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OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

CERKNICA 

563 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

moupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v Socialistični re- 
publiki Sloveniji (Ur. list SRS, št. 
20/65) in 90. člena statuta občine 
Cerknica je Skupščina občine Cerk- 
nica na 8. redni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 8. 
decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o pristojnosti samoupravnih organov 

v upravnih organih 
občine Cerknica 

1. člen 
Delovni ljudje v upravnih orga- 

nih občinske skupščine uresničujejo 
samoupravljanje v skladu z določ- 
bami tega odloka, zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v uprav- 
nih organih v SR Sloveniji, temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih 
in v skladu z določbami drugih za- 
konov, ki urejajo vprašanja s po- 
dročja notranjih odnosov v uprav- 
nih organih. 

2. člen 
Upravni organi občipske skupšči- 

ne veljajo glede samoupravljanja v 
smislu 59. člena zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v uprav- 
nih organih SR Slovenije za en sam 
organ, če za posamezne! organe ni z 
zakonom drugače določeno. 

3. člen 
Pravico samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v upravnih or- 
ganih občinske skupščine s samo- 
stojnim odločanjem, z odločanjem v 
soglasju s predstojnikom organa ter 
s tem, da dajejo predstojniku mne- 
nja in predloge glede vprašanj s 
področja notranjih odnosov v organu. 

4. člen 
Pravice predstojnika upravnih or- 

ganov občinske skupščine v zvezi 
z uresničevanjem samoupravljanja 
delovnih ljudi v teh organih izvršuje 
tajnik občinske skupščine. 

5. člen 
Delovni ljudje v občinskem 

Upravnem organu samostojno: 
— odločajo o uporabi sredstev skup- 

ne potrošnje; 
— volijo in odpoklicujejo člane sve- 

ta delovne skupnosti; 
—- dajejo svetu delovne skupnosti 

smernice za delo; 
— sklepajo o poročilih sveta delov- 

ne skupnosti; 
—- odločajo o drugih vprašanjih s 

področja notranjih odnosov v or- 
ganu, kadar je to z zakonom tako 
določeno. 

в. člen 
Delovni ljudje v občinskem uprav- 

nem organu v soglasju s predstav- 
nikom: 
— sprejemajo splošne predpise o no- 

tranji organizaciji in sistemati- 
zaciji delovnih mest, o delovnih 
razmerjih, delitvi sredstev uprav- 
nega organa in osebnih dohodkih 
ter druge splošne akte, s katerimi 
se urejajo notranji odnosi v or- 
ganu; 

— sprejemajo finančni načrt in za- 
ključni račun organa; 

— skrbijo za strokovno izobraževa- 
nje delavcev in zboljšanje orga- 
nizacije dela ter delovnih pogo- 
jev; 

— odločajo o drugih vprašanjih s 
področja notranjih odnosov, ka- 
dar je to z zakonom tako dolo- 
čeno. 

7. člen 
Delovni ljudje daj.ejo predstojni- 

ku mnenja in predloge: 
— o osnutku programa dela organa; 
— o vseh drugih vprašanjih s po- 

dročja notranjih odnosov, ki niso 
zajeta med vprašanji, o katerih 
delovni ljudje odločajo samostoj- 
no ali v soglasju s predstojni- 
kom 

8. člen 
Predstojnik organa je osebno od- 

govoren občinski skupščini za celot- 
no poslovanje organa ter za zako- 
nito, pravočasno, smotrno in učinko- 
vito izvajanje nalog. 

Vse naloge, ki so dane v izključno 
pristojnost delovnih skupnosti ozi- 
roma naloge, za katere ni določeno, 
da jih opravlja v soglasju z delovni- 
mi ljudmi organa, opravlja predstoj- 
nik organa samostojno. 

9. člen 
V primeru, ko delovna skupnost 

oziroma svet delovne skupnosti od- 
loča v soglasju s predstojnikom in 
se tako soglasje ne doseže, se za- 
deva predloži v osmih dneh svetu 
skupščine za splošno upravo in no- 
tranje zadeve, da o spornem vpraša- 
nju dokončno odloči. 

10. Člen 
Predstojnik organa zadrži izvrši- 

tev akta delovne skupnosti oziroma 
sveta delovne skupnosti, ki ga ta 
samostojno sprejema, če misli, da je 
v nasprotju z zakonom ali s sploš- 
nim družbenim interesom. 

V primeru iz prejšnjega odstav- 
ka mora predstojnik o svojem ukre- 
pu takoj obvestiti svet za splošno 
upravo in notranje zadeve, odločitev 
predstojnika organa. 

11. Člen 
Pristojni svet mora v primerih 

iz 9. člena in drugega odstavka 10. 
člena tega odloka odločiti najkasne- 
je v petnajstih dneh od dneva, ko 
mu Je zadeva predložena v odloča- 
nje. 

12. Člen 
V primerih, ki so navedeni т 0. 

in 10. členu tega odloka in če gre 
za neodložljivo zadevo, velja do od- 
ločitve sveta za splošno upravo in 
notranje zadeve odločitev predstoj- 
nika organa. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 1/1-021-4/65 
Datum: 8/12-1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, L r. 

564 
Na podlagi 2. člena Zakona o pre- 

nehanju veljavnosti zakona o finan- 
siranju gradnje stanovanj (Uradni 
list SFRJ, št. 34/65) in na podlagi 
90. člena statuta občine Cerknica, 
Sta občinski zbor in zbor delovnih 
skupnosti Skupščine občine Cerkni- 
ca na seji dne 8. decembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o prenosu sredstev sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš občine Cerknica v 
kreditni sklad Komunalne banke 

Ljubljana 

1. člen 
Denarna sredstva sklada za zi- 

danje stanovanjskih hiš občine 
Cerknica ter na kredit dana sred- 
stva tega sklada se prenesejo v kre- 
ditni sklad Komunalne banke Ljub- 
ljana po stanju 31/12-1965. 

2. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 1/1-402-37/65 
Datum: 8/12-1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

565 
Na podlagi 90. člena statuta ob- 

čine Cerknica v zvezi s 108. členom 
ustave SR Slovenije je Skupščina 
občine Cerknica na a skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 8. decembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o izdatkih za potne in drage stroške, 
ki se priznavajo občinskim organom 

med materialne stroške 

1. člen 
Za povračilo stroškov za službeno 

potovanje, selitvenih stroškov, stro- 
škov za ločeno življenje in kilome- 

trino se priznavajo organom oMlne 
Cerknica med materialne etroške Iz- 
datki, določeni r pravilniku organa, 
najvišji zneski In pogojd za prizna- 
vanj« povračli« pa so določeni т 
tem znesku. 

Ta odlok se nanaša tudi na o^ 
gane In organizacije, ti opravljajo 
za občino pomembne zadeve, za ka- 
tere se skladno s posebnim zakonom 
uporabljajo določbe temeljnega za- 
kona o sredstvih za delo upravnih 
organov, Ce ne določa poseben za- 
kon kal drugega. 

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

2. člen 
Povračilo stroškov za službeno po- 

tovanje, ki se priznavajo med ma- 
terialne stroške, obsegajo povračilo 
za hrano in prenočišče (v nadaljnjem 
besedilu: dnevnica) in povračilo za 
osebni prevoz delavca. 

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

3. člen 
Za dnevnice delavca, ki ga na- 

poti na službeno potovanje, se pri- 
znava organu med materialne stro- 
ške znesek največ 4.000 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 služ- 
benih opravkov, od trajanja službe- 
nega potovanja in od drugih pogo- 
jev v zvezi z opravki. 

4. člen 
Dhevnica 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 popoči med 
22. In 6. uro, sicer pa se delavcu 
zniža dnevnica za 30 odstotkov. 

2. pol dnevnice za ostanek časa od 
8 do 12 ur oziroma 6 do 8 ur, če 
je delavec potoval ponoči med 22. 
in 6. uro ter za službeno potova- 
nje, ki traja skupaj nad 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 po- 
gojih, kot je določeno v njegovem 
pravilniku, vendar največ 4.000 di- 
narjev na dan za dneve, ki jih de- 
lavec prebije na službenem potova- 
nju. 
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5. člen 
Za osebni prevoz delavca na služ- 

benem potovanju se priznavajo or- 
ganu med materialne stroške zne- 
ski, ki so predpisani v potniški ta- 
rifi, in sicer za prevoz po najkraj- 
ši 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 službe- 
no potovapje 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 osebnim avtomobilom, 25 di- 
narjev za prevoženi kilometer z mo- 
tornim kolesom in 18 dinarjev za 
prevoženi kilometer z dvokolesom. 

j 6. člen 
Stroški prevoza na delo in z dela, 

ki presćgajo 1.500 dinarjev na me- 
sec na posameznega delavca, se pri- 
znavaju organu med materialne stro_ 
4ke v višini in ob pogojih, ki jih 
predpisuje pravilnik organa. 

[1 7. člen 
Za povračilo stroškov za ločeno 

IBvljenje se priznavajo organu med 
, materialne stroške izdatki, ki so do- 
. ločeni v njegovem pravilniku, ven- 
.Mar največ 30.000 dinarjev. 

Za ločeno živiipnje po tem odlo- 
ku se Šteje, če delavec, ki preživ- 
Д1а družino, v novem kraju zapo- 
slitve ni mogel dobiti stanovanja za- 
se a za svojo družino. 

8. člen 
Povračilo iz prejšnjega člena te- 

'Ka odloka se prizna organu med 
materialne stroške, ko se delavec 
Klasi na delo, pa do preteka mese- 
ea, v katerem je delavcu dodeljeno 
irseljivo stanovanje. 

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

9. člen 
Organu se med materialne stroške 

priznavajo izdatki za povračilo selit- 
venih stroškov. 

1 za deiavca, ki je pri njem spre- 
jet na delo izven njegovega stalne- 
ga bivališča in izven stalnega prebi- 
vališča svoje družine; 

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

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

4 m družino umrlega delavca, če 
se preseli v drug kraj. 

PovrHčilo po 3 in 4, točki prejš- 
njega o isiavka se prizna organu med 
maiennine stroške, če se delavec 
preseli v enem letu, ko je bil zara- 
di upokontve razrešen, oziroma Ce se 
družin., preseli v enem letu od de- 
lavčeve smrti. 

10. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se pu/.na organu med materialne 
stroške, je enako dejanskim stro- 
škom ^a parkiranje, za prevoz po- 
hištva in stroškov za prevoz, za pre- 
nočišče in hrano delavca in njego- 
vih družinskih članov ob selitvi. 

Na relacijah, ha katerih je jav- 
ni promet, se priznajo organu izdat- 
ki za povračilo za prevoz pohištva 

med materialne stroške po najnižji 
tarifi, ki je predpisana za prevoz z 
železnico ali z ladjo. 

11. člen 
Izdatki za prevoz iz dnevnice de- 

lavca in njeggvih družinskih članov 
pri selitvi se priznavajo organu med 
materialne stroške v višini in ob 
pogojih, kot je predpisano za služ- 
bena potovanja delavca, pri tem se 
prizna za družinske člane 50 odstot- 
kov dnevnice, ki se prizna delavcu. 

Z družinskimi člani so mišljene 
Po 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. januarja 1966, se 
priznavajo organu povračila po tem 
odloku med materialne stroške v vi- 
šini in ob pogojih, kot to določajo 
predpisi na dan uveljavitve tega od- 
loka. 

13. člen 
Komisija za volitve In imeno- 

vanja skupščine občine je poobla- 
ščena, da določi poleg nagrad in- 
ostalih nadomestil tudi višino povra- 
čil za potne in druge stroške odbor- 
nikom skupščine občine in ostalim 
članom skupščinskih organov, ki 
opravljajo določene naloge po nalo- 
gu skupščine in njenih organov. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. i 
St.: 1/1-114-60/65 
Datum: 8. 12. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc KitvSIč, 1. r. 

566 
Na osnovi 25. člena zakona o so- 

diščih splošne pristojnosti (Ur. list 
SRS, St. 20/65) in na osnovi 90. čle- 
na statuta občine Cerknica je skup- 
ščina občine Cerknica na svoji 8. 
redni seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 8. decem- 
bra 1965 sprejela 

ODLOK 
o povračilu potnih stroškov, izgub- 
ljenega zaslužka in o nagradah sod- 
nikom porotnikom Občinskega so- 

dišča na Rakeku. 

1. člen 
Potni stroški obsegajo prevoze z 

avtobusom od kraja bivališča sodni- 
ka porotnika, do kraja, kjer se je 
opravilo uradno dejanje. 

2. člen 
Sodniki porotniki, ki so v delov- 

nem razmerju, imajo pravico do na- 
domestila izgubljenega osebnega do- 
hodka za čas, ko opravljajo porot- 
niško dolžnost. 

Povračilo za izgubljen zaslužek 
se sodniku porotniku, ki je v red- 
nem delovnem razmerju, izplača, ko 
predloži potrdilo delovne organiza- 
cije o višini osebnega dohodka. 

3. člen 
Kmetje, obrtniki in osebe drugih 

samostojnih poklicev imajo prav ta- 
ko pravico do povračila izgubljenega 
zaslužka, ko opravljajo dolžnost sod. 
nika porotnika. 

Popračilo ne more biti manjše od 
1.000 dinarjev in ne večje od 4.000 
dinarjev na posamezni delovni dan, 
upoštevajoč čas in poklic sodnika 
porotnika. 

4. člen 
Za opravljanje dolžnosti so sod- 

niki porotniki upravičeni do nagra- 
de v znesku od 700 do 2.500 dinar- 
jev. Višina nagrade je odvisna od 
časa, ki ga je sodnik porotnik pora- 
bil za opravljanje te dolžnosti. 

5. člen 
Nagrada sodnikom^ porotnikom in 

povračilo izgubljenega zaslužka kme- 
tom, obrtnikom in delavcem drugih 
samostojnih poklitev, se izplača pra- 
viloma takoj po končanem delu. 

6. člen 
Odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St.: 1/1-74-1/65 
Datum: 8. 12. 1965 , 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

567 
Na podlagi 17. člena Zakona o 

narodni obrambi (Uradni list SFRJ, 
št. 32/65), 237. in 307. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina obči- 
ne Hrastnik na seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti, dne 
27, 11. 1965 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sveta za narodno 

obrambo 

1. člen 
Skupščina občine Hrastnik usta- 

novi svet za narodno obrambo (v 
nadaljnjem besedilu: »svet«). 

2. člen 
Naloga sveta je, da vodi priprave 

za obrambo dežele in skrbi za ne- 
posredno izvrševanje določenih za- 
dev in ukrepov s področja narod- 
ne obrambe, odgovoren pa je tudi 
za: 

a) izvajanje navodil In priporo- 
čil pristojnih vodstvenih in uprav- 
nih organov za narodno obrambo; 

b) obrambne priprave civilnega 
sektorja na območju občine; 

c) vsa opravila v zvezi z voja- 
ško mobilizacijo. 

Usklajuje delo organov državne 
uprave, gospodarskih in družbenih 
organizacij, javnih služb in drugih 
organov in zavodov s področja 
obrambnih priprav na območju ob- 
čine. 

3. člen 
Svet sestavljajo; predsednik, taj- 

nik in 9 članov. 
Predsednik skupščine občine 

Hrastnik je hkrati predsednik sve- 
ta, tajnik sveta pa predstojnik 
upravnega organa za narodno ob- 
rambo. 

4. člen 
Člane sveta imenuje občinski od- 

bor izmed svojih članov in drugih 

oseb. Člani sveta so tudi vojaške 
osebe, ki jih predlaga pristojni vo- 
jaški organ. 

5. člen 
Za zadeve, ki se nanašajo na or- 

ganizacijo in delo sveta in niso do- 
ločene s tem odlokom, se uporablja- 
jo določila statuta občine Hrastnik. 

6. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha z delom komisija za 
narodno obrambo pri skupščini ob- 
čine Hrastnik. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St.: 021-9/65-1 
Datum: 27. 11. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

568 
Na podlagi 2. člena Zakona o na- 

grajevanju vajencev (Uradni list 
SRS, št. 29/65) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
27. 11. 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi najnižjih nagrad vajencev 
v gospodarstvu za območje občine 

Hrastnik 

1. člen 
S tem odlokom so določene naj- 

nižje mesečne nagrade vajencev v 
gospodarstvu za čas njihovega uče- 
nja na območju občine Hrastnik. 

2. člen 
Minimalna mesečna nagrada va- 

jencev v gospodarskih organizacijah 
in pri zasebnih obrtnikih ne sme 
biti nižja kot: 

prvo leto učenja 12.000 din 
drugo leto učenja 16.000 din in 
tretje leto učenja 24.000 din. 

Višina mesečne nagrade, ki ne mo- 
re biti nižja od nagrade, ki je do- 
ločena s tem odlokom, določi vsaka 
posamezna delovna organizacija 9 
svojim pravilnikom. 

3. člen 
Samostojni obrtniki morajo pla- 

čevati vajencem nagrade najmanj v 
višini povprečnega zneska nagradei 
ki jih plačujejo družbene obrtne or- 
ganizacije na območju občane Hrast- 
nik. Ta znesek ugotovi pristojni ob- 
činski upravni organ. 

Način plačevanja nagrad vajen- 
cem samostojnih obrtnikov določi 
pristojni svet skupščine občine 
Hrastnik. 

4. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega od- 

loka opravlja referent za delo in de- 
lovno razmerje pri skupščini občin® 
Hrastnik. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni P0 

objavi v »Glasniku«, v 2. členu do- 
ločene vajenske nagrade pa se izpla' 
čujejo od 1. 1. 1966. 

St.: 113-1/63-1 
Datum: 27. 11. 1965 

Predsednik ^ 
skupščine občine Hrastni" 

Milan Babič, 1. r. 
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OBČINA litija 

569 
Na podlagi 162. člena statuta ob- 

fine Litijsl je skupščina občine Li- 
tija na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 2. de- 
cembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o družbeni 

' pomoči 

1. člen 
V 7. členu Odloka o družbeni po- 

noči (»Glasnik« št. 36/65), se doda 
2. točka, ki se glasi; 

»Stalna socialna podpora se iz- 
jemoma lahko dodeli tudi do 25.000 
dinarjev. ^ 

Ta izjema pa je dovoljena samo 
Pri tistih upravičencih, ki so se pre- 
življali izključno iz dohodkov kme- 
tijstva in jim je bila zemlja v aron- 
dacijskem postopku odkupljena, 
sredstva pa vplačana v proračun ob- 
čine.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

St.: 010-33/63-1/1 
Datum: 2. 12. 1965 

Predsednik občinske skupščine: 
Stane Pungerčar, 1. r. 

570 
Na podlagi 3. člena temeljnega 

, zakona o ugotovitvah vrednosti sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in poslov- 
nih prostorov (Ur. 1. SFRJ. št. 34- 
~608/65) in 162. člena statuta občine 
Litija, je skupščina občine Litija na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 2. decembra 
1965 sprejela 

ODLOK 
0 popisu stanovanjskih hiš, stano- 
vanj in poslovnih prostorov ter o 
Postopku in metodah га ugotavljanje 

njihove vrednosti. 

1. člen 
Na območju občine Litija se iz- 

vede popis stanovanjskih hiš, sta- 
novanj in poslovnih prostorov ter 
Ponovna ugotovitev njihove vredno- 
sti po merilih in postopku, ki jih 
določa ta odlok. 

2. člen 
Popis in ponovna ugotovitev vred- 

nosti stanovanjskih hiš, sitanovanj in 
Poslovnih prostorov, ki se oddajajo 
v najem, zgrajenih do 31. decembra 
1964, se opravi po njihovem -stanju 
Па dan 1. avgusta 1965. 

3. člen 
Za merila za ugotovitev vrednosti 

stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov se določaj®: 

— vrsta in kakovost konstrukcije 
Zgradbe; 

— funkcionalnost stanovanja ali 
Poslovnega prostora; 

— opremljenost stanovanja ali 
Poslovnega prostora; 

— položaj stanovanja oziroma 
Poslovnega prostora v zgradbi; 

— starost in obrabljenost zgradbe 

4. člen 
Vrednost stanovanja oziroma po- 

slovnega prostora se ugotovi z oce- 
nitvijo elementov iz 3. člena tega 

odloka na podlagi točkovanja; toč- 
kovanje se opravi po načinu, kd je 
objavljen v »Priročniku za popis 
stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov ter za ugotavlja- 
nje njihove vrednosti« (v nadalnjem 
besedilu: priročnik). 

Vrednost stanovanja se ugotovi 
za stanovanje kot gradbeno celoto, 
ne glede na število koristnikov, ki 
ga uporabljajo. 

Vrednost poslovnega prostora se 
ugotovi za poslovni prostor kot 
funkcionalno celoto. 

5. člen 
Vrednost stanovanja oziroma po- 

slovnega prostora se izračuna tako, 
da se pomnoži število kvadratnih 
metrov uporabne tlorisne površine 
stanovanja oziroma poslovnega pro- 
stora s seštevkom točk, ki ustrezajo 
temu stanovanju, in z valorizacijsko 
vrednostjo ene točke. 

Za uporabo tlorisne površine sta- 
novanja se šteje čisla tlorisna po- 
vršina sob, predsob, hodnikov v sta- 
novanju, kuhinje, kopalnice, shram- 
be in drugih zaprtih prostorov sta- 
novanja. 

Za uporabo tlorisne površine po- 
slovnega prostora se šteje čista tlo- 
risna površina poslovnega prostora 
in vseh prostorov, ki tvorijo funkci- 
onalno celoto s poslovnim prostorom. 

6. člen 
Valorizacijska vrednost ene toč- 

ke znaša za območje občine 800 din, 
glede na povprečno kalkulativno 
gradbeno ceno za kvadratni meter 
uporabne stanovanjske površine, ozi- 
roma poslovnega prostora v decem- 
bru 1964. 

7. člen 
Kalkulativna gradbena cena po 

določbah tega odloka vsebuje: , 
1. stroške za gradbena, obrtniška 

in instalacijska dela po investicijski 
tehnični dokumentaciji; 

2. stroške za izdelavo investicijske 
tehnične dokumentacije, vključno 
stroške za nadzorstvo nad Izvaja- 
njem del, stroške za priključke sta- 
novanjske hiše na sekundarno ko- 
munalno omrežje, stroške za zuna- 
njo . ureditev funkcionalnega zem- 
ljišča stanovanjske hiše pziroma po- 
slovnih prostorov, plačilo taks in 
stroškov v zvezi s pregledom in odo- 
britvijo investicijske tehnične doku- 
mentacije in s pregledom dokončane 
stanovanjske hiše ter stroške za ure- 
janje mestnega zemljišča in odškod- 
nino za dodeljeno zemljiške. 

Stroški iz 2. točke ne smejo pre- 
segati 10 odstotkov od stroškov iz 1. 
točke. 

8. člen 
Vrednost stanovanjske hiše se 

ugotovi tako, da se po merilih iz 3. 
člena tega odloka ugotovljene vred- 
nosti vseh stanovanj in poslovnih 
prostorov, ki se nahajajo v zgradbi, 
seštejejo. 

9. člen 
Organizacija, ki ugotavlja vred- 

nost stanovanj po sistemu točkova- 
nja, izvrši točkovanje stanovanj na 
naslednji način; 

1. za stanovanja, ki so bila valo- 
rizirana s stanjem na dan 31. decem- 
bra 1959 po pravilniku o ugotovitvi 
vrednosti stanovanja (Ur. 1. FLRJ, 
št. 48/59), se upošteva že izvršeno 
točkovanje, ki se popravi' v skladu 
z navodili v priročniku. Pri tem je 
treba izvršiti tudi strokovno revizi- 
jo pravilnosti prvotnega točkovanja; 

2. za stanovanja, ki so bila vse- 
ljena po 1. januarju 1960 in ža po- 

slovne prostore se izvrši točkovanje 
v skladu z navodili v priročniku. 

10. člen 
Ob priliki ugotavljanja vrednosti 

stanovanj iz 1. točke 9. člena tega 
odloka se morajo upoštevati tudi vse 
spremembe, ki So nastale po izvrše- 
ni valorizaciji na dan 31. decembra 
1959 in ki vplivajo na vrednost sta- 
novanja (dodatna opremljenost sta- 
novanja, rekonstrukcija, sprememba 
namembnosti prostorov in podobno). 
Pri tem se ne upoštevaja^tiste spre- 
membe, ki jih je izvršil stanovalec 
na lastne stroške. 

11. člen 
Organu, ki opravlja popis in re- 

valorizacijo po nalogu organizacije, 
ki je pooblaščena za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj, morajo stano- 
valci oziroma najemniki poslovnih 
prostorov dovoliti vstop v stanova- 
nje oziroma v poslovni prostor. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St.; 010-20/65-1/1 
Datum; 2. 12. 1965 

Predsednik občinske skupščine; 
Stane Pungerčar, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

571 
Na podlagi 94. člena Zakona o vo- 

litvah, odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Ur. 1. SRS, it. 11/ 
/63) daje občinska volilna komisija 
Ljubljana-Bežigrad 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev v ob- 
činsko skupščino občine Ljubljana- 
Bežigrad, ki so bile dne 23. 11. 1965. 

ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI: 

a c3 o 
o c 

>" 

C И 
Ai-o 
£3 5 C r « 

13 MIHOVEC Milena 
BATAGELJ Emil 

aj " 
г;ш 

157 
191 

оД£ 
2*> « 
jgCM 

Za odbornika je bil izvoljen BA- 
TAGELJ Emil. 

Občinska volilna komisija 
Ljubljana-Bežigrad 

Predsednik: Andrej Jarc, 1. r. 
Tajnik; Franc Mekinda, i. r. , 
Član; Julij Kutin, i. r. > 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

572 
Na podlagi 6. in 7. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o obrestih od gospodarskih skla- 
dov (Ur. 1. SFRJ, št. 15 /65 in 35/65), 
in 120. čl. statuta občine Zagorje ob 

Savd je Skupščina občine Zagorje ob 
Savi na sejd občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 23. av- 
gusta 1965 sprejela 

ODLOK 
o plačevanju obresti poslovnega 
sklada gostinskih In komunalnih ge- 
spodarskih organizacij na območju 

občine Zagorje ob Savi. 

1. člen 
Obrestna mera na sredstva po- 

slovnega sklada gostinskih in komu- 
nalnih gospodarskih organizacij na 
območju občine Zagorje ob Savi zna- 
ša 2 odstotka. 

2. člen 
Storitvena obrt je oproščena pla- 

čila od poslovnega sklada. 

3. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

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

St.; 420-12/65 
Datum; 23. 8. 1965 

Predsednik skupščine občine 
Zogorje ob Savi 

Dušan Koienc, I. r, 

573 
Na podlagi 120. člena statuta ob- 

čine Zagorje ob Savi in v zvezi z 
108. členom Ustave SR Slovenije je 
skupščina občine -Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 25. novem- 
bra 1965 sprejela 

ODLOK 
o izdatkih za potne in druge stro- 
ške, ki se priznavajo organom skup- 

ščine med materialne stroške. 

1. člen 
Odbornikom občinske skupščine 

Zagorje ob Savi in članom svetov ter 
komisij občinske skupščine pripada 
za službena potovanja in delo po na- 
logu občinske skupščine poleg stro- 
škov za osebni prevoz z javnim pro- 
metnim- sredstvom še dnevnica, ki 
je določena v tem odloku. 

2. člen 
Za povračilo stroškov za službena 

potovanja, selitvenih stroškov in pa 
stroškov za ločeno življenje se de- 
lovnim ljudem uprave skupščine ob- 
čine Zagorje ob Savi, organom in. 
organizacijam, ki opravljajo za ob- 
čino pomembne zadeve, za Jcatere 
se skladno s posebnim zakonom upo- 
rabljajo določbe temeljnega zakona 
o sredstvih za delo upravnih orga- 
nov, prizna med materialne stroške. 
Izdatki, določeni v pravilniku, naj- 
višji zneski in pogoji za priznavanje, 
pa so določeni v tem odloku. 

Ce povračilo presega zneeek, ki 
se priznava med materialne stroške, 
gre na račun sredstev za osebne do- 
hodke. 

3. člen 
S službenim potovanjem je po 

tem odloku mišljeno potovanje, na 
katero se napoti delavec, odbornik 
občinske skupščine, član sveta, ko- 
misije, da opravi po nalogu skup- 
ščine in pristojnega starešine dolo- 
čen službeni opravek zunaj kraja 
redne zaposlitve, če ima s takim po- 
tovanjem posebne stroške. 
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Izdatki za povračilo stroškov za 
službeno potovanje, ki se priznavajo 
med materialne stroške, obsegajo 
povratilo za hrano in prenočišče' (v 
nadaljnjem besedilu: dnevnica) in 
povračilo za osebni prevoz delavca. 

4. člen 
Odbornikom, članom svetov in 

komisije se za odrejeno službeno po- 
tovanje prizna dnevnica v znesku 
do 5.000 din * 

Osabam iz 1. odstavka tega člena 
se izplača izguba osebnega dohodka 
za čas, ko So opravljali svoje funk- 
cije v viSini, ki je izkazana v vsako, 
kratnem potrdilu njihove delovne 
organizacije. Osebam, ki niso v de- 
lovnem razmerju se izplačuje nado- 
mestilo za izgubo v višini din 1500. 

У 5. člen 
Za dnevnice delavca, ki so ga na- 

potili na službeno potovanje, se pri- 
zna organu med materialne stroške 
znesek največ 5.000 atfn. 

Višino dnevnice določi organ 3 
pravilnikom in je odvisna od vrste 
In zahtevnosti dela na delovnem me- 
stu, od stroškov za prenočišče -In 
hrano v zvezi z izvrševanjem služ- 
benih opravkov, od trajanja službe- 
nega potovanja in drugih pogojev 
v zvezi z opravki. 

6. 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 prebije delavec na služ- 
benem potovanju, in za ostanek časa 
nad 12 ur, če je delavec potoval po- 
noči med 22. in 6. uro, sicer se de- 
lavcu dnevnica zniža za 30 odstot- 
kov. 

2. Pol dnevnice — za ostanek ča- 
■a od 8 do 12 ur; če je delavec ta 
čas potoval ponoči med 22. in 6. uro 
pa za ostanek časa od 6 do 8 ur ter 
za službeno potovanje, ki traja sku- 
paj 8 do 12 ur. 

7. člen 
Za osebni prevoz delavca na služ- 

benem potovanju se priznavajo or- 
ganu med materialne stroške zne- 
eki, ki so predpisani v potniški ta- 
rifi, in sicer za prevoz po najkraj- 
fc poti In za prevozno sredstvo, s 
katerim delavec potuje. Vrsta in raz- 
red prevoznega sredstva, s katerim 

sme delavec potovati' na službenem 
potovanju, ter druge pogoje določi 
organ v pravilniku. 

Ce se, delavec uprave napoti na 
službno potovanje v kraj, kamor 
ne vodijo javna prometna sredstva, 
ali' z njimi zaradi nujnosti opravka 
ne more potovati, se priznava med 
materialne stroške za osebni prevoz 
največ do 50 din za vsak prevoženi 
kilometer z motornim vozilom. 

8. člen 
StroSld za prevoz na delo in Iz 

dela, Id presegajo din 1.500 za po- 
sameznega delavca, se priznajo or- 
ganu med materialne stroške v vi- 
šini in ob pogojih, kot je to pred- 
pisano v njegovem pravilniku. 

9. člen 
Za povračilo stroškov za ločeno 

življenje se priznavajo organu med 
materialne stroške izdatki, ki so do- 
ločeni v njegovem pravilniku, ven- 
dar največ 25.000 din. 

Za ločeno življenje po tem od- 
loku se šteje, če delavec, Id preživ- 
lja družino, v novem kraju zaposlit- 
ve m mogel dobiti stanovanja zase 
in za svojo družino. 

10. člen 
Povračilo iz prejšnjga člena tega 

odloka se priznava organu med ma- 
terialne stroške od dneva, ko se de- 
lavec zglasi na delo, pa do preteka 
meseca, v katerem je delavcu dode- 
ljeno vseljivo stanovanje. 

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

11. člen 
Organu se med materialne stro- 

ške- priznavajo izdatki za povračilo 
eelitvenih stroškov. 

1. Za delavCa, ki je pri njem 
sprejet na delo v kraju izven nje- 
govega stalnega prebivališča in izven 
stalnega prebivališča njegove dru- 
žine. 

2. Za delavca, ki je razporejen na 
delo v drugi kraj. 

3. Za delavca, ki mu zaradi upo- 
kojitve preneha delovno razmerje In 
se preseli v drugi kraj. 

4. Za družino umrlega delavca, če 
se preseli v drugi 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, 
oziroma če se družina presoli v enem 
letu od delavčeve smrti. 

12. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se prizna organu med materialne 
stroške, je enako dejanskim stro- 
škom za pakiranje, za prevoz po- 
hištva in stroškov za prevoz, za pre- 
nočišče in hrano delavca in njego- 
vih družinskih članov ob selitvi. 

Na relacijah, na katerih je jav- 
ni promet, se priznavajo organu iz- 
datki za povračilo za prevoz pohi- 
štva med materialne stroške po naj- 
nižji tarifi. 

13. člen 
Izdatki za povračilo za prevoz in 

dnevnice delavca in njegovih dru- 
žinskih članov pri selitvi se prizna- 
jo organu med materialne stroške v 
višini in ob pogojih, kot je to pred- 
pisano za službeno potovanje delav- 
ca; pri tem se prizna za družinske 
člane 50-odstotna dnevnica, Id se 
prizna za delavca. 

Z družinskimi člani so mišljene 
po tem odloku osebe, za katere Ima 
delavec kot zavarovanec po veljav- 
nih predpisih pravico do zdravstve- 
nega zavarovanja. 

14. člen 
Komisija za volitve in imenova- 

nja skupščine občine je pooblaščena, 
da določi poleg nagrad in ostalih 
persorialno kadrovskih vprašanj tudi 
višino povračila za prevoz z lastnim 
osebnim prevoznim sredstvom (kilo- 
metrino) odbornikom skupščine ob- 
čine in ostalim članom skupščinskih 
organov, ki opravljajo določene na- 
loge po nalogu skupščine. 

Komisija za volitve in imenova- 
nje skupščine občine je pooblaščena, 
da določi tudi višino nagrade stro- 
kovnim komisijam pri opravljanju 
njihovih nalog. 

15. člen 
Dokler ne predpdše upravni organ 

pravilnika, najdalj pa do 1. 1. 1966, 
se priznavajo organu povračila po 
tem odlok|i med materialne stroške 
v višini in ob pogojih, kot to dolo- 

olasni* 

čajo predpisi na dan uveljavitve te* 
ga odloka. 

16. člen 
S tem odlokom se razveljavi^ 

odlok o povračilu stroškov za slui" 
beno potovanje, nadomestitev oseb' 
nega dohodka odbornikom, član«*0 

svetov in komisij skupščine občin" 
Zagorje ob Savi (Glasnik, uradJ" 
vestnik okraja Ljubljana, št. 82/63). 
odlok o spremembi odloka o dnevni' 
cah, nadomestilu za ločeno življenj* 
in kilometrini uslužbencev orgao8 

občinskega ljudskega odbora ZagoT" 
je ob Savi (Glasnik 65/63) ter odW» 
o dnevnicah, nadomestilu za ločen" 
življenje in kilometrini uslužbence* 
organa občinskega ljudskega odbor* 
Zagorje ob Savi (Glasnik, št. 77/61)* 

17. člen 
Ta odlok začne veljati osmi d3® 

po objavi v »Glasniku«. 

St.: 114-2/65 
Datum: 25. 11. 1965 

Predsednik skupščine obfiU1® 
Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, L r. 

VSEBINA 
563 Odlok o pristojnosti sainoupravr1^ 

organov v upravnih organih obči11 

Cerknica 
Stil Odlok o prenosu sredstev sklada ^ 

zidanje stanovanjskih hit obči®' 
Cerknica v kreditni sklad komunalo* 
banke Ljubljana občine Cerknica 

585 Odlok o Izdatkih za potne In drUe: 
stroške, kl se priznavajo občlnsld® 
organom med materialne stroške 0 

čine Cerknica 
>66 Odlok o povračilu potnih stroškov, 

gubljenega zaslužka In o nagrad*® 
sodnikom-porotnlkom občinskega ^ 
dlšča na Kakcku občine Ccrknloa . 

567 Odlok o ustanovitvi sveta za narodi" 
obrambo občine Hrastnik i 

5co Odlok o določitvi najnlijlh nagrJJ" 
vajencev v gospodarstvu za obmo« 
občine Hrastnik 

569 Odlok o dopolnitvi odloka o ЛгиО,е' 
ni pomoči občine Litija . 

570 Odlok o popisu stanovanjskih 
stanovanj In poslovnih prostorov trf 
o postopku in metodah za ugotavU' 
nje njihove vrednosti občine Litija^ 

571 Poročilo o izidu nadomestnih volltrT 
v občinsko skupščino občine L.JU~ 
Ijana-Bežlgrad 

572 Odlok o plačevanju obresti poelovnjC 
ga sklada goetlnskih in komunaUJJ' 
gospudaraklh organizacij na obmo« 
občine Zagorje ob Savi 

573 Odlok o Izdatkih za potne in drf*, 
stroške, kl se priznavajo organo" 
skupščine med matej-lalne »trosi' 
občine Zagorje ob Savi 

/ 


