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/ju n i 

OBČINA 

HRASTNIK 

- Na podlagi 50. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, 
št. 31/64, 28/66 in 1/67) in 200. člena 
statuta občine Hrastnik, je Skupščina 
občine Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 29. decembra 1967 sprejela 

ODLOK 
0 začasnem financiranju proračun- 

skih potreb občine Hrastniik 
. v I. tromesečju 1968 

1. člen 
Potrebe organov skupščine ob- 

čine Hrastnik in njenih proračunskih 
zavodov in skladov se v I. tromesečju 
1G63 do sprejetja proračuna občine 
Hrastnik financirajo na podlagi pro- 
računa za leto 1967. 

2. člen 
Izdatki se lahko izvršijo v tem 

času do višine 25 % izdatkov prora- 
čuna občine Hrastnik, uporabljenih 
v ta namen v letu 1967. 

3. člen 
Izdatki po tem odloku so sestavni 

del proračuna občine Hrastnik za 
leto 1968 in se morajo prikazati v 
njegovem zaključnem računu za 
leto 1968. 

4. člen 
Odlok stopi v veljavo z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uporablja pa se 
od 1. januarja 1968. 

Številka: 400.7/67-4 
Datum: 29. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik: 

Milan Babic 1. r. 

Na podlagi 1. člena zakona o pri- 
spevku za uporabo mestnega zem- 
ljišča (Uradni list SRS št. 42/66), za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča (Uradni list SRS, 
št. 40/67) in 200. člena statuta občine 
Hrastnik je skupščina občine Hrast- 
nik na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 29. decem- 
bra 1967, sprejela 

4SKE SKUPŠČINE 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o prispevku za uporabo mestnega 

zemljišča 

1. člen 
2. člen odloka se spremeni in 

glasi: 
»Prispevek za uporabo mestnega 

zemljišča mora plačevati tisti, ki 
ima na zemljišču pravico uporabe 
oziroma ki je lastnik zemljišča ali 
stavbe oziroma dela stavbe na njem. 

Prispevek od zazidanega stavb- 
nega zemljišča se določi od kvadrat- 
nega metra uporabne tlorisne povr- 
šine stanovanjskih in poslovnih pro- 
storov ter garaž. 

Imetnik stanovanjske pravice mo- 
ra plačevati zavezancu iz 1. odstavka 
tega člena v povračilo ustrezen del 
prispevka, ki ga je določil občinski 
upravni organ za komunalne zadeve 
v smislu 1. odstavka tega člena, če 
zavezanec od njega to zahteva.« 

Plačila prispevka so oproščene 
osebe, ki prejemajo socialno pod- 
poro. 

2. člen 
4. člen se spremfeni in glasi: 
»Glede na ugodnosti, ki jih ima 

mestno zemljišče za stanovanja ozi- 
roma za poslovne prostore, se mestno 
zemljišče deli na stanovanjsko in 
poslovno cono. 

Stanovanjska cona se deli glede" 
na ugodnosti, ki jih nudi uporabni- 
kom kot so: lega zemljišča, promet- 
na povezanost, opremljenost s komu- 
nalnimi napravami, racionalnost in 
funkcionalnost uporabe zemljišča na 
tri kategorije. 

Poslovna cona se deli na dve ka- 
tegoriji. 

V prvo kategorijo spadajo vsi po- 
slovni prostori v občini Hrastnik, 
razen poslovnih prostorov v naseljih 
Dol pri Hrastniku, Brnici in Brez^ 
nem, ki spadajo v drugo kategorijo. 

Proizvodne delovne organizacije 
plačujejo prispevek v višini, kot je 
predpisano za koristnike oziroma 
uporabnike poslovnih prostorov v 
prvi kategoriji.c 

3. člen 
Točka b) v 6. členu se črta. 

4. člen 
Prvi in zadnji odstavek 10. člena 

se spremenita in glasita: 
»Prispevek v stanovanjski coni se 

predpisuje: 
— koristniki oziroma uporabniki 

poslovnih prostorov v prvi katego- 
riji plačujejo mesečni prispevek po 
0,35 din za kvadratni meter poslovne 
površine, v drugi kategoriji pa po 
0,25 din.« 

VA BI L O 

na 8. redno sejo mestnega sveta Ljubljana 

Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

sklicujem 

8. redno sejo mestnega sveta Ljubljana, ki bo 

v sredo, dne 24. januarja 1968 ob 16.30 

v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 
Predlagam naslednji 

d.n e v n i red: 

1. Predlog programa prioritetnih investicij mestnega pomena 

2. Predlog sklepov o nadaljnjem razvoju obrti na območju Ljubljane 

3. Poročila o delu v letu 1967: 

a) občinskega sodišča I. in II., , 
b) mestnega javnega pravobranilstva, 
c) sodnika za prekrške, 
d) požarne varnosti. 

4. Poročilo o problematiki prometnih konic v zvezi s prehodom na novi 
delovni čas 

5. Odlok o ustanovitvi Uprave za izmero in kataster pri mestnem svetu 
Ljubljana 

6. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta BS 7 — Bežigrad 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi zimske službe 
v Ljubljani 

8. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnih delovnih organizacijah, ki 
opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena in 
imajo pomen za mesto Ljubljana 

9. Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pravic do Centralne lekarne v 
Ljubljani 

10. Razrešitve in imenovanja 

a) sklep o razrešitvi člana odbora za urbanizem, 

b) sklep o razrešitvi člana komisije za delitev sredstev za subvencio- 
niranje stanarin, 

c) sklep o razrešitvi predstavnikov javnosti v svetu SNG, 

d) sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za urbanizem, 

e) sklep o imenovanju člana komisije za delitev sredstev za subven- 
cioniranje stanarin, 

f) sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v svet SNG, 

g) sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v svet Zavoda ing. 
Stanka Bloudka, 

h) sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v svet Centralne le- 
karne v Ljubljani. 

Štev.: 06-01/68-1 

Da^im: 18/1-196S 
Predsednik 

mestnega sveta Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 



s GLASNIK 

5. člen 
11. člen se spremeni in gflasi: 
»Oddelek za gospodarstvo in ko- 

munalne zadeve odmerja prispevek 
ter skrbi za Izvajanje tega odloka. 

Stanovanjsko podjetje Hrastnik 
obračunala in pobira prispevek od 
zavezancev oziroma stanovalcev.« 

6. člen 
13. člen se spremeni in glasi: 
»Prispevek se plačuje mesečno 

vnaprej skupaj s stanarino in najem- 
nino, proizvodne delovne organiza- 
cije pa direktno v proračun občine 
Hrastnik do vsakega 15. v mesecu.« 

7. člen 
15 člen se spremeni in glasi: 
»Lastniki in uporabniki stano- 

vanjskih in poslovnih prostorov, ki 
so v državljanski lastnini, plačujejo 
prispevek mesečno vnaprej Stano- 
vanjskemu podjetju Hrastnik.« 

8. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 

prenehajo veljati vsa določila od- 
loka o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča (Glasnik št. 6/67). ki 
so v nasprotju s spremembami in 
dopolnitvami tega odloka. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku. 

Številka: 420-16/65-1 
Datum: 29. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik: 

Milan Babič 1, r. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uporablja pa sc od 1. ja- 
nuarja 1968. 

Številka: 36-5/65-1 
Datum; 29. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik: 

Milan Babič 1. r. 

4 
Na podlagi 1. člena uredbe o obli- 

kovanju prodajnih cen po tržnih raz- 
merah (Ur. list SFRJ št. 30/67) in 
200. člena statuta občine Hrastnik, 
je Skupščina občine Hrastnik na 
svoji seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 29. decembra 
1967 sprejela 

ODREDBO 
o spremembi odredbe o najvišji ravni 
cen in o najvišjih maržah v prometu 
na drobno za določene živilske pro- 
izvode ter o najvišjih cenah za pre- 
mog in drva za kurjavo v prodaji 

na drobno 

1. točka 
V 1. točki odredbe o najvišji ravni 

cen in o najvišjih maržah v pro- 
metu na drobno za določene živilske 
proizvode ter o najvišjih cenah za 
premog in drva za kurjavo v prodaji 
na drobno, objavljeni v »Glasniku«, 
št. 41/65, se izpusti tekst, naveden 
pod g in h. 

2. točka 
Ta sprememba odredbe začne ve- 

ljati osmi dan po objavi v »Glas- 
niku«. 

Številka: 38/3-65 
Datum: 29. decembra 1967. 

ga gradiva, posreduje izposojo knjiž- 
ničnega gradiva, se ukvarja z vpra- 
šanji organizacije in pospeševanja 
knjižničarske službe in stroke, po- 
maga pri strokovnem delu knjižni- 
čarskega osebja in skrbi za njegovo 
vzgojo in strokovno izpopolnjevanje. 

3. 
Zavod razpolaga s premoženjem, 

ki mu ga zagotovi ustanovitelj in s 
premoženjem, ki ga pridobiva z last- 
no dejavnostjo. 

4. 
Organi upravljanja knjižnice so: 

zbor delovne skupnosti knjižnice in 
upravnik. 

5. 
Zavod ima statut. 

S statutom zavoda se določi notra- 
nja organizacija, delovno področje 
in odgovornost njegovih organov, 
pravice in dolžnosti organov uprav- 
ljanja, delovna in druga razmerja 
ter druga vprašanja, ki so primerna 
za samoupravljanje in dejavnost za- 
voda. 

Statut zavoda potrdi skuoščina 
občine Hrastnik. 

6. 
Zj zadeve in naloge zavoda je 

pristojen svet občinske skupščine, ki 
je pristojen za kulturo. 

7. 
Zavod se mora vpisati v osrednji 

razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna 
in univerzitetna knjižnica v Ljub- 
ljani za območje SR Slovenije. 

8. 
Ko začne veljati ta odločba, pre- 

nehajo veljati določbe v aktu o usta- 
novitvi, ki so v nasprotju z določ- 
bami te odločbe. 

3 
Na podlagi 2. člena zakona o iz- 

ločanju sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo (Uradni list SFRJ št. 35/65) 
in 200. člena statuta občine Hrast- 
nik, je Skupščina občine Hrastnik na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 29. decembra 
1967, sprejela 

ODLOK 
o odstotku sredstev, ki se izločajo iz 
sklada skupne porabe za subvencio- 

niranje stanarine v letu 1968 

1. člen 
Delovne organizacije in druge 

družbeno pravne osebe ter državni 
organi vplačujejo v letu 1968 na po- 
seben račun pri službi družbenega 
knjigovodstva iz sredstev iz 1, člena 
zakona o izločanju sredstev za sta- 
novanjsko izgradnjo (Uradni list 
SFRJ št. 35/65) 19 % za kritje razlike 
v stanarini (subvencioniranje). 

2. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o odstotku sred- 
stev, ki se izločajo iz sklada skupne 
porabe za subvencioniranje stanarin 
občine Hrastnik, objavljen v »Glas- 
piku« št. 33/66. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik: 

Milan Babič 1. r. 

5 
Na podlagi 1. odstavka 22. člena 

zakona o knjižnicah (Ur. list SRS 
št. 11/65) ter 200. člena statuta ob- 
čine Hrastnik je Skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 9. de- 
cembra 1967 sprejela 

ODLOČBO 
o imenovanju Ljudske knjižnice 
Hrastnik za opravljanje nalog ma- 
tične knjižnice za območje občine 

Hrastnik 

1. 
Ljudska knjižnica Hrastnik, ki jo 

je ustanovil občinski ljudski odbor 
Hrastnik dne 12. maja 1960 (Glasnik 
št. 46/60), se imenuje za matično 
knjižnico (v nadaljnjem • besedilu 
»zavod«). 

Ime zavoda je: Matična knjižnica 
Hrastnik. 

Sedež zavoda je v Hrastniku. 

2. 
Poleg svojih rednih nalog, ki so 

določene z zakonom, vodi matična 
knjižnica na svojem območju regi- 
ster knjižnic in evidenco knjižnične- 

9. 
Ta odločba začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 63-1/62 
Datum: 9. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik: 

Milan Babič 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

6 
Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Uradni list SFRJ 
št. 31/64), 52. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 36/64) in 114. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad je Skupščina ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti dne 26. ctssimbra 
1967 sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun' 

skih potreb občine Ljubljana- 
Bežigrad v I. tromesečju 1968 

1. člen 
Do sprejetja proračuna občin« 

Ljubljana-Bežigrad za leto 1968 se 
bodo začasno, najkasneje pa dc 
31. marca 1968, financirale proračun- 
ske. potrebe obžine Ljubljana-Beži- 
grad na podlagi tromesečnega načrta 
proračunskih dohodkov in njihov« 
razporeditve. 

2. člen 
Tromesečni plan razporeditve 

sredstev ne sme preseči ene četrtine 
razporejenih dohodkov po proračunu' 
za preteklo leto. 

^ 3. člen 
Doseženi dohodki in uporaba 

sredstev na podlagi tega odloka s" 
sestavni del proračuna občine za 
leto 1968. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati takoj p0, 

objavi v »Glasniku«, uporablja p3 

se od 1. januarja 1968. 

Številka: 400-2/68-4 
Datum: 26. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad; 
Karel Kušar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- ' 

■ CENTER 

7 
Na podlagi 11. člena zakona o ur- 

banističnem planiranju (Ur. iist SR.ci 
št. 16/67) je svet za urbanizem iO 
gradbene zadeve Skupščine občine! 
Ljubljana-Center na seji dne 13. no- 
vembra 1967 sprejel 

SKLEP: 

Osnutek zazidalnega načrta — 
zazidalnega otoka CO 1—13 (območje 
med Titovo cesto, Dalmatinovo ul. — 
Miklošičevo cesto in Čopovo ulico) 
se javno razgrne za 30 dni. 

Rok za pripombe poteče z dnein 
prenehanja razgrnitve osnutka za' 
zidalnega načrta. 

Osnutek zazidalnega načrta bo 
razgrnjen do 20. januarja 1968 "^l 
pritličju poslovne stavbe Metalke, 
Ljubljana, Dalmatinova 2, od 21. ja- 
nuarja 1968 dalje pa v II. nadstropju 
stavbe skupščine občine Ljubljana- 
Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 
št. 2, soba 37. 

Številka; 351-5-66 
Datum: 5. januarja 1968. 

Predsednik sveta 
za urbanizem in gradbene zadevfc 

skupščine občine 
Ljubljana-Center; 

Peter Novak, dipl. ing., 1. r. 



GLASNIK 3 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

8 
Na podlagi 45. in 62. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Urad. 
list SFRJ št. 31/64), 47. in 64. člena 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS št. 36/64) ter 167. 
člena statuta občine Ljubljana Mo- 
ste-Polje, je Skupščina občine Ljub- 
ljana Moste-Polje na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 28. decembra 1967 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu 

občine Ljubljana Moste-Polje 
za leto 1967 

1. člen 
Dohodki občinskega proračuna za 

leto 1067 znašajo N. din 22,512.000.— 
od tega je razporejenih dohod- 

kov N. din 22,258.488,— 
Nerazporejenih dohodkov (tekoča 

proračunska rezerva N. din 253.512,— 

2. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodkov, pripada: 
— 1 % od vseh dohodkov v le- 

tu 1967, po odbitku presežka dohod- 
kov nad izdatki leta 1966, občinske- 
mu rezervnemu skladu; 

— 85 % občinskega davka od pro- 
meta blaga na drobno, občinskega 
prometnega davka od alkoholnih pi- 
jač v trgovini in gostinstvu in 3. dela 
dohodkov, po odbitku deleža za re- 
zervni sklad, Mestnemu svetu Ljub- 
ljana; 

— 41,26 % od 1. in 2. vrste do- 
hodkov. po odbitku deleža za Mestni 
svet Ljubljana, občinskemu skladu 
za šolstvo do 30. junija 1967. 

čunu in razporeja s finančnim na- 
črtom. 

4. člen 
Uprava skupščine občine Ljublja- 

na Moste-Polje v skladu z zakonom 
samostojno razpolaga s sredstvi, ki 
so ji dodeljena za redno dejavnost 
in posebne namene. 

5. člen 
Za odplačilo najetih posojil se v 

proračunu zagotovi znesek N. din 
2,841.580,— za anuitete v letu 1967. 

6. člen 
Svet za družbeni načrt in finance 

je pooblaščen, da med letom odloča 
o uporabi sredstev rezervnega skla- 
da do višine 300.000,— N-din za po- 
krivanje neenakomernega dotoka 
proračunskih dohodkov. Sredstva, 
uporabljena po tem členu, morajo 
biti vrnjena skladu najksasneje do 
31. decembra 1967. 

7. člen 
Svet za družbeni načrt in finance 

je pooblaščen, da razporeja sredstva 
tekoče proračunske rezerve za pre- 
malo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna in do- 
voljuje izplačila za nepredvidene iz- 
datke iz tekoče proračunske rezerve 
tako, da o tem naknadno poroča 
skupščini občine. 

8. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1967 in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci pro- 
računa in v posebnem delu prora- 
čuna. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. januarja 1967. 

Številka: 400-6/67-4-SB 
Datum: 28. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Moste-Polje: 
Polde Maček 1. r. 

3. člen 
Prispevek z.a uporabo mestnega 

zemljišča se zbira na posebnem ra- 

PREGLED DOHODKOV IN RAZPOREDITEV DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE ZA LETO 1967 

Vrsta V N-din 
dohodkov Dohodki - Skupaj 

1 Prispevki 16,177.000,— 
2 Davki 5,339.000,— 
3 Takse 92.000,— 
6 Dohodki organov in razni drugi dohodki 150.000,— 
8 Prenesena sredstva 754.000,— 

Skupaj 22,512.000,— 

Stev. glav. 
namena Razpored dohodkov Skupaj 

01 Dejavnost izobraževanja in vzgoje 6,396.118,— 
02 Znanstvena in kulturno-prosvetna dejavnost 301.300,— 
03 Socialno skrbstvo 2,173.500,— 
04 Zdravstveno varstvo 481.500,— 
05 Komunalna dejavnost 789.367,— 
06 Delo državnih organov 2,354.431,— 
08 Financiranje skupnih mestnih potreb 2,041.718,— 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 670.000,— 
12 Dejavnost družbeno političnih organizacij in 

društev 670.000,— 
13 Negospodarske investicije 4,794.660,— 
14 Gospodarski posegi „ 1,307.614,— 
13 Vlaganje v rezervni sklad 217.580,— 
16 Proračunske obveznosti iz preteklih let 60.000,— 
18 Nerazporejeni dohodki 253.512,— 

Skupaj 22,512.000,— 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

Na podlagi 107. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 27. decem- 
bra 19S7 sprejela 

SKLEP 
o poimenovanju osnovne šole 

Velike Lašče 

I. 
Osnovna šola Velike Lašče se po- 

imenuje po Primožu Trubarju, tako 
da se odslej imenuje »Osnovna šola 
Primoža Trubarja, Velike Lašče«. 

II. 
Sklep velja takoj in se objavi v 

»Glasniku«. 

Številka: 720-6/67 
Datum: 27. decembra 1967. 

Predsednik 
skupščine občine: 

ing. Slavko Korbar 1. r. 

mu, ki ga je sprejela občinska skup- 
ščina. 

4. člen 
Sklad ima upravni odbor, ki šteje 

15 članov. 
Upravni odbor sestavljajo: 
— 5 predstavnikov občanov, 
— 5 predstavnikov delovnih or- 

ganizacij, 
— 5 predstavnikov občinske skup- 

ščine. 
Mandatna doba članov upravnega 

odbora je 7 let oziroma do potrditve 
zaključnega računa. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. Za obvez- 

nosti sklada jamči ustanovitelj, sklad 
pa'zanje odgovarja z vsemi svojimi 
sredstvi. 

Sklad ima svoj statut, katerega 
potrdi občinska skupščina. Z njim se 
določi organizacija in poslovanje 
upravnega odbora sklada. 

-6. člen 
Sklad razporeja vsako leto sred- 

stva s finančnim načrtom, ki ga po- 
trdi občinska skupščina. Ta sredstva 
razporeja skladno s sprejetim pro- 
gramom del za obnovo in gradnjo 
šol v občini Zagorje ob Savi. 

O koriščenju sredstev mora vsaj 
enkrat letno poročati občinski skup- 
ščini in zborom volivcev. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

10 
Na podlagi 11. člena odloka o 

uvedbi krajevnega samoprispevka v 
občini Zagorje ob Savi in 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
Skupščina občine Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti dne 27. decembra 1967 
sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za obnovo In 

gradnjo šolskih zgradb v občini 
Zagorje ob Savi 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za gradnjo in 

obnovo šolskih zgradb v občini. Za- 
gorje ob Savi (v nadaljnjem bese- 
dilu Sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
— sredstva, pridobljena na pod- 

lagi krajevnega samoprispevka ob- 
čanov, 

— sredstva, pridobljena na pod- 
lagi prispevka delovnih organizacij, 

— sredstva, pridobljena na pod- 
lagi prispevka občinske skupščine 
Zagorje ob Savi, 

— sredstva, pridobljena na pod- 
lagi prispevka Temeljne izobraže- 
valne skupnosti Zagorje ob Savi, 

— druga sredstva. 

3. člen 
Sredstva se uporabljajo le za ob- 

7. člen 
Za opravljanje strokovno finanč- 

nih zadev skrbi oddelek za finance 
skupščine občine Zagorje ob Savi, 
za opravljanje administrativnih za- 
dev pa oddelek za upravno-pravne 
zadeve in družbene službe. 

Nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
Sklada opravlja pristojni svet občin- 
ske skupščine. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

pc objavi v Glasniku. 

Številka: 402-19/67-1 
Datum: 27. decembra 1967. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi; 

Dušan Koleno 1. r. 

11 
Na podlagi 2. člena zakona o iz- 

ločanju sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo (Ur. Ust SFRJ št. 35/65) in 
120. člena statuta občine Zagorje ob 
Savi je Skupščina občine Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 27. de- 
cembra 1967 sprejela 

ODLOK 

o odstotku sredstev, ki se izločaj« 
iz sklada skupne porabe za subven- 

cioniranje stanarine 

1. člen 
    _i_j_  Delovne organizacije in druge 

novo in gradnjo šol v občini Za- družbene pravne osebe ter državni 
gorje ob Savi po okvirnem progra- organi vplačujejo v letu 1968 na po- 



GLASNIK 

seben račun pri Službi družbenega 
knjigovodstva iz sredstev 1. člena 
zakona o izločanju sredstev za stano- 
vanjsko izgradnjo (Urad. list SFR.) 
št. 35-612,65) 15 % za kritje razlike 
v stanarini (subvencioniranje). 

2. člen 
Ce bo z odstotkm, določenim v 

prvem členu tega odloka zajet večji 
del odstopljenih sredstev, kot je po- 
trebno za kritje razlike v stanarini, 
bo občinska skupščina ustrezno temu 
ta odstotek spremenila oziroma 
zmanjšala. 

Ce izločena sredstva pri koristni- 
kih, ki sami gospodarijo s svojim 
stanovanjskim fondom, ne bodo krila 
zahtevka subvencije, se za subven- 
cijo prizna znesek le v višini izlo- 
čenih sredstev. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o odstotku sred- 
stev, ki se izloča iz sklada skupne 
porabe za subvencioniranje stanarin 
občine Zagorje ob Savi, objavljen v 
Glasniku št. 1-12/66 in Glasniku 
št. 3-13/67. 

4. člen 
Ta odlok velja z dnevom objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1968. 

Številka: 402-30/65-1 
Datum: 27. decembra 1967. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Dušan Kolenc 1. r. 

VABILO 

na 12. sejo obeh zborov skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje 

Na podlagi 183. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje 

sklicujem 

v četrtek, dne 25. januarja 1968, ob 16.30 

v sejni dvorani skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska c. 1 

12. sejo obeh zborov 

in predlagana naslednji 
dnevni red : 

1. Potrditev zapisnika 11. seje občinskega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti skupščine občine Ljubljana Moste-Polje z dne 28. 12. 1967 

2. Poročilo o izvrševanju sklepov 11. seje občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti skupščine občine Ljubljana Moste-Polje z dne 
28. 12.1967 

3. Poročilo Občinskega sodišča I v Ljubljani za leto 1967 
4. Nove cene kruha 
5. Odlok o določitvi najnižjih osebnih dohodkov delavcev, ki delajo pri 

zasebnih delodajalcih, za katere ni mogoče ugotoviti povprečnega oseb- 
nega dohodka na podlagi evidence izplačanih osebnih dohodkov v druž- 
benem sektorju 

6. Pravilnik o oddaji stanovanj, s kgterimi razpolaga skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje za potrebe občanov 

7. Odlok o ugotovitvi, kateri odloki in odredbe so prenehali veljati 
8. Kadrovske zadeve 
9. Odbomiška vprašanja in zahteve po pojasnilih 
Prosimo, da se sklicane seje zanesljivo udeležite! Morebitno odsotnost 
javita na telefon J10*-v81. 
Številka: 06-10/68-1 
Datum: 17/1-1968 

^Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

Polde Maček, l. r. 

VSEBINA 
Vabilo na 8. redno sejo mestnega 
sveta 

1 Odlok o začasnem financiranju 
proračunskih potreb v I. trome- 
sečju 1968 občine Hrastnik 

2 Odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča občine Hrast- 
nik 

3 Odlok o odstotku sredstev, ki se 
izločajo iz sklada skupne porabe 
za subvencioniranje stanarine v 
letu 1968 občine Hrastnik 

4 Odredba o spremembi odredbe o 
najvišji ravni cen in o najvišjih 
maržah v prometu na drobno za 
določene živilske proizvode ter o 
najvišjih cenah za premog in 
drva za kurjavo v prodaji na 
drobno občine Hrastnik 

5 Odločba o imenovanju Ljudske 
knjižnice Hrastnik za opravlja- 
nje nalog matične knjižnice za 
območje občine Hrastnik 

6 Odlok o začasnem financiranju 
proračunskih potreb v L trome- 
sečju 1968 občine Ljubljana-Be- 
žigrad 

7 Sklep o javni razgrnitvi osnutka 
zazidalnega načrta zazidalnega 
otoka CO 1-13 občine Ljubljana- 
Center 

8 Odlok o spremembi odloka o pro- 
računu za leto 1967 občine Ljub- 
ljana Moste-Polje 

9 Sklep o poimenovanju osnovne 
šole Velike Lašče občine Ljublja- 
na Vič-Rudnik 

10 Odlok o ustanovitvi sklada za 
obnovo in gradnjo šolskih zgradb 
v občini Zagorje ob Savi 

11 Odlok o odstotku sredstev, ki se 
izločajo iz sklada skupne porabe 
za subvencioniranje stanarin ob- 
čine Zagorje ob Savi 
Vabilo na 12. sejo obeh zborov 
skupščine občine Ljubljana Mo- 
št e-Polje 
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