
Uradni vestniR 
Gorenjske 

LETO: XV. V Kranju, 21. februarja 1978 Štev i lka 3 

V S E B I N A 

PREDPISI OBČINSKIH SKUPŠČIN 

OBČINA KRANJ: 
33. Odlok o določitvi de legatskih mest , ob l ikovanju konferenc delegacij in 

skupnih delegacij za zbor združenega dela obč inske skupščine Kranj 
34. Odlok o podstanovalsk ih razmerjih 
35. Odlok o določitvi naselij , ki se v občini štejejo za mesto ali naselje mestnega 

značaja 
36. Odlok o pr iznavalninah 
37. Odlok o spremembi odloka o urbanist ičnem načrtu mesta Kranja 

OBČINA RADOVLJICA: 
38. Odlok o e lement ih za določanje odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča 

na območju občine Radovlj ica 
39. Odlok o določitvi kmetij po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč 
40. Sklep o l e s tv i cah katas trskega dohodka 
41. Statutarni sk lep 
42. Sklep o razrešitvi in imenovanju obč inske vol i lne komisi je 

OBČINA ŠKOF J A LOKA: 
43. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe urbanist ičnega načrta Žiri in 

osnutka zazidalnega načrta industri jske cone v Žireh 

Občine: Jesenice, 
Kranj, Radovljica, 

Škof ja Loka in Tržič 

PREDPISI SAMOUPRAVNIH ORGANOV 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA VARSTVO ZRAKA OBČIN 
JESENICE, KRANJ, RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA IN TRŽIČ: 

44. Statut samoupravne interesne skupnost i za varstvo zraka občine Jesen ice , 
Kranj, Radovlj ica, Škofja Loka in Tržič 

OBČINSKA SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA TRŽIČ: 
45. Sklep 



-

Predpisi občinskih skupščin 

Občina Kranj 

33. 

Na podlagi 36., 37., 39., 42., 72., 73. in 
74. člena zakona o volitvah in delegiranju 
v skupščine (Uradni list SRS, štev. 24/77) 
in 169. členu s ta tuta občine Kranj (Uradni 
vestnik Gorenjske, šte. 13/77), je skupščina 
občine Kran j na seji zbora združenega 
dela, zbora krajevnih skupnosti in seji 
družbenopolitičnega zbora dne 1/2-1978 
sprejela 

ODLOK 
o določitvi delegatskih mest, 

oblikovanju konferenc delegacij 
in skupnih delegacij za zbor 

združenega dela občinske skupščine 
Kranj 

1. člen 
Ta odlok določa: 
— število delegatskih mest po temelj-

nih samoupravnih organizacijah oziroma 
delovnih skupnostih, ki samostojno volijo 
člane delegacij v zbor združenega dela 
občinske skupščine Kranj, 

— organizacije oziroma skupnosti, ki se 
združujejo v konferenco delegacij zaradi 
delegiranja skupnega delegata, 

— delovne skupnosti državnih orga-
nov, družbeno političnih organizacij in 
društev, ki oblikujejo skupno delegacijo, 

— način oblikovanja delegacij delov-
nih ljudi - kmetov in delovnih ljudi, ki 
delajo v obrtni ali drugi podobni dejavnosti 
in 

— načela za oblikovanje konferenc de-
legacij, v kolikor konference ne bi pravo-
časno sprejele ustrezne sporazume. 

2. člen 
Za volitve članov delegacij v zbor združenega dela občinske skupščine Kranj se 

v občini Kranj določijo delegatska mesta po temeljnih samoupravnih organizacijah in 
drugih delovnih skupnostih takole: 

Zap. številka 

delegat, 
mesta 

organiz. 
oz. skup. 

Naziv organizacije oz. 
delovne skupnosti 

štev. 
del. mest 

I. PODROČJE GOSPODARSTVA 

A. Organizacije in skupnosti, ki samostojno volijo člane delegacije in imajo eno 
ali več delegatskih mest v zboru združenega dela 

1 - 3 
4 - 7 
8 - 1 0 

11 
12 
13 
14 

21 
2 2 - 2 3 
24 

25 

1. TOZD 
2. TOZD 
3. TOZD 
4. TOZD 
5. TOZD 
6. TOZD 
7. TOZD 

15-17 8. TOZD 
18-19 9. TOZD 
20 10. TOZD 

11. TOZD 
12. TOZD 
13. TOZD 

14. OZD 

26 15. TOZD 

27 16. OZD 

ISKRA (del) 
Tovarna avtom. tel. central 
Tovarna telef. elem. in aparatov 
Tovarna števcev 
Tovarna stikal 
Tovarna el. roč. orodij 
Tovarna sestavnih delov 
Vzdrževanje 

SAVA (del) 
Tovarna avtopnevmatike 
Gumijevi in teh. izdelki 
Velo pnevmatika 

TEKSTILINDUS (del) 
Predilnica 
Tkalnica 
Plemenitilnica 

IBI 

ŽIVILA (DEI) 

Maloprodaja 

CESTNO PODJETJE 

B Organizacije in skupnosti , ki se zaradi delegiranja skupnih delegatov za eno 
ali več delegatskih mest v zboru združenega dela združujejo v konferenco 
delegacij 

2 8 - 3 0 
17. TOZD 
18. TOZD 
19. TOZD 
20. TOZD 
21. TOZD 
22. DS 

ISKRA (del) 
Tovarna računalnikov 
Tovarna merilnih naprav 
Orodjarna 
Nabavna organizacija 
Delavska restavracija 
Skupne službe 



DO ISKRA COMMERCE 
23. TOZD Zunanja trgovina 
24. TOZD Domači trg — serv. dejav. 

3 1 - 3 3 SAVA (del) 
25. TOZD Umetno usnje 
26. TOZD Teh. in kem. izd. 
27. TOZD Lovski mat. in emb. 
28. TOZD Vzdrževanje 
29. TOZD Orodjarna 
30. TOZD Energetika 
31. TOZD Izobraževalni center 
32. DS Skupne službe 
33. DO Sava Commerce 

34 TEKSTILINDUS (del) 
34. TOZD Prehrana in oddih 
35. DS Skupne službe 

35 GORENJSKA OBLAČILA 
36. TOZD Konfekcija 
37. DS Skupne službe 
38. OZD KONFEKCIJA TRIGLAV 

3 6 - 3 9 PLANIKA 
39. TOZD Tovarna obutve 
40. TOZD Blagovni promet Kranj 
41. TOZD Sestavni deli Kranj 
42. TOZD Trgovska mreža 
43. DS Skupne službe 

4 0 - 4 1 GRADBINEC 
44. TOZD Ind. in nizke gradnje 
45. TOZD ' Stanov, in visoke gradnje 
46. TOZD Lesni obrati 
47. TOZD Strojni in kovinski obrati 
48. TOZD Projektivni biro 
49. DS Skupne službe 

42 50. PROJEKTIVNO PODJETJE 
51. ZAVOD ZA POŽARNO, REŠEVALNO IN 

TEHNIČNO SLUŽBO 
52. VODNOGOSP. PODJETJE KRANJ 
53. ENGINEERING 
54. DOMPLAN 
55. STANOVANJSKA ZADRUGA 

ČERNETOV VRT 

43 56. DO GORENJSKI TISK 
57. DELO - podr. Kranj 
58. LJUBLJ. DNEVNIK - podr. Kranj 
59. ČASOPISNO PODJETJE GLAS 

44 DES — podj. za distribucijo 
el. energije 

60. TOZD Elektro Kranj 
61. TOZD Elektro Sava Kranj 
62. TOZD ERTGK 
63. DS Skupne službe 
64. OZD ELEKTROTEHNIŠKO PODJETJE 

45 65. OZD IKOS Kranj 
66. OZD KOVINSKO PODJETJE 
67. OZD EXOTERM 

4 6 - 4 7 KŽK - Kmet. živilski kombinat 
68. TOZD Kmetijstvo 
69. TOZD Mlekarna 
70. TOZD Klavnica 
71. TOZD Oljarica Britof 
72. TOZD Komercialni servis 
73. TOZD Agromehanika 
74. DS Skupne službe 
75. KOZOROG Kamnik - fazanarija Cerklje 
76. ŽIVINOREJSKO VETERINARSKI 

ZAVOD 

48 GOZDNO GOSPODARSTVO KRANJ 
77. DS Skupne službe 
78. TOZD Gozdarstvo Preddvor 
79. TOZD Gozd., gradb., transport in mehan. 

JELOVICA Škof j a Loka 
80. TOZD Montažni objekti - žaga Cerklje 
81. TOZD Primarna senčila Preddvor 

49 GOZDNO GOSPODARSTVO KRANJ 
89 Temeljna organizacija kooperantov 

Preddvor 



5 1 - 5 2 

83. TOZD 
84. jfOZD 

85. DS 

86. TOZD 
87. TOZD 
88. TOZD 
89. DO 
90. TOZD 
91. TOZD 
92. TOZD 
93. DO 

PODJETJE ZA PTT PROMET 
PTT promet 
Vzdrževanje, grad. TT sredstev 
in trans. 
Skupne službe 

ALPETOUR 
Potniiki promet Kranj 
Remont Kranj 
Gostinstvo Kranj 
RTC Krvavec 
Proizvod, kmet. mehanizac. 
Servis oseb. vozil in kmet. meh. 
Tovorni promet 
Creina Kranj — Skupne službe 

53 AERODROM LJUBLJANA-PULA 
94. TOZD Aerodromska dejavnost 
95. TOZD Gostinstvo in turizem 
96. TOZD Vzdrževalno teh. dejavnost 
97. DS Skupne službe 
98. INEX ADRIA AVIOPROMET Lj.-Brnik 
99. JAT - Brniki 1 

54 2TP LJUBLJANA 
100. Sekcija za vzdrž. prog Ljublj. — 

Nadzorništvo Kranj 
101. PROMETNA SEKCIJA Ljubljana -

žel. postaja Kranj 
102. PODJETJE ZA ELEKTRIF. PROG Lj., 

Elektronapajalna postaja Kranj 
103. PODJETJE ZA TTG Lj. - Bife Kranj 
104. 2G »Feršped« Kranj 
105. KOMPAS Lj. - Poslov. Kranj 
106. VEKTOR 
107. INTEREVROPA 
108. TRANSJUG RIJEKA, izpost. Brniki 1 

55 ŽIVILA 
109. TOZD Veleprodaja 
110. TOZD Slaščičarna-kavarn a 
111. DS Skupne službe 
112. ŽITO - TOZD Pekarna Kranj 
113. DELAMARIS Izola - Ribarnica Kranj 
114. LJUBLJANSKE MLEKARNE - TOZD 

MESOIZDELKI Sk. Loka - PE Kranj 
115. MERCATOR - PE Kranj 
116. EMONA Market - Stražišče 
117. GROSIST - Prodajalna Orehek 
118. KOKA - Prodajalna Kranj 
119. VENAC - skladišče Kranj 1 

56 CENTRAL 
120. TOZD Gostinstvo 
121. TOZD Vino Kranj 
122. TOZD Delikatesa Kranj 
123. DS Skupne službe 
124. JELEN 
125. SAMOPOSTREŽNA RESTAVRACIJA 
126. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
127. DOM INVALIDOV IN BORCEV 
128. KEGLJASKI KLJUB TRIGLAV 1 

57 

58 

129. TOZD 
130. TOZD 
131. TOZD 
132. TOZD 
133. DS 

134. TOZD 
135. TOZD 
136. TOZD 
137. TOZD 
138. DS 

139. 
140. 
141. 

142. 

143. 
144. 
145. 
146. 
147. 

MERKUR 
Prodaja na debelo 
Prodaja na drobno 
Trgovske storitve 
Zunanja trgovina 
Skupne službe 

KOKRA 
En gro Kranj 
Detajl Kranj 
Veleblagovnica Globus Kranj 
Zunanja trgovina 
Skupne službe 

TEKSTILNA TOVARNA ZVEZDA 
KONFEKCIJA MLADI ROD 
MODNA KONFEKCIJA KRIM 
— Prod. Kranj 
JUGOSTEKSTIL - IMPEX 
Kranj. 
SUKNO ZAPU2E, prod. Kranj 
VARTEKS 
LABOD - posl. Kranj 
BISTRA Skofja Loka, zbir. Kranj 
KOMUNALNI SERVIS Jesenice, 
zbiralnica Kranj 

ONA-ON 



1 2 3 4 

60 KOMUNALNO, OBRTNO IN 
GRADBENO PODJETJE 

148. TOZD Komunala 
149. TOZD Gradnje 
150. TOZD Obrt 
151. TOZD Opekarne 
152. DS Skupne službe 1 

61 153. SERVISNO PODJETJE 
154. IMP Lj. — del. enota Kranj 
155. OBRTNO PODJETJE CERKLJE 
156. KOM. PODJETJE VODOVOD Kranj 
157. BRIVSKO FIZERSKI SALON 
158. SUROVINA, enota Kranj 
159. DINOS 
160. TEHTNICA 
161. USLUGA 
162. DIMNIKARSKO PODJETJE 
163. VARNOST Lj. - TOZD var. prem. Kr. 
164. KINO PODJETJE 1 

62 165. ELITA 
166 GORENJSKI SEJEM 
167 SLOVENIJA AVTO - prod. Kranj 
168 JUGOTEHNIKA 
169. ELEKTROTEHNA 
170 CHEMO Lj., poslov. Kranj 
171 AVTOCOMMERCE Lj. - PE Kranj 
172. GORENJE SERVIS 
173 BIROSTROJ - Ascota servis 
174 GHETALDUS 
175 STEKLO EXPORT-IMPORT Lj. p. Kr. 
176 JUGOPLASTIKA 
177. KOTEKS-TOBUS Lj. 

— odkupna post. Kr. 
178. ALPINA 
179. PEKO - prodajalne Kranj 
180. ASTRA - Blagov. Kranj 
181. SLOVENIJALES Lj. 

— prod. Savski log 
182. ŠIPAD Sarajevo 

— prod. Kranj 
183. DZS - Knjigarna S. Jenko Kranj 
184. MLADINSKA KNJIGA Lj. 

— prod. Kranj 
185. PLINARNA Lj. 

— sklad. Primskovo 
186. PETROL Lj. - servisi na območju obč. 

Kranj 
187. TOBAČNA TOVARNA Lj. - PE Kranj 
188. LOTERIJSKI ZAVOD SRS, enota Kranj 
189. LESNINA LJUBLJANA: 

Trgovina pohištva Kranj 
Trgovina Les Kranj 

190. BOROVO prod. Kranj 
191. OBUČA prod. Kranj 
192. ŽITOPROMET SENTA, sklad. Kranj 
193. VAJDA ZAGREB, sklad. Kranj 1 

63 194. SLUŽBA DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA 

195 ZAVAROVALNA SKUPNOST 
TRIGLAV 

196 GORENJSKA TEMELJNA BANKA 1 
64 GORENJSKA KMETIJSKA ZADRUGA 

197. GKZ - Skupne službe 
198. TZE Sloga 
199. Kmetje na območju TZE Sloga 1 

65 200. TZE Naklo 
201. Kmetje na območju TZE Naklo 1 

6 6 - 6 7 202. TZE Cerklje 
203. Kmetje na območju TZE Cerklje 2 

68 - 69 204. DELOVNI LJUDJE V OBRTI IN 
OBRTI PODOBNI DEJAVNOSTI 

205. ZDRUŽENJE SAM. OBRTNIKOV 
— delov. skup. 2 



II. PODROČJE PROSVETE IN KULTURE 

Organizacije in skupnosti, ki se zaradi delegiranja skupnih delegatov za eno 
ali več delegatskih mest v zboru združenega dela združujejo v konferenco 
delegacij 

70 206. OZD OS FRANCE PREŠEREN Kranj 
207. OZD OŠ SIMON JENKO Kranj 1 

71 208. OZD OŠ LUCIJAN SELJAK Kranj 
209. OZD OŠ STANE ŽAGAR Kranj 
210. OZD POSEBNA OSNOVNA ŠOLA Kranj 1 

72 211. OZD OŠ STANKO MLAKAR Šenčur 
212. OZD OŠ DAVORIN JENKO Cerklje 
213. OZD OŠ JOSIP-BROZ TITO Predoslje 
214. OZD OŠ MATI JA VALJAVEC Preddvor 1 

73 215. OZD GIMNAZIJA 
216. OZD EKONOMSKO ADMINISTRATIVNI 

ŠOLSKI CENTER 
217. OZD GLASBENA ŠOLA 
218. OZD ŠOLSKI CENTER ISKRA 
219. OZD ŠOLSKI CENTER ZA BLAG. PROMET 
220. OZD MLEKARSKI ŠOLSKI CENTER 
221. OZD POKLICNA ŠOLA 
222. OZD LETALSKO-MODELARSKA ŠOLA 
223. OZD ZAVOD ZA ŠOLSTVO SRS 

— organizacijska enota Kranj 1 

74 224. TEKSTILNI IN OBUTVENI CENTER 
ZVEZNI TEKSTILNI CENTER 
DELAVSKA UNIVERZA 
VISOKA ŠOLA ZA ORG. DELA 1 

75 228. OZD GORENJSKI MUZEJ 
ZAVOD ZA SPOMENIŠKO VARSTVO 
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 
OSREDNJA KNJIŽNICA 
ZVEZA KULT. PROSVET. 
ORGANIZACIJ 
TEMELJNA TELESNO KULTURNA 
SKUPNOST 
ŠPORTNO DRUŠTVO »Sava« Kranj 1 

III. PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVA 

A. Organizacija, ki samostojno voli člane delegacije in ima v zboru združenega 
dela dve delegatski mesti 

76 -77 KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
235. TOZD Institut za pljučne bolezni in 

tuberkulozo Golnik 2 

B. Organizacije in skupnosti, ki se zaradi delegiranja skupnih delegatov za eno 
ali več delegatskih mest v zboru združenega dela združujejo v konferenco 
delegacij 

7 8 - 7 9 DO ZDRAVSTVENI DOMOVI IN 
ZAVOD ZA SOCIALNO MEDICINO 
IN HIGIENO GORENJSKE 

236. TOZD Zdravstveni dom Kranj 
237. TOZD Zobozdravstvo Kranj 
238. DS Skupne službe 
239. TOZD Zavod za socialno medicino in 

higieno 2 

80 OZD GORENJSKA BOLNIŠNICA 
240. TOZD Bolnišnica za ginekologijo 

in porodništvo 
241. TOZD Splošna bol. Jesenice - otološki 

oddelek Kranj 
242. Spec. bol. za očesno TBC 

Jezersko 

DO GORENJSKE LEKARNE 
243. TOZD Lekarna Kranj 1 

81 244. OZD DIJAŠKI DOM Kranj 
245. OZD VZGOJNO VARTVENI ZAVOD Kranj 
246. OZD VZGOJNO VARTVENI ZAVOD Golnik 
247. OZD VZGOJNI ZAVOD Preddvor 1 

224. 
225. 
226. OZD 
227. OZD 

228. OZD 
229. OZD 
230. OZD 
231. OZD 
232. 

233. 

234. 



1 4 

248. REGIONALNA ZDRAVSTVENA 
SKUPNOST Kranj 

249. SKUPNOST POKOJ. IN INVALID. 249. 
Z AVAR. Lj. - podr. Kranj 

250. ZAVOD ZA LETOVANJE 
251. SKUPNOST ZA ZAPOSLOVANJE 
252. CENTER ZA SOCIALNO DELO 
253. DOM UPOKOJENCEV Kranj 
254. DOM OSKRB. A. D. Preddvor 

IV. PODROČJE DRŽAVNIH ORGANOV, DRUŽBENO POLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 

De lovne skupnost i državnih organov , družbeno pol i t ičnih organizaci j in 
društev ter drugih de lovnih skupnost i , ki vol i jo skupno delegaci jo za eno delegat-
sko mesto v zboru združenega dela takole: 

83 255. UPRAVNI ORGANI OBČINSKE 
SKUPŠČINE 

256. SKUPŠČINA GORENJSKIH OBČIN 
257. SAMOUPRAVNA KOMUNALNA 

INTERES. SKUP. 
258. DELOVNA SKUPNOST STROK. SLUŽB 

SIS DRUŽB. DEJAV. OBČINE KRANJ 
259. OBČINSKI SODNIK ZA PREKRŠKE 
260. OBČINSKO JAVNO 

PRAVOBRANILSTVO 
261. POKRAJINSKI ŠTAB TO GORENJSKE 
262. OBČINSKI ŠTAB ZA TO 
263. POKRAJINSKI ODBOR ZA 

GORENJSKO 
264. MEDOBČINSKI SVET ZKS 
265. OBČINSKA KONFERENCA ZKS 
266. OBČINSKA KONFERENCA SZDL 
267. OBČINSKA KONFERENCA ZMS 
268. ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOV 
269. OBČINSKI ODBOR ZRVS 
270. OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
271. OBČINSKI ODBOR RKS 
272. OBČINSKA ZVEZA DPM 
273. OBČINSKA STRELSKA ZVEZA 
274. ZVEZA SLEPIH 
275. LOVSKA ZVEZA 
276. GORENJSKA TURISTIČNA ZVEZA 
277. MEDOBČ. ODBOR GOSP. ZBOR. 

SRS Kranj 
278. TURISTIČNO DRUŠTVO KRANJ 
279. TURISTIČNO DRUŠTVO Preddvor 
280. AMZS - Tehnična baza Kranj 
281. AVTO MOTO DRUŠTVO Kranj 
282. DELAVSKI DOM Fr. Vod. Kranj 1 

84 283. UPRAVA JAVNE VARNOSTI 
284. OKROŽNO SODIŠČE 
285. OKROŽNO JAVNO TOŽILSTVO 
286. OBČINSKO SODIŠČE 
287. OBČINSKO JAVNO TOŽILSTVO 
288. SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA 
289. DRUŽBENI PRAVOBRANILEC 

SAMOUPRAVLJANJA 
290. ODVETNIKI in njihovi delavci 
291. POSTAJA PROMETNE MILICE 
292. POSTAJA MILICE Kranj 
293. POSTAJA MEJNE MILICE Brniki 
294. POSTAJA MEJNE MILICE Jezersko 
295. POSTAJA LETALSKE MILICE Brniki 
296. POSTAJA STRAŽARSKE MILICE Brdo 
297. CARINARNICA Lj., car. odd. Kranj 
298. CARINARNICA Lj., car. odd. Brniki 
299. CARINARNICA Jes., car. izpost. Jezersko 
300. ZVEZNA UPRAVA ZA CIVILNO 

ZRAČNO PLOVBO Beograd 
301. UPRAVA ZGRADB Brdo 
302. UPRAVA ZGRADB Strmol 
303. ZVEZNI HIDROMETEOROLOŠKI 

ZAVOD Beograd, Meteorološka služba 
Brniki 

304. METEOROLOŠKI ZAVOD SRS, 
Meteorološka postaja Jezersko 1 

V. P O D R O Č J E AKTIVNIH V O J A Š K I H O S E B IN CIVILNIH O S E B V SLUŽBI 
V O B O R O Ž E N I H SILAH SFR J U G O S L A V I J E 

85 305. AKTIVNE VOJAŠKE OSEBE IN 
CIVILNE OSEBE V OBOROŽENIH 
SILAH SFRJ 



3. člen 
Kmetje, ki niso vključeni v kmetijske 

zadruge volijo člane delegacije skupno z 
delovnimi ljudmi-kmeti, ki združujejo 
svoje delo in delovna sredstva v zadrugah. 

4. člen 
Za kmete se štejejo vsi aktivni kmečki 

prebivalci, ki jim je delo v kmetijstvu os-
novna dejavnost in so stari nad 15 let. 

5. člen 
Kmetje-kooperanti Gozdnega gospo-

darstva Kran j in katerim je dohodek iz 
gozdarstva glavni vir preživljanja, obliku-
jejo svojo delegacijo v Temeljni organiza-
ciji kooperantov Preddvor skupno z delavci 
te organizacije. 

Strokovne in administrativne naloge za 
volilne organe za izvolitev te delegacije in 
za delo delegatov v zboru združenega dela 
opravlja Gozdno gospodarstvo Kranj . 

6. člen 
Delovni ljudje, ki delajo v obrtni ali 

drugi obrti podobni dejavnosti z delovnimi 
sredstvi, na katerih obstoji lastninska pra-
vica, skupaj z delavci, s katerimi združuje-
jo svoje delo in delovna sredstva oblikujejo 
svojo skupnost za volitve in delo delegacije 
v zboru združenega dela. 

Strokovne in administrativne naloge za 
skupnost opravlja Združenje samostojnih 
obrtnikov Kranj . 

7. člen 
Pri oblikovanju delegacij v organiza-

cijah združenega dela na področju vzgoje 
in izobraževanja (srednje šole in Visoka 
šola za organizacijo dela), učenci srednjih 
šol in študentje, ki so dopolnili 18 let sta-
rosti, volijo svoje delegate v skupno dele-
gacijo in sicer učenci eno četrtino, študent-
je pa eno tretj ino članov delegacije. 

8. člen 
Delovne skupnosti državnih organov, 

družbeno političnih organizacij in društev 
ter drugih delovnih skupnosti, ki niso orga-
nizirane kot organizacije združenega dela 
in ki po drugem členu tega odloka pod 
točko IV. oblikujejo skupno delegacijo, na 
skupnem zboru vseh delovnih ljudi spora-
zumno določijo število članov in sestavo 
skupne delegacije ter imenujejo volilno ko-
misijo. 

Zbor delovnih ljudi skliče predsednik 
samoupravnega organa prvo navedene de-
lovne skupnosti v skupini organov in orga-
nizacij, ki oblikujejo skupno delegacijo. 

Strokovne in administrativne naloge za 
izvolitev in delo skupne delegacije opravlja 
ustrezna služba prvo navedenega državne-
ga organa v skupini organov in organizacij, 
ki oblikujejo skupno delegacijo. 

9. člen 
Konference delegacij določene po tem 

odloku se oblikujejo s sporazumi, ki jih 
sklenejo temeljne samoupravne organiza-
cije oziroma skupnosti, ki so te delegacije 
izvolile. 

10. člen 
Če temeljne samoupravne organizacije 

oziroma delovne skupnosti do 15 dni pred 
sejo občinske skupščine oziroma zbora 
združenega dela ne sklenejo sporazuma o 
oblikovanju konferenc, se konference obli-
kujejo po naslednjih načelih: 

a) konferenco delegacij sestavljajo: 
1. delegacije, ki so bile izvoljene v te-

meljnih samoupravnih organizacijah ozi-
roma skupnosti 

2. delovni ljudje, ki jih določijo zbori 
delovnih ljudi v temeljnih organizacijah 
združenega dela oziroma delovnih skup-
nosti, ki štejejo do 20 delovnih ljudi in ki 
nimajo izvoljene delegacije, 

b) naloge in način dela konference: 
— izvoli izmed sebe predsednika kon-

ference in njegovega namestnika ter določi 
enega ali več zapisnikarjev. Za zapisnikarja 
je lahko določena tudi oseba, ki ni član 
delegacije, 

— obravnava gradivo za sejo zbora, 
sprejema stališča in daje smernice delega-
tom za zastopanje v zboru, 

— delegira enega ali vieč delegatov v 
zbor združenega dela za obravnavo posa-
meznega vprašanja na seji zbora, 

— na prihodnji seji obravnava poročilo 
delegatov z zadnje seje zbora, 

— zadolžuje delegate posameznih dele-
gacij, da o delu konference in o delu zbora 
združenega dela obveščajo delovne ljudi v 
svoji organizaciji, 

— določa v soglasju z ustrezno temelj-
no organizacijo združenega dela oziroma 
skupnostjo strokovno službo v eni izmed 
temeljnih samoupravnih organizacij ozi-
roma skupnosti, da bo za konferenco izvr-
ševala vse strokovne in administrativno 
tehnične naloge; ta služba tudi sprejema 
za konferenco vse gradivo, ki ga dostavlja 
občinska skupščina ali njeni organi in ga po 
potrebi razmnožuje za vse delegate kon-
ference, 

— določi sedež konference, 
c) materialne pogoje za delo konferen-

ce in za delo delegata zagotavljajo po 
ustreznem deležu glede na število zaposle-
nih vse temeljne samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti, ki imajo skupno konfe-
renco delegacij, 

č) prvo sejo konference delegacij skliče 
po obvestilu predsednika občinske skup-
ščine najstarejši član delegacije temeljne 
organizacije združenega dela oziroma de-
lovne skupnosti, ki je v drugem členu tega 
odloka navedena kot prva organizacija v 
skupini organizacij, ki oblikujejo skupno 
konferenco delegacij. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem vestnikli Gorenjske. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha 

veljati odlok o določitvi delegatskih mest, 
oblikovanju konferenc delegacij in skupnih 
delegacij za zbor združenega dela občinske 
skupščine Kranj (Uradni vestnik Gorenj-
ske, štev. 4/74). 

Številka: 013-04/1977-03 
Datum: 1. februarja 1978 

Predsednik 
skupščine občine 
Tone Volčič 1 r. 

Predsednik 
zbora združenega dela 
Vinko Sarabon l.r. 

Predsednik zbora 
krajevnih skupnosti 
Janez Grašič l.r. 

Predsednik 
družbenopolitičnega zbora 
Jože Valant l.r. 

34. 

Na podlagi 81. člena zakona o stano-
vanjskih razmerjih (Uradni list SRS šte-
vilka 18-175/74 in 10-383/76), 9. člena zako-
na o prekrških (Uradni list SRS, števil-
ka 12-619/77) in 182. člena s ta tuta občine 
Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, števil-
ka 13-177/77) je skupščina občine Kran j na 
seji zbora združenega dela, zbora krajevnih 
skupnosti in družbenopolitičnega zbora 
dne 1/2-1978 sprejela 

O D L O K 
o podstanovalskih razmerjih 

1. člen 
Imetniki stanovanjske pravice, lastniki 

stanovanj kot posameznega dela stavbe in 
lastniki družinskih stanovanjskih hiš (v 
nadaljnjem besedilu: najemodajalci) lahko 
oddajajo v uporabo podstanovalcem posa-
mezne stanovanjske prostore na podlagi 
pismene pogodbe in v skladu s VI. poglav-
jem zakona o stanovanjskih razmerjih ter 
na način in ob pogojih, ki jih predpisuje ta 
odlok. 

2. člen 
Najemodajalec sme oddajati podstano-

valcem stanovanjske prostore tako, da vsa-
kemu podstanovalcu pripada na jman j 6 kv. 
metrov stanovanjske površine, s tem da po-
samezen stanovanjski prostor ne sme biti 
manjši kot 8 . metrov. 

Podstan'»valec ne more oddati drugi 
osebi niti v celoti niti delno stanovanjskih 
prostorov, ki jih uporablja na podlagi pod-
stanovalske pogodbe. 

3. člen 
Najemodajalec odda podstanovalcu 

praviloma opremljen stanovanjski prostor. 
Za opremljen stanovanjski prostor se 

šteje, če je v njem: 
— toliko postelj, kolikor je podstanoval-

cev, 
— miza, 
— omara, v kateri lahko vsak podsta-

novalec svoj del zaklene, 
— toliko stolov, kolikor je podstano-

valcev v sobi, 
— umivalnik s priborom za umivanje, 

razen če imajo podstanovalci možnost, da 
opravljajo osebno higieno v drugem pro-
storu, 

— dana možnost uporabe ali souporabe 
sanitarij. 

4. člen 
Najemodajalec lahko zaračuna podsta-

novalcu podstanarino, ki za neogrevano 
sobo ne sme biti višja kot 30,— din za 
1 k v. meter za ogrevano pa v času ogreva-
nja ne več kot 40 — din za 1 kv. meter sta-
novanjske površine. 

Če je v enem stanovanjskem prostoru 
več podstanovalcev, lahko najemodajalec 
za vsakega naslednjega podstanovalca za-
računa še 8.— din za 1 kv. meter stano-
vanjske površine. 

5. člen 
Najemodajalec lahko zaračuna vsake-

mu podstanovalcu uporabo pohištva, ki 
glede na opremljenost posameznih prosto-
rov brez posteljnine ne sme presegati 4.— 
dinarje, s posteljnino pa 6.— din za 1 kv. 
meter stanovanjske površine. 



6. člen 
Stroški za električno energijo, vodo, ka-

nalizacijo, odvoz smeti in nadomestilo za 
uporabo mestnega zemljišča lahko najemo-
dajalec zaračuna podstanovalcu tako, da 
dejanske stroške razdeli na število vseh 
stanovalcev v stanovanjski hiši. 

7. člen 
Storitve, za katere se dogovorita naje-

modajalec in podstanovalec, so lahko naj-
več za 25 ? višje, kot jih zaračunavajo 
organizacije združenega dela. 

8. člen 
Imetnik s tanovanjske pravice ne more 

oddajat i posameznih stanovanjskih prosto-
rov v uporabo podstanovalcem v primeru, 
če s tanovanje ni smotrno izkoriščeno. 

Za nesmotrno izkoriščeno s tanovanje se 
šteje s tanovanje , ki meri več kot: 

— 28 kv. m za enega stanovalca, 
— 40 kv. m za dva stanovalca, 
— 56 kv. m. za tri stanovalce, 
— 68 kv. m za štiri stanovalce, 
— 75 kv. m za pet stanovalcev, 
— za vsakega nadal jn jega stanovalca 

še 8 kv. metrov. 

9. člen 
Oddelek za upravnopravne zadeve 

skupščine občine K r a n j vodi evidenco pod-
s tanovalskih pogodb, najemodajalcev in 
podstanovalcev. 

Najemodaja lec je dolžan na obrazcu, ki 
ga podpiše upravni organ iz 1. odst. tega 
člena, skleniti podstanovalsko pogodbo s 
podstanovalcem v petih izvodih in jih v 
15 dneh od sklenitve predložiti v evidenti-
ranje. 

Ko upravni organ podstanovalsko po-
godbo evidentira, vrne en izvod najemoda-
jalcu, enega podstanovalcu, enega pošlje 
davčni upravi skupščine občine Kran j , ene-
ga samoupravni s t anovan j sk i skupnosti 
občine Kran j , en izvod pa zadrži za evi-
denco. 

10. člen 
Upravni organ iz prejšnjega člena z od-

ločbo zavrne evidentiranje, če pogodba ni 
v skladu z zakonom in tem odlokom. 

11. člen 
Z denarno kaznijo od 500.— do 5.000.— 

dinarjev se kaznuje za prekršek najemo-
dajalec: 

— če ne upošteva minimalno določene 
s tanovanjske površine na podstanovalca 
(2. člen); 

— če zaračunava podstanarine in ogre-
vanje v nasprot ju s 4. členom; 

— če zaračunava uporabo pohištva v 
nasprotju s 5. členom; 

— če zaračunava električno energijo, 
vodo, kanalizacijo, odvoz smeti in nadome-
stilo za uporabo mestnega zemljišča v na-
sprotju s 6. členom; 

— če zaračunava storitve v nasprot ju 
s 7. členom; 

— če odda v uporabo s tanovanjske pro-
store s tanovanja, ki je nesmotrno izkori-
ščeno (8. člen); 

— če ne sklene podstanovalske pogod-
be in je ne predloži v evidentiranje v skladu 
z 9. členom. 

12. člen 
Obstoječa podstanovalska razmerja je 

treba prilagoditi določbam tega odloka v 
šestih mesecih od uveljavitve tega odloka. 

13. člen 
Izvajanje tega odloka nadzira jo pristoj-

ni inšpekcijski organi skupščine občine 
K r a n j in Postaja milice Kran j . 

14. Člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, pre-

neha veljati odlok o podstanovalskih raz-
merj ih (Uradni vestnik okra ja Kran j , šte-
vilka 5-54/60). 

15. člen 
T a odlok z a č n e v e l j a t i o s m i d a n p o ob-

javi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 021-024/1977-12 
Kranj, dne 1/2-1978 

Predsednik 
občinske skupščine 
T o n e Volčič , 1. r. 

Predsednik zbora 
krajevnih skupnosti 
J a n e z Grai ič , 1. r. 

Predsednik zbora 
združenega dela 
V i n k o Šarabon, 1. r 

Predsednik 
družbenopolitičnega zbora 
J o ž e Valant , 1. r. 

35. 

Na podlagi 2. odstavka 2. člena zakona 
o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kom-
pleksno graditev (Uradni list SRS, števil-
ka 19/76) je Skupščina občine K r a n j na seji 
zbora združenega dela, zbora krajevnih 
skupnos t i in družbenopol i t ičnega zbora 
dne 1/2-1978 po predhodnem mnenju Re-
publiškega komiteja za družbeno planira-
nje in informacijski sistem S R S ter Repub-
liškega sekretariata za urbanizem SRS. 
sprejela naslednji 

O D L O K 
o določ i tv i naselij , ki se v občini 
Kranj štejejo za mesto ali nase l je 

mestnega značaja 

1. člen 
Za naselja, ki se v občini Kran j š te je jo 

za mesto ali naselje mestnega značaja , se 
določijo: 

— za mesto: mesto Kran j 
— za naselje mestnega značaja: 
a) naselje Naklo, Malo Naklo, Pivka, 

Polica, S t rah in j , Cegelnica, Okroglo. Bobo-
vek, Ilovka. Kokrica, Mlaka pri Kran ju , 
Srakovi je in Tat inec , Predoslje. Britof, 
Orehovlje, Suha, del Hras t ja (stari del), 
Prebačevo, Breg ob Savi, Sp.. Sr. in Zg. Bit-
nje, Žabnica. Sp. Besnica. Rakovica. 

b | naselje Cerklje, 
c) naselje Šenčur, 
č) naselje Preddvor. 

2. člen 
Mesto K r a n j obsega po tem odloku ožje 

mestno ureditveno območje, določeno z od-
lokom o urganis t ičnem nač r tu K r a n j a 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/75). 

Naselja mestnega značaja obsegajo: 
— naselja iz točke a) 2. alinee prejšnje-

ga člena: območja med mejo ožjega mest-
nega ureditvenega območja in mejo širšega 
mestnega ureditvenega območja po urbani-
stičnem načrtu Kran ja , določena za grad-
bene namene; 

— naselje Cerklje: območje, določeno 
z odlokom o urbanističnem načr tu Cerklje 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/76) za sta-
novanjsko gradnjo, centralne dejavnosti , 
turizem in rekreacijo, 

— naselje Šenčur: območje, določeno z 
odlokom o urbanističnem načrtu Šenčur 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/76), za 
s tanovanjsko gradnjo in centralne dejav-
nosti, 

— naselje Preddvor: območje, določeno 
z odlokom o urbanist ičnem načr tu Pred-
dvor (Uradni vestnik Gorenjske, št. 28/76) 
za s tanovanjsko gradnjo, centra lne dejav-
nosti in turizem. 

3. Člen 
Posamezna območja iz drugega odstav-

ka prejšnjega člena ponazarja grafična do-
kumentaci ja , ki je sestavni del tega odloka. 
Grafična dokumentaci ja je s ta lno na vpo-
gled občanom, organom in organizacijam 
pri upravnem organu Skupščine občine 
Kran j ; pristojnem za urbanizem in za pre-
moženjsko pravne zadeve ter pri urbani-
stični organizaciji DOMPLAN Kranj . 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po ob-

javi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 350-04/1977-04 
Kran j , dne 1/2-1978 

Predsednik 
občinske skupščine 
T o n e Volč ič . !. r. 

Predsednik zbora 
krajevnih skupnosti 
J a n e z G r a š i č . 1 r. 

Predsednik zbora 
združenega dela 
V i n k o Š a r a b o n . 1. r 

Predsednik 
družbenopolit ičnega /bora 
J o ž e V a l a n t . 1. r 

36. 

Na podlagi 173. člena s t a tu t a občine 
K r a n j (Uradn i vestnik Gorenjske, štev. 
13/77) in v zvezi z družbenim dogovorom 
o skupnih osnovah in merilih za podeljeva-
nje priznavalnine udeležencem narodno-
osvobodilne vojne in drugih vojn. katere 
u re ja jo občinske skupščine s svojimi pred-
pisi (Uradni list SRS. štev. 18/77) je Skup-
ščina občine K r a n j na seji zbora združene-
ga dela, zbora krajevnih skupnosti in druž-
benopolitičnega zbora dne 1/2-1978 spre-
jela 

ODLOK 
o pr iznavaln inah 

1. člen 
Udeležencem NOV, borcem za severno 

mejo v letih 1918— 1919, slovenskim vojnim 
doborovoljcem iz vojn 1912—1918 ter nji-
hovim družinskim članom se podel jujejo 
pr iznavalnine in druge oblike družbene 
pomoči na podlagi tega odloka. 

2. člen 
Priznavalnina ali druga oblika družbe-

ne pomoči po tem odloku, se podeli, če 
upravičencem ni zagotovljena po drugih 
predpisih, družbenih dogovorih ali samo-
upravnih sporazumih in imajo s ta lno biva-
lišče na območju občine Kran j . 

3. člen 
Pravice do stalne priznavalnine imajo: 
1. udeleženci NOV, ki so vstopili v na-

rodnoosvobodilni boj pred 9/9-1943, oziro-
ma 13/10-1943 in ki jim je po predpisih o 
pokojninskem zavarovanju čas od odhoda 
v narodnoosvobodi lni bo j do 15/5-1945 
dvojno vštet v pokojninsko dobo, ter ude-
leženci NOV, ki imajo po predpisih o sta-
rostnem zavarovanju kmetov pr iznan sta-
tus kmeta borca NOV pred 9/9-1943 oziro-
ma 13/10-1943; 

2. žene udeleženke NOV, ki so vstopile 
v narodnoosvobodilni boj do 1/7-1944 in ki 
jim je po predpisih o pokojninskem zava-
rovanju čas od odhoda v narodnoosvobo-
dilni boj do 15/5-1945 dvojno vštet v pokoj-
ninsko dobo; 



^f <«/<<w««v7<y AfCSt ", ki n<j %'tt(oyi/i v n« 
rodn»osvobodilni boj do 1/7-1944 preden so 
dopolnili 18. leto starosti in ki jim je po 
predpisih o pokojninskem zavarovanju čas 
od odhoda v narodnoovosobilni boj do 
15/5-1945 dvojno vfctet v pokojninsko 
dobo; 

4. udeleženci NOV, ki so vstopili v na-
rodnoosvobodilni bo j po 9/9-1943 oziroma 
13/10-1943 in ki jim je po predpisih o po-
kojninskem zavarovanju čas od odhoda v 
narodnoosvobodilni boj do 15/5-1945 dvoj-
no vštet v pokojninsko dobo; 

5. borci za severno mejo v letih 
1918—1919 in slovenski vojni dobrovoljci iz 
vojn 1912-1918. 

4. člen 
Priznavalnine in druge oblike družbene 

pomoči so: 
1. stalna priznavalnina 
2. občasna priznavalnina 
3. enkratna priznavalnina 
4. zdravstveno varstvo 
5. regres za klimatsko zdravljenje. 

5. člen 
Pravico do stalne priznavalnine po tem 

odloku imajo udeleženci NOV iz 1., 2. in 3. 
točke 3. člena tega odloka, če njihov skupni 
mesečni dohodek in skupni mesečni doho-
dek družinskih članov, s katerimi živijo v 
skupnem gospodinjstvu, ne presega vsako-
kratnega mejnega zneska najnižjih pokoj-
ninskih prejemkov v pokojninskem zavaro-
vanju delavcev v SR Sloveniji na družin-
skega člana. 

Udeleženci NOV in borci iz 4. in 5. 
točke 3. člena tega odloka imajo pravico do 
stalne priznavalnine, če nj ihov skupni 
mesečni dohodek in skupni mesečni doho-
dek družinskih članov, s katerimi živijo v 
skupnem gospodinjstvu, ne presega 80% 
vsakokratnega mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov v pokojninskem 
zavarovanju delavcev v SR Sloveniji na 
družinskega člana. 

Za dohodke, ki se upoštevajo pri odlo-
čan ju o pravici do priznavalnine in do 
drugih oblik družbene pomoči po tem odlo-
ku se štejejo vsi dohodki, razen tistih, ki se 
po posebnih predpisih ne štejejo za doho-
dek 

Za dohodek iz kmetijske dejavnosti se 
r ačuna dvakratni katastrski dohodek iz 
prejšnjega leta. Če je zemljišče oproščeno 
davka, od osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti , se dohodek iz kmetijske dejav-
nosti ne upošteva. 

6. člen 
Za udeležence NOV iz 1., 2. in 3. točke 3. 

člena tega odloka je najvišja stalna prizna-
valnina enaka mejnemu znesku najnižjih 
pokojninskih prejemkov v pokojninskem 
zavarovanju delavcev v SR Sloveniji, za 
udeležence NOV in borce iz 4. in 5. točke 3. 
člena tega odloka pa je najvišja stalna pri-
znavalnina enaka 8 0 ? vsakokratnega mej-
nega zneska najnižjih pokojninskih pre-
jemKov v pokojninskem zavarovanju de-
lavcev v SR Sloveniji. 

Najviš ja stalna priznavalnina, določena 
v 1 odstavku tega člena, je v posebno 
upravičenih primerih lahko izjemoma tudi 
višja 

7. člen 
Pri določanju višine stalne priznavalni-

ne se upošteva število družinskih članov, ki 
jih upravičenec vzdržuje, zdravstveno sta-
n je upravičenca in njegove družine, ude-
ležba upravičenca v NOV ter stanovanjske 
in druge socialne okoliščine, pri kmetih 
samohranilcih pa zlasti tudi starost. 

8. člen 
Občasna ali enkratna priznavalnina se 

po tem odloku lahko v izjemnih primerih 
podeli udeležencem NOV in drugih vojn iz 
3. člena tega odloka, če zaidejo v težje raz-
mere zaradi bolezni, nezgode, smrti družin-

MJcctfpt <'/jrr//r. tiujđiti c/t'nurfiCmctiiti (i«MirtK' M/i 
drugih podobnih okoliščin. 

Občasna aH enkratna priznavalnina 
znaša največ 120 % vsakokratnega mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v 
pokojninskem zavarovanju delavcev v SR 
Sloveniji. 

Podeljevanje občasne ali enkratne pri-
znavalnine ni odvisno od pogojev iz 5. čle-
na tega odloka. 

9. člen 
Pravico do stalne priznavalnine iz 5. 

člena tega odloka oziroma pravico do ob-
časne ali enkratne priznavalnine iz 8. člena 
tega odloka imajo tudi družinski člani 
umrlega udeleženca NOV in drugih vojn iz 
3. člena tega odloka, če jih je umrli preživ-
ljal, če so pridobitno nesposobni in izpol-
n ju je jo druge pogoje iz tega odloka. 

10. člen 
Stalna priznavalnina iz 5. člena tega 

odloka oziroma občasna ali enkratna pri-
znavalnina iz 8. člena tega odloka se lahko 
v posebno opravičenih primerih dodeli tudi 
udeležencem NOV, ki jim je čas sodelova-
nja v NOV do 15/5-1945 enojno vštet v po-
kojninsko dobo. 

Stalna, občasna oziroma enkratna pri-
znavalnina se dodeli upravičencem iz 1. od-
stavka tega člena pod pogoji in v višini, kot 
velja za upravičence iz 4. in 5. točke 3. čle-
na tega odloka. 

11. člen 
Uživalci stalne priznavalnine in njihovi 

ožji družinski člani (zakonec, otroci, oče, 
mati) imajo po tem odloku zagotovljeno 
zdravstveno varstvo v obsegu, kot je dolo-
čen z zakonom in s splošnim aktom skup-
nosti zdravstvenega zavarovanja za zava-
rovance — delavce, če nimajo zagotovlje-
nega zdravstvenega varstva po drugih 
predpisih. 

Udeleženci NOV iz 1., 2. in 3. točke 3. 
člena tega dogovora, ki prejemajo stalno 
priznavalnino, imajo zase tudi pravico do 
podaljšanega ali nadomestnega bolnišnič-
nega zdravljenja v naravnih zdraviliščih ob 
pogojih, ki veljajo za zavarovance delavce, 
če te pravice nimajo zagotovljene po 
drugih predpisih. 

12. člen 
Udeležencem NOV, borcem za severno 

mejo 1918-1919, slovenskim vojnim do-
brovoljcem iz vojn 1912—1918, staršem in 
vdovam padlih ali umrlih udeležencev 
NOV se lahko dodeli enkratna priznaval-
nina za 10-dnevno klimatsko zdravljenje. 

13. člen 
Občinski organizaciji zveze borcev NOV 

se lahko dodeli denarna pomoč za obiske 
bolnih udeležencev NOV. Način dodelitve 
te pomoči se ureja po predhodnem dogovo-
ru z občinsko organizacijo zveze borcev 
NOV. 

14. člen 
Udeležencem NOV iz 1., 2., 3. in 4. točke 

3. člena tega odloka in njihovim družin-
skim članom, ki so oskrbovanci v domovih 
počitka in prejemajo sredstva za osebno 
rabo od skupnosti socialnega skrbstva, se 
lahko dodeli priznavalnina, tako, da jim je 
za osebno rabo skupaj zagotovljeno 30% 
vsakokratnega mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov v pokojninskem 
zavarovanju delavcev v SR Sloveniji. 

15. člen 
O priznavalninah in drugih oblikah 

družbene pomoči po tem odloku odloča ko-
misija za zadeve udeležencev NOV in voja-
ških invalidov na zahtevo upravičenca, na 
predlog organizacije ZZB NOV, oz. kra-
jevne organizacije ZB NOV, organizacije 
ZVVI ali na lastno pobudo po prosti presoji 
z večino glasov. 

16'. »M«-ii 
Upravne posle v zvezi s priznavalnina-

mi in drugimi oblikami družbene pomoči 
opravlja oddelek za upravnopravne zadeve 
skupščine občine Kranj. 

17. člen 
Pravica do stalne priznavalnine gre od 

prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
zahteve. 

18. člen 
Če se spremenijo pogoji za odločanje o 

pravici do stalne priznavalnine iz 5. in 10. 
člena tega odloka se stalna priznavalnina 
lahko zviša, zniža ali ukine. 

Dohodki, ki vplivajo na odločanje o 
pravici do stalne priznavalnine se ugotav-
l jajo v začetku vsakega leta. 

Uživalci stalne priznavalnine so dolžni 
med letom obvestiti oddelek za upravno-
pravne zadeve skupščine občine Kran j o 
vsaki spremembi, ki vpliva na izplačevanje 
priznavalnin. Spremenjeni pogoji učinku-
jejo od prvega dne naslednjega meseca, ko 
so nastali. 

19. člen 
Zoper odločbo, ki jo izda komisija za 

zadeve udeležencev NOV in vojaških inva-
lidov skupščine občine Kran j je dovoljena 
pritožba na Republiški komite za vpraša-
nja borcev NOV in vojaških invalidov SR 
Slovenije. 

20. člen 
Finančna sredstva za priznavalnine in 

druge oblike družbene pomoči po tem odlo-
ku se zagotavljajo v proračunu občine 
Kran j na podlagi dogovorjene porabe v 
vsakoletnem republiškem dogovoru o 
splošni porabi v občinah. 

V proračunu občine Kran j se zagotovijo 
tudi sredstva za priznavalnine in druge 
oblike družbene pomoči po 2. odst. 6. člena, 
10., 11. in 12. členu ter 3. odst. 20. člena 
tega odloka. 

. 21. člen 
Dosedanje družbene pomoči je treba 

uskladiti z določbami tega odloka najkas-
neje do 1/6-1978. 

Udeleženci NOV in borci iz 3. člena tega 
odloka, ki bi imeli po tem odloku pravico 
do nižje priznavalnine, kot je njihova dose-
danja stalna družbena pomoč, obdržijo pri-
znavalnino v višini dosedanje stalne druž-
bene pomoči. 

Udeleženci NOV, ki po do sedaj veljav-
nem odloku prejemajo stalno družbeno po-
moč, pa ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena 
tega odloka obdržijo to pomoč v dosedanji 
višini, dokler njihovi dohodki ne presežejo 
80% mejnega zneska najnižjih pokojnin-
skih prejemkov v pokojninskem zavarova-
nju delavcev v SR Sloveniji. 

22. člen 
Izvršni svet skupščine občine Kran j 

lahko na predlog komisije za zadeve ude-
ležencev NOV in vojaških vojnih invalidov 
sprejme natančnejše predpise za izvajanje 
tega odloka. 

23. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, pre-

neha veljati odlok o družbeni pomoči ude-
ležencem NOV in njihovim družinam, 
vojaškim vojnim invalidom NOV in 
njihovim družinam, španskim borcem in 
koroškim borcem 1918/19 (Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 9/73 in 21/74). 
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24. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 59-028/1977-02 
Kranj, dne 1/2-1978 

Predsednik 
občinske skupščine 
Tone Volčič, l.r. 

Predsednik 
zbora krajevnih skupnosti 
Janez Graiič, l.r. 

Predsednik družbeno-
političnega zbora 
J o i e Valant, l.r. 

Predsednik 
zbora združenega dela 
Vinko Sara bon, l.r. 

37. 

Na podlagi 15. člena zakona o urbani-
stičnem planiranju (Uradni list SRS, št. 
16/67 in 27/72) je skupščina občine Kranj 
na seji zbora združenega dela, zbora kra-
jevnih skupnosti in družbeno-političnega 
zbora dne 1/2-1978 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o urbanističnem 

načrtu mesta Kranja 

1. člen 
Grafični prikazi (karte) kot sestavni 

del urbanističnega načrta mesta Kranja 
(Uradni vestnik Gorenjske, štev. 15/75) v 
merilu 1 : 500 in merilu 1 : 10.000, na ka-
terih je prikazana namenska raba površin, 
se v območju z oznako c spremenijo 
tako, da se površine, ki so po urbanističnem 
načrtu predvidene za šolstvo, predvidijo za 
stanovanjske površine. 

V istem območju se jugozahodni del 
površin (severno od Ceste talcev, vzhodno 
pa do predvidene nove ceste), ki so predvi-
dene za športne naprave, predvidi za po-
trebe šolstva. 

Nadalje se v istem območju del površin 
(vzhodno od nove ceste po prejšnjem od-
stavku ter severno od pokopališča), pred-
videnih za športne naprave in rekreacijo, 
predvidi za potrebe mestne vrtnarije. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po ob-

javi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 350-06/1975-04 
Kranj, dne 1/2-1978 

Predsednik 
občinske skupščine 
Tone Volčič, l.r. 

Predsednik 
zbora krajevnih skupnosti 
Janez Graiič, l.r. 

Predsednik 
zbora združenega dela 
Vinko Šarabon, l.r. 

Predsednik družbeno-
političnega zbora 
Jote Valant, l.r. 

Občina Radovljica 

38. 

Na podlagi 43. člena zakona o razlastit-
vi in o prisilnem prenosu pravice uporabe 
(Uradni list SRS, št. 27/72), 3. odst. 2. člena 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Urad-
ni list SRS, št. 13/74), pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun valorizirane vred-
nosti s tanovanjske hiše oziroma stano-
vanja (Ur. list SRS, št. 18/76) in 185. člena 
statuta občine Radovljica, je skupščina ob-
čine Radovljica na seji družbenopolitične-
ga zbora dne 7. 2. 1978 ter na ločenih sejah 
zbora združenega dela in zbora krajevnih 
skupnosti dne 8. 2. i978 sprejela 

O D L O K 
o elementih za določanje odškodnine 
za razlaščena stavbna zemljišča na 

območju občine Radovljica 

1. člen 
S tem odlokom se za območje občine 

Radovljica določa poprečna gradbena cena 
in poprečne stroške komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč, kot osnova za izračun 
dohodka od stavbnega zemljiška pri 
določanju odškodnine za razlaščeno stavb-
no zemljišče po 43. členu zakona o razla-
stitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe 
(Uradni list SRS,št . 27/72» 

2. člen 
Poprečna gradbena cena za kv. m upo-

rabe tlorisne površine družinske stanovanj-
ske hiše na območju občine Radovljica je 
5.500 - din. 

Poprečni stroški komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča za gradnjo družinske 
stanovanjske hiše na območju občine Ra-
dovljica znašajo 15 rt od vrednosti po-
prečne gradbene cene za 1 kv. m koristne 
stanovanjske površine. 

Razmerje med poprečnimi stroški za in-
dividualne in kolektivne komunalne na-
prave za kv. m koristne stanovanjske po-
vršine je 60:40. 

Pri zemljiščih, ki so nagnjena, močvir-
nata ali skalnata se stroški urejanja zem-
ljišč povečajo do 5 r< od poprečne gradbene 
cene in pri odškodnini za stavbna zemljišča 
pa zmanjšajo do 50 rt od ugotovljene od-
škodnine po tem odloku. 

3. člen 
Glede na položaj zemljišča, velikost 

kraja in možnost prometnih zvez se ob-
močje občine Radovljica deli na: 

a) cono, ki obsega: 
— območje urbanističnega načrta. Ra-

dovljica, mesto Radovljica in Lesce. 
— območje urbanističnega načrta 

Bled, mesto Bled, 
— območje urbanističnega načrta Bo-

hinj, naselje Ribčev laz in Ukane 
b) cono, ki jo sestavlja ostalo območje 

občine Radovljica. 

4. člen 
Osnova za izračun dohodka od stavbne-

ga zemljišča je enoletna stanarina za sta-
novanjsko hišo, ki znaša za cono 

a) iz 3. člena tega odloka 2,9 V za cono, 
b) pa 2,1 od vrednosti stanovanjske 

hiše oz. stanovanja. 

5. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha ve-

ljati odlok o elementih za določanje od-
škodnine za razlaščena stavbna zemljišča 
na območju občine Radovljica, objavljen v 
Uradnem vestniku Gorenjske, številka 
2-30/77. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po ob-

javi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 464-4/76-7 
Radovljica, dne 9. 2. 1978 

Predsednik 
skupščine občine 
Radovljica: 
Leopold Pernuš, 
dipl. ing. 1. r. 

Predsednik 
družbenopolitičnega zbora: 
Ivan Fabjan, 1. r. 

Predsednik 
zbora združenega dela: 
ing. Jože Kapus. 1. r. 

Podpredsednik 
zbora krajevnih skupnosti: 
Vinko Pačnik, 1. r 

39. 

Na podlagi 3. člena Zakona o dedovanju 
kmetijskih zemljišč in kmetij t Uradni list 
SRS, št. 26/73) m 185. člena statuta občine 
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 
16/74) ter na predlog Kmetijske zemljiške 
skupnosti občine Radovljica in krajevnih 
skupnosti po opravljeni javni razpravi je 
skupščina občine Radovljica na zasedanju 
družbenopolitičnega zbora dne 7/2-1978 in 
na ločenih sejah zbora združenega dela in 
zbora krajevnih skupnosti dne 8/2-1978 
sprejela 

O D L O K 
o določitvi kmetij po zakonu o dedova-

nju kmetijskih zemljišč 

1. člen 
S tem odlokom se na območju občine 

Radovljica določijo kmetije, za katere ve-
lja posebna ureditev dedovanja po zakonu 
o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij. 

2. člen 
Posebna ureditev o dedovanju kmetij 

po 1. členu tega odloka velja za kmetije, ki 
so navedene po krajevnih skupnostih in na-
seljih v seznamu, ki je sestavni del tega od-
loka. 

3. člena 
Kmetijska zemljiška skupnost in kra-

jevne skupnosti so dolžne spremljati izva-
janje tega odloka ter po potrebi na jmanj 
pa vsakih pet let predlagati skupščini ob-
čine uskladitev tega odloka z občinskim 
prostorskim načrtom po merilih, ki so dolo-
čena z zakonom. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 320-2/77 
Radovljica, dne 9/2-1978 

Predsednik skupščine 
Leopold Pernuš, 
dipl. ing., 1. r. 

Predsednik 
družbenopolitičnega zbora: 
Ivan Fabjan. 1. r. 

Predsednik zbora 
združenega dela: 
Jože ing. Kapus. 1. r. 

Podpredsednik 
zbora krajevnih skupnosti: 
Vinko Pačnik. 1. r. 



Na podlagi 11. člena Zakona o ugotav-
l janju katastrskega dohodka (Uradni list 
SRS, k . 23/76), 3. člena Odloka o začetku 
ugotavljanja katastrskega dohodka (Urad-
ni list SRS, ^t. 12/77) in 185. člena Statuta 
občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenj-
ske, ŝ t. 16/74) je skupščina občine Radov-
ljica na seji družbenopolitičnega zbora dne 
7/2-1978 in na ločenih sejah zbora združe-
nega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 
8/2-1978 sprejela 

S K L E P 
o lestvicah katastrskega dohodka 

1. 
A. Sprejmejo se lestvice katastrskega do-

hodka za katastrski okraj Radovljica, 
kamor spadajo naslednje katastrske ob-
čine: 

Begunje, Srednja vas, Otok, Nova vas, 
Hra&e, Radovljica, Predtrg, Mo&nje, 
Brezje, Ljubno, Zaloge, Dobrava pri 
Kropi, Kamna Gorica, Laneovo, Kropa, 
Češnjica pri Kropi, Jesenice, Prihodi, 
Podmežaklja, Blejska Dobrava, Javor-
niški rovt. Koroška Bela, Potoki, Žirov-
nica, Zabreznica, Doslovče, Zasip, Pod-
hom, Spodnje gorje, Višelnica I., Višelni-
ca 11., Zgornje Gorje, Poljšica, Rečica, 
Bled, Zeleče, Ribno, Selo pri Bledu in 
Bohinjska Bela. 

B. Sprejmejo se lestvice katastrskega do-
hodka za katastrski okraj Bohinj, ka-
mor spadajo naslednje katastrske obči-
ne: 
Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, 
Bohinjska Srednja vas, Gorjuše, No-
menj. Nemški rovt. Studor in Savica. 

Lestvice katastrskega dohodka za katastrski okraj Radovljica se določijo kot sledi: 

dinarjev na en hektar 

Na podlagi 155. člena ustave SR Slove-
nije in 184. člena statuta občine Radovljica 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 16/74) je 
Skupščina občine Radovljica na seji druž-
benopolitičnega zbora dne ter na 
ločenih sejah zbora združenega dela in 
zbora krajevnih skupnosti dne 
sprejela 

S T A T U T A R N I S K L E P 

1. člen 
Skupščino občine Radovljica sestavlja-

R A Z R E D I 

Kultura 1 2 3 4 5 6 7 8 

Njive 7.500 6.500 5.500 4.600 3.600 2.400 1.600 900 
Vrtovi 22.800 15.600 12.(XK) 9.800 — — — — 

Sadovnjaki 4.800 3.8<M) 2.700 1.700 800 - - -

Vinogradi - - - - - — — -

Travniki 4.300 3.750 3.300 2.700 2 .250 1.400 9(M) 600 
Pašniki 450 350 300 250 200 150 l(M) 50 
Gozdovi 1.300 1.000 (>50 350 250 150 — — 

Trstičje - - - - - - -

Lestvice katastrskega dohodka /.a ikraj Bohinj se določijo kot sledi: 

dinarjev na en hektar 

R A Z H K I) I 

Kultura 1 2 3 4 5 6 i 8 

Njive 5 .200 4.000 2.800 1.800 1.400 1.000 700 
Vrtovi 13.000 9.650 8.700 - - — — — 

Sadovnjaki 4.200 2.200 850 - - - - -

Vinogradi _ _ _ - - - — -

Travniki 4.100 3.700 3.200 2.600 1.80(1 1.200 750 500 
Pašniki 350 300 250 200 150 KM) 50 — 

Gozdovi 1 .100 800 550 350 200 100 — -

Trstičje - - - - - - - -

jo: 
1. zbor združenega dela 
2. zbor krajevnih skupnosti 
3. družbenopolitični zbor 

2. člen 
Zbor združenega dela ima 45 delegatov, 

ki jih delegirajo delegacije, skupne delega-
cije oz. konference delegacij delovnih ljudi 
na naslednji način: 

1. s področja gospodarstva: 
34 delegatov, ki jih delegirajo temeljne or-
ganizacije združenega dela in delovne 
skupnosti, ki opravljajo zadeve skupnega 
pomena za več temeljnih organizacij zdru-
ženega dela; 4 delegate, ki jih delegirajo de-
lovni ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo; 2 delegata, ki ju delegirajo de-
lovni ljudje, ki delajo v obrtni in podobnih 
dejavnostih z delovnimi sredstvi, na ka-
terih obstoji pravica lastnine, skupaj z de-
lavci, s katerimi združujejo svoje delo in 
delovna sredstva, organiziranih v skupno-
stih in druge z zakonom določene oblike 
združevanja 

2. s področja prosvete in kulture: 
2 delegata, ki ju delegirajo temeljne orga-
nizacije združenega dela s tega področja 

3. s področja socialnega varstva in 
zdravstva: 
2 delegata, ki ju delegirajo temeljne orga-
nizacije združenega dela tega področja 

4. iz delovnih skupnosti državnih or-
ganov, družbenopolitičnih organizacij, dru-
štev in odvetnikov ter iz drugih skupnosti, 
ki niso organizirane kot temeljne organi-
zacije združenega dela in izmed aktivnih 
vojaških oseb in civilnih oseb v službi 
oboroženih sil SFRJ — 1 delegat 

Katastrski dohodek, izračunan na pod-
lagi novougotovljenih lestvic, se bo upo-
rabljal od 1. januarja 1978. 

3. člen 
Zbor krajevnih skupnosti ima toliko 

delegatov, kolikor je v občini krajevnih 
skupnosti. Vska krajevna skupnost ima v 
zboru 1 delegata. 

Ta sklep začne veljati potem, ko bo le-
stvice katastrskega dohodka potrdila 
Skupščina SR Slovenije. 

Številka: 422-3/73 
Radovljica, dne 9/2-1978 

Predsednik SO 
Leopold Pernuš, 
dipl. ing., 1. r. 

Predsednik ZZI) 
ing. Jože Kapus, 1. r. 

Predsednik DPZ 
Ivan Fabjan, 1. r. 

Podpredsednik ZKS 
Vinko Pačnik, 1. r. 

4. člen 
Družbenopolitični zbor ima 23 delega-

tov, ki jih na podlagi liste kandidatov, ki jo 
sestavi kandidacijska konferenca Sociali-
stične zveze delovnega ljudstva, izvolijo 
delovni ljudje in občani v občini z nepo-
srednim in tajnim glasovan jem. 

5. člen 
Ostale določbe o organizaciji in delo-

vanju občinske skupščine in njenih orga-
nov, ki jih vsebuje statut občine Radovlji-
ca, ostanejo še naprej v veljavi. 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega statutarnega sklepa 

neha veljati določbe 175., 176., 177. in 178. q / » 
člena statuta občine Radovljica (Uradni O D 



vestnik Gorenjske, fit lfi/74). Ta sklep za-
čne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku gorenjske. 

Številka: 011-1/77 
Radovljica, dne 9/2-1978 

Predsednik 
Leopold Pernuš, 
dipl. ing., 1. r. 

Predsednik 
družbenopolitičnega zbora: 
Ivan Fabjan, 1. r. 

Predsednik 
zbora združenega dela: 
ing. Jože Kapus. 1. r. 

Podpredsednik 
zbora krajevnih skupnosti: 
Vinko Pačnik, 1. r. 

42. 

Na podlagi 184. člena Statuta občine 
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
16/74) je skupščina občine Radovljica na 
21. seji družbenopolitičnega zbora, dne 
7/2-1978, 20. seji zbora združenega dela in 
23. seji zbora krajevnih skupnosti, dne 
8/2-1978 spre jela nasledn ji 

Občina Škofja Loka 

43. 

Na podlagi 1. odstavka 11. člena in 1. 
odstavka 13. člena Zakona o urbanističnem 
planiranju (Uradni list SRS, št. 16-119/67 
in 27/255/72), je Izvršni svet Skupščine 
občine Škofja Loka na 125. seji, dne 
7/2-1978 sprejel 

SKLEP 
o javni razgrnitvi osnutka spremembe 

urbanističnega načrta Ziri in 
osnutka zazidalnega načrta 

Industrijske cone v Zireh 

1. 
Osnutek spremembe urbanističnega na-

črta Ziri in osnutek zazidalnega načrta 
Industrijske cone v Zireh, ki ju je izdelal 
Urbanistični zavod - Projektivni atelje 
pod št. 2166 - A v oktobru 1977. se javno 
razgrne. 

Osnutka iz 1. točke bosta javno 
razgrajena v prostorih Krajevne skupnosti 
Ziri in v sejni dvorani Skupščine občine 
Škofja Loka. 

3. 
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva 

objave v Uradnem vestniku Gorenjske. 

4 
Občani, organizacije združenega dela in 

druge organizacije, krajevne skupnosti in 
samoupravne interesne skupnosti lahko v 
času javne razgrnitve dajejo pripombe in 
predloge k razgrnjenima osnutkoma. 

V času javne razgrnitve bo v okviru 
Krajevne skupnosti Ziri organizirana javna 
razprava. 

Številka 350-2/77-3 
Škofja Loka, dne 7/2-1978 

Predsednik 
Jože Stanonik. l.r 

Predpisi samoupravnih organov 
S K L E P 

o razrešitvi in imenovanju občinske 
volilne komisije 

1. Razreši se dosedanja občinska volilna 
komisija. 

2. Imenuje se občinska volilna komisija v 
naslednjem sestavu: 
predsednik - Frane ČERNE, predsednik 

Občinskega sodišča v Radovljici 
namestnik — Metoda SETINA. sodnica 

Občinskega sodišča v Radovljici 
tajnik - Zvonko SAVNI K. sekretar Iz-

vršnega sveta Skupščine občine Ra-
dovljica 

namestnik - Milana TOMAŽIN. prav-
ni svetovalec v upravnih organih 
Skupščine občine Radovljica 

član — .Janez GORILNIK. referent za 
kadre v upravnih organih Skupščine 
občine Radovljica 

namestnik — Janko ROZMAx\', načel-
nik Oddelka za ljudsko obrambo 
Skupščine občine Radovljica 

član — Anton TOMAN, sekretar Skup-
ščine občine Radovljica 

namestnik - Vojislav STOJILKOVIĆ\ 
občinski sodnik za prekrške v Radov-
ljici 

član - Mihael KOZINC, načelnik Od-
delka za notranje zadeve Skupščine 
občine Radovljica 

namestnik — Marijan PRETNAR, re-
ferent za upravno pravne zadeve 
skupščine občine Radovljica 

Številka: 013-1/78 
Radovljica, dne 8/2-1978 

Predsednik 
skupščine občine 
Leopold Pernuš. 
dipl. ing., 1. r. 

Predsednik 
družbenopolitičnega zbora: 
Ivan Fabjan, 1. r. 

Predsednik 
zbora združenega dela: 
ing. Jože Kapus. 1. r 

Podpredsednik 
zbora krajevnih skupnosti: 
Vinko Pačnik • -

44. 

Samoupravna 
interesna 
skupnost 

za varstvo zraka 
občin Jesenice, 

Kranj, Radovljica, 
Škofja Loka in Tržič 

Skupščina samouprav ne interesne skup-
nosti za varstvo /raka občin Jesenice. 
Kianj. Radovljica. Škofja Loka. Tržič, je 
na drugi seji skupščine, na podlagi samo-
upravnega sporazuma o ustanovitvi samo-
upravne interesne skupnosti /a varstvo 
zraka občin Jesenice. Kranj. Radovljica. 
Škofja Loka. Tržič v skladu z 21 členom 
zakona o varstvu zraka l l ' radm list SRS. 
<t. 1J-594 75» sprejela 

S T A T U T 
samoupravne in teresne skupnost i 
za vars tvo zraka občin Jesenice . 

Kran j . Radovl j ica . Škof ja Loka, Tržič 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Samoupravna interesna skupnost za 

varstvo /raka občin Jesenice. Kranj. Ra-
dovljica. škotia Loka. Tržič i\ nadaljnjem 
besedilu: skupnosti je samoupravna intere-
sna skupnost /a varstvo /raka pred one-

snaževanjem m /a sanacijo onesnaženega 
/raka. ki so jo ustanovili ljudje in občani 
prek organizacij združenega dela samo-
upravnih interesnih skupnosti, družbeno-
političnih skupnosti, krajevnih skupnosti 
in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi samoupravne interesne skup-
nosti za varstvo zraka iv nadaljnjem bese-
dilu: sporazum) 

2. člen 
Skupnost ie ustanovljena z namenom, 

da organizira in usmerja varstvo zraka 
pred onesnažen jem ter da skrbi za sanacijo 
območij, na katerih ie zrak prekomerno 
onesnažen in s tem zavaruje prebivalstvo 
ter družbeno in osebno premoženje ter 
zagotovi zdrave pogoje /a delo. stanovanje 
in rekreacijo 

Delo skupnost i ie javno. 

J. člen 
Skupnost deluje v skladu / ustavo SR 

Slovenije, zakonom o varstvu zraka in na 
njegovi podlagi z izdanimi predpisi ter v 
skladu s sporazumom o ustanovitvi in sta-
tutom 

4. člen 
Organi skupnosti se oblikujejo po de-

mokratični in samoupravni odločitvi delov-
nih ljudi in občanov, združenih v skupnosti 
za varstvo zraka. 

Delovni ljudje in občani, organizirani 
v socialistični zvezi so osnovni nosilci kan-
didacijskih postopkov pri izbiri ljudi za vo-
dilne funkcije v skupščini skupnosti za var-
stvo zraka in njenih organih. 

5. člen 
Skupnost upravlja s sredstvi prispevka 

zaradi onesnaževanja zraka, ki ga po samo-
upravnem sporazumu plačujejo in združu-
jejo v skupnosti za varstvo zraka uprav-
ljalci oziroma lastniki virov onesnaževanja 
/raku tur 7 Hrnehmi Dosebei Dridoblien"~; 
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Skupnost uporablja sredstva v skladu 
s sprejetim programom ter z načeli o delitvi 
in uporabi sredstev. 

6. člen 
Skupnost je pravna oseba s pravicam; 

in dolžnostmi, ki jih ima na podlagi ustave 
SR Slovenije, zakona o varstvu zraka, spo-
razuma. tega statuta in drugih splošnih 
aktov. 

Skupnost ima poseben žiro račun pri 
SDK Kranj. 

Sedež skupnosti je v prvi mandatni dobi 
v Kranju. Skupščina SIS lahko odloči o 
spremembi sedeža v naslednjih mandatnih 
obdobjih 

7. člen 
Skupnost ima pečat okrogle oblike z be-

sedilom: »SAMOUPRAVNA INTERES-
NA SKUPNOST ZA VARSTVO ZRAKA 
OBČIN JESENICE. KRANJ. RADOV-
LJICA. ŠKOFJA LOKA IN TRZlC«. 

i L NALOGE SKUPNOSTI 

/ ^ r v/ f / / / /// 

K. člen 
Skupnost opravlja nasledn je naloge: 
— organizira in usmerja varstvo zraka 

pred onesnaževan jem. 
— sodeluje pri prostorskem in urbani-

stičnem planiranju. 
— daje mnenja v zvezi z. gradnjo ali re-

konstrukcijo večjih objektov, ki onesnažu-
jejo zrak in sodelujejo z. republiško službo 
za varstvo zraka in drugimi strokovnimi 
službami ter organizacijami. 

— pripravlja predloge in ukrepe za var-
stvo zraka pred onesnaženjem in sanacijski 
program z.a območja, na katerih je zrak 
onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kri-
tično mejo (III. območje) ter za območja, 
na katerih je zrak onesnažen nad kritično 
mejo (IV. območje). 

— predlaga skupščini občine izredne in 
druge ukrepe in način njihovega izvajanja 
za posamezna naselja ali območja, na kate-
rih so prekoračene kritične vrednosti one-
snaženosti zraka. 

— spremlja izvajanje stanovanjskih 
programov in predlaga spremembe ali do-
polnitve sanacijskih programov. 

— vodi evidenco virov onesnaževanja 
zraka. 

— daje mnenja k razvrstitvi posamez-
nih naselij ali območij v območja po stop-
njah onesnaženosti zraka. 

— sodeluje pri oblikovanju občinskih 
odlokov za varstvo zraka. 

— zbira sredstva iz prispevka zaradi 
onesnaževanja zraka in gospodari s temi 
sredstvi. 

— gospodari s posebej pridobljenimi 
sredstvi za sanacijo določenih virov one-
snaževanja zraka in za varstvo zraka. 

III ORGANI SKUPNOSTI 

9. člen 
Organi skupnosti so: 
— skupščina skupnost i, 
— odbori in komisije skupščine za dolo-

čena vprašanja s področja varstva zraka. 
— izvršilni odbor, 
— samoupravno razsodišče. 
— odbor delavske kontrole. 
Najvišji samoupravni organ skupnosti 

je skupščina, ki ima 45 delegatskih mest 
(glej prilogo delegatskih mest skupščine). 

10. člen 
Skupščina skupnosti opravlja naslednje 

naloge: 
— obravnava, sprejema ali spreminja 

statut skupnosti in poslovnik skupnosti ter 
druge splošne akte: 

— obravnava in predlaga skupščini 
občine predloge in ukrepe za varstvo zraka 
in sanacijski program za območja, na kate-

/ / / / /# . /^/A / 
IV. ohmoO je l; 

— obravnava prostorski plan občine in 
urbanistične dokumente: 

— obravnava in sprejema program in 
finančni načrt skupnosti; 

— sprejema samoupravni sporazum o 
plačevanju prispevka zaradi onesnaževa-
nja zraka; 

— obravnava in sprejema poročilo in 
zaključni račun skupnosti: 

— določa osnove in merila za uporabo 
sredstev prispevka zaradi onesnaževanja 
zraka: 

— obravnava in sprejema samouprav-
ne sporazume o združevanju sredstev v 
okviru Zveze skupnosti za varstvo zraka 
SR Slovenije za sanacijo objektov širšega 
gospodarskega in družbenega pomena; 

— odloča o najemanju posojil in nači-
nu odobravanja kreditov iz lastnih sred-
stev: 

— daje pobude za sprejem predpisov 
s področja varstva zraka: 

— voli delegacijo za zvezo skupnosti za 
varstvo zraka in po potrebi delegacijo za 
skupščino družbenopolitične skupnosti: 

— obravnava poročila izvršilnega od-
bora in drugih izvršilnih organov: 

— voli in razrešu je predsednika in pod-
predsednika skupščine: 

— voli in razrešuje predsednika in pod-
predsednika ter člane izvršilnega odbora: 

— imenuje predsednika in člane odbo-
rov ter drugih delovnih teles; 

— mlloča o ugovorih proti odločitvam 
izvršilnega odbora skupščine; 

— seznanja skupščino občine s proble-
matiko varstva zraka: 

— določa organizacijo strokovne služ-
be skupnosti za varstvo zraka: 

— opravlja druge naloge, ki so določene 
z. zakonom o varstvu zraka in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov, s sporazumom 
in tem statutom. 

11. člen 
Skupščina odloča na seji. 
Seja skupščine je sklepčna, če ie na seji 

navzočih več kot polovica vseh delegatov. 

le sporazn-

večino navzočih glasov 

12. člen 
Temeljno načelo odločanja 

mevan je. 
Z dvotretjinski 

odloča skupščina o: 
— sprejemu, spremembah in dopolnit-

vah statuta in poslovnika o delu skupščine: 
— sprejemu programa in finančnega 

načrta: 
— sprejemu samoupravnega sporazu-

ma o združevanju sredstev v okviru Zveze 
skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije za 
sanacijo objektov širšega gospodarskega in 
družbenega pomena; 

— sprejemu poročila in zaključnega ra-
čuna skupnosti: 

— izvolitvi funkcionarjev skupščine in 
izvršilnega odbora: 

— sprejemu samoupravnega sporazu-
ma o plačevanju prispevka zaradi onesna-
ževanja zraka; 

— o najemanju posojil in načinu odo-
bravanja kreditov iz. lastnih sredstev. 

O vseh drugih zadevah je sklep skupšči-
ne sprejet, če zanj glasujejo več kot polo-
vica vseh navzočih delegatov skupščine. 

O sklepih skupščine morajo bili obve-
ščene vse delegacije skupščine in organiza-
cije« ki jih sklepi zadevajo. 

1 J. člen 
Seje skupščine sklicuje predsednik 

skupščine. 
Predsednik skupščine mora sklicali sejo 

skupščine.če to predlaga: 
— na jman j 1 /J članov skupščine ali 
— izvršilni odbor skupščine. 
Predlagatelj mora predsedniku s predlo-

gom za sklic predložiti tudi predlog dnev-
nega reda z ustreznim gradivom. 

Će predsednik skupščine ne skliče seje 
v roku JO dni po prejemu predloga za sklic, 
io lahko skliče predlagatel j. 

/ V. «'/<•« 
NkupA^uin m m prcdscdnikH in p o d p r e d -

sednika. Predsednik skupščine opravlja 
zlasti naslednje naloge. 

- sklicuje in vodi se je skupščine, 
- podpisuje akte in sklepe skupščine. 
- zastopa skupnost in skupščino. 

spremlja uresničevanje sklepov 
skupščine. 

- opravlja druge naloge, ki mu jih 
zaupa skupščina. 

Za svoje delo je predsednik odgovoren 
skupščini. 

Kadar je predsednik odsoten, ga nado-
mešča podpredsednik skupščine. 

Mandatna doba predsednika in pod-
predsednika je 4 leta. 

Io. člen 
S poslovnikom se podrobneje določi na-

čin dela skupščine 

ODBORI IN KOMISIJE SKUPŠČINE 

1 H. člen 
Skupščina za opravljanje določenih na-

log lahko imenuje posebne odbore in komi-
sije. v katerih lahko sodelujejo poleg dele-
gatov ustanoviteljev skupnosti tudi drugi 
strokovnjaki s področja varstva zraka. 

Obseg nalog in način delovanja odborov 
ali komisij določi skupščina z. aktom o nn-
hovi usianoviiv i. 

IZVRŠILNI ODBOK SKUPŠČINE 

17. člen 
Skupščina skupnosti izvoli izvršilni 

odbor po predhodni razpravi o možnih kan-
didatih iz vrst delegatov skupščine. 

1H. člen 
Izvršilni odbor ima predsednika, pod-

predsednika in 7 članov 
Izvršilni odbor je odgovoren skupščini, 

ki ga izvoli za dobo trajanja mandata 
skupščine. 

19. člen 
Izvršilni odbor opravlja naslednic na-

loge: 
— uresničuje sklepe in odločitve skup-

ščine skupnosti in drugih organov skup-
ščine: 

— obravnava in predlaga skupščini 
splošne akte: 

— pripravlja gradivo za sejo skupščine 
in za njene odbore: 

— usmerja izdelavo sanacijskega pro-
grama za sanacijo prekomerno onesnaže-
nih območij in predlaga sanacijski program 
v obravnavo skupščini: 

— predlaga skupščini občine izredne 
ukrepe in način njihovega izvajanja za 
posamezna naselja in območja, na katerih 
so prekoračene kritične vrednosti onesna-
ženosti zraka: 

— sodeluje pri izdelavi občinskih odlo-
kov za varstvo zraka: 

— obravnava in predlaga skupščini 
skupnosti program in finančni načrt skup-
nosti; 

— obravnava in predlaga skupščini 
skupnosti samoupravni sporazum o plače-
vanju prispevka zaradi onesnaževanja 
zraka: 

— sprejema sklepe, s katerimi se ure-
sničuje program in finančni načrt skup-
nosti; 

— obravnava in predlaga skupščini 
skupnosti poročilo in zaključni račun skup-
nosti: 

— usmerja strokovno delo na območju 
skupnosti: 

— daje mnenje za predloge in sklepe 
predložene za sprejem v skupščini; 

— določa podpisnika za finančno po-
slovanje: 

— odloča o sklepanju pogodb za izdela-
vo študijskih strokovnih nalog za potrebe 
skupnosti; 

— imenuje in razrešuje strokovne ko-
misije in delovne skupnosti za izdelavo do-
ločenih nalog za potrebe skupnosti: 
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- opravlja d ruse 
zaupa skupščina. 

nalog«', ki nm jih 

20. člen 
Izvršilni odbor odloča na sejah. 
Seje izvršilnega odbora sklicuje pred-

sednik. 
Seja izvršilnega odbora je sklepčna, če 

je na njej navzočih več kot polovica čla-
nov. Sklep izvršilnega odbora je sprejet, če 
je zanj glasovalo več kot polovica navzočih 
članov izvršilnega odbora. 

Na sejah izvršilnega odbora se piše za-
pisnik. 

21. člen 
Predsednik izvršilnega odbora opravlja 

zlasti naslednje naloge: 
— sklicuje in vodi seie izvršilnega 

odbora: 
— podpisuje akte in sklepe izvršilnega 

odbora: 
— zastopa izvršilni odbor: 
— spremlja uresničevanje sklepov 

skupščine in izvršilnega odbora. 
— opravlja naloge, ki mu lih poveri 

izvršilni odbor: 
— poroča skupščini o delu izvršilnega 

odbora in drugih teles skupnosti : 
— podpisuje po pooblastilu skupščine 

skupnosti pogodbe za f inanciranie zadev 
v okviru sprejetega finančnega načrta 
skupnost i: 

— je odredbodalale« za i /va jan ie fi-
nančnega načrta skupnost i 

Za svoje delo i«- predsednik izvršilnega 
odbora odgovoren skupščini in izvršilnemu 
odboru Kadar n- predsednik izvršilnega 
odbora odsoten, ga nadomešča podpred-
sednik 

samoupravnih aktov skupnosti . na<l sklad-
nostjo sklepov samoupravnih organov 
skupnosti K samoupravnimi akti . nad izva-
janjem sprejetih sklepov samoupravnih 
organov in delom strokovno administrativ-
ne in f inančne službe skupnosti. 

29. člen 
Organi skupnosti so dolžni dati odboru 

delavske kontrole vse podatke za opravlja-
nje njegove funkcije. Samoupravna delav-
ska kontrola je dolžna o svojih ugotovitvah 
in ukrepih obveščati skupščino in organe 
skupnost i 

IV S T R O K O V N O 
A D M I N I S T R A T I V N A 

IN F INANČNA SLUŽBA 
S K U P N O S T I 

skupnost 

22. člen 
Za smotrno opravl janje nalog, za izva-

janie programa skupnosti in /a pripravo 
gradiv lahko izvršilni odbor ustanovi stro-
kovne komis i j e m delov ne skupine 

Sestav, naloge in način dela strokovnih 
komisii in delovnih skupin m- doioći s po-
slov nikom skupnost i 

23 člen 
Mandatna doba predsednika, podpred-

sednika in članov izvršilnega odbora ie 
I leta 

S A M O U P R A V N O RAZSODIŠČ K 

24 člen 
Samoupravno razsodišče šteie '» -t h 1111 h 

članov Območje vsake občine ie zastopano 
/ enim članom. Predsednika samouprav-
nega razsodišča izvoli skupščina skupnosti 
Mandatna doba predsednika in članov sa-
moupravnega razsodišča je J leta 

25. člen 
Samouprav no razsodišče rešuje sporna 

razmerja v zvezi / izv a jan jeni samouprav-
nega sporazuma, tega s ta tu ta in ostalih 
samoupravnih aktov ter iz družbenoeko-
nomskih odnosov v skupnosti 

ODBOR DELAVSKE K O N T R O L E 

JU. člen 
Odbor delavske kontrole se ustanovi za-

radi samoupravne delavske kontrole nad 
izvrševanjem sklepov, ki tih ie sprejela 
skupščina in drugi samoupravni organi 
skupnost i. 

27. člen 
Odbor delavske kontrole štele 5 članov 

Območje vsake občine ie zastopano z enim 
članom. Predsednika odbora delavske kon-
trole izvoli skupščina skupnosti . Manda tna 
doba predsednika in članov delavske kon-
trole ie 4 leta. 

28. člen 
V pristojnost odbora delavske kontrole 

spada nadzor nad izvajanjem samouprav-
nega sporazuma, tega s t a tu t a in drugih 

30. člen 
Strokovne naloge opravlja za 

tajnik skupnosti 
Naloge ta jn ika so naslednje: 
— skrbi za zakonito in pravilno poslo-

van je skupnost i. 
— skrbi za izvrševanje programa in fi-

nančnega načr ta . 
— sodeluje z republiško in zvezno -luž-

bo za varstvo zraka in drugimi strokovnimi 
organizacijami ter zavodi in koordinira nji-
hovo delo. ki zadeva vprašanja - |mmIi«m" ia 
dejavnost i skupnost i. 

— ie odgovoren za pravočasno pripravo 
gradiva za seje skupščine, izvršilnega odbo-
ra in drugih odborov in komisij 

— skrbi za i/vrše vame sklepov skup-
ščine m izvršilnega odbora. 

— opravlja strokovno adminis t ra t ivne 
naloge za skupščino, i/vršilni odbor ter za 
odbore in komisije skupščine. 

— skrbi za tekoče adminis t ra t ivno nt 
f inančno poslov an ie skupnost i. 

— organizira strokovne šiudiie m l"i-
pravlia analize, poročila predloge, infor-
macije ter druga gradiva 
organe skupnost i 

— pripravlja osnutke 
skupnost i in pogodb. 

— pripravlja gradivo 
javnost i. 

— opravila druge naloge, ki mu jih po-
veri skupščina in izvršilni odboi skupščine 

Za svoie d e l o ie odgovoren skujiščini in 
izvršilnemu odboru. 

Tajn ika skupnosti 
skupnost i 

Tajnik skupnosti 
skupščine, izvršilnega 
drugih samoupravnih 
brez pravice odločanja 

35. člen 
Pravice in dolžnosti delegata so zlasti: 
— z glasovanjem odločati o vseh zade-

vah in predlogih, ki so na dnevnem redu 
seje skupščine in voliti fer bi f j izvoljen 
v organe skupnosti . 

— predlagati pismeno ali us tno skup-
ščini stališča organizacije, ki jo zastopa ter 
postaviti delegatska vprašanja z delovnega 
področja organov skupnosti. 

— predlagati v obravnavo skupščini 
vprašanja , ki se nanaša jo na delo skupšči-
ne. izvršilnega odbora in odborov za izvaja-
nje zakona o varstvu zraka in drugih s p l o š -

nih aktov, izvanih na podlagi zakona na 
sprejeti program in finančni načrt in na 
druge sklej>e skupščine. 

— redno spremljat i delo organov skup-
nosti in akt ivno sodelovati na seiah skup-
ščine. odborov oz. drugih delovnih teles. 

— zagotoviti si pred seiami skupščine 
mnenja in stališča organizacij, ki so ga de-
legirale. o vprašanjih, ki na dnevnen. 
redu. 

— (><>ročati organizacijam, ki so ga 
delegirale, o svojem delu v skupščini in o 
sprejetih »klenih in stališčih s k u p i n e 
skupnosti 

a samoupravne 

splošnih akios 

za obveščan te 

imenu ie skupščina 

sodeluie na M'jah 
odbora in na M-jah 
organov skupnosti. 

;tl. člen 
Splošne administrat ivne m finančne 

naloge po posebnih predpisih opravlja stro-
kovna služba, ki ji SIS za varstvo zraka 
poveri v izvajanje po posebni pogodbi 

V J A V N O S T DELA S K U P N O S T I 

32. člen 
Seje skupščine, izvršilnega odbora in 

drugih odborov skupščine so javne Za jav-
nost dela skupnosti ie odgovoren predsed-
nik skupščine 

33. člen 
S ta tu t skupnosti za varstvo zraka oIm in 

Jesenice. Kran j . Radovljica. Škotja Loka 
in Tržič se objavi v 1 'radnem vestniku 
C.oreniske 

V I I F I N A N C I R A N J E 
D E J A V N O S T I S K U P N O S T I 

člen 
Temel jni vii za financirani«* delavnosti 

skupnosti za varstvi« zraka »o sredstva iz 
pris |H -vka zaradi onesnaževanja zraka, ki 
ga plačutejo m združu jem uprav l j a lo (»ži-
toma lastniki virov onesnaževan ia zraka 
na podlagi sklen lenega samoupravnega 
sporazuma v okviru skupnosti 

I )ruga sredst v a skupnost i s<> 
— krediti in dotaci je iz združenih sred-

stev v okviru zveze skupnosti za varstvi* 
zraka SR Slovenije, za preureditev objek-
tov in naprav na območju skupnosti , ki so 
širšega go>|»odarskeg.i in družbenega po-
mena lil 

— prispevki oltčanov. organizacii zdru-
ženega dela. družbeno|M»litičnib skupnosti, 
samoupravnih interesnih skupnosti in dru-
gih samoupravnih skupnosti ter organiza-
cij. ki jih ti dodelilo skupnosti, za namene 
sanaciie onesnaženega /raka in za varstvo 
zraka 

37 člen 
Sredstva »/ prispevka zaradi onesnaže-

vanja zraka so dohodek skupnosti in o nji-
hovi namenski uporabi, v okviru določil 
12 člena zakona o varstvu zraka, odloča 
skupnost samostojno. 

Sredstva i/ drugega odstavka W> člena 
ki jih pridobi skupnost za izvedbo določe-
nih n a l o g , mora skupnost uporabiti izkliuč-
iio za izvedbo teh nalog oziroma v skladu 
s sporazumom o dodelitvi sredstev 

• i*, člen 
Skuptn»t zagotavlia sredstva izvajal-

cem programskih nalog na podlagi pogodb. 
Izvajalci programskih nalog so dolžni 

uporabliat i sredstva kot dobri gospodam 
in samo za namene, za katere so sredstva 
dodeljena. 

39. člen 
Sredstva skupnosti se s tekaio na žiro 

račun skupnosti in se vodijo ločeno /a vsa-
ko občino posel tej. 

VI. O D G O V O R N O S T I . P R A V I C E 
IN DOLŽNOSTI DELEGATOV 

34. člen 
Delegat je za svoje delo v skupščini 

odgovoren organizaciji ali delegaciji oz. 
konferenci delegacij, ki ga ie delegirala v 
skupščino po načelu solidarnega delovanja 
pa tudi sodelegatom v skupščini 

VIII K O N Č N E D O L O Č B E 
T a s ta tu t začne veljat i z dnem 23. de-

cembra 1977. ko ga ie spreiela skupščina 
skupnosti. 

Krani . dne 23/12-1977 

Predsednik skupščine 
I n g . Z o r a n K r e j i ć . 1. r. 



Nosilec Štev. 
Konteveuca delegacij de\eg. 

mest 

\ OBČINA KRANJ 

1. Iskra 
2. Tekst ilindus 

•J. Sava s 

l Alpeiour 

•"> K S - m« sto 

»i K S — Š'in'ui 
:7 SIS /a stanovanjsko gospodarstvo 
* SIS za komunalne dejavnost : 

M SlS za gozdarstvo. 
S l s z;t klliel i |s l \o 

A Območna vodna skupnost 
Goreli iskt 

H. Regionalna zdrav skupnost 
Gorenjske 

Klektro. 1K0S. KOP 
IB1.K2K.TSC - Zvezda. 
Dimnikarsko podiet je 
IManika. Merkur. 
Kxoterm. Projekt 
( T Kranj. Letališče 
Brnik. ZG.Z1) Kram 
K S ( enter ali svet 
KS center 
Vse K S razen mestnih K.'s 

! OBČINA TRŽIČ 
1 BPT Tržič 

2 l'eko Tržič 
Tovarpia ko- in 
srpov 

\ SGPTrži. 

ZLIT Ti 

(i K S Tržič-mest o 
7 KS 1'rist ,i\ ,i 
s SIS za stanov;uiisko gospodarstvi 
(i SIS /;i komu nalilo gospoda rsi v i > 

()hlačila N ov ost 
POZI) Preskrb t 
I KK) Tržič 
TOZD Triglav. ( Vvarna 
Ketnic. TIKO Tržič 
SGP I 'ro jek i. Obrtno 
podiet je. Komunalno 
pod jet je Tržič 
I .e p e n k a . ( l o s i i i isko 
pod jet |e Zelenica 
Kompas l.iuheh 
KS Bist n< a. K S Kav ne 
\ -e ostale KS razen mesta 

I OBČINA RADOVLJICA 
1. Veriga I esce 
2. Hotelsko podiet |e 

Bled 

! Splošno gradbeno 
podjetje GOR K NJt 

1 Kra ie\ na -kupno-i 
Bled 

'.') S1 S -l anov in takega 
gospod a i st \ a 

li K met i isko zeiiil n-ka 
skupnost 

7 Sk u pnost za v a i -i v o 
ok< i| ja iitn Ml Radov I lica i 

Industrija ( ) / l ) 
(losi inske m i unsl ične 
O/.DiVi; 11 ur. h otnpa-
Alpet i 
gradbeništ v o. komunala 
projekt iv na organizaci ja 
v se k ra jrvne skupnost i 

komunalna skupnost 

SlS za »zda r> t • 

OBČINA JESENIC K 
1 Železarna -Jesenice 
2 IliP Gradiš TOZD 

Jesen it e 
-! T l"g< >V'sk o p o d l e t | e 

l niver/al 
t Zd ra v st ven i doni 

Jesenic. - T< )/.l > 
enota Jesenice 

.-> KS PLAVŽ 

H KS SAVA 

••inovanjsko gospodarstvo 
> . l i s /,;i l i;n dno gospodarstvo 

« S! s z ki vi i,-, vo. SIS gozdarstvo 

V-e TOZI) 
za vso osi a Io indiis 

(losi inst v o. t u rizen-i. 
1 rgovina. < J »rt 
družbenopolil ične 
organizacije, d ruši v a 
prosveta. kultura, 
državni organi in zdrav 
ter sur. varst vo 
KS Hrušica. KS Planina 
pod Golico. KS Mojstrana. 
KS K ran jska gora. 
K S Rateče 
KS Podmežakl ja. KSJavornik 
Koroška Bela. K S Blejska 
I )ohrava. KS Žirovnica 

>f»fV. Nosilec <ieleg. 
mest 

2 OBČINA ŠKOFJA LOKA 
L KS Železniki 1 
2. KS Škofja Loka 1 
J. K S Ziri 1 
4. OZD Alpina Ziri 1 
r>. ALPLKS Železniki 1 
(i. OZD Jelovica Škofja Loka 1 
7. OZD Termika Škofja Loka 1 
H. OZD Gorenjska predilnica 

Škofja Loka 1 
9. OZD Alpetour Skot ja Loka 

9 

45. 

Občinska skupnost 
socialnega 

skrbstva Tržič 
Svet za socialno skrbstvo občinske 

skupnosti za socialno skrbstvo Tržič je na 
podlagi 27. člena zakona o socialnem skrb-
stvu (Uradni list SRS, št. 39/74), 32. člena 
statuta Občinske skupnosti socialnega 
skrbstva Tržič in 132. člena zakona o za-
konski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 15/76) ter uradnega 
podatka Zavoda SR Slovenije za statistiko 
(Statistične informacije št. 234) o poveča-
nju življenjskih stroškov v letu 1977, na 
svoji 19. seji dne 14/2-1978 sprejel naslednji 

S K L E P 

Preživnine, določene s sodno odločbo in 
sklenjene z dogovorom o preživljanju, se 
zaradi povečanja življenjskih stroškov v 
letu 1977, valorizirajo za 14,6 in sicer 
s 1/3-1978. 

Ta sklep velja naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 56-03/78 
Tržič, dne 14/2-1978 

Predsednik sveta 
za socialno skrbstvo 
Peter Belhar, 1. r. 


