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19 
Na podlagi 90. in 92. člena statu- 

ta občine Grosuplje (Glasnik, št. 
39/64) ie skupščina občine Grosuplje 
&a skupni seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 7. fe- 
bruarja 1968 sprejela 

ODLOK 
0 uvedbi petdnevnega delovnega tcd- 
la in določitvi delovnega časa v 
^Pravnih organih za sprejem strank 

v občini Grosuplje 

1. člen 
V občinskih upravnih in drugih 

organih ter organizacijah, ki oorav- 
Ijajo zadeve, ki imajo pomen za ob- 
čmo. se s 1. marcem 1968 uvede nov 
delovni čas v skladu z zakonom o 
Petdnevnem delovnem tednu v SR 
Sloveniji. 

2. člen 
Delovni čas v upravnih organih 

Za sprejem strank je; 
v ponedeljek, sredo in petek od 
9. 'ure do 11-30 in od 13. ure do 
15.30. 
Izjemoma se določi dekmii čas 

23 sprejem strank: 
na krajevnem uradu Krka v to- 
fek in četrtek od 9. ure do 11.30 
in od 13. ure do 15.30 
na krajevnem uradu Zagradec v 
Ponedeljek, sredo in petek od 9. 
do 12. ure. 
Ne glede na delovni čas, določen 

s .tem odlokom, se opravlja sklepa- 
zakonskih zvez na matičnih ui:a- 

^ vsako soboto od 8. do 12. ure. 
. Sprejemna pisarna uprave spre- 
tema vloge vsak delovni dan ves 
c|elovhi čas. 

3. člen 
Delovne skupnosti občinskih or- 

Sanov si v skladu z določbami za- 
kona o uvedbi petdnevnega delovne- 
p1 tedna v SR Sloveniji in tega od- 
loka določijo delovni čas. 

20 
Na podlagi 2. odstavka 19. člena 

zakona o delovnih razmerjih delav- 
cev, ki delajo pri zasebnih deloda- 
jalcih (Ur. list SRS, st. 41/66) in 
92. člena statuta občine Grosuplje, 
je skupščina občine Grosuplje na 
skupni seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 7. febru- 
arja 1968. sprejela 

ODLOK 
o določitvi najnižjih osebnih dohod- 
kov delavcev, ki delajo pri zasebnih 
delodajalcih, za katere ni mogoče 
ugotoviti povprečnega osebnega do- 
hodka na podlagi evidence izplača- 
nih osebnih dohodkov v družbenem 

sektorju 

1. člen 
Z delovno pogodbo dogovorjen' 

osebni dohodki delavcev pri zaseb- 
nih delodajalcih ne smejo biti nižji 
od osebnega dohodka, ki ga za enako 
ali podobno delo poprečno prejmejo 
delavci v delovnih organizacijah, ki 
delaj^ z družbenimi sredstvi. Pp- 
prečne osebne dohodke teh delavcev 
ugotavlja za delo pristojini upravni 
organ občinske skupščine. \ 

2. člen 
Za dela in poklice, za katere ni 

mogoče ugotoviti cooreonega oseb 
nega dohodka na način, ki je dolr 
čen v 1. členu tega odloka, morajo 
zasebni delodajalci plačevati zapo- 
slenim delavcem najnižji mesečni 
osebni dohodek 450 din, za gospo- 
dinjske pomočnice in gospodarske 
pomočnike pa 400 din. 

3. člen 
Ce zasebni delodajalec daje go- 

spodinjskim pomočnicaim in gospo- 
darskim pomočnikom plačilo v de- 
narju in naravi, ne sme biti del 
osebnega dohodka, ki se izplača v 
denarju, manjši od polovice mini- 
malnega osebnega dohodka, določe- 
nega v 2. členu tega odloka. Za pla- 
čilo v naravi se šteje zagotovitev 
stanovanja in hrane ali samo sta- 
novanja oziroma samo prehrane. 

4. člen • 

P3 se z dnem. določenim v 1. členu 
^Sa odloka. 
, z dnem. ko začne veljati ta od- 
os, preneha veljati odlok 0 določit- 

st ^v
ovneSa časa upravnih organov f^upščine občine Grosuplje (Glasnik 6t- 27/66). 

St.; 14-1/68-1/1 
Datum: 7. februarja 1968 

zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 7. februarja 1968. sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 

priznavalninah 

1. člen 
Prvi odstavek 1. člena odloka o 

priznavalninah (Glasnik št. 18/35, 
32/65 in 11/66) se spremeni in se 
glasi: 

»Borcem, aktivistom narodno- 
osvobodilne borbe. udeležencem 
španske državljanske vojne, pred- 
vojnim političnim revolucionarjem 

in borcem — prostovoljcem za se- 
verno mejo 1918 — 1919 se lahko 
prizna priznavalnina kot materialna 
pomoč.« 

2. člen 

Drugi odstavek 9. člena odloka se 
spremeni in dopolni ter se glasi: 

»O prosilčevih zaslugah v revo- 
luciji oziroma o nacionalni in poli- 
tični neoporečnosti o borcih za se- 
verno mejo. da mnenje Združen ie 
borcev NOV Grosuplje oziroma 
Zveza prostovoljcev za severno mejo 
1918 — 1919 v roku enega meseca 
od dneva prejema zaprosila.« 

4. člen Ta odlok začne veljati osmi dan 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavd v »Glasmfcu«. 
objavi v »Glasniku«, uporablja 

St: 13-2/68-1/1 
Datum: 7. februarja 1968 

Predsednik 
sifcupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, L r. 
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Na podlagi 36. in 92. člena stata- 

Predsednik ^ občine Grosuplje (Glasnik St 
skupščine občine Grosuplje 39/64. 45/64 in 21/67). je skupščina 

Ivan Ahlin, L r. občine Grosuplje na seji občinskega 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 9. redno sejo mestnega sveta Ljubljana _ 

Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

SKLICUJEM 
9. redno sejo mestnega sveta Ljubljana, Id bo 

v petek, dne 23. februarja 1968, ob 16.30 
v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 

DNEVNI RED 

1. Osnutek finančnega načrta mesta za leto 1968 
2. Odlok o komunalnih taksah 
3. Odlok o začasnem znižanju stopnje občinskega prometnega davka ođ 

prodaje osebnih avtomobilov, traktorjev in kmetijskih strojev na Go- 
spodarskem razstavišču v Ljubljani v času od 9. marca do 7. aprila 
1968 

4. Odlok o ureditvi zimske službe v Ljubljani 
5. Poročilo o medmestnih zvezah Ljubljane v letu 1967 in program za 

leto 1968 
6. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Uprave za izmero in kata- 

ster pri mestnem svetu Ljubljana' 
7. Sklepi o soglasju k predmetu poslovanja komunalnih delovnih orga- 

nizacij, ki imajo pomen za mesto 
8. Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do mestnih kuU 

turnih ustanov 
9. Sklep o soglasju k razširitvi dejavnosti: 

a) Ljubljanskega investicijskega zavoda, 
b) Prireditvene poslovalnice »Festival« 

10. Razrešitve in imenovanja 
a) sklep o razrešitvi predstavnikov družbene skupnosti v svetu Slo- 

venskega narodnega gledališča v Ljubljani in imenovanju novih 
članov 

b) sklep o imenovanju odbora za pohod »Po poteh partizanske Ljub- 
ljane« 

Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporo- 
čite na telefon št 21-855. 

Stev.: 06-01/68-2 
Datum: 16/2-1968 

Predsedn||c mestnega sveta LJubljana 
Milti KoSak, dipl. infr, L r. 



GLASNIK 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

p« objavi v »Glasniku«. 

Ta odredba velja od dneva obja- 
ve v Glasniku. 

Z dnem, ko začne veljati ta od- 
redba. oreneha veljati odredba o 
obveznem zaščitnem ceoljeniu psov 
proti D-asji steklini na območju ob- 
čine Grosuplje (Glasnik. Uradni ve- 
stnik okraja Ljubljana, št. 10/63). 

St; 322-4/68-1/1 
Datum: 7. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

23 
i Na podlagi 232., 324., 75. in 76. 

8ena statuta občine Ljubljana-Siška 
x dne 15. aprila 1964 je skupščina 

občine Ljubljana-Sdška na seji ob- 
činskega zboira in zbora delovnih 
skupnosita, dne 25. januarja 1968 
sprejela 

5. člen 
Nakup avtobusnih vozovnic do 

75 % popusta od redne prevozne ce- 
ne oziroma brezplačnih vozovnic za 
potrebno mesečno število avtobusnih 
voženj na določeni progi, odobri na 
vlogo prosilca posebna komisija sve- 
ta za prosveto in kulturo občine 
Ljubljana-Siška. 

Dovolilnice za nakup avtobusnih 
vozovnic s popustom oziroma za na- 
kup brezplačnih vozovnic izdaja pro- 
silcem za šolstvo pristojni upravni 
organ skupščine občine Ljubljana- 
Siška na podlagi sklepa komisije, 
navedene v 1. odstavku tega člena. 

6. člen 
Popusti, priznani po prvem, dru- 

gem in tretjem členu, veljajo samo 
v času rednega šolskega pouka. 

7. člen 
Podjetja javnega avtobusnega 

prometa morajo najpozneje do 15. 
dne v mesecu predložiti za šolstvo 
pristojnemu upravnemu organu 
skupščine občine Ljubljana - Šiška 
obračun priznanih popustov za pre- 

tekli mesec. Obračunu je treba pri- 
ložiti potrdila o nakupu vozovnic. 

9. člen 
Svet za prosveto in kulturo obči- 

ne se pooblašča, da lahko izda navo- 
dila za izvajanje tega odloka. 

10. Hen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok skupščine 
občine Ljubljana-Siška o voznih 
olajšavah na avtobusdh za učence in 
dijake v času rednega šolanja (Glas- 
nik št. 65/64). 

St: 1/1-426-1/68 
Datum: 25. januarja 1968 

Predsednik skupščine 
сЉкппе Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

4 24 
Na podlagi 12. člena zakona o 

ukrepih za pospeševanje živinoreje 
in o zdravstvenem varstvu živali 
(Ur. last SRS, št. 4-15/67) ter 6. člena 
odloka o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje (Glasnik št. 21/67) izdaja 
Svet za gospodarstvo skupščine ob- 
čine Ljubljana-Siška po sklepu, spre- 
jetem na seii dne 8. februarja 1968 

ODREDBO 
o višini pavšalne osemenjevalnine 

goved za leto 1968 

1. 
Tarifa za prvo osemenitev ali 

oploditev krav in telic, starih 1. ja- 
nuarja 1968 nad 10 mesecev, oziroma 
za dve nadaljnji osemenitvi ali pri- 
pustitvi, če se plemenica ni obrejila 
in za pregled glede brejosti, znaša 
35 N-din. 

2. 
Ta odredba začne veljati osmi 

dan po objavi v »Glasniku«, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1968. 

St.: 3/7-320-68 
Datum: 8. februarja 1968 

Predsednik 
sveta za gospodarstvo 

skupščine občine Ljubljana-Siška 
Jože Štibernik, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

25 
Na podlagi 1. in 2. člena temelj- 

nega zakona-o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča (Ur. list SFRJ, 
št. 10/65 in 23/67), 2. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o prispevku za uporabo mestne- 
ga zemljišča ter 120. člena statuta 
občine Zagorje ob Savi je skupščina 
občine Zagorje ob Savi na seji ob- 
binskega zbora in zbora delovnih 

skupnosti, dne 31. januarja 1968, 
sprejela 

2. člen odloka o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča (Glas- 
nik št. 10-59/67) se spremeni in se 
glasi: 

»Za mestno zemljišče po tem od- 
loku se šteje zazidano in nezazidano 
zemljišče v ožjem gradbenem okoli- 
šu z naselji, ki sipadajo v ta okoliš, 
gradbeni okoliš Kisovec in gradbeni 
okoliš Izlake v smislu predpisov o 
nacionalizaciji najemnih zgradb in | 
gradbenih zemljišč, kakor tudd zem- 
ljišča zunaj ožjih gradbenih okoli- 
šev, ki ležijo v mejah območja, zaje- 
tega z urbanističnim načrtom ali 
zazidalnimi načrti.« 

2. člen 
3. člen se spremeni in se glasi: 
Prispevek za uporabo mestnega 

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

Imetnik stanovanjske pravice 
mora plačevati zavezancu iz 1. odst 
tega člena v povračilo ustrezen del 
prispevka, kd ga je določil občinski 
upravni organ za komunalne zadeve 
v smislu 13. člena odloka, če zave- 
zanec to od njega zahteva. 

Imetnik stanovanjske pravice, ki 
misli, da mu zavezanec ni pravilno 
odmeril prispevka, lahko zahteva ođ 
pristojnega občinskega upravnega 
organa, naj izda odločbo o tem. 
kolikšen prispevek za uporabo mest- 
nega zemljišča je dolžan plačati. 

Imetniku stanovanjske pravica 
ki zaostane s plačevanjem povračila 
prispevka za uporabo mestnega zem- 
ljišča za tri zaporedne mesece ali 
daljši čas, je mogoče odpovedati 
stanovanjsko pogodbo, pri čemer se 1 

uporabljajo določbe zadnjega od- 
stavka 3. člena zakona o spremeiB' 
bah in dopolnitvah temeljnega zako- 
na o prispevku za uporabo mestne- 
ga zemljišča (Uradni list SFRJ. št. 
23-253/67). 

3. člen 
11. člen se spremeni in dopolni 

ter se glasi: 
Prispevek se sme uporabljati 

samo na prispevnem območju grad" 
benega okoliša oziroma območij, ki 
ležijo v mejah območja, zajetega z 

urbanističnim načrtom ali zazidal- 
nimi načrti (1. člen tega odlokal- 
kjer je bil plačan in sicer po ve2- 
letnih in letnih programih za finan- 
ciranje graditve in rekonstrukcij6 

komunalnih objektov, naprav in na- 
peljav kolektivne komunalne potroš- 
nje v skladu s predvideno etap0 

ureditve, upoštevajoč določbe 6. čle- 
na zakona o urejanju in oddajani11 

stavbnega zemljišča. 
Program in zakliučni račun upf 

rabe sredstev prispevka usklajuje ifl 

sprejema občinska skupščina gleđ^ 
na potrebe v soglasju s krajevniH1' 

St.: 191-3/65-1/1 
Datum: 7. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

22 
Na podlagi 5. točke 77. člena v 

zvezi z 11. točko 37. in 40. člena 
temeljnega zakona o ukrepih za po- 
speševanje živinoreje in zdravstve- 
nega varstva živirte (Ur. list SFRJ, 
št. 16/65) in v smislu odredbe o 
množičnih veterinarskih ukrepih, ki 
se opravljajo na stroške lastnikov 
in imetnikov živali (Ur. list SRS, št. 
2/59) ter 90. člena statuta občine 
Grosuplje, je skupščina občine Gro- 
suplje na seii občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 7. fe- 
bruarja 1968. sprejela 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenju 
psov proti nasii steklini na območ- 

ju občine Grosuplje 

1. 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja pasje stekline in zaradi varstva 
ljudskega zdravja morajo biti na 
območju občine Grosuplje obvezno 
cepljeni proti pasji steklini vsi psi, 
stari nad 6 mesecev. 

2. 
Cepljenje opravi Veterinarska 

postaja Grosuplje na določenih zbir- 
nih mestih. Kraj in čas cepljenja od- 
redi veterinarski inšpektor občine 

3. 
Cepljenje se opravi na stroške 

lastnikov psov po ceni. ki io določi 
Veterinarska postaja Grosuplje, po- 
trdi pa za kontrolo cen pristojni ob- 
činski organ. 

4. 
Lastniki ali imetniki psov, ki ne 

bodo dali cepiti psov. bodo kazno- 
vani v smislu 91. člena temeljnega 
za:kona o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje in zdravstvenega varstva 
živine (Ur. list SFRJ. št. 16/65). 

5. 

ODLOK 
o voznih olajšavah na avtobusih^ za 
učence osemletnih šol, vajence, ^dija- 
ke srednjih šol in študente višjih in 

visokih šol 

1. člen 
Učenci osemletnih osnovnih šol 

in posebnih šol, ki prebivajo stalno 
v občini Ljubljana-Siška, pa^ je nji- 
hovo bivališče oddaljeno od šole več 
kot 4 km, imajo v smislu 4., 5. in 
6. člena Pravilnika o pedagoških 
normativih glede števila učencev v 
oddelkih in o normativih glede od- 
daljenosti osnovne šole od učenče- 
vega doma. izdanega od Sekretariata 
za prosveto in kulturo SRS (Ur. list 
SRS, št. 31/67 z dne 10. 8. 1967) pra- 
vico do brezplačnega prevoza v šolo 
in nazaj z avtobusi podjetij, s kate- 
rimi sklene skupščina občine po- 
godbo. 

2. člen 
Učenci posebnega zavoda za šo- 

lanje in rehabilitacijo otrok z mot- 
njami v Jaršah pri Ljubljana imajo 
pravico do brezplačnega prevoza v 
zavod in nazaj na progah mestnega 
prometa od najbližjega postajališča 
do zavoda in nazaj. Način uporabe 
in uveljavitve te pravice določita 
sporazumno skupščina občine Ljub- 
ljana-Siška in Ljubljana-transport. 

3. člen 
V primerih, kadar se dijaki sred- 

njih šol. vajenci in študenti višjih 
in visokih šol, ki stalno prebivajo v 
občini Ljubljana-Siška, šolajo na 
šolah, katerih ni v kraju njihovega 
stalnega bivališča, ali kadar navede- 
ni obiskujejo šole izven občine, ka- 
terih v občini ni, se jim lahko odobri 
za vožnjo v šolo in iz šole do 75 % 
popusta od redne prevozne cene na 
rednih avtobusnih progah, kolikor 
'na teh relacijah ni železniške zveze. 

4. člen 
Popust za avtobusne ■ vožnje do 

75 % od redne cene se prizna tudi 
za relacije, kjer obstajajo železniške 
zveze, toda le v primeru, če je vozni 
red vlakov neugoden in upravičenci 
izgube pri čakanju odhoda vlaka v 
šolo -ali iz šole daljši čas in nimajo 
urejene šolske prehrane. 

8. člen 
Evidenco o izdanih dovolilnicah 

in potrdilih za nakup avtobusnih 
vozovnic s popustom vodijo avtobus- 
na podjetja in za šolstvo pristojni 
upravni organ skupščine občine 
Ljubljana-Sdška. 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prispevku za uporabo mestnega 

zemljišča 

1. člen 



glasnik i» 

skupnostmi in zbori volivcev na 
orcdloK upravnega odbora, ki uprav- 
lja s prispevkom. 

O uporabi sredstev daje upravni 
odbor polletna poročala. 

4. člen 
14. člen se spremeni in se gHasi: 
Osnovo za odmero prispevka za 

Uporabo mestnega zemljišča ugotav- 
lja občinski upravni organ, ki je pri- 
stojen za komunalne zadeve. 

Zavezanci so dolžni prijaviti 
Dristoinemu občanskemu upravnemu 
organu osnovo za odmero orisoovka 
od stanovanjskih, poslovnih in dru- 
gih prostorov ter zemljišč. 

5. člen 
15. člen se dopolni tako, da se za 

drugim odstavkom dodasta tretji in 
četrti odstavek, ki se glasita: 

V primeru, če pristojni občinski 
organ imetnika stanovanjske pravice 
oprosti plačevanja prispevka v smi- 
slu določil tega člena, se zavezanca 
Prispevka o tem obvesti. Ce ie imet- 
nik stanovanjske pravice oproščen 
Plačevanja prispevka po določilih 
tega odloka, je oproščen plačila tudi 
zavezanec. 

Dosedanji tretji odstavek postane 
Deti odstavek. 

6. člen 
17. in 18. člen odloka o prispevku 

za uporabo mestnega zemljišča še 
črtata. 

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

7. člen 
Namesto sedanjega 17. člena se 

vnese nov 17. člen, ki se glasi: 
Zavezanci, ki do uveljavitve tega 

odloga za preteklo leto še niso Pri- 
javili osnov za odmero prispevka, 
so dolžni podati prijavo do 29. fe- 
bruaria 1968 in poravnati obveznosti 
iz leta 1967. 

Zavezanci prispevka, za katere je 
Po določilih 1. člena tega odloka na 
novo uvedena obveznost plačevama 
Prispevka, so dolini osnove za od- 
niero prispevka prijaviti pristoi ne- 
mu občinskemu upravnemu organu 
do 29. februarja 1968. 

Vse nove obveznosti in spremem- 
be pri osnovah za izračun prispevka 
So zavarovanci dolžni sproti javljati 
Pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu, najkasneje pa v roku enega 
meseca po nastali spremembi. 

8. Sen 
Namesto dosedanjega 18. člena se 

Vnese nov 18. člen, ki se glasi: 
»Do pravnomočnosti odločbe o 

določitvi prispevka se pobira akon- 
tacija na prispevek skupaj s stana- 
rino in najemnino za stanovanjske 
'n poslovne prostore v družbeni 
lastnini. Isti pogoj velja za ostale 
^vezance prispevka. Razlike med 
akontacijo in po odločbi določenem 
Prispevku se obračunajo v prvem 
•nesecu po vročitvi odločbe. Prispe- 
vek se plačuje mesečno nazaj. 

9. člen 
Namesto dosedanjega 19. člena 

^ vnese nov 19. člen, ki se glasi: 
»Prispevek se obračunava in pla- 

čuje od 1. aprila 1967 dalje, za nove 
zavezance po tem odloku pa od 
1. februarja 1968 dalje. 

KAZENSKE DOLOČBE 

10. člen 
Namesto sedanjega 20. člena se 

vnese nov 20. člen, ki se glasd: 
Za prekrške se kaznuje zaveza- 

nec (fizična oseba) z denarno kaznijo 
do 300,00 din, zavezanec — pravna 
oseba pa z denarno kaznijo 2000,00 
din ter odgovorna oseba pravne ose- 
be z denarno kaznijo do 300 din, ki 

1. v določenem roku ne prijavi 
osnov za odmero prispevka (7. člen 
odloka) 

2. prijavi nepravilne osnove za 
odmero prispevka (7. člen tega od- 
loka). 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. februarja 1968. 

St: 420-11/65-1 
Datum; 31. januarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Koleno, 1. r. 

OPIS MEJA CON IN OBMOČIJ, NA 
KATERIH SE POBIRA PRISPEVEK 

ZA UPORABO MESTNEGA 
ZEMLJIŠČA 

L CONA 
Vsa zazidana in nezazidana zem- 

ljišča vseh naselij, ulic in cest zno- 
traj meje. ki ga zajema urbanistični 
program oziroma zazidalni načrt 
mesta Zagorje. Meja območja pote- 
ka tako, da na južnem delu zajame 
celotno območje železniške postaje 
Zagorje, vključno s celotno Savsko 
in Kolodvorsko cesito. Na vzhodnem 
delu Zagorja obsega območje naselja 
Selo, vključno s hišo št. 33. Na 
severnem delu vključuje meja pri- 
spevnega območja celotno naselje 
Podvin, razen hiš št. 27 in 28. in 
zaselek Stope, to je del naselja Loke 
s hišnimi številkami od 1 — 8. 

II, CONA 
Ta obsega ves predel naselja 

Kisovec oziroma zazidano in nezazi- 
dano zemljišče znotraj zazidalnega 
otkoliša. vključno s strnjenim delom 
zaselka Ribnik, ki je v numeraciji 
naselja Kisovec, ter naselja Loke z 
industrijsko cono. vključno s hišno 
številko 23. 

Meja prispevnega območja Izlake 
zajema industrijsko cono Tovarne 
elektroporcelana na južnem delu, 
na severnem delu vključuje hišno 
št. 109. na vzhodnem in severovzhod- 
nem delu pa izključuje območje s 
hišnimi številkami od 1 do 30, na 
zapadnem delu ob industrijski coni 
pa zajame hišni šitevilki 16 in 16 a 
Podlipovaca. 

26 
Na podlagi 120. člena statuta ob- 

čine Zagorje ob Savi je skupščina 

občine Zagorje ob Savi na seji ob- 
činskega zbora in zbora del>vnih 
skupnosti, dne 31. januarja 1968, 
sprejela 

ODLOK . 
o razveljavitvi odloka o ureditvi 
prometa v občini Zagorje ob Savi 

1. člen 
S tem odlokom se razveljavlja 

odlok o ureditvi prometa v občini 
Zagorje ob Savi (Glasnik št. 33/67). 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmj dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St.: 34-2/67-1 
Datum: 31. januarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, L i. 

27 
Na podlagi 120. in 216. člena sta- 

tuta občane Zagorje ob Savi ter v 
zvezi s 108. členom usitave SR Slo- 
venije je skupščina občine Zagorje 
ob Savi na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
31. januarja 1968, sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o izdatkih za 
potne in druge stroške, ki se prizna- 
vajo organom skupščine med mate- 

rialne stroške 

1. člen 
V odloku o izdatkih za potne in 

druge stroške, ki se priznavajo orga- 
nom skupščine med materialne 
stroške (Glasnik št. 56/65) se prvi 
odstavek 4. člena spremeni in glasi; 

»Odbomikam. članom svetov in 
komisij se za odrejeno službeno po- 
tovanje prizna dnevnica v znesku 
do 60 N-din.« 

2. člen 
5." člen se spremeni in glasi: 
»Za dnevnice delavca uprave, ki 

je na službenem potovanju, se pri- 
zna med maiterialne stroške znesek 
do 60 din.« 

3. člen 
2. odstavek 7. člena se spremeni 

in glasa: 
»Ce se delavec napoti na službeno 

potovanje v kraj. kamor ne vozijo 
javna prometna .sredstva, ali z njimi 
zaradi nujnosti opravka ne more 
potovati, se priznava, med material- 
ne stroške za osebni prevoz največ 
0,70 din za vsak prevoženi kilometer 
z motornim vozilom.« 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. 

St.; 114-5/63-1 
Datum; 31. januarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, L r. 

28 
Na podlagi 1. člena Uredbe o 

oblikovanju cen v prometu na debelo 
in drobno za proizvode, za katere 
oblikujejo proizvajalne gospodarske 
organizacije cene samostojno po trž- 
nih razmerah (Ur. list SFRJ. št. 
30/67), 9. in 10. člena Uredbe o obli- 
kovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Ur. list SFRJ, št. 
37/65) in 120. člena stajtuta občane 
Zagorje ob Savi ie skupščina občine 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 31. januarja 1968, sprejela 

ODREDBO 
o spremembah odredbe o najvišjih 
maloprodajnih cenah za moko, kruh, 
sladkor, olje, mleko in sveže meso 
in premog na območju občine Za- 

gorje ob Savi 
i 

1. 
V 1. točki odredbe o najvišjih 

maloprodajnih cenah za moko, kruh, 
sladkor, olje, mleko, sveže meso in 
premog na območju občine Zagorje 
ob Savi (Glasnik št. 36/65) se izpusti 
11. vrsto pod označbo »žemlje 22«, 
ter spremeni 16. vrsta tako. da se 
pravilno glasi: »Mleko 1,45 N-din.« 

2. 
S to uredbo se razveljavlja 3. in 

4. vrsta 1. točke odredbe o spre- 
memba odredbe o najvišjih malopro- 
dajnih cenah za moko. kruh, slad- 
kor, olje, mleko sveže meso in pre- 
mog na območju občine Zagorje ob 
Savi (Glasnik št. 40/65). 

3. 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St.; 38-6/65-1 

Datum: 31. januarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, L c. 

29 

Na podlagi 11. člena zakona o 
ubrbanističnem planiraavju SRS je 
svet za komunalne zadeve in urba- 
nizem skupščine občine Zagorje ob 
Savi na seji, dne 23. januarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 

o razgrnitvi spremembe zazidalnega 
načrta Kisovec 

1. 

Spremembe zazidalnega načrta 
Kisovec se Javno razgrne za 30 dni. 
Javna razgrnitev sprememb traja 
od 1. februarja do vključno 1. mar- 
ca 1968. 

Osnutek sprememb zazidalnega 
načrta je razgrnjen na vpogled pn 
pristojnem oddeliku za gospodarstvo 
skupščine oibčine Zagorje ob Savli 



M 
GLASNI* 

2. 

Občani, organizacije in organi 
lahko daiejo Dismane in ustne pri- 
pombe in oredloge Dri organu, kier 
je osnutek sprememb zazidalnega 
načrta razgrni en na vpogled. 

3. 
Po treteku roka iz prve točke 

tega sklepa bo svet za komun» 
zadeve in urbanizem obravnaval 
spremembe zazidalnega načrta in 
jih z obrazloženim irmeniem predlo- 
žil občinski skupščini v st>re^ni 

Svet za komunalne zadeve in 
urbanizem vabi občane, organizacije 
in organe k sodelovanju Pii rctepravi 
o razgrnjenih spiremeimbah zazidal- 
nega načrta." 

Št.: 350-2/67-3 
Datum: 12. februarja 1968 

Svet za komunalne zadeve 
in urbanizem 

skupščine občine Zagorje ob Savi 
Tvo Pust, dipl. ing. rud., 1 r. 

VSEBINA 

Vabilo na 9. sejo mestnega sveta 
Ljubljana 

U Odlok o ureditvi petdnevnega delov- 
nega tedna in določitvi delovnega časa 
v upravnih organih za sprejem strank 
v občini Grosuplje 

П odlok o določitvi najnižjih osebnih 
dohodkov delavcev, ki delajo pri za- 
sebnih delodajalcih, za katere ni mo- 
goče ugotoviti povprečnega osebnega 
dohodka na podlagi evidence izplača- 
nih osebnih dohodkov v družbenem 
sektorju občine Grosuplje 

21 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o priznavalninah občne Grosuplje 

22 Odredba o obveznem zaščitnem cep- 
ljenju psov proti pasji steklini občine 
Grosuplje 

23 Odlok o voznih olajšavah na avtobu- 
sih za učence osemletnih šol, vajence, 
dijake srednjih Sol In študente višjih 
in visokih šol občine Ljubljana-Siška 

24 Odredba o viSlni pavšalne osemenje- 
valnine goved za lete 1968 občine Ljub- 
ljana-Siška 

25 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča občine Zagorje ob Savi 

26 Odlok o razveljavitvi odloka o ure- 
ditvi prometa v občini Zagorje ob Savi 

27 Odlok o spremembi odloka o Izdatkih 
za potne in druge stroške, ki se pri- 
znavajo organom skupščine občine 
Zagorje ob Savi med materialne stro- 
ške 

28 Odredba o spremembah odredbe o 
najvišjih maloprodajnih cenah za 
moko, kruh, sladkor, olje, mleko in 
sveže meso in premog na območju 
občine Zagorje ob Savi 

29 sklep o razgrnitvi spremembe zazi- 
dalnega načrta Klsovec občine Zagor- 
je ob Savi 

VABILO 

na 13. sejo občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

Na podlagi 121. člena statuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
sklicujem 

13. lezo občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. ki bo v 

četrtek 22. februarja 1968 s pričetkom ob 7. uri zjutraj 
v sejni dvorani skupščine občine, Ljubljana, Trg MDB 7/1 

Predlagam naslednji 
dnevni red; 

1. Poročilo in predlog odloka o prispevkih in davkih občanov 
2. Obravnava analize pogojev gospodarjenja v letu 1968 in predloga 

proračuna občine za leto 1968 
3. Poročilo in predlog odloka o spremembah odloka o sredstvih тл 

financiranje vzgoje in izobraževanja 
4. Poročilo in predlog odloka o komunalnih taksah 
5. Poročilo in predlog odloka o upravnih taksah 
6. Program prioritetnih investicij Mestnega sveta Ljubljana 
7. Predlog odloka o petdnevnem delovnem tednu upravnih organov 

skupščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
8. Vprašanja odbornikov 

Glede na pomembnost seje skupščine občine prosimo odbornike 
obeh zborov, da se seje zanesljivo udeležbe. Morebitne izostanke sporočite 
skupščinski pisarni SOb (telefon št. 22-454). 

Številka: 06-2/67 
Datum; 15. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar. 1. r. 

VABILO 

ка sejo splošnega zbora družbeno politične skupnosti in 87. sejo obeh 
zborov skupščine občine Ljubljana-Center 

Na podlagi 50. in 123. člena statuta občine Ljubljana Center sklicujem 
SPLOSNI ZBOR 

družbeno-politične skupnosti občine, ki bo dne 22. februarja 1968 ob 16.30 
v veliki sejni dvorani na Magistratu s tem 

DNEVNIM REDOM: 
1. Obravnava predloga odloka o prispevkih in davkih občanov. 
Po zaključku splošnega zbora bo občinska skupščina nadaljevala 

87. SEJO OBEH ZBOROV 
z naslednjim 

DNEVNIM REDOM: 
2. Obravnava osnutka proračuna občine Ljubljana Center za leto 1968 
3. Obravnava odloka o določitvi sredstev za financiranje vzgoje in izo- 

braževanja 
4. Obravnava predloga občine o podaljšanju veljavnosti odločbe o ugo- 

tovitvi povprečnih in največjih letnih kosmatih osebnih dohodkov, ki 
so podlaga za določitev prispevnih osnov za zavezance prispevkov od 
obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev 
v letu 1967. 

5. Obravnava predloga odloka o dopolnitvah odloka o upravnih taksah 
6. Obravnava predloga odloka o dopolnitvah odloka o komunalnih taksah 
7. Obravnava predloga pravilnika o dopolnitvah pravilnika o nagraje- 

vanju voljenih oseb občinske skupščine 
8. Obravnava predloga sklepov o stopnjah prispevka za zdravstveno za- 

varovanje 
8. Obravnava predloga odloka o tem, v katerih primerih se lahko odda 

stavbno zemljišče v družbeni lastnim, na katerem ima pravico upora- 
be občina, brez javnega natečaja 

10. Obravnava predloga za izdajo mnenja o spremembi sedeža podjetja 
»Dvigalotehna« Ljubljana 

Morebitno odsotnost javite občinski skupščini Ljubljana Center na tel. 
številko 22-266. 

Stev.: 06-01/66 
Datum; 17/2-1968 

Predsednik 
občinske skupščine Ljubljana Center; 

Andrej Levičnik, 1. r. 

VABILO 

na 13. sejo obeh zborov skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje 
Na podlagi 183. člena statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 

sklicujem 

v četrtek, dne 22, februarja 1968 ob 16.30 

v sejni dvorani skupščine občine Ljubljana Moste-PoJje, Proletarska 
cesta 1. 

13. sejo obeh zborov 

in predlagam naslednji 

dnevni red ; 
1, Potridtev zapisnika 12. seje občinskega zbora in zbora delovnilh 

skupnosti skupščine občine Ljubljana Moste-Poije z dne 25. ja- 
nuarja 1968 

2, Poročilo o izvrševanju sklepov 12. seje■ občinskega zbora in zbor* 
delovnih skupnosti 'skupščine občine Ljubljana-Moste polje z dne 
25. januarja 1968 

3, Komunalno urejanje stanovanjskih sosesk in industrijske cone 
4, Sklepanje o garanciji za najetje sanacijskega kredita za Kemično 

tovarno Moste 
5, Odlok o stopnjah prispevkov in davkov 
6, Odlok o komunalnih taksah 
7, Odločba o ugotovitvi letnih komatih osebnih dohodkov delavcev za 

leto 1968 v občini Ljubljana Moste-Polje 
8, Odlok o petdnevnem delovnem tednu uprave Mestnega sveta in 

skupščin občin Ljubljane 
9, Odlok o organizaciji uprave skupščine občine Ljubljana Moste-Poije 

10, Sklic zborov volivcev 
11, Kadrovske zadeve 
12, Odborniška vprašanja in zahteve po pojasnilih 

Prosimo, da se sklicane seje zanesljivo udeležite! 
Morebitno odsotnost javite na telefon 310-381. 

Številka: 06-10'68-Г 
Datum: 14. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 


