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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

545 
Občinska volilna komisija za vo- 

Idtve odboTnikov skupščine občine 
Grosuplje daje v smislu 94. člena 
Zakona o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin (Uradni 
Ust SHS, št. 11/63) 

POROČILO 
0 Izidu nadomestnih volitev za od- 
bornika zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Grosuplje v 24. vo- 
Ulni enoti, ki so bile dne 14. 10. 1965 

1. V volilni enoti št. 24, v kateri 
volj en odbornik, je bil predlagan 

en kandidat, in sicer: 
Ludvik Andolšelc, Videm, ki je 

dobil 54 glasov. 
Neveljavna je bila 1 glasovnica. 
Za odbornika je bil izvoljen Lud- 

vik Andolšek iz Vidma. 

Številka; 020-2/65-1/1 
Datum: 15. oktobra 1965 

Občinska volilna komisija: 
Namestnik tajnika- 

Slavko Zupančič L .r. 
Predsednik 

dr. Vlado Fajfar I. r. 
Namestnik člana: 
Jože Marolt 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

547 
Na podlagi 2. člena zakona o pre- 

nehanju veljavnosti zakona o finan- 
ciranju gradnje stanovanj (Uradni 
list SFRJ, št. 34/65) in na podlagi 
200. člena statuta občine Hrastnik je 
Skupščina občine Hrastnik na skup- 
ni seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 6. novembra 
1965 sprejela 

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

kreditni sklad banke 

L člen 
Denarna sredstva sklada za zida- 

nje stanovanjskih hiš občine Hrast- 
nik ter na kredit dana sredstva tega 
sklada se prenesejo v kreditni sklad 
Komunalne banke Ljubljana — po- 
družnica Trbovlje po stanju na dan 
31. decembra 1965. 

2. člen 
Ta odlok začne veljaiti oemd dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 402-26/65-1 
Datum: 6. novembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič L r. 
546 

Na podlagi 8. in 13. člena zakona 
0 prispevkih in davkih občanov (Ur. 
»št SRS, št. 37/64) in 69. ter 92. člena 
statuta občine Grosuplje (Glasnik št. 39/64), je skupščina občine Grosup- 
lje na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 29. septem- 
bra 1965 sprejela 

ODLOK , 
0 spremembi odlolta o prispevkih in 

davkih občanov občine Grosuplje 

1. člen 
2. člen odloka o prispevkih in 

davkih občanov občine Grosuplje 
(Glasnik št 9/65) se spremeni in se 
81asi: 

Prispevek iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja, ki predstavlja 
dohodek občine, se pobira v višini 5 
odstotkov od osnov, določenih s 
Predpisi. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

1*4 objavi v Glasniku, uporablja pa 
Se od 1, avgusta 1965. 

Številka: 420-7/65-1/1 
Datum: 29. septembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin L r. 

548 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji 
(Ur. list SRS, št. 20/65) in 200. člena 
statuta občine Hrastnik je Skupščina 
občine Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 6. novembra 1965 sprejela 

ODLOK 
e samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih skupščine občine 

Hrastnik 

1. člen 
Upravni organi skupščine občine 

Hrastnik veljajo glede samouprav- 
ljanja v smislu 59. člena zakona o 
samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji za 
en sam organ, če za posamezne or- 
gane ni z zakonom drugače dolo- 
čeno. 

Glede samoupravljanja medob- 
činske inšpekcijske službe s sedežem 
pri skupščini občine Trbovlje in za- 
voda za izmero in kataster zemljišč 
s sedežem v Trbovljah ureja odlok 
skupščine občine Trbovlje, na kate- 
re območju sta navedena organa. 

Pravice predstojnika občinskih 
upravnih organov v zvezi z uresni- 
čevanjem samoupravljanja delovnih 
ljudi v teh organih izvršuje tajnik 
občinske skupščine. 

2. člen 
Pravice samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v občinskih 
upravnih organih s samostojnim od- 
ločanjem, z odločanjem v soglasju s 
predstojnikom organa ter s tem, da 
dajejo predstojniku mnenja in pred- 
loge glede vprašanj s področja no- 
tranjih odnosov v organu. 

3. člen 
Delovni ljudje v občinskih uprav- 

nih organih samostojno: 
— votij-o in odpoklicujejo člane 

sveta delovne skupnosti, 
— sklepaj-o o poročilu sveta de- 

lovne skupnosti, 
—»dajejo svetu delovne skupnosti 

smernice za delo, 
— odločajo o uporabi sredstev 

skupne porabe, 
— dajejo mnenja in predloge o 

osnutku programa dela organa, 
— dajejo mnenja in predloge o 

drugih vprašanjih s področja notra- 
njih odnosov v organih. 

S pravilnikom se določajo zadeve, 
ki jih rešuje svet delovne skupnosti 
samostojno. 

4. člen 
Delovni ljudje oz. svet v občin- 

skih upravnih organih v soglasju s 
predstojnikom: 

— sprejemajo pravilnik o samo- 
upravljanju, notranji organizaciji in 
medsebojnih delovnih razmerjih, 
pravilnik o sredstvih in delitvi do- 
hodka ter druge splošne akte, s ka- 
terimi se urejajo vprašanja s pod- 
ročja notranjih odnosov v upravnih 
organih, 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun, 

— odločajo o notranji organizaciji 
In sistemizaciji delovnih mest, 

— odločajo o medsebojnih delov- 
nih razmerjih, kadar je tako z za- 
konom ali s pravilnikom določeno, 

— delijo osebne dohodke po re- 
zultatih dela, 

— skrbijo za strokovno izobra- 
ževanje, 

— skrbijo za zboljšanje delovnih 
razmer in poslovanja ter zagotavlja- 
jo varstvo pri delu, 

— sprejemajo plane rednih letnih 
dopustov, 

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

5. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

področju notranjih odnosov v uprav- 
nih organih o vprašanjih, za katere 
je pooblaščen z zakonom ter s pra- 
vilnikom organa. 

6. člen 
V primeru, ko delovna skupnost 

oz. svet delovne skupnosti odloča v 

soglasju s predstojnikom in se tako 
soglasje ne doseže, se zadeva pred- 
loži v 8 dneh svetu za splošne in 
notranje zadeve, ki o njej dokončno 
odloči. 

7. člen 
Predstojnik lahko zadrži izvršitev 

akta delovne skupnosti oz. sveta de- 
lovne skupnosti, ki jih ta samostojno 
sprejema, če meni," da so v nasprot- 
ju z zakonom ali s splošnim druž- 
benim interesom. 

V primeru iz prvega odstavka te- 
ga člena mora predstojnik o svojem 
ukrepu takoj obvestiti svet za splož- 
ne in notranje zadeve, ki o njem 
dokončno odloča. 

8. člen 
,Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 021-8/65-1 
Datum: 6. novembra 1965 

Predsednik 
skupščine ebčine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

OBČINA LITIJA 

549 
Na podlagi 108. In 86. člena usta- 

ve SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št 
10/63), v smislu 7. člena zakona o 
dimnikarski službi (Ur. L SHS, št 
ll/65> in 162. člena statuta občine 
Litija je Skupščina občine litija na 
seji občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti, dne 3. novembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o rokih čiščenja in pregledevanja 
kurilnih naprav in dimnih vodov na 

območju občine Litija 

1. еЦеп 
Kurilne naprave in dimni vodi 

se morajo čistiti in pregledovati po 
določilih tega odloka. 

Čiščenje in pregledovanje kuril- 
nih naprav in dimnih vodov sme 
opravljati le usposobljeni dimnikar, 
ki ima za to dovoljenje pristojnega 
organa. K čiščenju ne spada odstra- 
njevanje pepela iz kurišč, vodnega 
kamenja pri parnih kotlih, kakor tu- 
di ne čiščenje plinskih štedilnikom 
in peči na gorilni plin. 

2. člen 
Kurilne naprave na trda in teko- 

ča goriva in njih dimni vodi se či- 
stijo mesečno. Kurilne naprave v 
zasebnih gospodinjstvih, kjer se v 
pretežni večini uporabljata elektrika 
in plin, se v času od 1. junija do 30. 
septembra čistijo le na zahtevo 
stranke. V času od 1. junija do 30. 
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septembra pa mora dimnikar opra- statuta ob6ine Litija je Skupščina 
viti dvakratni pregled dimnikov. občine Litija na skupni seji občin- 

skega zbora in zbora delovnih skup- 
3. člen nosti, dne 3. novembra 1965 sprejela 

Kurilne naprave in dimni vodi v 
gostinskih obratih, menzah, pekar- 
nah, slaščičarnah ter podjetjih in 
zavodih, kjer se kurilne naprave 
stalno uporabljajo, se" čistijo na vsa- 
ke štirinajst dni. po potrebi pa tudi 
na osem dni. Prav tako se čistijo 
na vsakih štirinajst dni, oziroma 
osem dni centralne kurjave in nji- 
hovi dimovodi. 

4. člen 
Dimniki in kurilne naprave 

upravnih stavb in šol, ki se uporab- 
ljajo samo za ogrevanje prostorov, 
se čistijo enkrat mesečijo od 15. sep- 
tembra do 15. aprila v letu. Od 15. 
aprila do 15. septembra pa se morajo 
dimniki vsaj enkrat pregledati. 

5 člen ^ 
Industrijski parni kotli in njihovi 

dimni vodi ter tovarniški dimniki 
ве čistijo v dogovorjenih rokih. Ku- 
rilne naprave in dimni vodi v ob- 
ratih lesne industrije se čistijo naj- 
manj na dva meseca 

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

6. člen 
Izžiganje dimnikov se opravlja po 

potrebi. 

7. člen 
Dimnikarska delovna organizaci- 

ja ni upravičena zaračunati odškod- 
nine za delo, ki ni bilo opravljeno 
po krivdi dimnikarja. 

Dimnikarska organizacija je 
upravičena zaračunati po določeni 
ceni za kurilne naprave in dimne 
vode, če uporabnik teh ali koristni k 
zgradbe ne dopusti v določenem ro- 
ku čiščenja ali kontrolnega pregleda 
po pristojnem dimnikarju. 

Dimnikarska organizacija je 
upravičena zaračunati za kontrolne 
preglede 75 odstotkov določene cene. 

8. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

na pred nastopom zimske dobe pre- 
gledati kurilne naprave in dimne 
vode, če so v uporabnem stanju, če 
ta pregled ni bil opravljen po 2. čle- 
nu tega odloka. 

9. člen 
Za prekršek določil tega odloka 

se kaznuje; 
1. dimnikarska organizacija ali 

privatni dimnikar z denarno kaznijo 
do 30.000 dinarjev, če ne izvršuje 
določil 2., 3. in 4. člena tega odloka; 

2. dimnikarska organizacija ali 
dimnikar z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev, če ne izvršuje določil 8. 
člena tega odloka. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 010-26/65-1/1 
Datum: 3. novembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 

Stane Pungerčar 1. r. 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere od sred- 

stev poslovnega sklada 

1. člen 
Komunalne, gostinske in obrtne 

storitvene gospodarske organizacije 
plačujejo obresti od poslovnega skla- 
da po stopnji 2 odstotka. Delavsko 
uslužbenske restavracije. Kino pod- 
jetje Litija Stanovanjsko komunalno 
podjetje Litija in planinske posto- 
janke, katere določi svet za družbeni 
plan in finance, so oproščene obra- 
čunavanja in plačevanja obresti od 
poslovnega sklada. 

2. člen 
Obresti od poslovnega sklada, ki 

jih plačujejo delovne orgtnizacije iz 
1. člena tega odloka, so dohodek ob- 
čine in se vlagajo v kreditni sklad 
Komuhalne banke Ljubljana. Komu- 
nalna banka uporabi ta sredstva na- 
mensko za kreditiranje delovnih or- 
ganizacij, navedenih v 1. členu tega 
odloka v soglasju s svetom za druž- 
beni plan in finance občine Litija. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 010-27/65-1/1 
Datum: 3. novembra 1965 • 

Predsednik 
skupščine občine Litija 

Stane Pungerčar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

552 
Na podlagi 2. odstavka 94. člena 

zakona o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin (Ur. 1. 
SRS, št. 11/63) daje volilna komisija 
skupščine občine Ljubljana-Center 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev za od- 
bornika zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Ljubljana-Center v 
12. volilni enoti, ki so bile 29. okto- 

bra 1965: 

1. za kandidata v 12. volilni enoti 
je bil predlagan en kandidat, in si- 
cer Ljubo Žužek, dipl. ing., Ljub- 
ljana, Saranovičeva 14; 

2. za kandidata Ljuba Žužka je 
glasoval 301 volivec. Neveljavnih 
glasovnic je bilo 16; 

3. pri nadomestnih Volitvah za 
zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center je bil V 12. 
volilni enoti v skupini gospodarstva 
izvoljen za odbornika Ljubo Žužek, 
dipl. ing. iz Ljubljane, Saranovičeva 
14. 

Številka: 013-04/65-23/BL 
Datum: 30. oktobra 1965 

Občinska volilna komisija: 
Predsednik: 

Jože Baloh 1. r. 
Tajnik: 

France Potisek 1. r. 
Član: 

Zorko Salamon 1. r. 

delovnih skupnosti dne 25. 11. 
sprejela 

ODLOK 

' 1. člen 
Upravni organi skupščine občine 

Ljubljana-Center so: 
1. TAJNIK SKUPSClNE 

II. TEMELJNI UPRAVNI ORGA- 
NI:* 
1. Služba za gospodarstvo in delo 
^ Služba za gradbeništvo ip 
'• komunalo 
3. Služba za družbene dejavnosti 
4. Služba za finance in proračun 
5. Služba za narodno obrambo 

III. DRUGI UPRAVNI ORGAN1" 
1. Premoženjsko pravna služba 
2. Služba za splošne in tehnične 

posle 
3. Tajništvo skupščine 
4. Raffunovodsko-knjigovodska 

služba ^ 
IV. STROKOVNO ANALITIČNE 

SLUŽBE: 
a) za gospodarstvo 
b) za urbanizem in komunalo 
c) za kadrovske zadeve 
č) za statistiko ,, 

V. POSEBNI UPRAVNI ORGAN' 
— služba za sodnike za prekrške 
— inšpektorat 

2. člen 
Tajnika, pomočnika tajnika, s№' 

rešine temeljnih upravnih organo^ 
starešine posebnih upravnih org£ 
nov, sodnike za prekrške in inšpe"' 
torje imenuje skupščina, stareši^ 
ostalih upravnih organov pa imenu 
je komisija za volitve, imenovani 
in kadrovske zadeve občinske skuP^ 
ščine, v kolikor ni v posebnih pred' 
pisih kaj drugega določeno. 

I' 3. člen 

550 
Na podlagi 7. člena zakona o ob- 

restih od poslovnih skladov (Ur. 1. 
FLRJ, št. 8/61, 13/63 in Ur. 1. SFRJ, 
>t. 5/65, 15/65, 35/65) in 157. člena 

551 

Na podlagi4 229. člena statuta ob- 
čine Litija je Skupščina občine Li- 
tija na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 3. no- 
vembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi občinskega zdravstvenega 
investicijskega sklada za območje 

občine Litija 

1. člen 
Ukine se občinski zdravstveni in- 

vesticijski skiad za območje občine 
Litija. 

2. člen 
Vplačana amortizacija zdravstve- 

nih ustanov se vrne do višine raz- 
položljivih sredstev sklada. Preosta- 
la sredstva pa se po obračunu banč- 
nih stroškov po stanju na dan 27. 
novembra 1965 prenesejo v proračun 
občine Litija. 

3. člen 
Dokončno vračilo vplačane amor- 

tizacije zdravstvenih ustanov s pri- 
padajočimi obrestmi ter ostale ob- 
veznosti in pravice sklada, se pre- 
nesejo na skupščino občine Litija. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati po objavi 

v »Glasniku«. 

Številka: 010-12/63-1/1 
DAtum: 3. novembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar i. r. 

553 
Na podlagi 2. odstavka 94. člena 

zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin (Ur. 1. SRS, 
št, 11/63) daje volilna komisija skup- 
ščine občine Ljubljana-Center 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev za od- 
bornika zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Ljubljana-Center 
v 36. volilni enoti, ki so bile 13. ok- 

tobra 1965: 
1. za kandidata v 36. volilni enoti 

je bil predlagan en kandidat in sicer 
Marjan Florjančdč, iz Ljubljane, Ki- 
dričeva ul. 15. 

2. Za kandidata Marjana Florjan- 
čiča je glasovalo 716 volivcev. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo 32. 

3. Pri nadomestnih volitvah za 
zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center je bil v 36. 
volilni enoti v skupini gospodarstva 
izvoljen za odbornika Marjan Flor- 
jančič iz Ljubljane, Kidričeva ul. 15. 

Številka: 013-4/65-23/BL-ps 
Datum: 14. oktobra 1965 n 

Občinska volilna komisija: 
Predsednik: 

Jože Baloh 1. r. 
Tajnik: 

France Potisek 1. r. 
Chn: 

Zorko Salomon i. r. 

554 
Na podlagi 110., 175., 176. in 177. 

člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter (Glasnik št. 33/64) je skupščina 
občine Ljubljana-Center na 51. skup- 
ni seji občinskega zbora in zbora 

Notranjo organizacijo in sistem'^ 
zacijo delovnih mest upravnih orSa 

nov določa pravilnik uprave. 

4. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka P1^ 

neha veljati odlok o temeljni organ 
raciji uprave skupščine občine LjuI>' 
Ijana-Center (Glasnik št. 35/64) . 
spremembami oziroma dopolnitvah1 

(Glasnik št. 19/65 in 31/65). 

5. člen 
Ta odlok začne veljati nasledni' 

dan po objavi v »Glasniku-". 

Številka: 021-018/65 
Datum: 25. 11. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Cenl® 

ing. Drago Lipič 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

Š1ŠKA 

555 
Na podlagi 1. odstavka 22. 

1. odstavka 118. člena in 1. od.'tav 
120. člena zakona o volitvah odo0 

nikov občinskih in okrajnih 
ščin (Ur. list SRS, št. 11/63 in 4/65) J 
občinski zbor skupščine občine 
Ijana-Siška, dne 12. novembra 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev ^ p, 
volilni enoti občinskega zbora sK 

ščine občine Ljubljana-Sišk* 
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1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor skupščine občane 
Ljubijana-Siška v 38. volilni enoti, 
ki obsega naselja: Smlednik, Valbur- 
ga, Hraše, Moše in Dragočajna. 

Nadomestne volitve v 38. volilni 
enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odborniku občinskega zbora 
tov. Jožetu Rozmanu, Valburga 19, 
p. Smlednik, ki je bil izvoljen v te: 
volilni enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nede- 

ljo, 19. decembra 1965. 
3. člen 

Boki za volilna opravila, ki se po 
zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev, se štejejo od dne- 
va objave tega odloka v Glasniku. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija skupščine 
občine Ljubljana-Siška. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 

Številka; 1/1-013-1/65 
Datum; 12. novembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Siška 
Miran Goslar 1. r. 

556 
Na podlagi L odstavka 22. člena, 

L odstavka 118. člena in L odstav- 
ka 120. člena zakona o volitvah od- 
bornikov občinskih in okrajnih 
skupščin (Ur. list SRS št. 11/63 in 

' 4/65) je Občinski zbor skupščine 
Ljubljana-Siška na seji dne 12. no- 
vembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 39. 
volilni enoti občinskega sbora skup- 

ščine občine Ljubljana-Siška 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor skupščine občine 
Ljubljana-Siška v 39. volilni enoti, 
ki obsega naselja; Zgornje Pimiče, 
Verje, Spodnje Pirniče, Vikrče m 
Zavrh. 

Nadomestne volitve v 39. volilni 
enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odborniku občinskega zbora 
tov. Avgustu SEŠKU iz Zg. Pirnič 
101-a, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nede- 

ljo dne 19. decembra 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 štejejo 
od dneva objave tega odloka v Glas- 
niku. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija skupščine 
občine Ljubljana-Siška. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 
St.: 1/1-023-1/65 
Datum: 12. 11. 1965 

Predsednik sikupščine 
občine Ljubljana-Siška 
Miran GOSLAR, L r. 

557 
Na podlagi 1. odstavka 22. člena, 

1. odstavka 118. člena in 1. odstavka 
120. člena zakona o v6Utvah od- 
bornikov občinskih in okrajnih skup- 
ščin (Ur. list SRS št. 11/63 in 4/65) 
je zbor delovnih skupnosti skupšči- 
ne občine Ljubljana-Siška na seji 
dne 12. novembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 44. 
volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti skupščine občine Ljubljana- 

Siška 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Siška v 44. volilni 
enoti skupine delovnih ljudi v držav- 
nih organih, družbenih organizaci- 
jah in društvih, ki zajema naslednje 
delovne enote: Biro za stanovanjsko, 
poslovno in komunalno graditev Ši- 
ška, postaja milice Šiška, Šentvid in 
Medvode, godba milice, šola DSNZ 
Rozmanov gaj in Šentvid 70. 

Nadomestne volitve v 44. volilni 
enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odborniku zbora delovnih 
skupnosti tov. Ivanu KRlZNARJU iz 
Ljubljane, Pod hribom 56 g, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v pone- 

deljek dne 20. decembra 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se 

po zakonu o volitvah odbornikov ob- 
či nskdh in okrajnih skupščin raču- 
najo od razpisa volitev, se štejejo 
od dneva objave tega odloka v Glas- 
niku. V. 

4. člen 
Za izvrSitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija skupščine 
občine Ljubljana-Siška. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku. 
St.: 1/1-013-1/65 
Datum: 12. 11. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 
Miran GOSLAR, I. r. 

558 
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 232. člena statu- 
ta občine Ljubljana-Siška je skup- 
ščina občine Ljubljana-Siška na se- 
ji občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti z ločenim glasovanjem 
dne 12. novembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o komunalni taksi 

1. člen 
V občini Ljubljana-Siška se pla- 

čuje komunalna taksa po določbah 
tega odloka. 

2. člen 
Komunalno takso plačujejo osebe, 

ki kot turisti ali potniki začasno 
prebivajo na območju občine v go- 
stinskih delovnih organizacijah, za- 
sebnih gostinskih obratih in pri dru- 
gih zasebnikih, dijaških in študent- 
skih domovih (turistična taksa). Za 
začasno prebivanje je treba šteti 
prebivanje do 30 dni. 

3. člen 
Turistična taksa se plačuje v na- 

slednjih zneskih:4 

a) v glavni sezona — od nočni- 
ne din 120, 

b) izven glavne Sezone — od noč- 
nine din 80. 

Za glavno sezono se šteje čas od 
1. junija do 31. avgusta. 

4. člen 
Turistično takso pobirajo organi- 

zacije iz 2. člena tega odloka in jo 
odvajajo vsakega 5. v mesecu za 
pretekli mesec na ustrezni račun ob- 
čine. 

5. člen v 
Plačevanja turistične takse so 

oproščeni: 
1. otroci do dopolnjenega 15. le- 

ta starosti, 
2. vojaški vojni in delovni inva- 

lidi, 
3. člani zveze slepih Jugoslavije 

in zveze gluhih Jugoslavije, 
4. vojaki in gojenci vojaških šol, 
5 udeleženci šolskih ekskurzij, 
6. osebe na letnem dopustu pri 

svoji ožji družim, 
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 prebi- 
va v zanje organiziranih počitni- 
ških domovih in kolonijah, 

10. delavci na uradnem potovanju. 

6. člen 
Delovne in druge organizacije ter 

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

a) ime in priimek turista oz pot- 
nika, 

b) višina plačane takse, 
c) označba listine' (naslov, datum 

in štev.), ki upravičuje osebo do 
oprostitve turistične takse. 

7. člen 
Turistična taksa je dohodek ob- 

činskega proračuna. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966. 

St.: 1/1-423-15/65 
Datum: 12. 11. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 
Miran GOSLAR, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

V1Č-RUDNIK 

559 
Na podlagi 40. člena temeljnega 

zakona o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje in o zdravstvenem varstvu 
živine (Ur. 1. SFRJ št. 16/65), 1. čle- 
na pravilnika o ukrepih in postopku 
pri zatiranju prašičje kuge in ati- 
pične kokošje kuge (Ur. 1. SFRJ št. 
40/65) in 4. člena odredbe za izvaja- 
nje pravilnika o ukrepih in postop- 
ku za preprečevanje, zatiranje in iz- 
koreninjenje svinjske in kokošje ku- 
ge (Ur. 1. SRS št.15/63) ter 175. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik izdaja svet za kmetijstvo in 
gozdarstvo občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik po sklepu, sprejetem na seji 
dne 9. novembra 1965 

ODREDBO 
o obveznem cepljenju kokoši proti 

kokošji kugi na območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. 
Zaradi preprečevanja, zatiranja 

in izkoreninjenja kokošje kuge se 
mora na vsem območju občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik izvršiti cepljenje 
proti kokošji kugi vseh kokoši, sta- 
rih nad 3 mesece. 

2. 
Cepljenje kokoši proti kokošji ku- 

gi se mora opraviti po gospodarstvih, 
pri vseh družbenih kokošjerejskih 
obratih in individualnih rejcih ko- 
koši. 

3. 
Za tehnično izvedbo cepljenja ko- 

koši proti kokošji kugi se pooblašča 
Veterinarska postaja Ljubljana-Vič- 
Rudnik, cepljenje pa vodi veterinar- 
ska inšpekcija skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik. * 

4. 
Cepljenje kokoši proti kokošji ku- 

gi se opravi v breme/ stroškov last- 
nikov in imetnikov živali. Stroški 
cepljenja znašajo 80 dinarjev od ko- 
koši. 

5. 
Zoper kršitelje te odredbe se bo 

postopalo po določilih 91. člena te- 
meljnega zakona o ukrepih za pospe- 
ševanje živinoreje "in o zdravstvenem 
varstvu živine (Ur. 1. SFRJ št. 16/65). 

Ta odredba se objavi v »Glasni- 
ku« in začne veljati osmi dan od 
dneva objave. 

St.: 322-97/65 
Datum: 9. 11. 1965 

Predsednik sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo 

ing. Tone Zore, I. r. 
Predsednik skupščine 

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

503 
Na podlagi 107. in 175. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik v 
zvezi s.108. členom Ustave SR Slo- 
venije je skupščina občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 25. novembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o izdatkih za potne stroške, ki se 
priznavajo med materialne stroške 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Za povračilo stroškov za službe- 

no potovanje, selitvenih stroškov, 
stroškov za ločeno življenje in ki- 
lometrino se priznavajo organom ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik med ma- 
terialne stroške izdatki, določeni v 
pravilniku organa; najvišji zneski in 
pogoji za priznavanje povračila so 
določeni v tem odloku. 

Ce povračilo presega znesek, ki 
se priznava med materialne stroške, 
bremeni sredstva za'osebne dohodke. 

II. Povračilo stroškov za službeno 
potovanje 

2. člen 
Povračilo stroškov za službena 

potovanja, ki se priznavajo organom 
med materialne stroške, obsega po- 
vračilo za hrano In prenočišče (v na- 
daljnjem besedilu: dnevnica) in po- 
vračilo za osebni prevoz delavca. 
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Kot službeno potovanje je po tertv 
odloku šteti potovanje, na katerega 
se napoti delavca, da opravi po nalo- 
gu pristojnega organa (starešine) do- 
ločen službeni opravek izven kraja 
svoje redne zaposlitve. 

3. člen 
Za dnevnice delavca, ki je na 

službenem potovanju, se priznava or- 
ganu med materialne stroške znesek 
največ do 4000 dinarjev. 

Višina dnevnice je odvisna od vr- 
ste in zahtevnosti dela na delovnem 
mestu, od stroškov, ki nastanejo v 
zvezi s službenim potovanjem, od 
trajanja službenega potovanja ter od 
drugih pogojev. 

4. člen 
Dnevnica se obračunava od ure, 

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

1. cela dnevnica se obračunava 
za vsakih 24 ur, ki jih delavec pre- 
bije na službenem potovanju in za 
ostanek časa nad 12 do 24 ur, če je 
delavec potoval ponoči med 22.'In 6. 
uro, sicer pa se delavcu zniža dnev- 
nica za 30 odstotkov; 

2. pol dnevnice se obračunava za 
ostanek časa nad 8 do 12 ur; če je 
delavec v tem, času potoval ponoči 
med 22. in 6. uro, pa za ostanek ča- 
sa nad 6 do 8 ur ter za službeno po- 
tovanje, ki traja skupaj nad 8 do 
12 ur. 

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 de- 
lavec potuje. 

Ce se delavca napoti na službeno 
potovanje v kraj, kamor ne vozijo 
javna prometna sredstva ali z njimi 
zaradi nujnosti opravka ne more po- 
tovati, ali pa je prevoz z lastnim pre- 
voznim sredstvom cenejši, se prizna- 
va organu med materialne stroške 
povračilo stroškov za osebni prevoz 
naiveč do 50 dinarjev za vsak pre- 
vo: kilometer z lastnim osebnim 
aviomobilom, 25 dinsfr-jev za prevo- 
žen kilometer z motornim kolesom in 
18 di^nr'ev za prevožen kilometer z 
mo"?r>>m. 

' ernoma se delavcem lahko do- 
loči povračilo za službeno potovanje 
v mesečnem pavšalnem znesku, ka- 
dar narava službe narekuje tako po- 
mračilo. 
Ш. Povračilo stroškov za prevoz 

na delo in z dela 
6. člen 

Stroški za prevoz na delo in z de- 
la, KI presegajo znesek nad 1500 di- 
narjev na mesec za posameznega de- 
lavca, se priznavajo organu med ma- 
terialne stroške v višini in ob pogo- 
jih, ki jih predpisuje pravilnik or- 
gana. 

IV. Povračilo stroškov 
za ločeno življenje 

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 do 30.000 dinarjev. 

Za ločeno življenje po tem odloku 
se šteje, če delavec, ki preživlja dru- 
žino, v novem kraju zaposlitve nI 
uspel dobiti stanovanja zase in za 
svojo družino. 

V. Povračilo selitvenih stroškov 
8. člen 

Organu se med materialne stro- 
Ske priznavajo Izdatki za povračilo 
•elitvenih stroškov: 

1. za delavca, ki je pri njem spre- 

jet na delo v kraja, izven njegovega 
stalnega bivališča in izven stalnega 
bivali-šča njegove družne; 

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

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

4. za družino umrlega delavca,, če 
se le-ta 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 od dneva, ko je 
bil zaradi upokojitve razrešen, oziro- 
ma, če se družina preseli v enem le- 
tu od delavčeve smrti. 

9. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se prizna organu med materialne 
stroške, je enako dejanskim stroškom 
za pakiranje, prevoz pohištva in 
stroškov prevoza. 

Na relacijah, na katerih je javni 
promet, se priznajo organu izdatki za 
povračilo za prevoz pohištva med 
materialne stroške, po najnižji tarifi. 

10. člen 
Izdatki za povračilo in prevoz pri 

selitvi se priznajo organu med ma- 
terialne stroške v višini in ob pogo- 
jih, kot je določeno za službena po- 
tovanja delavcev. 

VI. Končne določbe 
11. člen 

Za finance pristojen svet skupšči- 
ne občine je pooblaščen, da določi 
višino povračila za potne in druge 
stroške odbornikom skupščine in 
ostalim članom skupščinskih orga- 
nov, ki opravljajo določene naloge 
po sklepu skupščine in njenih orga- 
nov. 

12. člen 
Določbe tega odloka veljajo tudi 

za delovne organizacije, ki se finan- 
cirajo iz občinskega proračuna in 
drugih občinskih sredstev. 

Delovne organizacije iz prvega 
odstavka uredijo povračila iz tega 
odloka s pravilniki organov uprav- 
ljanja. 

13. člen 
Ta odlok se objavi v ^Glasniku« 

in začne veljati osmi dan po objavi. 

Številka: 114-1/65 
Datum: 25. novembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

ing. Slavko Jakofčič, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

5(U 
Na podlagi 2., 3. in 2 odstavka 5. 

člena zakona o nagrajevanju vajen- 
cev (Ur. 1. SRS, št. 29-303/65) in 120. 
člena statuta občine Zagorje ob Sa- 
vi je skupščina občine Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 27. okto- 
bra 1965 sprejela 

ODLOK 
o nagrajevanju vajencev v občini 

Zagorje ob Savi 

1. člen 
Najvišji znesek mesečne nagrade 

vajencev znaša: 
1. v prvem učnem letu 8.000 din, 
2. v drugem učnem letu 13.000 

din, 

3. v tretjem učnem letu 18.000 
dinarjev. 

■ , 2. člen 
Pri samostojnih obrtnikih se mora- 

jo vajencem plačevati nagrade naj- 
manj v višini povprečnega zneska 
nagrad, ki jih plačujejo družbene 
obrtne organizacije na območju ob- 
čine Zagorje ob Savi. Ta znesek za-i 
gotovi pristojni občinski upravni or- 
gan. 

3. člen 
Način izplačevanja nagrad vajen- 

cev pri samostojnih obrtnikih dolo- 
ča Svet za delo skupščine občine Za- 
gorje ob Savi 

4. člen 
Nagrade, določene po prvem čle- 

nu tega odloka, se izplačujejo od 1. 
clfccembr% 1965 dalje. 

5. člen 
Nagradi gre vajencu v času prak- 

tičnega pouka, v času šolskega pouka 
ter med letnim in zimskih dopustom. 

6. člen 
Nagrada, ki je vajencem določena 

po prvem členu tega odloka, ne vpli- 
va na prejemanje otroškega dodatka. 

7. člen 
Razmerje med zneskom nagrade, 

ki se izplačuje vajencem neposred- 
no v gotovini in izplačilo delovne 
organizacije za prehrano, delovno 
obleko, internat itd. se določi: 

1. v prvem učnem latu 1:4 
2. v drugem in tretjem učnem le- 

tu 1:3 

8. člen 
S tem odlokom se razveljavi od- 

lok o nagrajevanju vajencev v obči- 
ni Zagorje ob Savi št. 12-3/62-1 od 
20. 4. 1962 (Glasnik okraja Ljublja- 
na št. 39/62). 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osrrri dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 12-3/62 
Datum; 27. 10. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

562 
Na podlagi 18. in 19. člena zakona 

0..zdravstvenem zavarovanju kmetij- 
skih proizvajalcev (Ur. L LRS, št. 
30/61) in 2. člena zakona za Izvedbo 
odprave okrajev v SR Sloveniji (Ur. 
1. SRS, St. 10/65) ter 120. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je Skup- 
ščina občine Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 27. oktobra 1965 spre- 
jela 

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

vajalcev za leto 1963 \ 

1. člen 
Kmetijski proizvajalci, ki so 

po zakonu o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetijskih proizvajalcev zava- 
rovane osebe, so dolžni 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 7,085 odstotka, posebna pre- 
mija kmetijskih proizvajalcev za 
razširjeno zdravstveno zavarovanj« 
pa 5,791 odstotka od katastrskega 
dohodka za leto 1963. 

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 
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 proračuna občine Za- 
gorje ob Savi se določa na 30 od- 
stotkov kot enotno stopnjo. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi daD 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 420-16/65 
Datum: 27. oktobra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc 1. r. 

VSEBINA 
545 Poročilo o Izidu nadomestnih voli- 

tev za odbornika zbora delovnln 
skupnosti občine Grosuplje v 24. vo- 
lilni enoti 

546 Odlok o spremembi o prispevkih ш 
davkih občanov občine Grosuplje 

547 Odlok o prenosu sredstev sklada za 
zidanje stanovanjskih hlS občine 
Hrastnik v kreditni sklad banke ob- 
čine Hrastnik 

548 Odlok o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih skupSčlne 
občine Hrastnik 

549 Odlok o rokih čiščenja In pregledo- 
vanja kurilnih naprav In dimnih vo- 
dov na območju občine Litija 

550 Odlok o določitvi obrestne mere oo 
sredstev poslovnega sklada občine Li- 
tija 

551 Odlok o ukinitvi občinskega zdrav- stvenega investicijskega sklada za 
območje občine Utlja 

552 Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornike zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Ljubijana-Center » 
12. volilni enoti 

553 Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika zbora delovnih skup- 
nosti skupSčlne občine LJubljana- 
Center v 36. volilni enoti 

554 Odlok o temeljni organizaciji uprave 
Občinske skupščine Ljubijana-Center 

555 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v 33. volilni enoti občinskega zbora 
skupSčlne občine Ljubljana-Slška 

>56 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v 39. volilni enoti občinskega zbora 
skupščine občine Ljubijana-SlSka 

557 Odlok o razpisu nadomestrlh voli- 
tev v 44. volilni enoti zbora ddovnih 
skupnosti skupščine občine Ljublja' 
na-Siška 

558 Odlok o komunalni taksi občine 
Ljubljana-Slška 

559 Odredba ,o obveznem cepljenju ko- 
koši proti kokošji kugi na območju 
občine Ljubljana-Vlč-Rudnlk 

560 Odlok o izdatkih za potne stroške« 
ki se priznavajo med materialne 
stroške občine Ljubljana-Vlč-Rudnu* 

561 Odlok o nagrajevanju vajencev 
občini Zagorje ob Savi 

562 Odlok o določitvi premije kmetijski" 
proizvajalcev In o določitvi dela P" 
spevka, ki ga plača skupščina občin® 
Zagorje ob Savi v sklnrt zdravstvene 
ga zavarovanja kmetijskih proizva 
j al cev za leto 1965 občine Zagorje o" 
Savi 


