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53 
Na podlagi 10. člena zakona o 

dejanju in oddajanju stavbnega 
?emljišča (Ur. 1. SRS št. 43/66), 14, 
^ena odloka o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča na območju me- 

Ljubljane (Glasnik št. 2/67) in 
110. člena statuta občine Ljubljana- 
^enter je Skupščina občine Ljub- 
'.iana-Center na 87. seji občinskega 
Jbora in zbora delovnih skupnosti, 
ine 22. februarja 1968, sprejela 

O D L O K 
1 tbm, v katerih primerih se lahiko 
,(Jda stavbno zemljišče v družbeni 
•astnini, na katerem ima pravico 

uporabe občina, brez javnega 
natečaja 

1. člen 
. ■ Poleg primerov iz 14. člena od- 

■cka o urejanju in o d dajan; ju stavb- 
zemljišča ћа območju |mesla 

4ubljane (Glasnik št. 2/67) se: lahko 
■'đcla stavbno zemljišče v družbeni 
'astnini, na katerem ima pravico 
^Porabe občina, brez javnega nate- 

tudi: 
— za zgraditev objektov, ki so po. 

'rebni komunalnim delovnim- orga- 
ni2acijam za njihov nemoten razvoj, 
, — za dozidavo poslovnih objek- 
ov, ki so delovni organizaciji nujno 
Potrebni za nemoteno poslovanje in 
fazvoj. 

2. člen 
Q vsakem primeru oddaje stavb- 

.Псба zemljišča pO 1. členu tega od- 
0ка odloči občinska skupščina. 

3. člen 
^ ^Kolikor ni s tem odlokom dru- 
»ace določeno, veljajo določbe odloka 
® Urejanju in oddajanju stavbnega 
.pnijišča n^ območju mesta Ljub- 
Jane (Glasrtik št. 2/67). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

R0 objavi v »Glasniku«. 
Datum; 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 
L j ubl jana-Center: 

Andrej Levičnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 
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o р<х^а^ 1- in 12. člena zakona Petdnevnem delovnem tednu v SR, 
aveniji (Uradni Ust SRS št 5/68) 

in 167. člena statuta občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje je Skupščina ob- 
čine na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti, dne 
22. februarja 1968, sprejela 

ODLOK Ф 
o petdnevnem delovnem tednu 

uprave skupščine občine 
Ljubljana-Mostc-Polje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem odlokom se v upravnem or- 
ganu skupščine Ljubljana-Moste-Po- 
ije (v nadaljnjem besedilu: upravni 
organ) in pri Zavodu ža socialno delo 
uvaja petdnevni delovni čas v okviru 
42-urnega delovnega tedna. 

Določila tega odloka veljajo tudi 
za druge organizacije, ki imajo po- 
men za občino. 

Delovni dnevi so: ponedeljek, to- 
rek, sreda, četrtek in petek. 

2. člen 
Delovni čas se v okviru petdnev- 

nega delovnega tedna začenja: 
— v času od 1. oktobra doSO. apri- 

la — ob 8. uri 30'minut," 
— v rasa od 1. -maja do' 30. Sep- 

tembra — ob 7. uri 30 minut. 
Med delovnim časom je po štirih 

urah dela delovni odmor, ki traja 
največ eno uro; pri tem se v delovni 
čas šteje samo pol ure delovnega 
odmora. 

3. Člen 
Posamezne organizacije iz prvega 

člena tega odloka lahko svoj delovni 
čas razporedijo drugače, kot je do- 
ločeno v^ prejšnjem členu, če to ter- 
jajo posebne potrebe službe in na- 
rava dela službe. 

Za drugačno razporeditev delov- 
nega časa sT moralo oržbmzacijg feri- 
skrbeti soglasje občinske skupščine. 

II. POSEBNE DOLOČBE 
ZA UPRAVNE ORGANE 

4. člen 
Delovni čas v upravnih organih 

traja: 
a) od 1. oktobra do 30. aprila: 
— v ponedeljek, torek, sredo in 

četrtek — od 8. ure in 30 minut do 
17. ure; i . ' 

— v petek — od 8. ure 30 minut 
do 16. ure 30 minut; 

b) od 1. maja do 30. septembra: 
— v ponedeljek, torek, sredo in 

četrtek — od 7. ure in 30 minut do 
. 16. ure; ,, 

— v petek — od 7. ure 30 minut 
do 15. ure 30 minut. 

5. člen 
Delovni čas za sprejem strank je 

ob ponedeljkih in petkih od 9. ure 
do 12. ure, ob sredah pa od 9. ure 
do 12. ure in od 14. ure do 16. tire. 

6. člen 
Novi delovni čas velja za upravni 

organ od 1. marca 1968 dalje. 

III. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE / 

7. člen 
Mestni svet bo prilagodil delov- 

nemu času državnih organov obrato- 
valni čas delovnih organizacij, kate- 
rih dejavnost ima javen pomen 

"(50. člen temeljnega zakona o delov- 
nih razmerjih). 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku.. 

Številka: 14-2/68-1 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje: 
Polde Maček 1. r. 

55 
Na podlagi 167. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Moste-Polje je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delovoih skupnosti, dne 22. fe- 
bruarja 1968, sprejela 

O D L O K 
o organizaciji uprave skupščine 

občine Ljubljana-Moste-Polje 

1. člen 
Za opravljanje upravnih zadev iz 

pristojnosti občine ter strokovnih 
in drugih zadev, ki imajo pomen za 
občino, ima skupščina občine Ljub- 
ljana-Moste-Polje: 

a) tajnika skupščine, 
b) upravne organe: 
1. oddelek za družbene službe in 

splošne zadeve, 
2. oddelek za gospodarstvo, 
3. oddplck za finance, 
4. ocIdeleJc za komunalne in grad- 

bene zadeve. 
2. člen 

Tajnik skupščine je 'tajnik skup- 
ščine in predstojnik občinske uprave 
kot celote. 

Kot tajnik skupščine: 
— pomaga predsedniku pri pri- 

pravljanju sej skupščine, organizira 
delo v zvezi s pripravljanjem osnut- 
kov predpisov in drugih aktov skup- 
ščine. pripravo predlogov, analiz, po- 
ročil in drugega gradiva za skupščino 
in njene organe: sodeluje pri pri- 
pravljanju sej skupščine in njenih 
zborov, daje pravna mnenja o zako- 
nitosti osnutkov, predpisov in drugih 
aktov skupščine in njenih organov. 

Kot predstojnik uprave: 
— organizira in usklajuje delo 

upravnih organov in skrbi, da se ti 
ravnajo po zakonitih predpisih, skle- 
pih in smemicah skupščine in njenih 
organov; 

— skrbi za smotrno, pravočasno, 
zakonito in učinkovito poslovanje 
občinske uprave; 

— skrbi za izvrševanje upravno 
pravnih in drugih strokovnih nalog 
s področja organizacijskih in kadrov- 

skih zadev za skupščino in цјспе or- 
gane ter delovne organizacije v me- 
jah pravic in dolžnosti občine; 

— opravlja vse druge zadeve in 
naloge, ki spadajo v njegovo pristoj- 
nost po predpisih in sklepih skup- 
ščine ter njenih organov. 

3. člen 
Upravni organi opravljajo vse 

upravne, strokovne in druge naloge 
iz pristojnosti občine na posameznih 
področjih uprave, razen nalog, ki so 
prenesene v pristojnost drugih or- 
ganov. 

4. člen 
Oddelek za splošne zadeve in 

družbene službe: 
— opravlja vse tiste upravne, 

strokovne in druge naloge s področ- 
ja zdravstva in socialnega varstva, 
vzgoje in izobraževanja, kulture in 
telesne kulture, varstva borcev in 
invalidov NOV, stanovanjskih raz- 
mer, in splošnih zadev, za katere je 
po veljavnih predpisih pristojen 
upravni organ občine; 

— izvršuje vsa strokovna in ad- 
mfTfistrativno^tehffi'čria;":oiffevila, Пи 
zagotavljajo; nemoteno poslovanje 
vseh upravnih 'organov.'! 

5. člen 
Oddelek za gospodarstvo: 
— opravlja vse tiste upravne, 

strokovne in druge naloge s pod- 
ročja industrije, kmetijstva in go-. 
zdarstva, obrti, trgovine, gostinstva 
in turizma, dela in delovnih razme- 
rij, za katere je po veljavnih pred- 
pisih pristojen upravni organ občine; 

— zbira, ureja in strokovno obde- 
luje statistična poročila- za potrebe 
upravnih organov skupščine in nje- 
nih organov ter druge organe in or- 
ganiz§cije in skrbi za statistično 
dokumentacijo. ' v - ■* i 

Oddelek za finance: 
— opravlja vse tiste upravne, 

strokovne in druge naloge s področja 
splošnih financ, proračuna in skla- 
dov, odmere, kontrole in izterjave 
prispevkov, davkov in taks ter pre- 
moženjsko pravnih zadev, za katere 
je po veljavnih predpisih pristojen 
upravni organ občine. 

7. člen 
Oddelek za komunalne in gradbe- 

ne zadeve: 
— opravlja vse tiste upravne, 

strokovne in druge naloge s področja 
komunale, urbanizma in gradbeni- 
štva, za katere je po veljavnih pred- 
pisih pristojen upravni organ občine. 

8. člen 
Poleg nalog, navedenih v 4., 5., 6. 

in 7. členu tega odloka vsi upravni 
organi: 

— proučujejo stanje in sprem-, 
Ijajo razvoj na področjih iz svoje 
pristojnosti, pripravljajo analize, po- 
ročila, informacije in drugo gradivo 
za skupščina in njene organe ter iz- 
vršujejo njihove sklepe in smernice; 
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— opravljajo še druge naloge, ki 
so jim naložene s- programom dela 
Oziroma sklepi skupščine in njenih 
organov. 

9. člen 
Svet delovne sku/nosti upravnega 

organa in tv.jn.k skupščine poskrbita, 
da se notrcnja crgp 12acija in siste- 
mizacija ds'ovn h mast v smislu tega 
odloka izveda najkasneje do 1. mar- 
ca 1968. 

10. čl n 
Z dnem nval,iay . ve tega odloka 

prenehajo veljati c 'ok o temeljni 

organizaciji uprave skupščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje (Glasnik št. 
47/65) in njegove spremembe (Glas- 
nik št. 21/66, 26/66 in 27/67). 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 
Številka; 021-4/68-1 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje: 
Polde Maček 1. r. 
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Na podlagi 70., 7". in 80. člena za kona o prispevkih in davkih (Uradni 

list SRS št. 7 67 in 5 ) in 167. člena statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 
je Skupščina obi ne " ;ubIjana-Moste -Polje na seji občinskega zbora in 
zbora đeibvpi.h s'ar" rsti, dne 22. feb ruarja 1968, izdala 

ODLOČBO 
o ugotovitvi ietiiih 'iosaiatih osebnih dohodkov delavcev za leto 1968 

v občini Ljubljana-Moste-Polje 
1. 

Ugotavlja se le'ni kosmati osebni dohodek delavcev, na podlagi kate- " 
rega se bo določal?, pavšalna in dejanska osnova za odmero prispevkov 
od obrtnih dejavne s ii, in sicer: 

Letni kosmati 
N-din 

povprečni 
13.520 

Dohodek 
N-din 

največji 
17.580 

Gospodarsko dejavnost 

1. Predelovanje nekovin 
2. Predelovanje kovin 

— kotlarstvo, kovinostrugarstvo, 
kovinopasarstvo, strojno klju- 
čavničarstvo," avtomehanika, 
kovinoslikarstvo 

— galvnnizerstv), orodjarstvo, 
precizna melianika, livarstvo 

— vsi ostali te stroke 
3. Elektrostroka 
4. Kemična stroka 
5. Lesna stroka 

— mizarji, modelni mizarji in 
tapetni k i 

— vsi ostali te stroke 

Gospoda rt ka dejavnost 

6. Papirna stroka 
7. Tekstilna stroka 
8. Usnjarska itroka in izdelki iz 

gume 
9. Živilska stroka 

10. Tiskarstvo in knjigoveštvo 
11. Izdelovanje :n popravljanje raz- 

novrstnih izdelkov 
— filigranstvo in umetno kova- 

štvo. graverstvo in pečatni- 
štvo iz,delovanje okrasnih 
predmetov 

— zlatarstvo 
— izdelovanje predmetov iz pla- 

stičnih'mas 
— vsi ostali te stroke 

12. Stavbna stroka 
13. Obrtne osebne in druge storitve; 

— kozmetika 
— ličarstvo 
— aranžerstvo 
— optika 
— moško frizers+vo 
— žensko flf'zerstvo 
— vsi ostali te stroke 

14. Av'onrevozništvo 
15. Avtotaksi 
16. Gostilne 

2. 
Letni kosmati dohodek delavca ali uslužbenca, na podlagi katerega se 

bo določala osnova za prispevek od intelektualnih storitev, znpSa: 
Letni Osebni 

Intelektualne storitve kosmati dohodek 
povnrečni nsivečji 

1. Odvetniki, zdravniki, dentisti 21 050 25 000 
2. Ostali 13.860 16.600 

3. 
Ta odločba velja po objavi v Glasniku, uporablja pa se od 1. janu- 

arja 1968. 
, Številka; 113-3/68-1 ^ !-edn;k 

t)atum: 22. februarja 1968. skimščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje: 

Polde Maček l.r. 

18.570 

21.050 
16.100 
21.050 
17.330 

14.860 
12.380 

Letni kosmati 
N-din 

povprečni 
11.120 
11.120 

12.380 
9.910 

12.380 

21.050 
18.570 

19.810 
14.860 
14.860 

17.330 
18.570 
17,330 
21.050 
9.910 

11 120 
14 860 
21 mo 
12.380 
17.330 

24.140 

27.360 
20.930 
27.360 
22.530 

19.320 
16.090 

Dohodek 
N-din 

največji 
14.460 
14.460 

16.090 
12.880 
16.090 

27.360 
24.140 

25.750 
19.320 
19.320 

22.530 
24.140 
22.530 
27.360 
12,880 
14.460 
19.320 
27,360 
16 090 
22 530' 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SISKA 

57. 
Na podlagi 12. člena temeljnega 

zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Uradni 1. SFRJ št. 32/64, 52/66, 
15/67, 31/67 in 54/67), 9., 14., 20., 27., 
43., 49., 73., 4. toč. 76., 111., 116. in 
133. člerta zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Uradni list 'SRS 
št. 7/67, 36/67 in 5/68), 32. člena te- 
meljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ št. 31/64, 28/66, 1'67 in 
54/67), 4. člena temeljnega zakona o 
davku na dobitke od iger na srečo 
(Uradni list SFRJ št, 52/64) in 232. 
člena statuta občine Ljubljana-Siška 
je Skupščifta občine Ljubljana-Siška 
na 10. seji občinskega zbora in zbora 
delovih skupnosti, dne 22. februarja 
1968, sprejela odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o prispevkih 
in davkih občanov ter njihovih stop- 
njah,- ki se obračunavajo in plaču- 
jejo na območju občine Ljubljana- 
Siška (Glasnik št. 8/67), ki se v pre- 
čiščenem besedilu glasi; 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ter 
njihovih stopnjah, ki se obračuna- 
vajo in plačujejo na območju občine 

Ljubljana-Siška 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem odlokom se določa obvez- 
nost plačevanja naslednjih prispev- 
kov in davkov, ki so po zveznem 
zakonu dohodek občine; 

a) prispevki; 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od delovnega razmerja, 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od kmetijske dejavnosti, 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti, 

— prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja inte- 
lektualnih storitev, 

— prispevek iz osebnega dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav; 

b) davki; 
— davek na dohodke od stavb, 
— davek na dohodke od premo- 

ženja in premoženjskih pravic, 
— davek na kmetijske proizvajal- 

ne priprave, 

Prispevka osnova 
N-din 

800 
800 

2.000 
4.000 
7.000 

10.000 
nad 

2.000 
4.000 
7.000 

10,000 
15,000 
15,000 

22 % 
24 % 
26 % 
28 % 
30 % 
32 % 
34 % 

12 % 
13 % 
14% 
15 % 
16 % 
17 % 
18 % 

5 % 
6 % 
7 % 
8 % 
9 % 

10 % 
11 % 

3 % 
4% 
5 % 
5 % 

6. člen 
Stopnja prispevka od kmetijske 

deiavnosti, ki odpade na osebni do- 
hodek od eozda, je proporcionalna • 
in 7na?a 20 %. 
3. Prisnevek iz osebnega od 
s^^n^t'nesra onrav1'oi?a obrtn-h in 

(Iruc'h gospodarjih dejavnosti 
7. člen 

Prisnevek iz osebneaa dohodka od 
samestoinega opravliania obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti fvna- 
daliniem besedilu: irisnevek od 
obrtnih dejavnosti), ki pripada ob- 
čini, se e>dmerja: 

— davek na dohodek, dosežen Z 
uporabo dopolnilnega dela drugih, 

— davek na dobitke od iger na 
srečo. 

II. PRISPEVKI 
1. Prispevek iz osebnega dohodka 

od delovnega razmerja 
2'. člen 

Stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka od delovnega razmerja (v na- 
daljnjem besedilu prispevek od de- 
lovnega razmerja), ki je dohodek 
občinskega proračuna, znaša 2,04 %■ 

3. člen 
Zavezancem, ki po zakonu pla- 

čujejo prispevke od delovnega raz- 
merja na podlagi pavšalnih osnov, 
se določijo naslednje mesečne pav- 
šalne osnove; 

N-din • 
a) za gospodinjske pomočnice, 

zaposlene v zasebnih gospo- 
dinjstvih 300 

b) za osebe, zaposlene pri kra- 
jevnih skupnostih 600 

c) za ribiče in lovce, zaposlene 
v ribiških oz. lovskih pod- 
jetjih, zavodih, zadrugah in 
organizacijah 500 

d) za osebe, zaposlene v domo- 
vih planinskih društev 300 

2. Prispevek iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti 

4. člen 
Območje občine se razdeli na šti- 

ri skupine katastrskih občin tako, da 
se katastrske občine razporedijo v 

ustrezno skupino; 
Prva skupina zajema naslednje 

katarske občine; Brinje, Bukovica, 
Dravlje, Glince, Hraše, Kapucinsko 
predmestje, Medvode, Moše, Polje, 
Preska, Repnje, Senica, Skaručna, 
Smlednik, Sp. Pirniče, Sp. Šiška, Sta- 
nežiče, Šentvid, Vižmarje, Vodice, 
Zapoge, Zg. Pirniče, Zg. Šiška. 

Druga skupina zajema naslednje 
katastrske občine: Gameljne, Sora, 
Šmartno pod Šmarno goro, Tacen, 
Zbilje, Vesca. 

Tretja skupina zajema naslednje 
katastrske občine: Rašica, SinkoV' 
tum. 

Četrta skupina zajema naslednje 
katastrske občine: Golo brdo, Stu- 
denčice, Topol, Žlebe. 

5. člen 
Stopnje prispevka iz osebnega do- 

hodka od kmetijske dejavnosti (kata- 
strski dohodek negozdnih površin) so 
progresivne in različne za posamezne 
skupine katastrskih občin, ki zna- 
šajo; 

Stopnje za katastrske občine, razporejene v 

I. skupino II. skupino III. skupino IV. skupin0 

— po pavšalni letni osnovi, 
— v pavšalnem letnem znesku, 
— po dejanskem osebnem do- 

hodku. 
— v odstotku od vsakega posa' 

meznega kosmatega dohodka. 

8. člen 
Prispevek od obrtnih deiavnpsti 

po pavšalni letni osnovi plačuje]" 
zavezanci, ki opravljajo storitven6 

obrtne deiavnosti. kolikor se iim P^' 
spevek od obrtnih dejavnosti ne 0°' 
meria po določilih 12. člena teg" 
odloka. 
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9. člen 
Stopnja prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance, ki plačujejo 
Prispevek od obrtnih dejavnosti po 
Pavšalni letni osnovi, znaša za ob- 
čino 7,9 %. 

10. člen * 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

v pavšalnem letnem znesku vnaprej 
Plačujejo zavezanci, ki opravljajo 
obrtne ali druge gospodarske dejav- 
nosti v manjšem obsegu, priložnost- 
jo, zlasti vaški obrtniki in gostilni- 
čarji, ki se pretežno ukvarjajo s kme- 
tijstvom, osebe, ki se ukvarjajo z 
obrtnimi storitvami za neposrednega 
naročnika kot a postranskim pokli- 
cem in osebe, ki opravljajo storitve , 
Pretežno s svojo fizično silo. 

Višina prispevka v pavšalnem let-- 
nem znesku znaša: 

— za zavezance, ki opravljajo 
obrtno dejavnost v manjšem obsegu 
do 2000 N din, 

— za zavezance, ki opravljajo 
obrtne in druge gospodarske dejav- 
nosti za posameznike kot postranski 
Poklic, do 3000 N din. 

Šteje se. da opravlja obrtne in 
druge gospodarske dejavnostih v 
nianjšem obsegu zavezanec; 

a) ki je starejši od 60 let in ne 
Uporablja dopolnilnega dela drugih, 

b) zavezanec, čigar zdravstveno 
stanje ne dopušča polne zaposlitve. 

/11. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

Po dejanskem dohodku plačujejo za- 
vezanci; 

— kj opravljajo proizvodno obrt- 
no dejavnost, 

— prevozniki s tovornimi avto- 
nriobili, 
 zasebni gostinci. 

!%(!.- , , . Ц2. V^len. .„v". 
PrispcveV dd obrtnih dejavnosti 

Po dejanskem dohodku plačujejo tu- 
di Zavezanci, ki samostojno in'traj- 
no opravljajo storitvene obrtne de- 
javnosti, če njihov letni znesek oseb- 
nega dohodka znaša več kot 15.000 
N din. ■ ■' ■■■' . nf.J5pa 

13. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezalnce iz 11. in 12. 
čiena tega odloka, ki plačujejo ta 
Prispevek po dejanskem dohodku. 
2našajo za občino: 

Prispevna osnovna N din 

oti 15.000 
od 20.000 
od. 30.000 
od 40.000 

do 15.000 
do 20.000 
do 30.000 
do 40.000 
do 50.000 

nad 50.000 

14. člen 

stopnja 
17 % 
22 % 
27 % 
32 % 
37 % 
42 % 

Najvišje stopnje ekonomske 
Brnortizacije (76. člen republiškega 
^kona o prispevkih in davkih obča- 
nov) znašajo: 

— za stavbe (poslovne prostore), 
^ so namenjene gospodarski 'dejav- 
nosti — 3 % od njihove vrednosti, če 
te niso zavezane davku na dohodek 
0d stavb; 

— za stroje in naprave, ki jih 
^Porabljajo zavezanci pri opravlja- 
nju pridobitne dejavnosti — 10 

— za orodje in inventar, katere- 
|a trajanje je daljše kot eno leto; 

' ga uporabljajo zavezanci pri 
0Pravljanju pridobitne dejavnosti — 0d vrednosti — 12%. 

. Osnova za obračun ekonomske 
aniortizacije .je. nabavna vrednost oz. 
oenilna vrednost, ugotovljena zapis- 
niško po sodno zapriseženem cenilcu. 

10 % 

15 % 

15 % 

15 % 

15. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti v odstotku od vsakega po- 
sameznega kosmatega dohodka (v na- 
daljnjem besedilu; prispevek po od- 
bitku) so: 

1. od dohodkov od prodaje 
srečk in vplačil pri športni 
napovedi in pri lotu, ki jih 
organizira Jugoslovanska 
loterija 

2. od dohodkov zavarovalnih 
poverjenikov 

3. od provizij zastopnikov 
ustanov za varstvo malih 
avtorskih pravic 

4. od dohodkov, ki jih imajo 
posamezniki od prepisova- 
nja not za Zvezo skladate- 
ljev Jugoslavije 

5. od provizij poslovnih agen- 
tov in poverjenikov ter 
uličnih prodajalcev od pro- 
daje časopisov, knjig, revij 
in podobno ter od zbiranja 
oglasov in naročil za take 
publikacije 

,6. od dohodkov transportnih 
in obalskih delavcev in 
drugih oseb, ki nakladajo, 
razkladajo in prenašajo ob 
pretežni uporabi lastne te- 
lesne moči za gospodarske, 
družbene in druge organi- 
zacije, državne organe in 
zavode, če ne plačujejo, pri- 
spevka v pavšalnem znesku 

7. od dohodkov od prevozni- 
štva kot postranske kmetij- 
ske dejavnosti 

8. od dohodkov od tovorjenja 
lesa in drugega materiala 
z delovno živino, od dohod- 
kov pluženja snega in pre- 
voza mleka za gospodarske 

15 c/o 

organizacije 
9. od dohodkov delavcev, ki 

delajo za dfž^n^ pVgaše, 
delovne in druge or^aftii^-- 
cije na domu / 

10. od dohodkov od izdelova- 
nja čipk , 

11. od dohodkov pd domače 
obrti . 

12. ;6d. dohodkov pd izdelova- 
nja lesene embalaže 

13. od dohodkov potujočih za- 
bavišč in prireditev 

14. od dohodkov, ki jih imajo 
posamezniki od priložnost- 
nega opravljanja, drugih 
storitev za državne organe, 
zavode, delovne in druge 
organizacije, ali opravljajo 
pri njih delo po pogodbi o 
delu po predpisih o delov- 
nih razmerjih, če taki do- 
hodki ne izvirajo iz delov- 
nega rSzmerja ali od obrt- 
nih in drugih dejavnosti, 
od katerih se nlačuje pri- 
spevek na kakšen drug na- 
čin iz 68. člena republiške- 
ga zakona o prispevkih in 
davkih občanov 

15 % 

20 % 

10 % 
-•.* .-»-n 

20 % 

5% 

10 % 

15 

20 % 

ki občasno opravljajo storitve držav- 
nim organom ter delovnim in dru- 
gim organizacijam, če ti dohodki ne 
izvirajo iz delovnega razmerja, od 
avtorskih pravic ali od intelektual- 
nih storitev zavezancev, ki plačujejo^ 
prispevek po letni osnovi ali v let- 
nem pavšalnem znesku, po stopnji 
20 %. 

5. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav 

18. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega 

dohodka od avtorskih pravic, paten- 
tov in tehničnih izboljšav, ki pripa- 
da občini, znaša 6 %. 

19. člen 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre za delo s področja uporabne 
umetnosti ali pa le za obrtni izdelek 
odloči komisija, ki jo sestavljajo 3 
člani, od katerih imenuje po enega 
člana svet za prosveto in kulturo, 
svet za obrt in Svet za družbteni plan 
in finance. 

III. DAVKI 
1. Davek na dohodke od stavb 

20. člen 
Davek od stavb se plačuje od vsa- 

ke stavbe ali dela stavbe na območju 
občine, ne glede na to ali stavbo 
uporablja lastnik oz. uživalec sam, 
ali pa jo- daje v najem. 

Davek od stavb se ne plačuje od 
stavb, ki se ne dajejo v najem in so 
v naslednjih naseljih; 

Brezovica, Dol, Dornice, Drago- 
čajna. Golo brdo, Goričane, Govejek, 
Hraše, Dadja, Moše, Sp. Pirniče, Zg. 
Pirniče, Sp. Senica, Seničica, Smled- 
nik, Sora, Studenčice, Tehovec, To- 
pol, Torovo, Trnovec, Vaše, Valbur- 
ga, Vikrče, Zapoge, Zavrh, Zbilje, 
Žlebe, Rakovnik, Dobruša, Bukovi- 
ca, Sp. Gameljne, Sr. Gameljne, Gli- 
nica, Sinkovturn, Koseze, Polje, Ra- 
šica, Repnje, Selo, Skaručna, Smart- 
ro, Tacen, Vesca, Vodice, Vojsko, 
Utik. Toško čelo. 

21. člen 
Stroški upravljanja, vzdrževanja 

in letne amortizacije znašajo 60 % 
od stanarine'ali najemnine oz. od 
najemninske ali stanarinske vredno- 
sti. 

Stanarino oz. najemnino in sta- 
narinsko oz. najemninsko vrednost 
predstavlja stanarina oz. najemnina, 
ki se po predpisih občinske skupšči- 
ne, izdanih v smislu temeljnega za- 
kona o gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini, da 
doseči, če bi bila stavba v družbeni 
lastnini. 

22.. člen 
Stopnja davka na dohodek od 

stavb znaša 35 % od stanarine ali 
najemnine oz. stanarinske ali najem- 
ninske vrednosti, zmanjšane za stro- 
ške upravljanja,, vzdrževanja in 
amortizacije. 

2. Davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic 

23. člen 
Stopnje davka na dohodke od premoženja in' premoženjskih pravic 

so naslednje: • v-, ■ ■ iir....' 

davčna psnova v N din 
na ' i do n (, o b e Bad, g 5 0 rfipo O 

/ ' . 
4.000 

20 % 

.jkLfiin stoppja,. 
. , 2.000 . 20 % 

2.000 4.000 400 + 25 % od preseženih 2.000 
4.0i№ C.000 800 -j- 30 % od preseženih 4.000 6.000 
6.000 8.000 i.500 + 35 % od preseženih 6.000 8.000 
8.000 10.000 2.200 + 40 % od preseženih 8.000 10.000 

10.000 3.000 + 50 % od preseženih 10.000 
Osnova za davek od premoženja in premoženjskih pravic je celoten 

dohodek od premoženja in premoženjskih pravic v letu, za katero se 
odmerja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 

24. člen 
Davek od premoženja in premo-ženjskih pravic še ne plačuje od od- 

dajanja opremljenih sob. 

3. Davek rta kmetijske proizvajalne priprave 

25. člen 
Občani, ki imajo določene velike mehanične priprave za •kmetijsko 

in gozdarsko proizvodnjo, plačujejo od teh predmetov davek. 
Letni znesek davka za posamezno proizvajalno pripravo znaša: 

1. za težki traktor nad 35 KS od vsake KS 60 N din 
2. za buldožer od vsake KS, 120 N din 
3. za kombajn od vsake KS 120 N din 
4. za bager od vsake KS 120 N din 
5. za veliko mlatilnico s kapaciteto nad 1500 kg .na uro 500 N din 
6. za strojno žago za lesno predelavo 800 N din 

4. Prispevek iz osebiiega: dohodka od 
samostojnega opravljanja intelektu- 

alnih storitev 

16. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do-' 

hodka od samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev (v nadalj- 
njem besedilu; prispevek od intelek- 
tualnih storitev), ki pripada občini, 
znaša 15 "/o. 

17. člen 
Prispevek od intelektualnih sto- 

ritev v odstotku od vsakega posa- 
meznega kosmatega dohodka (pri- 
spevek po odbitku) plačujejo občani^ 

4. Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drugih 

26. člen 
Za zavezance, ki plačujejo pri- 

spevek od obrtnih dejavnosti po de- 
janskem osebnem dohodku, se pla- 

čuje davek v odstotku ođ dohodka,; 
doseženega z uporabo dopblnilnegi' 
dela drugih. Ta dohodek, ki pred- 
stavlja osnovo za davek, se uporab- 
lja v naslednjih odstotkih od izpla- 
čanih osebnih dohodkov po posamez- 
nih vrstah obrtnih dejavnosti in si- 
cer: 

predelovanje nekovin 20 % 
predelovanje kovin 35'% 
izdelovanje električnih aparatov in pribora 35 yo 
izdelovanje kemičnih izdelkov - - v 35 % 
izdelovanje tekstilnih izdelkov 10 % 
predelovanje lesa 
predelovanje papirja .... 1° % 
predelovanje „usnja 15 -f 
izdelovanje'gumijastih izdelkov 20% 
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— izdelovanje živil • 10 % 
— iiskarne in knjigoveznice 15 % 
— izdelevanje in popravljanje raznovrstnih izdelkov 29 '/o 
— stavbna obrtna dejavnost 20 % 
— osebne obrtpe in druge storitve 10 '/o 
— avtoprevozr.ištvo . , 20 'io 
— gostinstvo 30 % 

Za zavezance, ki plačujejo pri- 
spevek od samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev po dejanskem 
osebnem dohodku, se plačuje davek 
v odstotku od ustvarjenega dohodka, 
doseženega . z uporabo dopolnilnega 
dela drugih. Šteje se, da znaša do- 
hodek, ki predstvJja osnovo za davek 
20 % od izplačanega kosmatega oseb- 
nega dohodka. Odvetniškega pri- 
pripravnika se ne smatra za tujo de- 
lovno silo v smislu tega člena. 

Od davčnih osnov ugotovljenih 
po 1. in 2. odstavku tega člena, se 
plačuje davek po stopnji 30 %. 

27. člen 
Za zavezance, ki plačujejo pri- 

spevek od obrtnih dejavnosti, na 
podlagi pavšalnih letnih osnov, se za 
vsakega zaposlenega delavca določi 
pavšalni letni znesek po posamsznih 
dejavnostih in sicer ■ 

predelovanje nekovin , 350 
predelovanje kovin 1000 
izdelovanje električnih aparatov in pribora 1000 
izdelovanje kemičnih izde'kov 850 
predelovanje lesa "HOO 
predelovanje -papirja _ ч 500 
izdelovanje tekstilnih izdelkov ' 250 
predelovanje usnja 350 
izdelovanje gumijastih izdelkov 350 
predelovanje oz. izdelovanje živil 250 
izdelovanje in popravljanje raznovrstnih izdelkov 350 
tiskarne in knjigoveznice 250 
stavbna obrtna dejavnost 500 
osebne in druge storitve 250 
avtopre vozili štvo 1000 

N d 
N d 

d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 

N d 
N d 
N d 
N din 

&. Davek na dobitke od iger na srečo 

28. člen 
Davek na dobitke od iger na sre- 

čo se plačuje po proporcionalni davč- 
ni stopnji, ki znaša 10 %. 

Davek po tej stopnji se plačuje 
od dobitkov'na srečke Jugoslovanske 
loterije, lota in športnih napovedi 
ter od dobitkov pri stavah in drugih 
igrah na srečo 

IV. OPROSTITVE IN .OLAJŠAVE 
oOVtfiO-Uiji i.ir - 29. Sen 

Prispevka iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti so oproščeni 
lastniki zemljišč, katerih skupni let- 
ni katastrski dohodek ne presega 
500 N din. 

30. člen 
Začasno so oproščeni prispevka iz 

osebnega dohodka od kmetijske de- 
javnosti dohodki zemljišč: 

1. ki so bila za kmetijstvo neupo- 
rabna, pa so, z investicijami prispev- 

• nega zavezanca postala uporabna — 
za dobo 10 let; 

2. na katerih se zasadijo novi vi- 
nogradi in sadovnjaki — za dobo 
10 let. . 

Oprostitev po prvem odstavku te- 
ga člena je mogoče priznati, če so 
bila dela ooravljena po navodilih in 
pod nadzorstvom kmetijske oz. gozd- 
no gospodarske organizacije, ali po 
navodHih in pod nadzorstvom orga- 
na občine., ki je. pristojen za kmetij- 
stvo in-gozdarstvo. 

31. člen 
Aktivni udeleženci NOV, ki se 

ukvarjajo samo s kmetijsko dejav- 
nostjo. imajo pravico do posebne 
olajšave prispevka iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti tiste- 
ga dela, ki pripada občini, in sicer: 

— udeleženci narodnoosvobodilne 
vojne, ki so začeli gktivno delati 
pred 9.' septembrom 1943 in španski 
bouci ne plačujejo prispevka, če nji- 
hov katastrski dohodek ne presega 
3500 N din na leto oz. plačujejo le 
od razlike, ki presega 3500 N din; 

— udeleženci narodnoosvobodilne 
уојпе po 9. septembru 1943 in ude- 

leženci iz leta 1944 ne plačujejo pri- 
spevka od kmetijske dejavnosti, če 
njihov katastrski dohodek ne prese- 
ga 2000 N din oz. plačujejo le od raz- 
like, ki presega 2000 N din. 

Olajšava prispevka po tem členu 
se prizna tistim udeležencem NOV, 
ki jim je priznana posebna delovna 
doba v dvojnem trajanju. Pravico 
do o'ajšave ima prispevni zavezanec 
tudi, če izpolnjuje pogoje borca iz 
prvega odstavka- tega člena njegov 
zakonski drug. Vlogi je treba prilo- 
žiti fKlločbo pristojnega' organa, iz 
katere je razviden čas delovanja za 
narodnoosvobodilno vojno. 

V. KONČNE DOLOČBE 

32. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku, uporablja 
pa se od 1. januarja 1968, razen do- 
ločb 15. in 17. člena, ki se uporablja 
od 1. marca 1968 dalje, 

Številka: 1/1-422-1/68 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj 1. r. 

58 
Na podlagi členov 232 in 324 sta- 

tuta občine Ljubljana-Siška z dne 
15. aprila 1964 je Skupščina občine 
Ljubljana-Siška na 10. seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupno- 
sti, dne 22. februarja 1968, sprejela 

ODLOK 
o. odpravi odloka o gradbenih delih, 
za Katera ni potrebno dovoljenje za 
graditev in o gradbenih delih, za krs- 
tera se dovoljenje za graditev izcla 

po skrajšanem postopku 

1. člen 
Odlok o gradbenih delih, za ka- 

tera ni potrebno dovoljenje za gra- 
ditev in o gradbenih delih, za katera 
se di/voljenje za graditev izda po 
skrajšanem postopku (Glasnik št. 
23/64) se odpravi. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku in 

začne veljati takoj. 

Številka: 1/1-351-3/68 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbri/aj 1. r. 

59 
Na podlagi 18. in 21. člena te- 

meljnega zakona o ukrepih za po- 
speševanje živinoreje in o zdravstve- 
nem varstvu živine (Ur. 1. SFRJ, št. 
IG'GS), 3., 6., 10., 11. in 12. člena za- 
kona o ukrepih »za pospeševanje ži- 
vinoreje in o zdravstvenem varstvu 
živine (Ur. 1. SRS, št. 4/67) in 232. 
člena statuta občine Ljubljana-Siška, 
je Skupščina občine Ljubljana-Siška 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, z ločenim glaso- 
vanjem, dne 22. februarja 19S&, spre- 
jela 

ODLOK 
o ukrepih za pospeševanje živinoreje 

1. člen 
Za pospeševanje živinoreje v ob- 

čini Ljubljana-S;šlca se polag ukre- 
pov, ki sb predoisani s temeljnim 
zakonom o ukreoih za pospeševanje 
živinoreje in o zdravstvenem varstvu 
živine, zakonom o ukrepih za pospe- 
ševanje živinoreje in o zdravstve- 
nem varstvu živine in s predpisi, iz- 
danimi na njihovi podlagi, uporab- 
ljajo tudi ukrepi, določeni s tem od- 
lokom. 

2. člen 
Register rejcev plemenske živine 

in register rejcev el|tne plemenske 
živine vodi za območje občine Llub- 
Ijana-Siška Kmetijski zavod Ljublja- 
na na osnovi posebne pogodbe, ki io 
z njim sklene občina Ljubljana-Si- 
ška. 

3. člen 
Odbiranje (licenciranje) pleme-- 

njakov se opravlja na območju ob- 
čine dvakrat letno in sicer spomla- 
dansko osnovno in jesensko dopol- 
nilno odbiranje (licenciranje). Odbi- 
ranje razpiše za kmetijstvo pristojni 
upravni organ, ki določi tudi komi- 
sijo za odbiranje plemenjakov. 

4. člen 
Na celotnem območju občine 

Ljubljana-Siška se opravlja oploje- 
vanje krav in telic z umetnim ose- 
menjevanjem, 

Ne glede na prvi odstavek tega 
člena se lahko opravi naravni pri- 
pust v naslednjih naseljih: Topol, 
Brezovica in' Tehovec. 

Umetno osemenjevanje opravlja 
za to delo usposobljena strokovna 
organizacija na podlagi posebne po- 
godbe. ki. jo sklene z njo občina 
Ljubljana-Siška. 

5. člen 
Lastniki oziroma posestniki (v na- 

daljnjem besedilu: posestniki) ple- 
meriic plačujejo za umetno oseme- 
njevanje pavšalno odškodnino letno 
vnaprej za vse krave in telice, ki so 
1. januarja stare nad 10 mesecev. 

i 6. člen 
Vsakoletno višino pavšalne od- 

škodnine za umetno osemenitev do- 
loči svet za gospodarstvo. 

K višini odškodnine za posamezno 
plemenipo da soglasje občinski or- 

gan, pristojen za kontrolo cen. V od' 
škodnino se vštevajo tudi strošK'j 
druge in tretje osemenitve v prime' 
ru pregomtve ter stroški enkratnega 
pregleda glede brejosti. 

7. člen 
Za kmetijstvo pristojni upravn1 

organ odloči z odločbo o plačilu pav' 
šalne odškodnine, ki jo mora plačat1; 
posestnik za svoje krave, in telice{ 
vsako leto. Odločba mora, biti vroče' 
na posestniku plemenic do 15. mor«58 

v letu, za katerega se odskodnif13 

določa. 
Evidenco o plemenicah vodi 23 

kmetijstvo pristojni upravni org?-0 

na podlagi popisa* ali prijave lastni'j 
ka plemenic: Popis plemenic se opr-3' 
vi praviloma vsako tretje leto P" 
stanju na dan 1. januarja. Leto P0" 
pisa, način in izvajalca določi sve* 
za gospodarstvo. Za prvi popis 56 

šteje popis, izvršen v Istu 1967. • l 
V letih, ko se nc-tus ne vrši. se 

lastniki plemenic dolžni najpozneje 
do 31. januarja prijaviti uoravneiB" 
organu, pristojnemu za kmetijstvo. I 
številčno stanje plemenic. 

• 8. člen 
Pavšalno cd'ko'lnino so dol*11 

plačati posestniki plemenic na raču" 
sklada za pospeševanje živinoreje 
pri skupščini občine Ljubljana-Sišk® | 
do 1. maja vsakega leta. 

Ce odškodnina do navedenega 
roka ne bn plačana, se izteria P3 

določbah zpl-ona o splošnem upfaV' 
nem postopku. 

9. člen 
Posestniku plemenice se do коП' 

ca januarja, na njegovo zahtevo, 
vrne v prejšnjem letu plačana ра^' 
šalna odškodnina za plemenico, pr' 
kateri m bila opravljena osemenitev',' 
če posestmk tegg ne zahteva, se m11 

plapana pavšalna odškodnina šteje v 

naslednje odplačilo. 
V kolikor se ob koncu leta ug0' 

tovi. da je bilo pri posamežnem la-4*' 
niku plemenic izvršeno "večje števil 
osemenitev, kot je bilo dejansko 
vplačanih, je posestnik plemen^ 

"dolžan pdraHrnat' razliko do konca 
januarja naslednjega leta. 

■ 10. člen 
Odškodnina se odvaja v Sklad za 

pospeševanje živinoreje pri skupšči' 
ni občine Ljubljana-Siška. 

Razen pavšalne odškodnine ^ 
umetno osemenjevanje plemenic s0 
dohodki sklada tudi: 

— dotacije iz občinskega ргогЗ' 
čuna in 

— razna darila in drugi dohodka 

11. člen 
Sredstva sklada za pospeševanj®! 

_ živinoreje se smejo uporabljati sain0 

za naslednje namene: 
— za plačevanje umetnega ose' 

menjevanja strokovni organizacij1' | 
ki opravlja to storitev; 

— za nabavo plemenjakov za pr1' 
rodni pripust: 

— za kritje stroškov popisa i11 

evidence plemenic; . 
— za kritje administrativni'1 

stroškov v zvezi z izvajanjem teg3 

odloka in 
— za financiranje drugih potreb' 

ki so splošnega pomena za pospeš6' 
vanje živinoreje na območju občin6, 

12. člen 
Sklad za pospeševanje živinoreji 

upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 7» članov, 0 

jih imenuje skupščina občine Ljub' 
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Ijana-Siška izmed članov skupščine, 
strokovnjakov kmetijskih gospodar- 
skih organizacij in občanov, ki so 
zainteresirani za napredek živinoreje. 

13. člen 
Sklad posluje po finančnem na- 

črtu dohodkov in izdatkov, ki ga 
sprejema upravni odbor za vsako ko- 
ledarsko, leto in ye}ja za leto, za ka- 
tero je, bil sprejet. 

Finančni načrt sklada siora biti 
sprejet praviloma pred začetkom-le- 
ta. na katero se nanaša, Sklad spre- 
jeijna za svoje delo večletne in letne 
programe ter o svojem delu sestav- 
lja zaključne račune in poslovna po- 
ročila. 

Programe, finančne načrte in za- 
ključne račune sprejema upravni od- 
bor sklada. 

Programe in finančne načrte po- 
trjuje svet za gospodarstvo, zaključ- 
ne račune pa občinska skupščina. 

Administrativne zadeve sklada 
opravlja za kmetijstvo pristojni 
upravni organ, zadeve v zvezi s fi- 
nančnim poslovanjem sklada pa od- 

delek za finance skupščine občine 
Ljubljana-Siška. 

Nastale stroške nosi sklad. 

14. člen 
Za zadeve sklada je pristojen svet 

za gospodarstvo pri skupščini občine 
Ljubljana-Siška. 

Upravni odbor sklada je za svoje 
delo odgovoren skupščini občine in 
ji mora letno poročati o svojem delu. 

15. člen 
Odredbodajalec za izvajanje fi- 

nančnega načrta sklada je predsed- 
nik upravnega odbora sklada oziro- 
ma oseba, ki jo določi upravni od- 
bor. 

16. člen 
Za kmetijstvo pristojni upravni 

organ izda po potrebi navodilo za 
izvajanje tega odloka. 

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

lok, preneha veljati odlok o ukrepih 
za pospeševanje živinoreje, objav- 
ljen v Glasniku št. 21/67. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968 dalje. 

Številka: 1/1-320-3/68 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj 1. r. 

60 
Na podlagi 80. in 87. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS, št. 7/67 in 5/68) in 232. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Siška je 
Skupščina občine Ljubljana-Siška na 
10. seji občinkega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 22. februarja 
1968, sprejela 

ODLOČBO 
o podaljšanju veljavnosti odločbe o 
ugotovitvi povprečnih in največjih 
letnih kosmatih osebnih dohodkov, 
ki so podlaga za določitev prispevnih 

osnov za zavezance prispevkov ođ 
obrtnih in drugih gospodarskih de- 
javnosti ter intelektualnih storitev v 

letu 1967 

I. 
Veljavnost odločbe o ugotovitvi 

povprečnih in največjih letnih kos- 
matih osebnih dohodkov, ki so pod- 
laga za določitev prispevnih osnov 
za zavezance prispevkov od obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti 
ter . intelektualnih storitev v letu 
1967 (Glasnik, št. 7/67 in 10/67) se 
podaljšuje tudi za odmero prispev- 
kov iz osebnih dohodkov od obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti 
ter intelektualnih storitev za leto 
1968. 

II. 
Ta odločba-velja od dneva objave 

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

Številka: 1/1-422-1/68 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj 1. r. 

MESTNI SVET 

10 
Na podlagi 17. člena temeljnega 

zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Ur. 1. SFRJ, št. 32/64, 52/66, 
15/67 in 31/67), 3. člena zakona o 

^mestih, ki So razdeljena pa občine 
(Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65) in 47. 
ter 50. člena statuta mesti Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64) je Mestni svet na 
9. redni seji, dne 23. februarja 1968, 
spre'jel 

ODLOK 
o začasni oprostitvi plačevanja ob- 
činskega prometnega davka od pro- 
daje na drobno traktorjev s priključ- 
ki, kmetijskih strojev ter orodja za 
kmetovalce na Gospodarskem raz- 
stavišču v Ljubljani v času od 9. 

marca do 7." aprila 1968. 

1. člen 
S tem odlokom se uvaja začasna 

Oprostitev plačevanja občinskega pro- 
metnega davka od prodaje na drob- 
no traktorjev s priključki, kmetij- 
skih strojev ter orodja za kmetoval- 
ce na prodajnem sejmu na Gospo- 
darskem razstavišču v Ljubljani v 
času od 9. marca do 7. aprila 1968. 

2. člen 
Določilo iz 1. člena tega odloka 

se nanaša izključno na traktorje s 
Priključki, kmetijske stroje ter orod- 
je za kmetovalce, prodane na Go- 
spodarskem razstavišču v Ljubljani, 
v času od 9. marca do 7. aprila Г968 
in dobavljene kupcem najkasneje do 
7- maja 1968. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po cjbjavi v Glasniku, uporablja pa 
Se od 9. marca do vključno 7. aprila 
1968. 

Številka: 010-012/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Uiha Košak, dipl. ing. L r. 

11 
Na podlagi 47. in 50. člena statuta 

mesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) 
•je Mestni svet na 9. redni seji, dne 

23. februarja 1968, sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 
Uprave za izmero in kataster pri 

^ Mestnem svetu Ljubljana 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi Uprave za 

izmero in kataster zemljišč pri Mest- 
nem svetu Ljubljana (Glasnik, št. 
2/68) se v 2. členu črta točka 8. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-013/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

12 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 jn 36/65), 7. člena za- 
kona o komunalnih delovnih organi- 
zacijah, ki opravljajo komunalno de- 
javnost posebnega družbenega pome- 
na (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 27 ter 47. 
člena statuta mesta Ljubljane (Glas- 
nik, št. 38/64), je Mestni svet na 9. 
redni seji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 
o soglasju k predmetu poslovanja in 
aktu o ustanovitvi komunalnega 
podjejta Mestni vodovod Ljubljana 

1. 
Mestni svet daje soglasje k pred- 

metu poslovanja komunalnemu pod- 
jetju »Mestni vodovod«, ki se glasi: 

1. Oskrba prebivalstva mesta 
Ljubljana in okoliških krajev, ki so 
zajeti z generalnim načrtom mestne- 
ga vodovoda, z zdravo pitno vodo 
ter v okviru tehničrfe možnosti tudi 
oskrba z vodo za potrebe industrije,' 
obrti in razne sanitarne potrebe na 
omenjenem področju. 

2. Vzdrževanje, razširitev in re- 
konstrukcija vodovodnega omrežja, 
črpališč, rezervoarjev ter ostalih vo- 
dovodnih objektov in naprav. 

3. Gradnja novih cevovodov in 
vodovodnih objektov ter naprav za 
lastne potrebe, kakor tudi za -zuna- 
je naročnike, vendar le za vodovod- 
ne objekte in omrežje, ki jih prevza- 
me Mestni vodovod v svoja osnovna 
sredstva. 

4. Izvrševanje vseh vrst vodovod- 
nih storitev za lastne potrebe in zu- 
nanje naročnike in to od zemeljskih 
del, vodovodnih priključkov do de- 
lavniških uslug v lastni delavnici, 
kakor tudi drobne obrtne usluge 
tretjim osebam, ki jih je mogoče iz- 
vršiti ? obstoječimi Stroji, kolikor 
to dopuščajo njihove proste kapaci- 
tete. 

5. Projektiranje vodovodnih ob- 
jektov in naprav za lastne potrebe 
in potrebe zunanjih naročnikov na 
teritoriju mesta Ljubljane, vendar le 
za vodovodne objekte in omrežje, ki 
jih prevzame Mestni vodovod v svo- 
ja osnovna sredstva. 

2, 
V aktu o ustanovitvi podjetja 

»Mestni vodovod« Ljubljana je ime 
ustanovitelja uskladiti s točko b) 1. 
člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o mestih, ki so raz- 
deljena na občine (Ur. 1. SRS, št. 
36/65) in ugotoviti, da so ustanovi- 
teljske pravice in dolžnosti prenese- 
ne na mestni svet Ljubljana z dnem 
uveljavitve navedenega zakona. 

3. 
Spremembo po 2. točki tega skle- 

pa je treba opraviti najkasneje v 

enem mesecu po uveljavitvi tega 
sklepa. 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-014/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L. r. 

13 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 7. člena 
zakona o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega po- 
mena (Ur. 1. SRSR, št. 16/67) in 27. 
ter 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet na 
9. redni seji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 
o soglasju k spremembi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter aktu o usta- 
novitvi komunalnega podjetja »Ka- 

nalizacija« Ljubljana 

Mestni svet daje soglasje na spre- 
membo in dopolnitev predmeta po- 
slovanja komunalnemu podjetju 
»Kanalizacija« Ljubljana, ki se od- 
slej glasi: 

1. Upravljanje kanalizacijskih na- 
prav kot javnih komunalnih naprav, 
vodenje, katastra in analitičnega 
knjigovodstva teh naprav kot osnov- 
nih sredstev podjetja, izdajanje so- 
glasij za priključke na kanalizacij- 
ske naprave, nadzor nad intaktnost- 
jo in gradnjo kanalizacijskih naprav, 
ki so, ali bodo prenesene v osnovna 
sredstva podjetja, izvedba oziroma 
kontrola nad izvedbo priključkov na 
kanalizacijsko omrežje podjetja. 
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2. Obratovanje kanalizacijskih 
naprav, čiščenje odpadne vode, či- 
ščenje tekoče in investicijsko vzdr- 
ževanje kanalizacijskih naprav. 

3. Ekonomsko tehnične raziskave 
za izdelavo idejnih projektov razvo- 
ja kanalizacijskih naprav. 

4. Nadomestitev, rekonstrukcija 
in gradnja kanalizacijskih naprav, 
drugih gradbenih in hidrotehničnih 
objektov, ki imajo značaj komunal- 
nih naprav ali delovnih sredstev 
podjetja. 

5. Projektiranje in izdelava glav- 
nih orojektov za naprave, naštete v 
prejšnji točki. 

6.' Projektiranje hišnih in indu- 
strijskih ter drugih kanalizacijskih 
in hidrotehničnih objektov, ki imajo 
značaj komunalnih objektov. 

7. Tekoče in investicijsko vzdrže- 
vanje, nadomestitev in novogradnja 
vseh kanalizacijskih naprav in ob- 
iektov industrijskih kanalizacijskih 
naprav in kolektorjev ter drugih hi- 
drotehničnih objektov. 

8. Proizvodnja in prodaja beton- 
skih izdelkov za gradnjo kanalizacij- 
skih naprav, instalacijskih kolektor- 
jev in drugih hidrotehničnih objek- 
tov ki imajo značaj komunalnih na- 
prav, 

9. Opravljanje storitev s trans- 
portnimi sredstvi in z gradbenimi 
stroji drugim fizičnim in pravnim 
osebam. 

10. Izdelava študij ter analiz s 
projektiranjem hidrotehničnih ob- 
jektov in naprav s področja sanitar- 
ne hidrotehnike, ki imajo značaj ko- 
munalnih in industrijskih naprav in 
objektov, vključrtp raziskave "vpde 
ter izvrševanje diugih potrebnih me- 
ritev, ki se nanašajo na take objekte. 

11. Projektiranje: in izdelava štu- 
dii^^Oft^^te^^isrte^haprave. ka- 
kor, f je.: rJhitf i razvoji- 7 
отцшо jsrJssJiia .-i =.Div 
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V aktu o ustanovitvi podjetja 
»Kanalizacija« Ljubljana je ime 
ustanovitelja uskladiti s točko b) 
1. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o mestih, ki-so 
razdeljena na občine (Ur. 1. SRS. št. 
36'65) in ugotoviti, da so ustanovi- 
teljske pravice in dolžnosti prenese- 
ne na mestni svet Liubljana z dnem 
uveljavitve navedenega zakona. 

3. 
Spremembo in dooolnitev po 1. in 

2. točki tega sklepa je treba opraviti 
najkasneje v enem mesecu po uve- 
ljavitvi tega sklepa. 

SKLEP 
o soglasju k spremembi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter aktu o usta- 
novitvi Mestne plinarne Ljubljana 

1. 
Mestni svet daje soglasje na spre- 

membo in dopolnitev predmeta po- 
slovanja Mestne plinarne Ljubljan^, 
kj se odslej glasi; 

1. Proizvodnja in prodaja mest- 
nega plina in tekočega plina butan- 
propan, lahkih benzinov, naravnega 
plina in olja. 

2. Izvajanje, vzdrževanje in po- 
pravljanje notranjih in zunanjih 
plinskih inštalacij za mestni in te- 
koči plin ter popravilo plinskih apa- 
ratov in ostale opreme. 

3. Izdelava investicijsko-tehnične 
dokumentacije za vse vrste zunanjih 
in notranjih inštalacij za mestni in 
tekoči plin. 

4. Polnjenje in prodaja tekočega 
plina v jeklenkah in drugih tlačnih 
posodah na debelo in drobno. 

5. Prodaja vseh vrst plinske opre- 
me za mestni in tekoči plin. 

6. Prevoz tekočega plina ,v tlačnih 
posodah ter materiala za lastno in 
tujo dejavnost* 
' 7. Popravilo tlačnih posod in 
opreme za tekoči plin, notranji in 
tlačni preizkus ter pleskanje tlačnih 
posod 

2. s ' 
V aktu o ustanovitvi podjetja 

Mestne plinarne Ljubljana je ime 
ustanovitelja uskladiti s točko, b) 
1. člena zakona o spremembah .in 
dopolnitvah zakona o mestih, ki so 
razdeljena na otščine (Ur. 1. SRS, št. 
36'65) in ugotoviti, da so ustanovi- 

. teljske pravice in dolžnosti prenese- 
ne na mestni svet Ljubljana z dnem 
uveljavitve navedenega гакопз.лу 

8961 ■ -.Ci, 

^5eipsmte;if»Tdo,p(iiteite.v-ipto 1. in 
2, točki tega,sklona je treba opraviti 
najkasneje v enem mesecu po uve- 
ljavitvi tega sklepa. 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi <Jan 

po pbjavl v Glasniku. 

Številka: 010-016/68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

■»6- 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka 010-015 68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

' Miha Košak, dipl. ing. L r. 

14 
Na podlagi 3 člena zakona o me- 

stih. k; so razdeljena na občine (Ur. 
L SRS, št. 11/64 in 36 65), 7. Keis 
zakona o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega po- 
mena (Ur. 1. SRS, št. 16/67) In 27. ter 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št,, 38 64), je Mestni svei na 
9. redni seji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

2. Vzdrževanje javne snage na 
ulicah, cestah,"trgih in drugih javnih 
prometnih površinah. 

3. Vzdrževanje in upravljanje 
javnih stranišč. 

4. Čiščenje oken in zgradb. 
5. Izvajanje zimske službe. 
6. Vzdrževanje in obnova maka- 

dpmskih, moderniziranih cestišč in 
drugih površin ter pridobivanje in 
prodaja peska in gramoza. 

7. Vzdrževanje, obnova in ureja- 
nje cestnp-prometne signalizacije. 

8. Upravljanje, vzdrževanje par- 
kirišč in kolesarnic, sejma motornih 
vozil s čuvajsko službo. 

9. Rušenje objektov in odstranje- 
vanje ruševin ter prodaja odpadnega 
gradbenega materiala. 

I,0. Opravljanje gospodarskih de- 
javnosti iz mizarske, avtomehanične, 
ključavničarske in strugarske stroke. 

II. Opravljanje prevoznih stori- 
tev. 

12. Predelava odpadkov s kompo- 
stiranjem oziroma sežiganjem. 

2. 
V aktu o ustanovitvi podjetja 

»Snaga« Ljubljana je ime ustanovi- 
telja uskladiti s točko b) 1. člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. 1. SRS, št. 36/65) in ugo- 
toviti, da so ustanoviteljske pravice 
in dolžnosti prenesene na mestni 
svet Ljubljana z dnem uveljavitve 
navedenega zakona. 

3. 
Spremembo in dopolnitev po 1. in 

2. točki tega sklepa je treba opraviti 
najkasneje v enem mesecu po ,uve- 
ljavitvi tega sklepa. 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi, dan 

po ^bjavi,v, Glasniku. 

• ■Številka; 010-017/68' ' 
Datum; 23. februarja 1)968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. I. r. 

15 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih. ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS. št. 11/64 in 36/65), 7. člena 
zakona o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah. ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega po- 
mena (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 27. 
ter 47 člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38 64). je Mestni svet na 
П redni seji, dne 23. februarja 1908, 
sprejel 

SKLEP 
o sos-lasju k spremembi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter akti« o usta- 

novifvi komunalnesta podjetja 
»Snaga« Ljubljana 

1. 
Mestni svet daje soglasje k spre- 

membi in dopolnitvi predmeta po- 
slovanja komunalnemu podjetju 
»Snaga«.Ljubljana, ki se odslej glasi; 

1. Odvoz smeti, odpadkov in feka- 
lij ter upravljanje odlagališč.; 

4. izdaja soglasja za lokacijsko 
dokumentacijo za gradnjo raznih ob- 
jektov v območju zelenega pasu me- 
sta Ljubljane. 

5. Projektira, izdeluje in prodaja 
opremo i-a vrtne in pejsažne objekte. 

6. Opravlja prevozne storitve v 
okviru voznega parka. 

7. Opravlja ključavničarske in 
avtomehanične storitve. 

8. Ruši in odstranjuje stare do- 
trajane zgradbe in ostale objekte. 
Odprodaja gradbeni material, ki je 
pridobljen iz rušenja. 

9. Gradi in vzdržuje komunika- 
cije (gozdne, sprehajalne in dovozne 
poti, pločnike in parkirne prostore) 
v okviru zelenih površin. 

10. Pridobiva in odprodaja pesek 
iz lastnega peskokopa. 

2. 
V aktu o ustanovitvi podjetja 

»Rast« Ljubljana je ime ustanovi- 
telja uskladiti s točko b) 1. člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. 1. SRS št. 35/65) in ugo- 
toviti, da so ustanoviteljske pravice 
in dolžnosti prenesene na mestni 
svet Ljubljana z dnem uveljavitve 
navedenega zakona. 

3. 
Spremembo in dopolnitev po t- 

in 2. točki tega sklepa je treba opra- 
viti najkasneje v enem mesecu po 
uveljavitvi tega sklepa. 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka; 010-018/68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
n Ljubljana 

Miha KoSak; 'd!pl. ifcg. L r. oi 

16 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občioe (Ur. 
1. SRS. št. 11/64 in 36/65), 7. člena 
zakona o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega^ po- 
mena (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 27. 
ter 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet na 
9. redni ?eji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 
o soglasju k spremembi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter aktu o 
ustanovitvi komunalnega podjetja 

»Rast« Ljubljana 
1. 

Mestni svet daje soglasje k spre- 
membi ;n dopolnitvi predmeta poslo- 
vanja komunalnemu podjetju »Rast« 
Liubljana, ki se odslej glasi; 

1. Vzdržuje, ureja in projektira 
javne zelene površine. 

2. Proizvaja, nabavlja in prodaja 
gozdne sortimente ter gozdne in 
okrasne rastline ter seme, dekorira 
lokale, dvorane, razstave in druge 
objekte. 

3. Gospodari z gozdovi s poseb- 
nim namenom v območju zelenega 
pasu mesta Ljubljane, ki so v druž- 
beni in zasebni lastnini, gradi in 
vzdržuje gozdne, sprehajalne poti, iz- 
letišča in druge objekte. 

П 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stth,Kki so j-azdfiljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 7. člena 
zakona, o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega pO" 
mena (Ur. 1. SRS, št. 16'67) in 27- 
ter 47, člena statuta mesta Ljubljane; 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet n3 
9. redni seji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 
0 soglasju fe predmetu poslovanja >п 
aktu o ustanovitvi komunalnega pođ' 
jetja »Javna razsvetljava« Ljubljana 

L 
Mestni svet daje soglasje k pred- 

metu poslovanja komunalnemu pod- 
jetju »Javna razsvetljava«, ki se 
glasi; 

1. Redno vzdrževanje električne- 
ga omrežja in naprav javne razsvet- 
ljave, javnih električnih ur, svetlob- 
nih prometnih znakov, svetlobne 
reklame in napisov, razsvetljave iz' 
ložb, osvetlitev javnih prostorom 
dvoran, fasad, spomenikov in drugih 
objektov. 

2. Projektiranje, novogradnja 
obnova naprav za razsvetljavo i" 
osvetlitve navedenih pod tč. 1 

3. Opravljanje občasnih osvetlite^ 
in ' razsvetljave javnih prostore^' 
dvoran, fasad, spomenikov in drug"1 

objektov. 
2. 

V aktu o ustanovitvi podjet]^ 
»Javna razsvetljava«, je ime ustano- 
vitelja uskladiti s točko b) 1. člen3 



OLASNIK 3f 

zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. 1. SRS št. 36/65) in ugoto- 
viti, da so ustanoviteljske pravice in 
dolžnosti prenesene na mestni svat 
Ljubljana z dnem uveljavitve nave- 
denega zakona. 

3. 
Spremembo po 2. točki tega 

sklepa je treba opraviti najkasneje 
v enem mesecu po uveljavitvi tega 
sklepa. 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

Številka; 010-019/68 
Datum: 23. februarja 19S8 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L r. 

mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS št. 36/65) in ugotoviti, da 
so ustanoviteljske pravice in dolž- 
nosti prenesene na mestni svet 
Ljubljana z dnem uveljavitve nave- 
denega zakona. 

3. 
Spremembo po 2. točki tega skle- 

pa je treba opraviti najkasneje v 
enem mesecu po uveljavitvi tega 
sklepa. 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-020/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L r. 

Ta sklep začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-021/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

18 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih. ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 7. člena 
zakona o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega po- 
mena (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 27. 
ter 47. člena statuta mesta Ljubljane 
'Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet na 
9. redni seji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 
® soglasju k predmetu poslovanja in 
aktu o ustanovitvi komunalnega pod- 

jetja »Žale« Ljubljana 

1. 
Mestni svet daje soglasje k pred- 

metu poslovanja komunalnemu pod- 
jetju »Žale«, ki se glasi: 

1. Izvrševanje pogrebov, prenaša- 
nje mrličev iz kraja smrti v kraj 
Pokopa, ekshumiranje. izdelovanje 
krst. 

2. Oddajanje v najem prostora na 
Pokopališču, izkopavanje in zasipa- 
nje grobov, poglabljanje jam, odpi- 
fanje in zasipanje grobnic, vzdrževa- 
nje reda in čistoče na pokopališču, 
oskrbovanje grobov, oskrbovanje 
Srobov talcev in Gramozne jame, 
Brobov pesnikov in pisateljev ter 
drugih, za slovenski narod pomemb- 
nih ljudi na temelju posebne odločbe 
0LO Ljubljana, sveta za prosveto in 
kulturo. 

3. Vrtnarstvo in cvetličarna, vzgo- 
je rastlin in cvetja pod steklom in 
na prostem, prodaja cvetlic, sadik, 
'ončnic in okrasnih rastlin, izdelova- 
nje in prodaja vseh v vrtnarsko stro- 
ko spadajočih izdelkov. 

4. Postavljanje odrišč, pobiranje 
m polaganje umrlih, prodaja vseh 
Vrst pogrebnih potrebščin, opravlja- 
nje vseh uslug v zvezi s pogrebi na 
zahtevo strank (posredovanje osmrt- 
nic, zahval, fotografskih del in po- 
dobno). 

5. Prodaja peska in posipanje gro- 
oov, odprodaja nagrobnih spomeni- 
kov in okvirjev opuščenih grobov. 

6. Prodaja nagrobnih svečk in vaz 
ter ostalega materiala za okrasitev 
Srobov. 

Pod uporabo oskrbništva pokopa- 
jjsča spadajo razen centralnega po- 
KopBiišča na Žalah še pokopališča 
Bizovik, Dravlje, Rudnik, Stožice, 
Šentvid, Stepanja vas in Vič. 

2. 
V aktu o ustanovitvi podjetja 

*Zale« je ime ustanovitelja uskladiti 
s točko b) 1. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o 

19 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 7. člena 
zakona o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega po- 
mena (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 27. 
ter 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet na 
9. redni seji, dne 23. februarja 1968, 
sprejel 

SKLEP 
o soglasju k spremembi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter aiktu o, usta- 

novitvi komunalnega podjetja 
»Uprava trgov« Ljubljana 

1. 
Mestni svet daje soglasje k spre- 

membi in dopolnitvi predmeta poslo- 
vanja komunalnemu podjetju »Upra- 
va trgov« Ljubljana, ki se odslej 
glasi: 

1. Organizira in vodi poslovanje 
na trgih, razprodaja in oddaja tržne 
površine prodajalcem. 

2. Pobira pristojbine in najemnine 
za tržne in poslovne površine. 

3. Organizira skladiščenje blaga. 
4. Upravlja in vzdržuje javne ter 

posoja balančne tehtnice prodajal- 
cem. 

5. Ureja, redno vzdržuje in raz- 
širja komunalne in delovne naprave, 
ki jih ima v upravljanju. 

6. Razen drugih pristojnih orga- 
nov skrbi za javni red in pravilne 
odnose na trgu. 

7. Skrbi za uporabnost, čistočo, 
čiščenje in odstranjevanje snega na 
tržnih površinah. 

8. Obvešča pristojne organe o gi- 
banju cen, zlasti o nenadnih večjih 
porastih cen. 

9. Skrbi za razvoj svoje dejavno- 
sti v okviru potreb po tovrstnih sto- 
ritvah v Ljubljani. 

10. Opravlja lahko še druge na- 
loge v okviru svoje dejavnosti. 

2. 
V aktu o ustanovitvi podjetja 

»Uprava trgov« je ime ustanovitelja 
uskladiti s točko b) 1. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. list SRS št. 36/65) in ugo- 
toviti, da so ustanoviteljske pravice 
in dolžnosti prenesene na mestni svet 
Ljubljana z dnem uveljavitve nave- 
denega zakona. 

3. 
Spremembo in dopolnitev po 1. 

in 2. točki tega sklepa je treba opra- 
viti najkasneje v enem mesecu po 
uveljavitvi tega sklepa. 

20 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur., 
list SRS št. 11/64 in 36/65) ter 27. in 
47. čl.ena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64), je Mestni svet 
na 9. redni sejji, dne 23. februarja 
1968, sprejel 

SKLEP 
o soglasju k aktu o ustanovitvi pod- 
jetja za čuvanje ljudskega premože- 

nja »Varnost« Ljubljana 
1. 

V aktu o ustanovitvi podjetja 
»Varnost« je ime ustanovitelja uskla- 
diti s točko ta) 1. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS št. 36/65) in ugotoviti, da 
so ustanoviteljske pravice in dolž- 
nosti prenesene na mestni svet 
Ljubljana z dnem uveljavitve nave- 
denega zakona. 

2. 
Spremembo po 1. točki tega skle- 

pa je treba opraviti najkasneje v 
enem mesecu po uveljavitvi tega 
sklepa. 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-023/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L r. 

22 
Na podlagi 29. in 52. člena tem?'' - 

nega zakona o zavodih (Ur. 1. S; 
št. 5/65) ter 47. in 50. člena str 
mesta Ljubljane (Glasnik št. 38,C 4 
Mestni svet na 9. redni seji, u. , 
23. februarja 1968, .sprejel 

SKLEP 
o soglasju k razširitvi dejavnosti 

Ljubljanskega investicijskega zave i 
Mestni svet Ljubljana daje s t; i 

sklepom soglasje k razširitvi dejav- 
nosti Ljubljanskega investicijske' i 

^zavoda, ki se nanaša ria inženiring 
posle: 

— izdelava investicijskega pro- 
grama, 

— izdelava investicijsko-tehnicrj 
dokumentacije, 

— gradnja investicijskega objekti, 
— nakup opreme, 
— izročitev zgrajenega objekta ■« 

obratovanje. 

Številka: 010-025/fi8 
Datum: 23. februarja 19G8 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L r. 

21 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64 in 36/65) ter 27. in 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64), je Mestni svet 
na 9. redni seji, dne 23. februarja 
1968, sprejel 

SKLEP 
o soglasju k aktu o ustanovitvi 

Kinematografskega podjetja 
Ljubljana 

1. 
V aktu o ustanovitvi Kinema- 

tografskega podjetja je ime ustano- 
vitelja uskladiti s točko b) 1. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 

■občine (Ur. 1. SRS št. 36/65) in ugoto- 
viti, da so ustanoviteljske pravice in 
dolžnosti prenesene na mestni svet 
Ljubljana z dnem uveljavitve nave- 
denega zakona. 

Spremembo po 1. točki tega skle- 
pa je treba opraviti najkasneje v 
enem mesecu po uveljavitvi tega 
sklepa. 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku! 

Številka: 010-023/68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L r. 

23 
Na podlagi 47. in 50. člena statuta 

mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
je Mestni svet na 9. redni seji, dne 
23. februarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o prevzemu ustanoviteljskih pravie 
in dolžnosti do mestnih kulturnik 

ustanov ^ 

i. 
S tem sklepom prevzema mestrtf 

svet Ljubljana ustanoviteljske pra- 
vice in dolžnosti od skupščine občin* 
Ljubljana-Center do naslednjih mest- 
nih kulturnih ustanov; 

— Mestno gledališče, 
— Šentjakobsko gledališče, 
— Mestna galerija 
— Mestni muzej, 
— Slovanska knjižnica, 
— Zavod za ureditev stare Ljul>» 

Ijane. 
II. 

Ta sklep začne veljati osmi dse 
po objavi v Glasniku. 

Številka; 010-024/68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

24 
Na podlagi 52. člena temeljneg« 

zakona o zavodih (Uradni list SFRJ 
št. 5/65) je Mestni svet na 9. redni 
seji, dne 23. februarja 1968, sprejeS 

SKLEP 
o soglasju k razširitvi dejavnosti 
zavoda Prireditvena poslovalnica 

Festival Ljubljana 

S tem sklepom daje mestni svet 
soglasje k razširitvi dejavnosti za- 
voda Prireditvena poslovalnica Fe- 
stival, Ljubljana, ki se nanaša nit 
filmske predstave. 

Številka; 010-026/68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. L t. 
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25 
Na podlagi točke II odloka Skup- 

ščine SRS o Slovenskem narodnem 
gledališču v Ljubljani (Ur. 1. SRS 
št. 14/65) in 50. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64), je 
Mestni svet na 9. redni seji, ■ dne 
23. februarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi predstavnikov družbene 
skupnosti v svetu Slovenskega na- 
rodnega gledališča, v Ljubljani in 

imenovanju novih članov 

1. 
V svetu Slovenskega narodnega 

gledališča v Ljubljani se kot pred- 
stavniki družbene skupnosti razre- 
šijo: 

Breda Cajhen 
Zvone Dintinjana 
Sergej Vošnjak 

• 11. 
V svet Slovenskega narodnega 

gledališča v Ljubljani' se kot pred- 
stavniki družbene skupnosti ime- 
nujejo: 

prof. Pavel Sivic 
Vilko Ukmar 
Sergej Vošnjak 

Številka: 010-027/68 
Datum; 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

26 
Na podlagi 47, in 50. člena 

mesta Ljubljane (Glasnik št. 

атшмташтшштШаштшт 

statuta 
38/64), 

je Mestni svet na 9. redni seji, dne 
23. februarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o imenovanju odbora za pohod »Po 

poteh partizanske Ljubljane« 

V odbor za pohod »Po poteh par- 
tizanske Ljubljane« se imenujejo: 

Za predsednika: 
Franc Stadler-Pepe 

za podpredsednika; 
Franc Puterle 

' za člane: 
Stane Aljančič 
Marijan Branko 
Silvo Cebulj 
Savo Jakulin 
Stane Keber 
Stane Koman 
Mišo Llpuš 
ing. Milan Naprudnik 
Zoran Naprudnik 
Lojze Pa j k 
Lojze Podlogar 
dr. Edvard Pohar 
Viktor Polak 
Janez Slovenc 
Ančka Sušteršič 
Alojz Žužek 

II. 
Mestni odbor Zveze združenj bor- 

cev NOV Ljubljana lahko vsako leto 
predlaga razrešitev posameznih, ozi- 
roma imenovanje novih članov. 

Številka; 010-028/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

VSEBINA 
53 Odlok o tem, v katerih primerih se 

lahko odda stavbno zemljišče v druž- 
beni lastnini, na katerem ima pravico 
uporabe občina., brez javnega nate- 
čaja, občine Ljubljana-Center 

54 Odlok o petdnevnem delovnem tednu 
uprave skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje 

55 Odlok o organizaciji uprave skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Poije 

56 Odločba o ugotovitvi letnih kosmatih 
osebnih dohodkov delavcev za leto 
1968 v občini Ljubljana-Moste-Poije 

57 Odlok o prispevkih in davkih občanov 
ter njihovih stopnjah, ki se obraču- 
navajo in plačujejo, na območju obči- 
ne Ljubljana-Siška 

58 Odlok o odpravi odloka o gradbenih 
delih, za katera ni potrebno dovolje- 
nje za graditev in o gradbenih delih, 
za katera se dovoljenje za graditev iz- 
da po skrajšanem postopku občine 
L j ubij ana-Siška 

59 Odlok o ukrepih za pospeševanje ži- 
vinoreje občine Ljubljana-Siška 

60 Odločba o podaljšanju veljavnosti od- 
ločbe o ugotovitvi povprečnih in naj- 
večjih letnih kosmatih osebnih dohod- 
kov, ki so podlaga za določitev pri- 
spevnih osnov za zavezance prispev- 
kov od obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti ter intelektualnih storitev v 
1. 1967 

10 Odlok o začasni oprostitvi plačevanja 
občinskega prometnega davka od pro- 
daje na drobno traktorjev s priključki, 
kmetijskih strojev ter orodja za kme- 
tovalce na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani v času od 9. marca do 7. 
aprila 1968 

11 Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi Uprave za izmero in kataster pri 
mestnem svetu Ljubljana 

12 Sklep o soglasju k predmetu poslova- 
nja in aktu o ustanovitvi komunalnega 
podjetja Mestni vodovod Ljubljana 

13 Sklep o soglasju k spremembi in do- 
polnitvi predmeta poslovanja ter aktu 
o ustanovitvi komunalnega podjetja 
Kanalizacija Ljubljana 

14 Sklep o soglasju k spremembi in do- 
polnitvi predmeta poslovanja ter aktu 
o ustanovitvi Mestne plinarne Ljub- 
ljana 

15 Sklep o soglasju k spremembi in do- 
polnitvi predmeta poslovanja ter aktu 
o ustanovitvi komunalnega podjetja 
Snaga Ljubljana 

16 Sklep o soglasju k spremembi in do- 
polnitvi predmeta poslovanja ter aktu 
o ustanovitvi komunalnega podjetja 
Bast Ljubljana 

17 Sklep o soglasju k predmetu poslova- 
nja in aktu o ustanovitvi komunalnega 
podjetja Javna razsvetljava Ljubljana 

18 Sklep o soglasju k predmetu poslova- 
nja in aktu o ustanovitvi komunal- 
nega podjetja Zale Ljubljana 

19 Sklep o soglasju k spremembi in do- 
polnitvi predmeta poslovanja ter aktu 
o ustanovitvi komunalnega podjetja 
Uprava trgov Ljubljana 

20 Sklep o soglasju k aktu o ustanovitvi 
podjetja za čuvaje ljudskega premo- 
ženja Varnost Ljubljana 

21 Sklep o soglasju k aktu o ustanovitvi 
Kinematografskega podjetja Ljubljana 

22 Sklep o soglasju k razširitvi dejav- 
nosti Ljubljanskega investicijskega 
zavoda 

23 Sklep o prevzemu ustanoviteljskih 
pravic in dolžnosti do mestnih kultur- 
nih ustanov 

24 Sklep o soglasju k razširitvi dejav- 
nosti zavoda Prireditvena poslovalnica 
»Festival« Ljubljana 

25 Sklep o razrešitvi predstavnikov druž- 
bene skupnosti v svetu Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani Ш 
imenovanju novih članov 

26 Sklep o imenovanju odbora za pohod 
»Po poteh partizanske Ljubljane« 
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