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OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

CERKNICA 

574 
Na podlagi 90. člena statuta ob- 

čine Cerknica je skupščina občine 
Cerknica na 8, redni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
flne 8. decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
® spremembi in dopolnitvi odloka 

o organizaciji upravnih organov 
skupščine občine Cerknica 

1. člen 
Upravo skupščine občine Cerk- 

va sestavljajo; temeljni upravni 
0rgani, posebni in drugi upravni or- 
Sani; 

Temeljni upkavni organi so: 
1. Oddelek za gospodarstvo in fi- 

lance 
2. Oddelek za splošne zadeve, in 

"ružbene službe 
3. Oddelek za notranje zadeve 
4. Odsek za narodfio obrambo 

posebni upravni organi; 
1. Katastrski urad 
2. Krajevni urad Nova vaš 
3. Krajevni urad Stari trg 

DRUGI ORGANI: 
1. Sodnik za prekrške 

2. člen 
Notranje organizacijske enote« 

"Pravnih organov občinske skupšči- 
ne so; 

V oddelku za gospodarstvo in fi- 
^ance 

1. Odsek za inšpekcijske službe 
2. Referat za proračun, plan in 

^alize 
3. Uprava za dohodke 

. V oddelku za splošne zadeve in 
4ružbene službe 

1. Referat za personalo, kadrov- 
*0 in OMT službo 

2. Referat za premoženjsko prav- 
e zadeve 

3. Referat za zadeve borcev NOV 
lr> VVI 

4. Referat za socialno varstvo in 
^favstvo 

5. Referat za delo 
6. Glavna in sprejemna pisarna 
V oddelku za notranje zadeve In 

pseku za narodno obrambo ni no- 
.fanjih organizacijskih enot, če ni 

drugimi predpisi drugače določeno. 

3. člen 
. 2 dnem uveljavitve tega odloka 
^neha veljati odlok o notranji or- 
J^izaciji upravnih organov občin- 
/ре8а ljudskega odbora Cerknica 
iflasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 

št. 10/62). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. januarja 19C6. 

Številka; 1/1-021-5/G5 
Datum: 8. dec. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica; 

Franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

575 
Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno pđ- 
litičnih skupnosti (Uradni list SFRJ 
št. 31/64) in 200. člena statuta občine 
Hrastnik je skupščina občine Hrast- 
nik na skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 
11. decembra 1965 sprejela 

pDLOK * 
o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Hrastnik za čas 

od 1. januarja do 31. marca 1966 

1. člen 
Potrebe organov skupščine občine 

Hrastnik in njenih proračunskih za- 
vodov in skladov se v 1. tromesečju 
1966 do sprejetja proračuna občine 
Hrastnik financirajo na podlagi pro- 
računa za leto 1065. 

2. člen 
Izdatki se lahko izvršijo v tem 

času do višine 25 % izdatkov prora- 
čuna občine Hrastnik, uporabljenih 
v ta namen v letu 1965. 

3. člen 
Izdatki po tem odloku so sestavni 

del proračuna občine Hrastnik za 
leto 1966 in se morajo prikazati v 
njegovem zaključnem računu za leto 
1966. 

4. člen 
Odlok stopi v veljavo z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966. 

Številka; 400-11/65-1 
Datum; 17. dec. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič. I. r. 

Hrastnik na seji občinskega zbora 
in na seji zbora delovnih skupnosti 
dne 11. decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o uvedbi in stopnjah prometnega 
davka od nepremičnin in pravic 

na območju občine Hrastnik 

1. člen 
Od odplačilnega prenosa lastnin- 

ske pravice na nepremičnini se plača 
prometni davek po naslednjih stop- 
njah; 

če znaSa 
nad din 

100.000 
300.000 
500.000 
700.000 

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

davčna osnova 
do din 
100.000 
300.000 
500.000 
700,000 

1,000.000 
1,300,000 
1,600.000 
2,000,000 
2,500,000 

dalje 

stopnja */• 
5 % 
7% 
8 % 
9 % 

10 "/o 
11 % 
12 % 
13 % 
14 % 
15% 

2, člen 

576 
Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 

nega zakona«o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ št. 12/65) in 3. odstavka 1. čle- 
na zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
S RS št. 22/65) ter 200. člena statuta 
občine Hrastnik je Skupščina občine 

Od odplačanega prenosa pravic 
patentov (licence), pravice stvarne 
služnosti, pravice do rente, pravice 
modela in znamke ter pravice prejš-* 
njega lastnika do uporabe nacionali- 
ziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plača prometni davek 
od določenega plačila, in sicer; 

1. od prenosa pravice patenta 2 % 
2. od prenosa pravice do 

rente — užitka 6 % 
3. od prenosa pravice mo- 

dela in znamke 3 % 
4. od prenosa pravice bivšega last- 

nika do uporabe nacionaliziranega 
nezazidanega stavbnega zemljišča po 
stopnjah iz prvega člena tega odloka. 

3. člen 
Glede davčne obveznosti in nje- 

nega nastanka, oprostitve odmere in 
plačevanja davka, pritožbe vračanja 
davka, zastaranja ter vsega drugega, 
kar ni s tem odlokom predvideno, se 
uporabljajo smiselno določbe temelj- 
nega zakona o davku od nepremič- 
nin in pravic (Uradni list SFRJ 
št. 12/65) in določbe zakona o pro- 
metnem davku od nepremičnin in 
pravic (Uradni list SRS, št. 22/65). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 421-3/65-1 
Datum; 11. dec. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan BabiČ, 1. r. 

št. 36/64) in 56. ter 200, člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik lia skupni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 11. decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o zdravstvenem investicijskem skladu 
občine Hrastnik 

1. člen 
Druga točka 1. odstavka in 2. od- 

stavek 3. člena odloka o zdravstve- 
nem investicijskem skladu občine 
Hrastnik prenehata veljati. 

2. člen 
Četrti člen odloka o zdravstve- 

nem investicijskem skladu občine 
Hrastnik se spremeni in ' dopolni 
tako, da se glasi; 

S sredstvi sklada se financiranjo 
investicije na področju zdravstva v 
občini Hrastnik. 

Sredstva sklada se lahko dajejo 
zdravstvenim z^yjj(Jotxj kpt posojila. 

Sredstva sklada se smejo uporab- 
ljati za namenske dotacije in za po- 
ravnavanje obveznosti, ki izhajajo 
iz investicij v zdravstvu. Izjemoma 
se smejo sredstva uporabljati tudi za 
začasna posojila za obratna sredstva 
ter za izvajanje preventivnih ukre- 
pov splošnega pomena. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 402-8/65-2 
Datum; 11. dec. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

577 

578 
Na podlagi 200. člena statuta ob- 

čine Hrastnik, v zvezi s 108. členom 
ustave SRS je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delov.nih skupnosti dne 
11. decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o izdatkih za potne stroške, 

ki so priznavajo med materialne 
stroške 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Za povračilo stroškov za službeno 

potovanje, selitvenih stroškov, stroš- 
kov za ločeno življenje in kilome- 
trino se priznavajo organom občine 
Hrastnik med materialne stroške iz- 
datki, določeni v pravilniku organa; 

Na podlagi 68. člena zakona o fi- 
nanciranju družbeno političnih skup- —   - - 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS najvišji zneski in pogoji za priznava- 
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nje povračila so določeni v tem od- 
loku. 

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

Kot službeno potovanje se po tem 
odloku šteje potovanje, na katerega 
se napoti delavca, da opravi po na- 
logu pristojnega organa (stercšine) 
določen službeni opravek izven kraja 
svoje redne zaposlitve. 

3. člen 
Za dnevnice delavca, ki je na 

službenem potovanju, se priznava 
organu med materialne stroške zne- 
sek največ do 5000 dinarjev. Višina 
dnevnice je odvisna od vrste in za- 
htevnosti 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 po- 
tovanje, 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, Ce je 
delavec potoval ponoči med 22. in 
6. uro, sicer pa se delavcu zniža 
dnevnica za 30 odstotkov; 

2. pol dnevnice se obračunava za 
ostanek časa nad 8 do 12 ur; Ce je 
delavec v tem času potoval ponoči 
med 22. in 6. uro, pa za ostanek 
časa nad 6 do 8 ur ter za službeno 
potovanje, 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 
prevoznim sredstvom cenejši, se pri- 
znava organu med materialne stro- 
Ske povračilo stroškov za osebni pre- 
voz največ do 50 dinarjev za vsak 
prevožen kilometer z lastnim oseb- 
nim avtomobilom, 25 dinarjev za 
prevožen kilometer z motornim ko- 
lesom in 18 dinarjev za prevožen 
kilometer z mopedom. 

Izjemoma se delavcem lahko 
določi povračilo za službeno poto- 
vanje v mesečnem pavšalnem zne- 
sku, kadar narava službe narekuje 
tako povračilo. 

III. POVRAČILO STROSKOV 
ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA 

6. člen 
Stroški za prevoz na delo in z 

dela, ki presegajo znesek nad 1500 
dinarjev na mesec za posameznega 
delavca, se priznavajo organu med 

materialne stroške v višini in ob po- 

gojih, ki jih predpisuje pravilnik 
organa. 

IV. POVRAČILO STROSKOV 
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, Ce delavec, ki preživlja dru- 
žino, v novem kraju zaposlitve ni 
uspel dobiti stanovanja zase in za 
svojo družino. 

V. POVRAČILO SELITVENIH 
STROSKOV 

8. člen 
Organu se med materialne stro- 

ške priznavajo izdatki za povračilo 
selitvenih stroškov; 

1. za delavca, ki je pri njem spre- 
jet na delo v kraju, izven njegovega 
stalnega bivališča in izven stalnega 
bivališča njegove 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, če 
se le-ta preseli v drug kraj. 

Povračilo po 3. in 4. točki prejš- 
njega odstavka se prizna organu med 
materialne stroške, Ce se delavec 
preseli v enem letu od dneva, ko je 
bil zaradi upokojitve razrešen, ozi- 
roma če se družina preseli v' enem 
letu od delavčeve smrti. 

9. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se prizna organu med materialne 
stroške, je enako dejanskim stro- 
škom 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 priznavajo organu med ma- 
terialne stroške v višini in ob po- 
gojih, kot je določeno za službena 
potovanja delavcev. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

11. člen 
Za finance pristojen svet skup- 

ščine občine je pooblaščen, da določi 
višino povračila za potne in druge 
stroške odbornikom skupščine in 
ostalim članom skupščinskih organov, 
ki opravljajo določene naloge po 
sklepu skupščine in njenih organov. 

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 ure- 
dijo povračila iz tega odloka s pra- 
vilniki organov upravljanja. 

13. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

nehata veljati odlok občine Hrast- 
nik o določitvi višine dnevnic za 
službena potovanja, nadomestilu za 
ločeno življenje in kilometrini za 
uslužbence organov skupščine občine 
Hrastnik, občinskih zavodov in ob- 
činskih organizacij (Glasnik št. 79/63) 
in odlok občine Hrastnik o pogojih 
in o višini povračil za uporabo oseb- 
nih avtomobilov voljenih članov in 

uslužbencev skupščine občine Hrast- 
nik za službene vožnje (Uradni vest- 
nik Zasavja št. 1/65). 

14. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku« 

in začne veljati osmi dan po objavi. 

Številka; 114-1/63-1 
Datum: 11. dec. 1905 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

579 
Na podlagi ,68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SRS št. 36/64) ter 89. in 
90. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je skupščina občine Ljub- 
Ijana-Center na 52. skupni seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 16. decembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za študijska 

posojila 

1. člen 
Ustanovi se sklad za študijska po- 

sojila (v nadaljnjem besedilu; sklad). 

2. člen 
Naloga sklada je, da z dajanjem 

posojil omogoča . kontinuirano študi- 
ranje in redno opravljanje izpitov 
učencem srednjih šol in študentom 
višjih in visokih Sol ter podiplomsko 
in izredno strokovno izpopolnjevanje. 

3. člen 
Upravljanje sklada temelji na na- 

čelih družbenega upravljanja. Organ 
upravljanja je upravni odbor. 

Upravni odbor ima 7 članov; 
člane upravnega odbora imenuje ob- 
činska skupščina iz vrst odbornikov, 
članov sveta za vzgojo in izobraže- 
vanje občanov ter predstavnikov de- 
lovnih organizacij s področja vzgoje 
in izobraževanja. Predsednika uprav- 
nega odbora imenuje občinska skup- 
ščina. 

4. člen 
Dohodki sklada so; 
1. prispevek iz proračuna občine 

Ljubi jana-Center; 
2. prispevki delovnih in drugih 

organizacij; 
8. darila, volila in drugi dohodki; 
4. obresti od posojil. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom se 

podrobneje določijo zlasti naloge 
sklada, pravice in dolžnosti organov 
upravljanja; način poslovanja sklada 
ter odnose občinske skupščine do 
sklada. Statut sklada sprejme uprav- 
ni odbor, potrdi pa ga občinska 
skupščina. 

6. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpisi, 
s katerimi je urejeno finančno in 
materialno poslovanje pri državnih 
organih in doloCila zakona o finan- 

ciranju družbeno-političnih skupno- 
sti. Administrativno-tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor sklada in ga predloži 
občinski skupščini v soglasje. 

8. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je šef službe za finance in 
proračun občinske skupščine. 

9. člen 
Po preteku leta sklad sestavi za- 

ključni račun. Zaključni račun sprej- 
me upravni odbor in ga predloži 
hkrati s poročilom o poslovanju 
sklada občinski skupščini v potrditev, 

10. člen 
Za zadevo in naloge sklada je 

pristojen svet za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 010-013/65 
Datum; 16. dec. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

Drago Lipič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

580 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Ur. list SRS št. 11/63) 
in 167. člena statuta občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje je zbor delovne 
skupnosti skupščine občine vLjub- 
Ijana-Moste-Polje na seji dne 10. de- 
cembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o razpisu 

nadomestnih volitev v zbor delovnili 
skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

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

— v volilni enoti št. 3, ki obsega 
del delovne organizacije Saturnus, 
in sicer: embalažo, tiskarno, ambu- 
lanto ter delovno organizacijo To- 
plarno, ker Je odbornica Danica Se- 
nica-Gorščak na lastno željo vrnila 
mandat. 

2. člen 
Nadomestne volitve v zbor delov- 

nih skupnosti skupščine občine Ljub' 
Ijana-Moste-Polje v volilni enoti 
št. 3, bodo v četrtek, dne 13. Januarja 
1966. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se 

po zakonu o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin raču- 
najo od razpisa volitev, se računa}^ 
od 13. decembra 1965. 
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4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

Hnska volilna komisija občine Ljub- 
dana-Moste-Polje. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

ibjave v »Glasniku«, z istim dnem 
»a preneha veljati odlok o razpisu 
nadomestnih volitev v zbor delovnih 
ikupnosti skupščine občine Ljub- 
jana-Moste-Polje (Glasnik št. 52/65). 

Številka: 020-23/65-1 
Datum: 11. dec. 1965 

Predsednik 
zbora delovnih skupnosti 

skupščine občine 
Ljubi jana-Moste-Pol je 

ing. Nataša Krivecnko-DržaJ 1. r. 

581 
Na podlagi 7. člena zakona o dim- 

nikarski službi (Uradni list SRS 
5t. 11/65) je skupščina občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 17. decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o rokih čiščenja in pregledovanja 
kurilnih naprav in dimnih vodov. 

1. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi se 

morajo čistiti in pregledovati po do- 
ločilih tega odloka. 

Čiščenje in pregledovanje kuril- 
nih naprav in dimnih vodov sme 
opravljati le usposobljeni dimnikar. 
K čiščenju- ne sodi odstriaruevanje 
Pepela iz kurišč, vodnega kamna pri 
Parnih kotlih, čiščenje štedilnika in 
Peči na gorilni plin. 

2. člen 
Skupščina občine Ljubljana-Moste- 

Polje pooblašča svet za splošne in 
notranje zadeve, da določi na ob- 
močju občine dimnikarsko organiza- 
cijo, ki bo opravljala dimnikarsko 
službo. 

3. člen 
Kurilne naprave na trda in teko- 

ča goriva in dimne vode teh naprav 
je treba čistiti mesečno; kurilne na- 
prave v zasebnih gospodinjstvih, 
kjer se v pretežni meri uporablja 
elektrika ali plin, pa se v času od 
L junija do 30. septembra čistijo po 
Potrebi. Pri takih kurilnih napra- 
vah in dimnih vodih se -mora v tem 
Času opraviti dvakratni kontrolni 
Pregled. 

4. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi 

v gostinskih obratih, menzah, pekar- 
nah, slaščičarnah ter podjetjih in 
zavodih, kjer se kurilne naprave 
stalno uporabljajo, se čistijo vsakih 
14 dni, po potrebi pa tudi vsakih 8 
dni. V istem roku se čistijo central- 
ne kurilne naprave in njih dimo- 
Vodi. 

5. člen 
Plinski vodi kurilnih naprav na 

Zemeljski plin se čistijo mesečno. 
Plinski vodi ostalih gorljivih plinov 
Pa se čistijo 4-krat letno. 

6. člen 
Industrijski parni kotli in dimni 

vodi ter tovarniški dimniki se čistijo 
V rokih, ki se sporazumno določijo 

med uporabnikom in dimnikarskim 
podjetjem. 

Kurilne naprave in dimni vodi ■ 
v lesno industrijskih podjetjih se či- 
stijo 2-krat mesečno. 

Na zahtevo stranke ali drugih 
strokovnih oseb se morajo te napra- 
ve in dimni vodi čistiti tudi v kraj- 
ših rokih. 

7. člen 
Izžiganje saj v dimnikih se 

opravlja po potrebi, kar sme oprav- 
ljati samo usposobljena oseba. 

8. člen 
Dimnikarska organizacija ni upra- 

vičena zaračunavati odškodnino za 
delo, ki ni bilo opravljeno po krivdi 
dimnikarja. 

Po določeni ceni pa sme dimni- 
karsko podjetje zaračunati čiščenje 
kurilne naprave ali dimnega voda, 
če uporabnik teh naprav v določe- 
nem roku ni dopustil tega dela opra- 
viti ali izvršiti kontrolnega pregleda. 

Za kontrolne preglede kurilnih 
naprav in dimnih vodov se lahko 
zaračuna 75 % določene cene čišče- 
nja. 

9. člen 
Pred nastopom zimske dobe je 

dimnikarska organizacija dolžna pre- 
gledati vse kurilne naprave in dimne 
vode in ugotoviti uporabnost teh na- 
prav. 

10. člen 
Ta odlok začne Veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 22-1/65-1 
Datum: 18. dep. 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 
Vlado Črne, 1. r. 

582 
Na podlagi členov 18. in 19. za- 

kona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev (Urad. list 
LRS št. 30/61) in člena 2. zakona za 
izvedbo odprave okrajev v SR Slo- 
veniji (Urad. list št. 10/65) ter člena 
167. statuta občine Ljubljana-Moste- 
Polje je skupščina občine Ljubljana- 
Moste-Polje na seji občinskega zbora 
in zbora delovne skupnosti dne 
10. decembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi premije kmetijskih 

proizvajalcev in deležu, 
ki ga prispeva skupščina občine 

Ljubljana-Moste-Polje v sklad 
zdravstvenega zavarovanja 

kmetijskih proizvajalcev za leto 1965 

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 %, posebna premija kmetij- 
skih proizvajalcev za razširjeno 
zdravstveno zavarovanje pa 6 % od 
katastrskega dohodka za leto 1965. 

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 premi- 
jo kmetijskih proizvajalcev na tekoči 
račun sredstev sklada za financira- 
nje obveznosti in razširjenega zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev 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 
samoprispevkom iz proračuna občine 
Ljubljana-Moste-Polje, se določa na 
30% kot enotna stopnja. 

•i 
4. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 426-22/65-1 
Datum; 11. dec. 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 
Vlado Črne, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

583 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Ur. list SRS št. 11/63 
in 4/65) je občinski zbor skupščine 
občine Ljubljana-Siška na seji dne 
7. decembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odlokov o razpisu 

nadomestnih volitev v občinski zbor 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

(št. 1/1-013-1/65 in 1/1-023-1/65 
z dne 12. 11. 1965; Glasnik št. 55/65) 

1. člen 
2. člen navedenih odlokov se spre- 

meni tako, da se glasi; 
»Volitve v občinski zbor skup- 

ščine občine Ljubljana-Siška za 38. 
in 39. volilno enoto bodo v nedeljo, 

9. januarja 1066.« 

2. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka; 1/1-013-1/65 
Datum; 7. dec. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

ODLOK , 
o spremembi odloka o razpisu 

nadomestnih volitev v 44. volilni 
enoti zbora delovnih skupnosti 

skupščine občine Ljubljana-Siška 
(št. 1/1-013-1/65 z dne 12. 11. 1965; 

Glasnik št. 55/65) 

1. člen 
2. člen navedenega odloka se spre- 

meni tako, da se glasi: 
»Volitve v zbor delovnih skupno- 

sti skupščine občine Ljubljana-Siška 
za 44. volilno enoto bodo v ponede- 
ljek, 10. januarja 1966.« 

2. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 1/1-013-1/65 
Datum: 7. dec. 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

584 
Na podlagi 22. člena zakona o 

volitvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Urad. list SRS 
št. 11/63 in 4/65), je zbor delovnih 
skupnosti skupščine občine Ljub- 
Ijan-aSiška na seji dne 7. decembra 
1965 sprejel   .   

585 
Na podlagi 7. člena zakona o dim- 

nikarski službi (Ur. list SRS št. 11- 
108/65) in 232. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška je skupščina občine 
Ljubljana-Siška na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih skup- 
nosti dne 25. decembra 1965 sprejela 
naslednji 

ODLOK 
o rokih čiščenja in pregledovanja 
kurilnih naprav in dimnih vodov 

na območju občine Ljubljana-Siška 

1. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi se- 

morajo čistiti in pregledovati po do- 
ločilih tega odloka. 

Čiščenje in pregledovanje kuril- 
nih naprav in dimnih vodov sme 
opravljati le strokovno usposobljen 
dimnikar. K čiščenju ne spada od- 
stranjevanje pepela iz kurišč, vod- 
nega kamna pri parnih kotlih, ka- 
kor tudi ne čiščenje plinskih štedil- 
nikov in peči na gorilni plin. 

2. člen 
Kurilne naprave na trda in te- 

koča goriva in dimni vodi se čistijo 
mesečno. Kurilne naprave v zaseb- 
nih gospodinjstvih, kjer se pretežno 
uporabljata elektrika ali plin, se v 
času od 1. VI. do 30. IX. čistijo po 
potrebi, pri dimnih vodih (dimnikih) 
pa se mora opravljati v tem času 
dvakratni kontrolni pregled. Dimni- 
karska organizacija sme zaračunati 
za kontrolne preglede 75 % določene 
cene, v kateri so ti pregledi že upo- 
števani in se zato ne obračunavajo 
posebej. 

3. člen 
Kurilne naprave in dimni vodi v 

gostinskih obratih, menzah, pekar- 
nah, slaščičarnah ter podjetjih in 
zavodih, kjer se kurilne naprave 
stalno uporabljajo, se čistijo vsakih 
14 dni, po potrebi pa tudi tedensko. 

4. člen 
Zidan! dimniki za odvajanje iz- 

gorelih plinov plinskih kurilnih na- 
prav se čistijo vsake tri mesece. 

Industrijski parni kotli in dimni 
vodi ter tovarniški dimniki se čistijo 
v rokih, ki jih sporazumno določita 
gospodarska in dimnikarska organi- 
zacija.    . .. ■■ ■     i. 
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Kurilne naprave in dimni vodi v 
obratih lesne industrije se čistijo 
najmanj vsaka 2 meseca. 

Na zahtevo stranke mora dimni- 
kar čistiti tudi v krajših rokih, kot 
Je predpisano s tem odlokom. 

5. člen 
Izžiganje dimnikov se opravlja po 

potrebi. 

6. člen 
Dimnikarska organizacija ni upra- 

vičena zaračunavati dela, ki ni bilo 
opravljeno po krivdi dimnikarja. 

Dimnikarska organizacija je upra- 
vičena zaračunati čiščenje ali kon- 
trolni pregled kurilnih naprav in 
dimnih vodov, če njiliov uporabnik 
ali koristnik tega ni dopustil v dolo- 
čenem roku. 

7. člen 
Dimnikarska organizacija je dolž- 

na pred nastopom zimske dobe pre- 
gledati kurilne naprave in dimne 
vode, če so v uporabnem stanju. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 1/1-22-79/65 
Datum: 25. novembra 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

segajo povračilo za hrano in preno- terialne stroške v višini in ob pogo- 
čišče (v nadaljnjem besedilu: dn^v- jih, kot je to predpisano v njego- 
nlca) in povračilo za osebni prevoz vem pravilniku, vendar najdalj do 
delavca, 31. decembra 1965. 

586 
Na podlagi* 232. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Siška je v zvezi s 
108. členotrt ustave SR Slovenije 
skupščina občine Ljubljana-Siška na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 25. no- 
vembra 1965 sprejela 

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

med materialne stroške 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Za povračilo stroškov za službe- 

na potovanja, selitvenih stroškov in 
stroškov za ločeno življenje se pri- 
znavajo organom občine Ljubljana- 
Siška (v nadaljnjem besedilu: orga- 
ni) med materialne stroSke izdatki, 
določeni v pravilniku organa; naj- 
višji zneski in pogoji za priznavanje 
pa so določeni v tem odloku. " p 

Ta odlok se nanaša tudi na orga- 
ne in organizacije, ki opravljajo za 
občino pomembne zadeve, za katere 
se skladno s posebnim 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 do- 
hodke. 

II. POVRAČILO STROŠKOV 
ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

2. člen 
Izdatki za povračilo stroškov za 

službeno potovanje, ki se priznavalo 
organu med materialne stroške, ob- 

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 kraja 
svoje redne zaposlitve, če ima s ta- 
kim potovanjem posebne stroške. 

3. člen 
Za dnevnice delavca, ki je na- 

poten na službeno potovanje, se pri- 
znava organu med materialne stro- 
ške znesek največ. 5000 dinarjev. 

Višino dnevnice določi organ s 
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 od drugih pogo- 
jev 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 službe- 
nem potovanju, in za ostanek časa 
nad 12 ur, če je delavec potoval po- 
noči med 22. in 6. uro, sicer se de- 
lavcu zniža dnevnica za 30 %; 

2. pol dnevnice — za ostanek časa 
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 skupaj 
8 do 12 ur. 

Ce je delavcu za prenočišče irt 
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 5000 din 
na dan za dneve, ki jih delavec pre- 
bije na službenem potovanju. 

5. člen 
Za osebni prevoz delavca na služ- 

■ benefn 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. 

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 nji- 
mi zaradi nujnosti opravka ne more 
potovati, se priznava organu med 
materialne stroške povračilo stro- 
Skov za osebni prevoz največ .do 50 
dinarjev za vsak prevoženi kilomefer 
z lastnim motornim vozilom. 

П1. POVRAČILO STROSKOV 
ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA 

6. člen 
Stroški za prevoz na delo in z 

dela, ki presegajo znesek 1500 dinar- 
jev na mesec za posameznega de- 
lavca, se priznajo organu naed ma- 

IV. POVRAČILO STROSKOV 
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 30.000 dinarjev. 

Za ločeno življenje po tem odloku 
se šteje, če delavec, ki preživlja dru- 
žino, 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 ma- 
terialne stroške od dneva, ko se de- 
lavec zglasi na delo, pa do preteka 
meseca, v katerem je delavcu do- 
deljeno vseljivo stanovanje. 

S pravilnikom organa se določi, 
do kdaj pripada delavcu povračilo 
za ločeno življenje, če se je ob vstopu 
na delo zavezal, da bo sam preskrbel 
stanovanje za svojo družino. 

V. POVRAČILO SELITVENIH 
STROSKOV 

9. člen 
Organu se med materialne stro- 

ške priznavajo izdatki za povračilo 
selitvenih stroškov: 

1. za delavca, ki je pri nJem spre- 
jet na delo v kraju izven njegovega 
stalnega prebivališča in izven stal- 
nega prebivališča njegove 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, če 
se preseli v drug kraj. 

Povračilo po 3. in 4. točki prejš- 
njega odstavka se prizna organu 
med materialne stroške, če se de- 
lavec preseli v enem letu od dneva, 
ko je bil zaradi upokojitve razrešen, 
oz. če se družina preseli v enem letu 
od delavčeve smrti. 

10. člen 
Povračilo selitvenih stroškov, ki 

se prizna organu med materialne 
stroške, je epako dejanskim stro- 
škom za pakiranje, za prevoz po- 
hištva in stroškov za prevoz, za pre- 
nočišče in hrano delavca in njego- 
vih družinskih član«v 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 povračilo za prevoz in 

dnevnice delavca in njegovih dru- 
žinskih članov pri selitvi se priznajo 
organu med materialne stroške v vi- 
šini in ob pogojih, kot Je to pred- 
pisano za službeno potovanje de- 
lavca; pri tem se prizna za dru- 

žinske člane 50 % dnevnice, ki se 
prizna za delavca. 

Z družinskimi člani so mišljene 
po tem odloku osebe, za katere ima 
delavec po veljavnih predpisih pra- 
vico do zdravstvenega zavarovanja. 

VI. PREDHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

12. člen 
Dokler ne predpiše pravilnika, 

najdalj pa do 30. 11. 1905, se pri- 
znavajo organu povračila po tem 
odloku med materialne stroške v 
višini in ob pogojih, kot to določajo 
predpisi na dan uveljavitve tega 
odloka. 

13. člen 
Za finančne zadeve pristojni svet 

skupščine občine je pooblaščen, da 
določi poleg nagrad in ostalih na- 
domestil tudi višino povračil za 
potne in druge stroške odbornikom 
skupščine in ostalim članom skup- 
ščinskih organov, ki opravljajo do- 
ločene naloge za skupščino in njene 
organe. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

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

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, J. r. 

574 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o organizaciji upravnih organov 
skupščine občine Cerknica 

575 Oc^jok 9.~ »časnem financiranju pro- 
raaunskih potreb za Саз od 1. I. do 
31. Ш. 1966 občine Hrastnik 

576 Ocjlok o uvedbi in stopnjah promet- 
nega davka od nepremičnin, in pravic 
občine Hrastnik 

577 Odlok o; spremembi In dopolnitvi od- 
loka o zdravstvenem investicijskem 
skladu občine Hrastplk 

578 Odlok o Izdatkih za potne stroSke, 
ki se priznavajo med materialne stro- 
ške! občine Hrastnik 

579 Odlole o ustanovitvi sklada za Stu- 
dijska posojila občine LJublJana-Center 

580 Odlok o spremembi odloka o razpisu 
nadomestn'h volitev v zbor delovnih 
skupnosti skupščine občine LJubljana- 
Moste-Polje 

581 Odlok o rnkih 6iSčenJa In pregledo- 
vanja kurilnih naprav In dimnih vo- 
dov skupščine občine LJublJana-Moste- 
Polje 

582 Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in deležu, ki ga pri- 
speva skupščina občine v sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev za leto 1965 občine LJub- 
IJana-Moste-PolJe 

583 Odlok o spremembi odlokov o raz- 
pisu nadomestnih volitev za 38. Ш 
39. volilno enoto občinskega zbora 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

584 Odlok o spremembi odloka o raz- 
pisu nadomestnih volitev v 44. volilni 
enoti zbora delovnih skupnosti, skup- 
ščine občine Ljubljana-Siška 

585 odlok o rokih čiščenja in pregledo- 
vanja kurilnih naprav In dimnih vo- 
dov občine Ljubljana-Siška 

586 Odlok o Izdatkih za potne in druge 
stroške, ki se priznavajo obcinslclnl 
organom mod materialne stroške ob- 
čino Ljubljana-Siška  ... 


