
GLASNIK 

URADNI VESTNIK OBČIN: GROSUPLJE 9 
HRASTNIK • LJUBLJANA-BEŽIGRAD ф 
CENTER • MOSTE-POLJE ф SlŠKA # VIC- 
BUDNIK ф ZAGORJE OB SAVI IN MEST- 

NEGA SVETA LJUBLJANA 

Ljubljana, 19. marca 1968 leto XV., ŠT. 10 
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MESTNI SVET 

27 
Na podlagi 3. in 8. člena zakona 

o mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. list SRS. št. 11/64 in 36/65), 3. in 
8- člena tcmel inega zakona o prekrš- 
kih (Uradni list SFRJ, št. 26/65 in 
15/67) in 27. ter 47. člena statuta 
nnesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), 
je mestni svet na 9. redni seji dne 
23. februarja 1968 sprejel odlok o 
spremembi in dopolnitvi odloka o 
Ureditvi zimske službe v Ljubljani 
(Glasnik, št. 60/64, 2/65 in 24/65). ki 
se v prečiščenem besedilu glasi; 

ODLOK 
0 ureditvi zimske službe v Ljubljani 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se določajo dolž- 

nosti. ki jih imajo pri izvajanju zim- 
ske službe mesto, občine, izvajalci 
zimske službe, delovne in druge or- 
ganizacije, ki upravljajo premoženje 
v družbeni lasti ter občani in zaseb- 
Ho-pravne osebe na Območju mesta 
Ljubljane. 

2. člen 
Zimska služba obsega naslednje 

Ukrepe; 
1. pluženje snega na lavnih ce- 

stah jrt ulicah; 
2. posipanje javnih cest in ulic 

2 ustreznim materialom za orepreče- van ie poledice; 
3. odstranjevanje oziroma odvoz 

s;nega z javnih cest in ulic; 
4. čiščenje in odstranjevanje ane- 

Sa ter posipanje proti' poledici na 
yseh ostalih cestno-prametaih povr- 
šinah (hodnikih, pešpoteh, stamovanj- akih cestah in podobno), ki so name- 
njene za pešpromet, oziroma lokalni 
hromet v stanovanjskih naseljih; 

5. odstranjevanje ledenih sV&č; 
6. namestitev sncgolovcev na stre- 

. s katerih se lahko vsuje snežni 
^laz in je zaradi tega ogirožena var- 
^ost ljudi ali premoženja; 

7. namestitev žlebov in odtočnih 
cevi; 

8. mobilizacijo ljudi in delov- 
ВД* sredstev za čiščenje in odstra- 
JMevanje snega z javnih cest in ulic, ■jadar tega dela zaradi višje sile ali 
drugih objektivnih razlogov ne zmo- 
Ге delovna organizacija, ki je za 
opravljanje teh ded po tem odloku 
zadolžena ali pogodbeno vezana. 

3. člen 
. Naloge s področja zimske službe. 
?? jih določata ta odlok in načrt 
anske službe, morajo izvajati orga- 

delovne organizacije in posamez- tuki. 
4. člen 

Načrt zimske službe, ki vsebuje nalof»e mesta, izdela in predloži v 
soglasje mestnemu svetu izvajalec 

službe za vsako zimsko ot>- 
^Је (sezono) posebej. 

Za odgovornega izvajalca zimske 
službe, ki opravlja naloge mesta, se 
določi komunalno podjetje »Snaga«. 

Izvajalec mora v načrtu zimske 
službe zagotoviti naslednja minimal- 
ni obseg del: 

1. pluženje vseh ulic. ki so imen- 
sko označene in občinskih cest IV. 
reda; 

2. posipanje vseh ulic z ustrez- 
nim materialom proti poledici, po 
katerih potekajo proge mestnega 
potniškega prometa ali se odvija 
tranzitni tovorni promet, označenih 
prehodih za pešce in semaforiziranih 
križiščih, mostovih, kolesarskih ste- 
zah ter postajališčih in obračališčih 
mestnega potniškega prometa; 

3. odstranjevanje, oziroma po po- 
trebi odvoz snega s semaforiziranih 
križišč in s križišč na progah mest- 
nega potniškega prometa ter mostov: 

4. čiščenje snega na postajališčih 
in obračališčih mestnega potniškega 
prometa, kolesarskih stezah ter po 
potrebi odvoz snega s teh površin: 

5. ustrezno širino pluženja vozišč, 
kvaliteto storitev in dolžino čiščenja 
postajališč ter križišč. 

Dela pod 3. in 4. točko tega čle- 
na oziroma odvoz snega s postaja- 
lišč, križišč in kolesarskih stez se 
izvaja le na mestih, kjer ni prostora, 
da bi sneg deponirali v kupe. 

5. člen 
Z javnih cest in ulic. ki so imen- 

sko označene, se izplužen sneg odva- 
ža le v primeru, če ogroža varnost 
prometa ali onemogoča nadaljnje 
pluženje. O potrebi odvoza snega s 
teh cestnih površin odloča mestni 
svet v okviru načrta zimske službe. 

8. člen 
Pogodba z izvajalcem zimske 

službe mora biti sklenjena do 15. 
oktobra vsakega leta. 

S pogodbo se določi, katera dela 
iz tega odloka, v kakšnem obsegu in 
pod katerimi pogoji je dolžan izva- 
jalec opravljati zimsko službo. 

Za hitrejše in uspešnejše izva- 
janje del zimske službe povabi izva- 
jalec k sodelovanju za tako dejav- 
nost usposobljene delovne organi- 
zacije, katere vzdržujejo občinske 
ceste in mestne ulice ter z njimi 
neposredno sklene ustrezne pogodbe. 

9. člen 
Izvajalec zimske službe se mora 

v pogodbi obvezati plužiti javne ce- 
ste in ulice, takoj ko zapade sneg v 
višinj 5 cm na moderniziranih, ozi- 
roma 10 cm na makadamskih vozi- 
ščih, po potrebi pa tudi prej; posi- 
pati ulice takoj, ko je po meteoro- 
loški napovedi pričakovati poledeni- 
tev, sneg pa odvažati takoj, ko se 
ugotovi, da ovira promet in ogroža 

njegovo varnost v okviru določil tega 
odloka in načrta zimske službe 

Izvajalec je odgovoren pa izva- 
janje plana zimske službe in racio- 
nalno tehnologijo ter organizacijo 
dela. 

Pri posipanju materiala proti po- 
ledici ima izvajalec posebno odgo- 
vornost. Vsaka nestrokovna ali ne- 
racionalna odločitev gre na stroške 
izvajalca. 

Izvajalec prevzema materialno 
odgovornost za vse morebitne posle- 
dice, katere bi nastale zaradi nepra- 
vočasnega in nekvalitetnega oprav- 
ljanja del zimske službe v okviru 
tega odloka in pogodbenih obvez- 
nosti. 

II. PLUŽENJE SNEGA. POSIPA- 
NJE CEST IN ULIC PEOTI PO- 
LEDICI. ODVOZ SNEGA 

10. člen 
Pri pluženju in posipanju proti 

poledici imajo prednost naslednje 
javne ceste in ulice; 

6. člen 
Čiščenje in odstranjevanje snega 

na javnih komunikacijah v okviru 
zelenih površin in parkovnih gozdov 
mestnega pomena ie sestavni del 
načrta zimske službe. 

Za čiščenje in odstranjevanje 
snega na javnih komunikacijah v 
okviru zelenih površin občinskega 
pomena skrbi pristojna občinska 
skupščina. 

Za čiščenje in odstranjevanje 
snega na čuvanih parkirnih prosto- 
rih, odprtih tržnicah, poteh med 
stanovanjskimi hišami in bloki skrbe 
delovne organizacije, ki upravljajo 
s temj površinami,. 

Organizacije, ki upravljajo povr- 
■ šine iz prejšnjega odstavka tega 
člena, so dolžne pravočasno na svoje 
stroške izvršiti vse ukrepe, ki so 
predpisani s tem odlokom. 

7. člen ' 
Opravljanje nalog iz 1.. 2.. 3. in 

8. točke 2. člena tega odloka na ob- 
močju mesta ureja mestni svet J. 
odgovornim izvajailcem ziinske služ- 
be s pogodbo. 

VABILO 

. na 10. redno seja Mestnega sveta Ljubljana 

Na' podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljana 

, sklicujem 
10. redno sejo Mestnega sveta Ljubljana, ki bo 

v sredo, dne 20. marca 1968, ob 16.30 uri 

v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
DNEVNI RED: 

1. problematika nedovoljenih gradenj s predlogi preventivnih in 
represivnih ukrepov za njihovo preprečevanje 

2. odlok o usmeritvi sredstev posebnega dela kreditnega sklada Kre- 
ditne banke in hranilnice Ljubljana 

3. odredba o določitvi najvišje maloprodajne cene kruha 
4. .sklep o soglasju na uskladitev cen mestnega plina zaradi pove- 

čanja kalorične vrednosti 
5. pravilnik o dodeljevanju stanovanj udeležencem NOB na ob- 

močju petih ljubljanskih občin 
6. odlok o sodelovanju predstavnikov družbene skupnosti pri 

upravljanju komunalnega podjetja »Žale« 
7. informacija Inaordinacijskega odbora organizacijskih ^komitejev 

za XVII. svetovno prvenstvo v gimnastiki za ženske in moške in VI. 
svetovno prvenstvo v košarki za moške v Ljubljani 1970. leta 

8. poročilo o sodelovanju mesta Ljubljane s pobratenimi mesti, 
ostalih medmestnih zvezah in protokolarnih obiskih v Ljubljani, v 
letu 1967 

9. imenovanje predstavnikov družbene skupnosti v delavski svet 
komunalnega podjetja »Zale«. 

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

Stev.: 06-01/68-3 
Datum: 14/3-1968 

Predsednik mestnega sveta Ljubljana 
Miha Košak, dipl. ing., Lr, 



50 GLASNI* 

1. Kategorizirane lavne ceste, ki 
se štejejo za uiice: 

— I/l Dolenjska cesta od avtobus- 
nega obračališča — Karlovška cesta 
— Levstikov trg — Cojzova cesta — 
Aškerčeva cesta — Trg mladinskih 
delovnih brigad; 

— I/l Celovška cesta od Šišenske 
ceste do Delavskega doma; 

— 1/10 Titova cesta od Ruskega 
carja — »odvoz — Prešernova cesta 
— Tržaška cesta do trolejbusnega 
obračališča; 

— 11/328 Smartinsika cesta od 
Pokopališke ulice do Njegoševe 
ulice, 

— 111/5012 Ižanska cesta od Kar- 
lovskega mostu do Jurčkove poti. 

2. Mestne ulice: vse ulice. t>o ka- 
terih Dotekajo Droge mestnega pot- 
niškega prometa; Resljeva cesta — 
Kopitarjeva ulica — Krekov trg; 
Ajdovščina — Dalmatinova ulica — 
Komenskega ulica :— Ilirska ulica — 
Hrvatski trg; Aleševčeva ulica — 
Cemetova ulica — Janševa ulica — 
Samova ulica; Linhartova cesta od 
Titove ceste do Topniške ulice; 
Carkarjeva cesta, Miklošičeva cesta 
in Subičeva ulica od Prešernove do 
Titove ceste 

3. Kategorizirane javne ceste (I., 
II. in III. reda), ki niso mestne ulice 
na območju mesta. 

4. Kategorizirane javne ceste v 
občinski pristojnosti (ceste IV. redai. 

5. Ostale ulice, ki niso navedene 
v 2. točki tega člena. 

11. člen 
Na kategoriziranih javnih cestah, 

ki se štejejo za ulice po 1. točki 
,10. člena, skrbi mestni svet v okviru 
načrta zimske službe le za odvoz 
soluženega snega z vozišč in pripa- 
dajočih kolesarskih stez. 

13. člen 
Posipanje materiala'proti poledici 

na vseh cestno-prometnih površinah 
mora opravljati izvajalec strojno. 

14. člen 
Prepovedano je parkiranje vozil 

na javni cesti in ulici, ki je priprav- 
ljena za čiščenje in odvoz snega in 
kjer so postavljeni posebni opozoril- 
ni znaki, Id opozarjajo na opravlja- 
nje zimske službe. 

Voznik mora vozilo, ki je parki- 
rano na površini iz prejšnjega od- 
stavka tega člena, odstraniti. Ce tega 
ne stori, ima izvajalec zimske službe 
pravico odstraniti vozilo na stroške 
lastnika oziroma upravitelja vozila. 

Izvajalec zimske službe mora 
.vozilo prestaviti obzirno in strokov- 
no. Za škodo, ki bi nastala kljub 
strokovno pravilnemu ravnanju, iz- 
vajalec zimske službe ni odgovoren. 

Izvajalec zimske službe, ki mu 
je poverjeno čiščenje snega, mora 
na ustrezen način pozvati lastnike 
ter upravitelje motornih vozil, da 
jih odstranijo z območja javne ceste 
ali ulice, ki je pripravljena za či- 
ščenje. 

III. ČIŠČENJE HODNIKOV 

15. člen 
Uporabnik, upravljavec ali last- 

nik gradbenega objekta ali zemlji- 
šča ob javni cesti oz. ulici rrora; 

1- čistiti sneg s hodnika; 
2. takoj odstraniti sneg, ki je 

padel s strehe na hodnik, ozironia 
je bil odstranjen s strehe; 

12. člen 
Pri odvozu snega imajo prednost 

semaforizirana križišča na progah 
mestnega potniškega prometa. 

3. odstranjevati s strehe m žle- 
bov ledene sveče ter jih odstraniti 
s hodnika in 

4. posipati hodnik, kadar je po- 
ledica. 

Za hiše in pripadajoča zemljišča 
v družbenem upravljanju se dolž- 
nosti iz prejšnjega odstavka tega 
člena nanašajo na organizacijo za 
gospodarjenje s hišami v družbeni 
lastnini. Ta mora izdelati načrt či- 
ščenja in odstranjevanja snega s 
hodnikov, oziroma stanovanjskih poti 
s seznamom odgovornih oseb za 
zimsko službo. 

Organizacija za gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini lahko s pogodbo prenese 
svoje obveznosti za čiščenje snega in 
posipanje proti poledici na hišnike, 
druge osebe ali delovne organizacije. 
V tem primeru odgovarja za zimsko 
službo pogodbena stranka. 

Za čiščenje snega in posipanje 
proti poledici na hodnikih, ki me- 
jijo na zemljišča v upravljanju ob- 
čine. skrbi občinska skupščina. 

16. člen 
ZaDadli sneg mora biti odstranjen 

do tal s hodnika ali prometne povr- 
šine po tretjem odstavku 6. člena 
tega odloka takoj, ko zapade 5 cm 
snega. Če zapade sneg ponoči, ga je 
potrebno očistiti najkasneje do 6.30- 
zjutraj. Podnevi se mora očistiti 
hodnik po potrebi tudi večkrat. Pri 
čiščenju snega s hodnika in med 
odjugo je treba očistiti tudi cestne 
jarke v .širini 30 cm ter površino 
cestnih požiralnikov ob robu vozišča. 

Uporabniki, upravljavci in lastni- 
ki nepremičnin ob javni cesti ali 
ulici morajo očistiti sne'g s hodnika 
in posipati hodnik proti poledici v 
vsej dolžini nepremičnine. 

17. člen 
Ob zmrzovanju se hodniki in 

pešpoti posipajo s soljo, žaganjem, 
peskom ali drugim ustreznim mate- 
rialom, nikakor pa-ne s smetmi ali 
pepelom, 

18. člen 
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje 

snežni plaz, ki ogroža varnost ljudi 
ali premoženja, morajo imeti snego- 
lovce. 

Žlebovi in odtočne cevi na zgrad- 
bah ne smejo biti poškodovani. 

Sproti je treba odstranjevati le- 
dene sveče. Pred odstranjevanjem je 
potrebno na hodniku postaviti znaik 
za nevarnost. 

19. člen 
Pri čiščenju snega s hodnikov aH 

streh ni dovoljeno zame ta vati "■vozi- 
šča. Tak sneg se mora odlagati ob" 
rob voziščar Sneg z dvorišč in dru- 
gih površin se sme odvažati le na 
mesta, ki so za to določena. 

IV. IZREDNI UKREPI IN KOORDI- 
NACIJA DELA IZVAJALCEV 
ZIMSKE SLUŽBE 

20. člen 
Ce zapadejo na javnih cestah in 

mestnih ulicah iz 10. člena tega od- 
loka izredne količine snega, izvajalec 
zimske službe pa ga ne more s svo- 
jimi in s posebej aranžiranimi de- 
lovnimi ■sredstvi ter delovno silo do- 
voij fircro odstranjevati, lahko pred- 
sednik mestnega sveta odredi izred- 
ne ukrepe za odstranjevanje snega. 

Predsednik mestnega sveta je po- 
oblaščen. da odredi izredne ukrepe 
s posebno odredbo za mobilizacijo 
delovne sile v delovnih organizaci- 
jah, občanov in delovnih sredstev. 

Predsednik- mestnega sveta je po- 
oblaščen, da tako odredbo v primeru 
izrednih snežnih padavin izda sam, 

21. člen 
Izredni ukrepi za čiščenje in od- 

stranjevanje snega so; 
1. mobilizacija delovnih sredstev, 

ki lahko služijo za odstranjevanje 
snega; 

2. mobilizacija delovne sile v ko- 
munalnih in gradbenih delovnih 
organizacijah; 

3. obvezno delo občanov, ki so 
sposobni za delo pri odstranjevanju 
snega, 

22. člen 
Izredni ukrep za čiščenje in od- 

stranjevanje • snega se lahko odredi 
samo na javnih cestah in ulicah, ki 
so imensko označene. 

Prioriteto pri čiščenju in odstra- 
njevanju snega imajo: 

1. ceste in ulice, po katerih pote- 
kajo proge mestnega potniškega pro- 
meta jn tranzitni promet; 

2. dovoz do zdravstvenih zavodov; 
3. dovoz do Doma poklicne gasil- 

ske brigade; 
4. dovoz do otroško varstvenih 

ustanov in osnovnih šol; 
5. dovoz do važnejših preskrbo- 

valnih delovnih organizacij,- 

23. člen 
Obvezno delo in uporaba delov- 

nih sredstev se lahko odredi največ 
za tri dni, le izjemoma za daljši čas, 

24. člen 
Vodstvo zimske službe v primeru 

izrednih snežnih padavin prevzame 
mestni štab za varstvo pred narav- 
nimi in drugimi hudimi nesrečami. 

Meistni štab skrbi za skladnost 
dela izvajalcev zimske službe in za 
smotrno izkoriščanje delovnih sred- 
stev ter delovne sile iz 20., 21. in 
22. člena tega odloka. 

Mestni štab je pooblaščen, da daje 
navodila štabom krajevnih skupno- 
sti, ki imajo zlasti to nalogo, da 
aktivirajo druge delovne organiza- 
cije, stanovanjska podjetja in stano- 
valce pri čiščenju in odstranjevanju 
snega s prometnih površin, ki niso 
zajete v izrednem ukrepu, 

25. člen 
Mestni štab opravlja v okviru de- 

lovnega področja iz 24. člena tega 
odloka zlasti naslednje naloge; 

1. izdela načrt zimske službe za 
primer izrednih snežnih padavin; 

2. skrbi za izvršitev ukrepov, 
predpisanih v 8. točki 2, člena, 21., 
22. in tretjem odstavku 24. člena 
tega odloka; 

3. določi dela. Tu jih mora izva- 
jalec zimske službe zaradi ogrožene 
varnosti cestnega orometa na dolo- 
čenem sektorju mestnega območja 
izvršiti pred drugimi deli; 

4. vodi nadzor nad delom odgo- 
vornega izvajalca zimske službe; 

5. organizirano delo v primeru iz- 
rednega uki'epa in nadzoruje njegovo 
izvajanje. 

Načrt zimske službe za izredne 
snežne padavine mora mestni štab 
predložiti mestnemu svetu v potr- 
ditev. 

Upravni organ ■ za narodno ob- 
rambo mestnega sveta je dolžan ta 
načrt stalno dopolnjevati in ažuri- 
rati. 

26. člen 
Operativna, tehnična, administra- 

tivna in nadzorstvena dela pri čišče- 
nju in odstranjevanju snega v pri- 
meru izrednega ukrepa vodi delovna 
organizacija, na podlagi načrta zim- 
ske službe za izredne ukrepe in na- 
vodil mestnega štaba določena za 

odgovornega izvajalca zimske službe 
s 4, členom tesa odloka. 

27. člen 
Načrt zimske službe za izredne 

snežne oadavine mora vsebovati na" 
slednje: 

1. javne ceste, ulice in dovoze iz 

22. člena tega odloka, za katere 
velja izredni ukrep, morajo bi . 
imensko našteti; ^ . 

2. podatke o predvideni količini 
snega, ki ga je treba odstraniti; 

3. vrsto izrednega ukrepa in n3' 
čin njegove izvršitve: 

4. delovna sredstva in delovno 
silo, potrebno za izvršitev izredne^ : 
ukrepa in ki se mora v danem Prl' 
meru mobilizirati, 

28. člen 
Potrjeni načrt zimske službe za 

izredne snežne padavine mora mest- 
ni štab poslati delovnim organiza' 
cijam, ki razpolagajo z delovnin11 

sredstvi, potrebnimi za odstranJ6" 
vanje snega. 

Delovna organizacija, ki je prej«' 
, la načrt, mora noekrbeti, da so njena 
delovna sredstva v zimskem ca®11 

usposobljena za obratovanje, ozir0' 
ma uporabo, in jih dati na razpo- 
lago, ko i o pozove mestni štab. 

29. člen 
Delovno silo ter odškodnino za 

delovna sredstva in uoorabljeni ma- 
terial plača organizacija iz 26. člen? 
tega odloka delovni organizaciji. ^ 
opravlja zimsko službo. 

Občine na območju mesta Ljub' 
Ijane morajo povrniti delovni oi'S3' 
nizaciji iz 26. člena tega odloka 
stroške iz prejšnjega odstavka 
sorazmerju z delom, ki je bilo oprav- 
ljeno na območju posamezne občine- 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

30. člen 
Z denarno kaznijo 20 din se kf2' 

nuje takoj na mestu za prekršeK 
odgovorna oseba, ki: ,. 

1. parkira vozilo na javni ceS" 
ali ulici, ki je pripravljena za oišče' 
nje in odvoz snega, kjer so postav- 
ljeni posebni opozorilni znaki. № 
opozarjajo na opravljanje zimske 
službe (14. člen); , 

2. ne očisti snega s hodnika (15' 
člen); 1 

3. takoj ne ostrani snega, ki 1, 
padel s strehe na hodnik (15. člen). 

4. ne odsitrani s strehe in žlebov 

ledenih sveč (15. člen); 
5. ne posipa hodnika, kadar 

poledica (15. člen); ^ 
6. ne očisti snega s hodnika 

vsej dolžini nepremičnine (16. člen'; 
7. posipa hodnik s smetmi aU 

pepelom (17. člen) 
8. ne postavi opozorilnega znak^ ; 

kadar odstranjuje z zgradbe leden 
sveče (18. člen); . 

9. odlaga sneg na mesto, ki ^ 
določeno za odlaganje snega (19. &•'' 

31. člen 
Z denarno kaznijo do 500 dina^ f 

jev se kaznuje pravna oseba, ki: _ 
1. ne očisti in odstrani snega na c. 

vanih parkirnih prostorih. odprP. j 
tržnicah, poteh med stanovanji i 
mi hišami in bloki (6. člen); .u 

2. ne izpolni s pogodbo prevzet' 
obveznosti o izvrševanju ziins''v 

službe (9. in 15. člen); j, 
3. ne očisti in odstrani snega s ho" 

nika tako, kot je predpisano v } 
in 16. členu odloka; м 

4. ne posuje hodnika ob zmrzova11, 
tako. kot je to predpisano V 
in 17. členu tega odloka: 
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5. ne odstrani ledenih sveč z zgrad- 
be ali ne postavi opozorilnega 
znaka, preden prične odstranjeva- 
ti ledene sveče (15. in 18. člen). 

6. ne odstrani snega, ki ie padel s 
strehe na hodnik, oziroma bil od- 
stranjen s strehe ali odmetu.ie 
sneg s hodnika na cesto tako, da 
zametava vozišče (19. člen); 

'• ne očisti snega s hodnika v vsej 
dolžini nepremičnine (16. člen); 

8. ne namesti ali ne vzdržuje sne- 
golovca na zgradbi, ki mora imeti 
tako napravo ali ne vzdržuje žle- 
bov in odtočnih cevi (18. člen); 

9. odlaga sneg na mesto, ki ni dolo- 
čeno za odlaganje odmetanega 
snega (19. člen). 
Poleg pravne osebe se kaznuje 

za prekršek tudi odgovorna oseba 
Pravne osebe (ali delovne organiza- 
cije) z1-denarno kaznijo do 100 din. 

32. člen 
Z denarno kaznijo do 200 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek: 
1. odgovorna oseba delovne organi- 

zacije, ki ne ukrene, kar je po- 
trebno, da so delovna sredstva, ki 
se lahko uporabljajo za odstranje- 
vanje snega v zimskem času, 
usposobljena za obratovanje in 
pripravljanje ali ne odstopi teh 
sredstev na zahtevo mestnega šta- 
ba ali izvajalca zimske službe (28. 
člen); 

2. posameznik, ki brez opravičljive- 
ga vzroka ne pride na obvezno 
delo. 

33. člen 
Z denarno kaznijo do 50 dinarjev 

se kaznuje posameznik, ki stori de- 
janje iz 8. točke 31. člena tega od- 
loka. 

34. člen 
Denarne kazni iz 30. člena tega 

odloka izterjajo takoj na mestu de- 
lavci milice in pristojni inšpektorji. 

Ce storilec prekrška, za katerega 
je predpisana denarna kazen, ki se 
izreka takoj na mestu, iz kakršnega- 
koli vzroka takoj ne plača kazni, 
lahko stori to v osmih dneh od dne- 
va, ko je storil prekršek. 

Ce storilec prekrška ne plača 
denarne kazni v roku iz 2. odstavka 
tega člena, predlaga pristojni in- 
špektor ali delavec milice uvedbo 
postopka o prekršku. 

35. člen 
Izvajalec zimske službe iz 4. čle- 

na tega odloka ima pravico in dolž- 
nost očistiti sneg in posipati proti 
poledici hodnike ali druge prometne 

površine, ki so v upravljanju, upo- 
rabi ali lasti delovne organizacije^ 
oziroma posameznika, če po pred- 
hodnem opozorilu pristojnega orga- 
na tega pravočasno ne storj sam, in 
sicer na njegove stroške. 

36. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o ureditvi zim- 
ske službe v Ljubljani (Glasnik, št. 
60/64, 2/65 in 24/65). 

Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku. 

Štev.: 010-010/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

GROSUPLJE. 

73 
Na podlagi 70. in 80. člena zako- 

la o prispevkih in davkih občanov 
(Ur. 1. SRS, št. 7/67 in 5/68) je skup- 
ščina občine Grosuplje na skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 

Dejavnost 

1. kovaštvo 
2. čevljarstvo 
3. krovstvo 
4. moško in žensko frizerstvo 
5. moško in žensko krojaštvo 
6. šiviljstvo 
7. fotografiranje 
8. mlinarstvo 
9. pekarstvo 

10. čiščenje in mazanje vozil 
11. žaganje drv 
12. prevozništvo s konjsko vprego 

II, 
Osnove, določene s to odločbo, 

veljajo za odmero prispevkov oziiro- 
^ osebnega dohodka obrtnih dejav- 
nosti za leto 1968. 

lovnih skupnosti, dne 28. februarja 
1968, sprejela 

ODLOČBO 
o uaiofovitvi letnih kosmatih osebnih 
dohodkov delavcev za leto 1968 v 

občini Grosuplje 
I. 

Ugotavlja se letni kosmati osebni 
dohodek delavcev, na podlagi katere- 
ga se bo določala pavšalna in dejan- 
ska osnova za odmero prispevkov za 
osebne in druge obrtne storitve: 

Letni kosmati dohodek 
poprečni 

7.000 
6.000 
8.000 
6.000 
6.000 
5.000 
7.000 
5.000 
7.000 
5.000 
4.000 
3.000 

na.ivecji 
8.000 
7.000 
9.000 
7.000 
7.000 
6.000 
8,000 
6.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 

osmi 
III. 

Ta odločba prične veljati 
"an po objavi v Glasniku, uporablja 
^ se od 1. januarja 1968. 

Stev.: 402-8/68 
Datum: 28. februarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Grosuplje 
Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 
I 1 . 

76 
. Na podlagi 33., 37., 40., 45. in 77. 

na temeljnega zakona o ukrepih 

za pospeševanje živinoreje in o 
zdravstvenem varstvu živine (Ur. 1. 
SFRJ, št. 16/65), 111. člena statuta 
občine Ljubljana-Bežigrad ie skup- 
ščina občine Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 22. februarja 
1968, sprejela 

ODLOK 
o obveznem zaščitnem cepljenju 

psov proti pasji steklini 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja pasje stekline ter zaradi varstva 
zdravja se odreja na območju občine 
Ljubljana-Bežigrad obvezno vsako- 
letno zaščitno cepljenje proti pasji 
steklini za vse pse, stare nad šest 
mesecev. 

2. olen 
Cepljenje psov se opravlja na do- 

ločenih zbirnih mestih po razpore- 
du, ki se objavi v prvih mesecih 
vsakega leta v dnevnem časopisju in 
na oglasnih deskah skupščine obči- 
ne občine Ljubljana-Bežigrad in kra- 
jevnih skupnostih. 

3. člen 
Tarifa za cepljenje se vsako leto 

določi soroti in jo plača lastnik psa 
ob priliki cepljenja. 

4. člen 
Kršitev določb tega odloka se 

kaznuje po določilih 86. in 89. člena 
temeljnega zakona o ukrepih za po- 
speševanje živinoreje in zdravstve- 
nem varstvu živine. 

5. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Glasniku. 

St.: 322-1/68-1 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik skupščine občine 
L j ubl jana-Bežigrad 
Karel Kušar, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

77 
Na podlagi 2. odstavka 26. člena, 

27. člena in 2. odstavka 29. člena, v 
zvezi s 40. členom zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v SR Slove- 
niji (Ur. list SRS št. 16/67 in 5/68) in 
110. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljub- 
Ijana-Center na 87. seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 22. februarja 1968 sprejela odlok 
o spremembah odloka o določitvi 
sredstev za financiranje vzgoje in 
izobraževanja (Glasnik št. 24/67), ki 
se v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o določitvi sredstev za financiranje 

vzgoje in izobraževanja 

1. člen 
S tem odlokom se določajo stalni 

in obvezni viri sredstev, ki jih skup- 
ščina občine Ljubljana-Center zago- 
tavlja Temeljni izobraževalni skup- 
nosti Ljubljana za financiranje vzgo- 
je in izobraževanja po 40. členu za- 
kona o izobraževalnih skupnostih in 
o financiranju vzgoje in izobraževa- 

nja v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 16/67 in 5/68). 

2. člen 
Stopnja prispevka za izobraževa- 

nje iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja znaša 2,7 %. 

Za ta odstotek se zmanjša stopnja 
prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, ki pripada ob- 
čini (odlok o stopnjah prispevkov in 
davkov. Glasnik št. 5/68). 

3. člen 
Poleg sredstev po 2. členu tega 

odloka se za financiranje vzgoje in 
izobraževanja zagotavlja še: 

— 10% prometnega davka od in- 
dustrijskih izdelkov (račun 21120), 

— 10 % prometnega davka od 
alkoholnih pijač v trgovini in go- 
stinstvu, 

— 47 % prispevka od kmetijstva^ 
— 47 % prispevka od obrti, 
— 47 % prispevka od intelektual- 

nih storitev in 
47 % prispevka od avtorskih pra- 

vic, patentov in tehničnih izboljšav. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

Številka: 402-03/68 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center: 

Andrej Levičnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

78 

POPRAVEK 
odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o stopnjah prispevkov in 
davkov ter tarife o komunalnih 

taksah. 

V besedilu odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o stopnjah 
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prispevkov in davkov ter v besedilu 
tarife o komunalnih taksah, ki sta 
bila objavljena v Glasniku št. 6/68, 
so pri tiskanju nastale naslednje 
napake: 

1. v 5. čl. odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o stopnjah pri- 
spevkov in davkov manjka postavka 

• »do 800 22 % 12 %.« 

5. člen 
Mestni svet določi z odlokom de- 

lovni čas in dan, s katerim se ta 
uveljavi za organe in organizacije 
v občini, ki opravljajo zadeve jav- 
nega pomena, njihov obratovalni čas 
prilagodi delovnemu času državnih 
organov (50. čl. temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih). 

2. V 6. točki tarife o komunalnih 
taksah zaradi slabega odtisa ni vid- 6. člen 
na številka zneska takse za motorna 2 dnem, ko začne veljati ta odlok, 
vozila nad 500 do 1000 ccm, ki znaša preneha veljati odlok o določitvi de- 

^11- lovnega časa upravnih organov 
skupščine občine Ljubljana-Siška 
(Glasnik št. 98/60, 26/24 in 44/64). 

Datum: 4. III. 1968. 
Stev.: sl/68-1 

Iz uredništva Glasnika 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SIŠKA 

79 
Na podlagi tretjega odstavka 3. 

člena, 6. in 12. člena zakona o pet- 
dnevnem delovnem tednu v SR Slo- 
veniji (Ur. 1. SRS, št. 5/68), v zvezi 
3 5. členom zakona o mestih, ki so 
razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, št. 
11/64 in 36/65 ter 232. člena statuta 
občine Ljubljana-Siška je Skupšči- 
na občine Ljubljana-Siška na 11. 
seji obeh zborov z ločenim glasova- 
njem, dne 29. februarja 1968, sprejela 

ODLOK 
e določitvi delovnega časa upravnih 

organov skupščine občine 
Ljubljana-Siška 

1. člen 
Delovni čas v upravnih organih 

skupščine občine Ljubljana-Siška in 
Zavodu za socialno delo občine 
Ljubljana-Siška traja: 

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

četrtek — od 8. ure 30 minut do 17. 
ure 

— 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 30 minut do 16. 
ure 

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

2. člen 
Posamezni organi iz prvega člena 

tega odloka lahko svoj delovni čas 
razporedijo drugače, kot je določeno 
v prejšnjem členu, če to terjajo po- 
sebne potrebe službe in narava dela. 
službe. 

Za drugačno razporeditev delov- 
nega časa si morajo organi priskr- 
beti soglasje občinske skupščine. 

3. člen 
Delovni čas za sprejem strank je 

ob ponedeljkih in petkih od 9. do 
12. ure, ob sredah pa od 9. do 12. ure 
in od 13. ure do 16. ure. 

Glavna pisarna — vložišče, spre- 
jema vloge strank vsak delavnik ves 
delovni, čas, 

4. člen 
Novi delovni čas velja od 1. mar- 

ca 1968 dalje. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

3. člen 
Prispevek za financiranje vzgoje 

in izobraževanja iz osebnega dohod- 
ka od kmetijske dejavnosti, od sa- 
mostojnega opravljanja obrti in dru- 
gih gospodarskih dejavnosti, od sa- 
mostojnega opravljanja intelektual- 
nih storitev ter od avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav znaša 
10 % zbranega občinskega prispevka. 

5. člen 
Odlok o sredstvih za financiranje 

vzgoje in izobraževanja (Glasnik št. 
25/67) preneha veljati. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v GLASNIKU, upo- 
rablja pa se od 1. 1. 1968. 

Številka: 1/1-402-5/68 
Datum: 29. februarja 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v GLASNIKU, upo- 
rablja pa se od 1. marca 1968. 

Številka: 1/1-14-3/68 

Datum: 29. februarja 1968 

80 
Na podlagi 5., 6., 26., 40. in 62. 

člena zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji (Ur. 1. 
SRS št 16/67 in 5/68) ter 78. in 232. 
člena statuta občine Ljubljana-Siška 
je Skupščina občine Ljubljana-Siška 
na seji obeh zborov z ločenim gla- 
sovanjem, dne 29. februarja 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o določitvi sredstev za financiranje 

vzgoje in izobraževanja 

1. člen 
S tem odlokom se oblikujejo stal- 

ni in obvezni viri sredstev, katera je 
skupščina . občine Ljubljana-Siška 
dolžna zagotoviti temeljni izobraže- 
valni skupnosti Ljubljana, za finan- 
ciranje vzgoje in izobraževanja. 

2. člen 
Stopnja občinskega prispevka za 

financiranje vzgoje in izobraževanja 
iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja je proporcionalna in znaša 
2,7 %. 

Prispevek iz prvega odstavka tega 
člena se plačuje od tistih osnov, od 
katerih se plačuje prispevek iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja 
po temeljnem zakonu o prispevkih 
in davkih občanov. 

81 
Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
I. SRS št. 11/64 in 36/65 in 324. člena 
statuta občine Ljubljana-Siška je 
Skupščina občine Ljubljana-Siška na 
II. seji obeh zborov z ločenim gla- 
sovanjem, dne 29. februarja 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka Mest- 
nega sveta Ljubljana o komunalnih 
taksah na izvenmestno območje ob- 

čine Ljubljana-Siška 

1. člen 
Veljavnost odloka o komunalnih 

taksah (Glasnik št. 6 z dne 26. II. 
1968), ki ga je sprejel mestni svet 
Ljubljana na svoji seji dne 23. fe- 
bruarja 1968, se razširi na izven- 
mestno območje občine Ljubljana- 
Siška. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v GLASNIKU, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968 dalje. 

. 
Stev.: 1/1-423-2/68. 
Datum: 29. februarja 1968. 

Predsednik _ 
občine Ljubljana Šiška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 

št. 33/65) in 175. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je Skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 1. februarja 1968 spre* 
jela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 0 

najvišji ravni cen in najvišjih mar- 
žah v prometu na drobno za določene 
živilske proizvode ter o najvišjih 
cenah za premog in drva za kurjavo 

v prodaji na drobno. 

1. člen 
V 2. členu odloka o najvišji ravni 

cen in najvišjih maržah v prometu 
na drobno za določene živilske pro- 
izvode ter o najvišjih cenah za pre' 
mog in drva za kurjavo v prodaji 
na drobno (Glasnik št 42-401/65 i11 

št. 49-468/65) se spremeni tretji od- 
stavek tako, da se glasi: 

»Izjemoma se zaradi specifičnih 
pogojev dovoljuje prodaja kruha na 
Rakitni po naslednjih najvišjih ce- 
nah: 

— kruh iz moke T 1000 po 1,50 di- 
narjev za kilogram in 

— kruh iz moke T 400 po 2,20 di- 
narjev za kilogram. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 

Stev.: 38-2/67 
Datum: 1. II. 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

83 

POPRAVEK 

82 

Na podlagi 10. člena uredbe o 
oblikovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Uradni list SFRJ, 

odloka o prispevkih in davkih 
občanov (»Glasnik« štev. 5-34/68 

z dne 23. II. 1968) 

V 6. členu cit. odloka se stopnja 
pravilno glasi: »2,04%« in ne 4,04 %> 
kakor je navedeno; 

v 17. členu se 9. točka pravilno 
glasi: »Od dohodkov delavcev, ki 
delajo za državne organe, delovne 
in druge organizacije na domu.«; 

v 27. členu je v lestvici »nad 
10,000« pravilen znesek 3000 in 116 

kot je navedeno v odloku 2000. 

Stev.: 422-205/68 
Datum: 4. III. 1968. 

Iz uredništva Glasnika 

4. člen 
Za financiranje izobraževanja se 

določi. 5 % od zbranega občinskega 
davka od prometa blaga na drobno 
(podobli.ka,dohodka 2U/a, b, c, in d). 

VSE 
Vabilo na 10. redno sejo mestnega 

sveta Ljubljana 
27 Odlok o ureditvi zimske službe 
75 Odločba o ugotovitvi letnih kosmatih 

dohodkov delavcev za leto 1968 občine 
Grosuplje 

76 Odlok o obveznem zaščitnem ceplje- 
nju psov proti pasji steklini občine 
Ljubljana-Bežigrad 

77 Odlok o določitvi sredstev za financi- 
ranje vzgoje in izobraževanja občine 
Lj ubij ana-Center 

78 Popravek odloka o spremembah in do- 
polnitvah odloka o stopnjah prispev- 
kov in davkov ter tarif^^ komunalnih 
taksah občine LJubljana-Moste-Polje 

79 Odlok o določitvi đefe'Vnega časa 
upravnih organov skujbtčine občine 
Ljubljana-Siška 

B I N A 
80 Odlok o določitvi sredstev za financ!- 

ranje vzgoje in izobraževanja občin6 

Lj ubij ana-Siška 

81 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta Ljubljana o komunal*' 
nih taksah na izvenmestno območj® 
občine Ljubljana-Siškd 

82 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o najvišji ravni cen in najvi^- 

jih maržah v prometu na drobno za 

določene živilske proizvode ter o na3* 
višjih cenah za premog in drva za 

kurjavo v prodaji na drobno občin® 
Lj ubij ana—Vič-Rudnik 

83 Popravek odloka o prispevkih in 
kili občanov občine Ljubljana—^ 
Rudnik 


