materialne stroške v višini in ob 
pogojih, kot je določeno v njegovem 
pravilniku, vendar največ 4000 di- 
narjev na dan za dneve, ki jih de- 
lavec prebije na službenem potova- 
nju. 

5. člen 
Za osebni prevoz delavca na služ- 

benem potovanju se priznavajo or- 
ganu med materialne stroške zneski, 
ki so predpisani v potniški tarifi, 
in sicer za prevoz po najkrajši poti 
in za prevozno sredstvo, s katerim 
delavec potuje. 

Vrsto in razred prevoznega sred- 
stva, s katerim sme delavec potovati 
na službenem potovanju ter druge 
prevozne pogoje določi organ v pra- 
vilniku. 

Ce se delavec napoti na službeno 
potovanje v, kraj, kamor ne vozijo 
javna prometna sredstva ali z njimi 
zaradi nujnosti opravka ne more po- 
tovati, se prizna organu med mate- 
rialne' stroške povračilo stroškov za 
osebni prevoz, največ do 50 dinarjev 
za vsak prevoženi kilometer z last- 
nim motornim vozilom. 

/ 6. člen 
Stroški za prevoz na delo in z 

dela, ki presegajo 1500 dinarjev na 
mesec za posameznega delavca, se 
priznajo organu med materialne 
stroške v višini in ob pogojih, kot 
je to predpisano v njegovem pra- 

vilniku, vendar najdalj do 31. de- 
cembra 1965. 

7. člen 
Za povračilo stroškov za ločeno 

življenje se priznavajo organu med 
materialne stroške izdatki, ki so do- 
ločeni v njegovem pravilniku, ven- 
dar največ 50 odstotkov mesečne 
akontacije delavčevega osebnega do- 
hodka. 

Za ločeno življenje po tem odloku 
se šteje, če delavec, ki preživlja 
družino, v novem kraju zaposlitve 
ni mogel dobiti stanovanja zase in 
za svojo družino. 

8. člen 
Povračilo iz prejšnjega člena tega 

odloka se prizna organu med mate- 
rialne stroške, ko se delavec zglasi 
na delo, pa do preteka meseca, v 
katerem je delavcu dodeljeio vselji- 
vo stanovanje. 

S pravilnikom organa se ( določi, 
do kdaj pripada delavcu pivračilo 
za ločeno življenje, če se je ob vsto- 
pu na delo zavezal, da bo sam pre- 
skrbel stanovanje za svojo družino. 

9. člen 
Organu se med materialne stroške 

priznavajo izdatki za povračilo se- 
litvenih stroškov: 

1. za delavca, ki je pri njem spre- 
jet na delo izven njenega stalnega 
prebivališča in izven stalnega pre- 
bivališča svoje družine; 

2. za delavca, ki je razporejen na 
delo v drug kraj; | 

3. za delavca, ki mu zaradi upo- 
kojitve preneha delovno razmerje in 
se preseli v drug kraj; 

4. za družino umrlega delavca, Ce 
se preseli v drug kraj. 

Povračilo po 3. in 4. točki prejš- 
njega odstavka se prizna organu med 
materialne stroške, če se delavec 
preseli v enem letu, ko je bil zaradi 
upokojitve razrešen, oz. če se dru- 
žina preseli v enem letu od delav- 
čeve smrti. 

10. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se prizna organu med materialne 
stroške, je eneko dejanskim stro- 
škom za pakiranje, za prevoz pohi- 
štva In stroškov za prevoz, za pre- 
nočišče in hrano delavca in njegovih 
družinskih članov ob selitvi. 

Na relacijah, na katerih je javni 
promet, se priznajo organu izdatki 
za povračilo za prevoz pohištva med 
materialne stroške po najnižji tarifi, 
ki je predpisana za prevoz z želez- 
nico ali z ladjo. 

11. člen 
Izdatki za prevoz in dnevnice de- 

lavca in njegovih družinskih članov 
pri selitvah se priznavajo organu 
med materialne stroške v višini in 
ob pogojih, kot je to predpisano za 
službeno potovanje delavca; pri tem 
se prizna za družinske člane 50 od- 
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Btotkov -dnevnice, ki se prizna delav- 
cu. 

Z družinskimi Člani so mišljene 
ipo tem odloku osebe, za katere ima 
delavec kot zavarovanec po veljav- 

nih predpisih pravico do zdravstve- 
nega zavarovanja. 

12. člen 
Dokler ne predpiše pravilnika, 

'najdalj pa do 1. 11. 1965, se prizna- 
vajo organu povračila po tem od- 
loku med materialne stroške v vi- 
žini in ob pogojih, kot to določajo 

i predpisi na dan uveljavitve tega od- 
loka. 

13. člen 
| Komisija za volitve in imenova- 
nja skupščine občine je pooblaščena, 

, da določi poleg nagrad in ostalih 
nadomestil tudi višino povračil za 

! potne in druge stroške odbornikom 
skupščin občine in ostalim članom 

I skupščinskih organov, ki opravljajo 
1 določene naloge po nalogu skupščine 
In njenih organov. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 114-3/65-1 
Datum: 26. oktobra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi jana-Bežigrad 
Jože Pogačnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

10. popravilo hišne kanalizacije, 
razen priključka na javno omrežje. 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka ne 

veljajo za gradbena dela na objek- 
tih, ki jih je po predpisih o varstvu 
kulturnih spomenikov treba šteti za 
kulturne spomenike, oz. na objektih, 
za katere je po posebnih predpisih 
drugače določeno. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o določitvi eno- 
stavnih rekonstrukcij in adaptacij 
ter drugih gradbenih del, za katere 
ni potrebno dovoljenje za graditev 
(Glasnik št. 70/63). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi V »Glasniku«. 
Številka: 351-09/65 
Datum: 28. oktobra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 
Lj ubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 
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Na podlagi 2. odstavka 31. člena 

zakona o graditvi investicijskih ob- 
jektov (Ur. 1. LRS, št. 5/63) v zvezi 
s 110. členom statuta občine Ljub- 
Ijana-Center je Skupščina občine 
Ljubljana-Center na 49. skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 28. oktobra 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o določitvi enostavnih rekonstrukcij 
in adaptacij ter drugih gradbenih 
del, za katera ni potrebno dovoljenje 

za graditev 

1. člen 
S tem odlokom se določajo eno- 

stavna rekonstrukcijska in adapta- 
cijska ter druga gradbena dela na 
objektih družbenega standarda, ko- 
munalnih objektih ter objektih po- 
sameznikov in civilnih pravnih oseb, 
za katera dovoljenje za graditev ni 
potrebno. 

Za gradbena dela po 1. odstavku 
tega člena se štejejo; 

1. popravila enostavnih ostrešij 
In zamenjaj kritin; 'popravila izo- 
lacij na strehi, balkonih in terasah; 

2. popravilo dimnikov; 
3. popravila fasad, razen popolne 

obnove: 
4. zamenjava oken in vrat v pro- 

storih in zunanjih zidovih, če se ne 
, spremeni zunanji videz objekta; 

5. postavitev ali odstranitev lah- 
kih predelnih sten in lahkih obeše- 
nih stropov; 

6. vzidava novih vrat ali oken v 
predelnih stenah, če se ne posega 
v nosilne konstrukcije; 

7. popravilo obstoječih instalacij 
! v posameznih delih zgradb; 

8. popravilo lesene stropne kon- 
strukcije in zamenjava podov; 

9. zamenjava vzidane "notranje 
opreme v poslovnih prostorih in dru. 
fiih objektih; 

Na podlagi 2. člena zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o finan- 
ciranju gradnje stanovanj (Uradni 
list SFRJ, št. 34/65) in 110. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na skupni 49. seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
oktobra 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi banke, v katere kreditni 
sklad se prenesejo denarna sredstva 
sklada za zidanje stanovanjskih hiš 

L člen 
Denarna sredstva sklada za zida- 

nje stanovanjskih hiš občine Ljub- 
ljana-Center ter na kredit dana 
sredstva tega sklada se prenesejo v 
kreditni sklad komunalne banke 
Ljubljana po sitanju 31. 12. 1965. 

2. člen 
Z 31. decembrom 1965 preneha 

veljati odlok o ustanovitvi stano- 
vanjskega sklada občine Ljubljana- 
Center (Glasnik št. 31/65). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glajniku«, uporablja pa 
se od 1. 1. 1966. 

Številka: 023-03/65 
Datum: 28. oktobra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič i. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 
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Na podlagi 7. člena zakona o 

obrestih od gospodarskih skladov 
(Uradni list FLRJ, št. 8/61 lil 13/63) 
in 6. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obrestih od 
gospodarskih skladov (Uradni list 
SFRJ, št. 35/65) ter 175. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 

zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
oktobra sprejela 

ODLOK 
o določitvi obrrntne mere od sred- 
stev poslovnega Jklada za komunal- 
no, gostinsko, storitveno obrtno de- 
javnost in dejavnost turističnega po- 

sredovanja 
1. člen 

Gospodarske organizacije, ki 
opravljajo komunalno dejavnost, go- 
stinsko dejavnost, dejavnost storitve- 
ne obrti ter dejavnost turističnega 
posredovanja, plačujejo obresti od 
poslovnega sklada po stopnji 2 od- 
stotka. 

Delavsko-uslužbenske restavraci- 
je, obrati družbene prehrane in 
menze so oproščeni obračunavanja 
in plačevanja obresti od poslovnega 
sklada. 

2. člen 
Obresti od poslovnega sklada, ki 

jih plačujejo gospodarske organiza- 
cije iz 1. člena" tega odloka, so do- 
hodek občine in se vlagajo v kre- 
ditni sklad baijke, katere sousta- 
novitelj je občina Ljubljana-Vič- 
Rudnik. 

Banka uporabi ta sredstva na- 
mensko za kreditiranje navedenih 
gospodarskih organizacij, v soglasju 
s pristojnimi sveti skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

3. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo 

za tiste gospodarske organizacije, za 
katere sprejme ustrezne predpise 
mestni svet Ljubljane. 

4. člen 
Ta odlok .začne veljati z dnevom 

objave v »Glasniku«. 
Številka: 021-36/65 
Datum: 28. oktobra 1985 ■ ! 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Jakofčič 1. r. 

540 
Na podlagi 73., 74. in 75. člena 

zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o osnovni šoli (Uradni 
list SRS, št. 7/65) in 107. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 

Skupščina občine Ljubljana-ViČ- 
Rudnik na seji občinskega zbora ifl 
zbora delovnih skupnosti, dne 30. 
septembra 1965 sprejela naslednji 

SKLEP 

I. 
Odpravi se podružnična osnovna 

šola (zunanji oddelek) v Pijavi gorici. 
Učenci te šole se prešolajo na ma- 
tično osnovno šolo Škofljica. 

II. 
Odpravi se podružnična osnovna 

šola4 (zunanji oddelek) v Zapotoku. 
Učenci te šole se prešolajo na ma- 
tično osnovno šolo Ig. 

III. 
Učencem odpravljenih podružnič- 

nih^ osnovnih šol je zagotovljen brez- 
plačen prevoz in kvalitetnejši poufe 
na matični osnovni šoli. 

IV. 
Imovino odpravljenih podružnič- 

nih osnovnih šol prevzameta matič- I 
ni osnovni šoli na podlagi komisij- 
skega zapisnika o prevzemu. 

. V. 
Ta sklep velja od dneva objave V 

Glasniku, uporablja pa se od 1. sep- 
tembra 1965. 

Številka: 61-18/65 
Datum; 30. septembra 1965 

Pfedsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Jakofčič i. r. 

Tar. 
štev. Proizvodnja po strokah 

Predelovanje nekovin — stroka 116 
zidna in strešna opeka 
proizvodi iz cementa 
keramični in lončarski proizvodi 
Predelovanje kovin — stroka 117 
vsi proizvodi iz stroke 117 
Elektrotcrmična stroka — 119 
vsi proizvodi iz stroke 119 
Izdelovanje kemičnih izdelkov — stroka 120 
Izdelki dobljeni s predelavo plastičnih mas: 

stopnjf 
•/« 

6 
10 
10 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 

541 
Na podlagi 2. ^očke V. dela tarife prometnega davka (Uradni lis1 

FLRJ, št. 25/62, 42/62 in Ur. 1. SFRJ, št. 30/63, 29/64) ter 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je Skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti, dne 27. oktobra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi tarife občinskega prometnega davka, sestavnega dela odlok« 

o prometnem davku na območju občine Zagorje ob Savi 

1. člen 
Spremeni se tarifa občinskega prometnega davka, sestavnega dela 

odloka o prometnem davku na območju občine Zagorje ob Savi (Glasniki 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 25/62) in se v prečiščenem besedilu 

glasi; 

Tarifa občinskega prometnega davka 
Del Л — proizvodi 
Obrtne delavnice samostojnih obrtnikov in drugi zasebniki .(fizične 

in pravne osebe) plačujejo od vseh proizvodov, ki jih proizvajajo № 
oddajajo v jDjromet, občinski prometni davek po naslednjih davčnil1 

stopnjah; 

13 

12 


