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Na podlagi 7. člena zaliona o 

^brestih gospodarskih skladov (Ur. 
j- FLEJ, št. 8/61, 13/63 in Ur. 1. 
SFRJ, št. 15/65 in 35/65), 1. člena 
2akona o obrestnih merah za obre- 
sti od gospodarskih skladov (Ur. 1. 
sFRj; št. 35/65), 111. člena zakona 
0 spremembi zakona o obrestnih me- 
^h za obresti od gospodarskih skla- 
dov (Ur. 1. SFRJ, št. 52/66) in 114. 
člena statuta občine Ljubljana-Be- 
žigrad (Glasnik št. 20/65) je. Skup- 
ščina občine Ljubljana-Bežigrad na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
iovnih skupnosti, dne 26. marca 1968, 
sprejela 

ODLOK 
® spremembah in dopolnitvah odlo- 
** o dolečiivi obrestne mere od go- 
sPodarškil» skladov obrtno-storitv«!- 
niii, turističnih in komunalnih go- 

spodarskih organizacij 
1. čle n 

Odlok o določitvi obrestne mere 
^ gospodarskih sldadov obrtno-sto- 
Citvenih, gostinskih, turističnih, ko- 
munalnih, gospodarskih organizacij 
Glasnik, št. 14/67) se v B. členu 
sPremeni in dopolni tako, da se be- 
S€dilo glasi; 

»oprosti se plačevanja obresti od 
Poslovnega sklada obrtno-storitvene 
Gospodarske organizacije, in sicer od 
dela, ki ga v letu 1966 in nasled- 
njih letih vloži v nakup poslovnih 
Prostorov in nove opreme. 
. Delavsko uslužbenske restavraci- 
te, obrati družbene prehrane in men- 
Z6 so oproščeni plačevanja obresti 
^ poslovnega sklada, ne glede na to, 

poslujejo samostojno ali pa v 
kklopu druge gospodarske organiza- 

kot' samoetojne obračunske eno- 
te. 

Enako so oproščeni plačevanja 
bresti od poslovnega sklada tudi 
^tiski domovi, ;ki so namenjeni iz- 
feIJučno za delavce gospodarske or- 
Sanizacijc, ki je lastnik samskega 
»Иоа.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 
objavi v Glasniku, uporablja pa 

86 ■od 1. januarja 1968. 
. Številka: 402-59/65-5 

fratum: 26. marca 1968 
Predsednik skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Karel Kušar 1. r. 
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• ^Na podlagi S. člena zakona o do- 

prisf>evlsa. M 8a plačujejo go- 
^odarske organizacije v skupne re- 

zerve gospodarskih organizacij v SR 
Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 5/68), 114. 
člena statuta občine Ljubljana Be- 
žigrad (Glasnik, št. 20/65), je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Bežigrad lia 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 26. marca 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o določitvi prispevka, ki ga plaču- 
jejo gospodarske organizacije v 
skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij v občini Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih 

organizacij plačujejo gospodarske or- 
ganizacije v občini Ljubljana-Beži- 
grad prispevek v višini 2 % od do- 
hodka, ki ga doseže gospodarska or- 
ganizacija, zmanjšanega za izplača- 
ne osebne dohodke, vsebovane v tem 
dohodku za prispevke, ki jih gospo- 
darska organizacija plačuje iz do- 
hodka in za znesek, ki ga mora vlo- 
žiti v rezervni sklad. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 420-9/68-5 
Datum: 26. marca 1968 

Predsednik skupščine občine 
Lj libljana-Bežigrad 
Karel Kušar L r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 
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Na podlagi 13. in 45. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ, št. 31/64), 11. in 47. člena 
zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti v SR Sloveniji 
(Ur. 1. -SRS, št. 36/64) ter 167. člena 
statuta občine Ljubljana Moste-Po- 
Ije, je Skupščina občine Ljubljana 
Moste-Polje na seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovsih skupnosti, dne 
28. marca 1968, sprejela 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LJUB- 
LJANA MOSTE-POLJE ZA LETO 

1968 

1. člen 
Dohodki občinskega proračuna 
za leto 1968 znašajo din 16.417.595 
Od tega je razporejenih 
dohodkov din 15.829.566 
Nerazporejenih dohodkov 
(tekoča prorač. rez.) din 588.029 

2. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodkov pripada: 
— 1 % od vseh dohodkov v letu 

1968, po odbitku presežka dohodkov 
nad izdatki leta 1967, za rezervni 
sklad. 

3. člen 
Uprava skupščine občine Ljub- 

ljana Moste-Pdlje v skladu- z zako- 
nom samostojno razpolaga s sred- 
stvi, ki so ji dodeljena za redno de- 
javnost in za posebne namene. 

4. člen 
Za odplačilo najetih posojil se 

zagotovi znesek din 3,153.000 za 
anuitete v letu 1968. 

5. člen 
Svet za družbeni -načrt in finan- 

ce je pooblaščen, da med l^tom 1968 
odloča o uporabi sredstev rezervne- 
ga sklada do višine 300.000 din za 
pokrivanje neenakomernega dotoka 
proračunskih dohodkov. Sredstva, 
uporabljena po tem členu, morajo 
hiti vrnjena skladu do 31. decembra 
1968. w 4 

6. člen 
Svet za družbeni načrt in finan- 

ce je pooblaščen, da razporeja 
sredstva tekoče proračunske rezer- 
ve za premalo predvidene izdatke 
po posameznih postavkah proraču- 
na in dovoljuje izplačila za redne 
in nepredvidene izdatke iz tekoče 
proračunske rezerve do višine 30.000 
din za enkratno izplačilo;' o tem 
mora naknadno poročati občinski 
skupščini Ljublčana Moste-Polje. 

7. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za leto 1968 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci 
proračuna in v posebnem delu pro- 
računa. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

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

St.: 400-4/68-1 
Datum: 28. marca 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE ZA LETO 1968 

•a 
ns 

Dohodki 

Prispevki 
Davki 

>« ee ^ OJ coe 
Skupaj Razpored dohodkov m c 

3, Takse 

11.490.795 
3.621.200 

715.600 

B. 
9. 

Dohodki organov 90.000 
Prenesena sredstva 500.000 

01 
03 
04 
05 
06 
07 
12 
13 

14 
16 
17 

18 
19 

Izobraževanje in vzgoja 
Kulturno-prosvetna dejavnost 
Socialno skrbstvo 2 
Zdravstveno varstvo 
Komunalna dejavnost 
Delo državnih organov 2 
Dejavnost krajev, skupnosti 
Dejavnost družbeno-političnih 
organizacij in društev 
Negospodarske investicije 5 
Gospodarski posegi 1 
Proračunske obveznosti iz 
prejšnjih let 
Rezervni sklad 
Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

828.000 
357.250 
,301.500 
528.500 
756.700 
,193.850 
797.410 

879.000 
,647.680 
,190.500 

190.000 
159.176 
588.029 

SKUPAJ: 16.417.595 SKUPAJ : 16.417.595 
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Na podlagi 2. odstavka 26. člena, 

27. člena in 2. odstavka 29. člena v 
zvezi s 40. členom in drugim od- 
stavkom 62. člena zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in o financira- 
nju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 
167. člena statuta občine Ljubljana 
Moste-Polje je Skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovne 
skupnosti, dne 28. marca 1968, spre- 
jela 

ODLOK 
O DOLOČITVI SREDSTEV ZA FI- 
NANCIRANJE VZGOJE IN IZO- 

BRAŽEVANJA ZA LETO 1968 

1. člen 
S tem odlokom se določajo stalni 

in obvezni viri sredstev, ki jih 
skupščina občine Ljubljana Moste- 
Polje zagotavlja temeljni izobraže- 
valni skupnosti Ljubljana za finan- 
ciranje vzgoje in izobraževanja po 
40. členu sakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji 
(Ur. 1. SRS, št. 16/67). 

2. člen 
Za financiranje vzgoje in izobra- 

ževanja se nameni: 
— 10 % prometnega davka od 

prodaje blaga na drobno, 
— 10 % prometnega davka od 

alkoholnih pijač v trgovini in go- 
stinstvu. 



glasni® 

3. člen 
Za financiranje vzgoje in izobra- 

ževanja se v letu 1968 nameni tudi: 
— 17,21 % prispevka iz osebne- 

ga dohodka od kmetijske dejavno- 
sti, 

— 17,21 % prispevka iz osebnega 
dohodka od obrtnih in drugih de- 
javnosti, 

— 17,21 % iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljania inte- 
lektualnih storitev, 

—17,210/o prispevka iz osebnega 
dohodka od avtorskih pravic, pa- 
tentov in izboljšav, 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

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

St: 402-25/68-1 
^ Datum: 28. marca 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 
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Skupščina občine Ljubljana Mo- 

ste-Polje je na podlagi 167. člena 
statuta občine Ljubljana Moste-Po- 
lje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti, dne 
28. marca 1968, sprejela 

ODLOK 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ODLOKA O DRUŽBENI MATE- 

RIALNI POMOČI 

t 1. člen 
V odloku o družbeni materialni 

pomoči (Glasnik št. 18/66) se spre- 
meni in dopolni; 

a) 3. točka 8. člena tako, da se 
oeseda "šolska« nadomesti z besedo 
»Šoloobvezna«. 

Črtajo se besede »in poklicno 
asposabljanje« ter »ali izobraževa- 
nje otrok«. 

Med besedi »preživljanje, šola- 
nje« se vstavi beseda »in«. 

b) V prvem odstavku 9. člena se 
črta beseda »brezposelnost«. Doda 
se nov drugi odstavek, ki se glasi 
»Nezaposlenim občanom je mogoče 
dodeliti začasno pomoč le, če so 
dolžni preživljati mladoletne otroke 
in nimajo drugih virov za preživ- 
ljanje«. 

c) V 10. členu se za besedo »od- 
govorni« vstavijo besede: »takoj, 
najkasneje pa v 8 dneh«. 

č) V 11. členu se doda nova tret- 
ja alinea, ki se glasi: »— z nasled- 
njim mesecem, ko prenehajo vzro- 
ki, zaradi katerih je bila upravi- 
čencem dodeljena stalna pomoč«. 

d) V 15. členu se v drugem in 
tretjem odstavku črtajo zaključne 
besede »kot ga določajo pravilniki 
posameznih zavodov« in nadomesti- 
jo z besedami »ki ga določi vsako 
leto vnaprej svet, pristojen za so- 
cialno varstvo«. 

e) V 17. členu se črtajo besede 
»za socialno varstvo« in nadome- 
stijo z besedami »pristojen za so- 
cialno varstvo«. 

f) 21. člen se črta v celoti. 
g) V 25. členu se za številko 12 

dodajo številke členov »14., 15. in 
17.«. 

h) V 23. členu se črtajo besede 
»pristojne zdravstvene službe« in 
nadomestijo z besedami »stalna 
strokovna komisija, ki jo imenuje 
svet, pristojen za zdravstvo. Stro- 
ški za delo te komisije se krijejo 
la proračunskih sredstev«. 

2. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Glasniku. 

St.: 554-1/66-1 
Datum: 28. marca 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

POROČILO 
O IZIDU NADOMESTNIH VOLI- 
TEV OBČINSKEGA ZBORA IN 
ZBORA DELOVNIH SKUPNOSTI 
SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA 

MOSTE-POLJE 

Občinska volilna komisija za vo- 
litve odbornikov skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje podaja na 
podlagi 91. člena zakona o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin 

p o r oč i 1 o 
o ugotovljenih izidih pri nadomest- 
nih volitvah odbornikov v občinski 
zbor in zbor delovnih skupnosti 
skupščine občine Ljubljana Moste- 

Polje 
Nadomestne volitve v občinski 

zbor so bile dne 24. marca 1968. 
1. V volilni enoti št. 5, v kateri 

se voli en odbornik, je bil kandidat 
Martin KOS, Ljubljana, Partizanska 
34, ki je dobil 454 glasov. 

Neveljavnih' glasovnic je bilo 32. 
Za odbornika je bil izvoljen 

Martin KOS, Ljubljana, Partizan- 
ska 34. 

2. V volilni enoti št. 23, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila dva 
kandidata: 

Alojz MOZINA, Gaberje 16, p. 
Prežgan je, ki je dobil 150 glasov, 
Matej BOZlC, Prežganje 6, ki je do- 
bir-472 glasov. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 37. 
Za odbornika je bil izvoljen 

Matej BOŽlC, Prežganje 6, p. Pre- 
žganje. 

Nadomestne volitve v zbor de- 
lovnih skupnosti so bile 22. marca 
1968. 

V volilni enoti št. 4, v kateri se 
voli en odbornik, je bil kandidat 

ing. Adi PUST, Ljubljana, Lu- 
načkova 14, ki je dobil 391 glasov. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 30. 
Za odbornika je bil izvoljen ing. 

Adi PUST, Ljubljana, Lunačkova 14. 

V Ljubljani, 25. marca 1968. 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA: 
TAJNIK: 

Mara Fabjančič, L r. 
ČLAN: 

Miran Herič, 1. r. 
PREDSEDNIK: 

Božidar Vcrbič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
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Na podlagi 45. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 
31/64) in na podlagi 47. člena zako- 
na o financiranju družbeno-politič- 
nih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. 
SRS, št. 36/64) in na podlagi 50. čl. 
statuta občine Ljubljana-Siška je 
skupščina občine Ljubljana-Siška na 
seji občinskega zbora in zbora de- 

lovnih skupnosti, dne 28. marca 
1968 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Siška 

za leto 1968 

1. člen 
Predvideni dohodki proračuna v 

letu 1968 znašajo — 26,103.830 
Skupni znesek razporejenih do- 

hodkov znaša — 25,574.830 
Nerazporejeni del dohodkov (pro- 

računska rezerva) — 529.000. 

2. člen 
V odstotkih od proračunskih do- 

hodkov se razporejajo dohodki na- 
slednjim koristnikom: 

Prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča 

100 % priliv prispevka za upora- 
bo mestnega zemljišča se odvaja na 
poseben račun tega prispevka — 
2,524.000; 

Premija za zavarovanje pred po- 
žarom 

100 % priliv premije za zavaro- 
vanje pred požarom gasilskemu 
skladu — 100.000; 

Skladu za napredek turizma me- 
sta Ljubljana 

70 % komunalne takse za začas- 
no prebivanje potnikov in turistov 
na območju občine Ljubljana-Siška 
— 49.000; 

Rezervnemu skladu 
2 % od vseh dohodkov tekočega 

leta — 434.960. 

3. člen 
Ce zaostaja pritekanje proračun- 

skih dohodkov v taki meri, da ver- 
jetno ne bodo doseženi v višini iz 
1. člena tega odloka, sme svet za 
družbeni plan in finance začasno 
zmanjšati zneske sredstev, ki so v 
proračunu razporejena za posamez- 
ne namene. O takem ukrepu mora 
svet za družbeni plan in finance 
obvestiti skupščino občine Ljublja- 
na-Siška in ji predlagati ustrezno 
spremembo proračuna. 

4. člen 
Sredstva za financiranje gradnje, 

razširitve in opreme šol, domov in 
vzgojnih zavodov se dodeljujejo na 
poseben račun občine. 

5. člen 
Izplačila iz sredstev za delo dr- 

žavnih organov se izvajajo na pod- 
lagi naloga tajnika. 

6. člen 
Poleg sredstev iz 2. člena tega 

odloka se dodeljujejo sredstva na 

ustrezni račun še naslednjim upo- 
rabnikom: 
Etnografskemu muzeju 
Ljudski knjižnici Šiška 
Ljudski knjižnici Medvode 
Zavodu za socialno delo 
Upravnim organom skupščine 
Skladom in posebnim računom ob- 

čine 
Zavodu za pravno pomoč 
Krajevnim skupnostim in družbeno- 

političnim organizacijam in 
društvom. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

je pooblaščen, da razpolaga s sred- 
stvi rezervnega sklada v smislu 96. 
člena zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji. 

8. člen 
V rezervni sklad občine Ljub- 

ljana-Siška se razporedi 2 % 
vseh dohodkov tekočega leta po od- 
bitku dohodkov, ki se razporedijo 
100 % koristnikom (prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča in pre- 
mija za zavarovanje pred požarom)- 

9. člen 
Uprava skupščine občine v skla- 

du z zakonom samostojno razpolag3 

s sredstvi, ki so ji dodeljena za red- 
no dejavnost. 

10. člen 
O razporeditvi nerazporejenih 

dohodkov (proračunska rezerva) za 
nepredvidene ali premalo predvide- 
ne družbene potrebe odloča svet za 
družbeni plan ф finance in naknad- 

rno poroča občinski skupščini. 

11. člen 

Pregled In razpored dohodkov 
proračuna se objavi v Glasniku. 

Proračun velja takoj po objavi, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968- 

St: 1/1-400-9/68 
Datum: 28. marca 1968 

I 
Predsednik 

skupščine občine Ljubljana-Siška 
Danilo Sbrizaj, 1. r. 

PREGLED IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJU®' 
LJANA-SlŠKA ZA LETO 1968 

•c o ■o 

Dohodki Skupaj 

1 Prispevki 15,485.380 
2 Davki 4,935.200 
3 Takse 1,026.250 
5 Dohodki po poseb. 

zvez. predpisih 2,524.000 
6 Doh. organov in 

razni drugi doh 401.000 
8 Prenesena sred. 1,732.000 

SKUPAJ 

is 
v„i W rt ^ Д 

01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
12 
13 

14 
15 
16 
18 
19 

26,103.830 

Razpored dohodkov 

Vzgoja in izobraževanje 
Kulturno-prosvet. dejav. 
Socialno skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Komunalna dejavnost 
Delo državnih organov 
Uprava za narod, obrambo 
Dejav. krajev, skupnosti 
Dejavnost družbeno- 
politič. organizacij 
Negospodarske in vest. 
Gospodarske investicije 
Gospodarski posegi 
Rezervni sklad 
Nerazporejeni dohodek 

Skupaj 

» 370.540 
255.000 

3,393.000 
693.000 

3,457.100 
2,797.300 

150.000 
1,080.120 

1 489.400 
7,319-51® 
1,284.900 
2,850.000 

434.960 
529.000 

26,103.830 

102 spevku od sredstev skupne porabe 
Na podlagi 2. člena temeljnega 'Ur- ^ SRS, št. 5/68) in 324. člen® 

zakona o prispevku od sredstev statuta občine Ljubljana-Siška 
skupne porabe (Ur. list SFRJ, št. skupščina občine Ljubljana-Sišl^ 
.54/07), 1. in 3. člena zakona o pri- na seji občinskega zbora in zbor® 



GLASNIK JI AS 
6S 

delovnih skupnosti z ločenim glaso- 
vanjem, dne 28. marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o prispevku od sredstev skupne 

porabe 

1. člen 
Prispevek od sredstev skupne 

porabe, ki jih delovne in druge or- 
ganizacije ter državni organi upo- 
rabljajo v skladu z veljavnimi pred- 
pisi in svojimi splošnimi akti, se 
plačuje ob pogojih in po stopnjah, 
ki so določene s temeljnim in re- 
publiškim zakonom o prispevku od 
sredstev skupne porabe. 

2. člen 
Poleg oprostitev po temeljnem 

eakonu ne plačujejo prispevka za- 
vezanci tudi, od sredstev, ki jih 
uporabijo po sklenjenih dogovorih 
s skupščino občine Ljubljana-Siška 
za potrebe investicij v zdravstvu in 
otroškem varstvu. 

Sredstva, vplačana po prvem od- 
stavku tega člena, se ne vštevajo v 
skupno uporabljena sredstva po 2. 
odslavku 2. člena republiškega za- 
kona. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

St.: 1/1-420-5/68 
Datum: 28. marca 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

10? 
Na podlagi 2?S. in 283. člena 

statuta občine Ljubljana-Siška je 
skupščina občine Ljubljana-Siška na 
Seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti z ločenim glasova- 
njem dne 28. marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o temeljni organizaciji upravnih 

Organov skupščine občine Ljubljana- 
Siška 

1. člen 
Za upravljanje upravnih zadev 

'Z pristojnosti občinske skupščine 
ter strokovnih in drugih zadev, ki 
^Padajo v njeno delovno področje, 
jftia skupščina občine Ljubljana- 
Siška (v nadaljnjem besedilu skup- 
ščina) : 

a) tajnika skupščine in 
b) temeljne upravne organe; 

1. oddelek za družbene službe 
in splošne zadeve 

2. oddelek za gospodarstvo 
3. oddelek za finance 
4. oddelek za gradbene in ko- 

munalne zadeve. 

2. člen 
Tajnik skupščine je predstojnik 

, občinskih upravnih organov kot ce- 
lote. 

Kot predstojnik upravnih orga- 
nov: 

— organizira in usklajuje delo 
^Pravnih organov in skrbi, da se ti 
ravnajo po zakonitih predpisih, skle- 

in smernicah skupščine in nje- 
nih organov; 

— skrbi za smotrno, pravočasno, 
z3konito in učinkovito poslovanje 
0bčinskih upravnih organov; 

— skrbi za izvrševanje upfavno- 
Pravnih in drugih strokovnih nalog 

Področja organizacijskih in ka- 
^rovskih zadev za skupščino in 
"Jene organe ter delovne organiza- 

cije v mejah pravic in dolžnpsti 
občine; 

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

Kot tajnik skupščine zlasti: 
— pomaga predsedniku skupšči- 

ne pri pripravljanju sej skupščine, 
organizira delo v zvezi s pripravlja- 
njem osnutkov predpisov in drugih 
aktov skupščine, pripravo predlo- 
gov, analiz, poročil in drugega gra- 
diva za skupščino in njene organe; 

— sodeluje pri pripravljanju sej 
skupščine in njenih zborov, daje 
strokovna mnenja skupščini in nje- 
nim organom ter skrbi za informi- 
ranje javnosti o njihovem delu. 

Za izvrševanje teh nalog ima 
tajnik skupščine tajništvo. 

3. člen 
Upravni organi opravljajo vse 

upravne, strokovne in druge naloge 
iz pristojnosti občinske skupščine, 
razen nalog, ki spadajo v pristojnost 
drugih upravnih organov. f 

4. člen 
Oddelek za družbene službe in 

splošne zadeve: 
— opravlja vse upravne, strokov- 

ne in druge naloge s področja zdrav- 
stva, vzgoje in izobraževanja, kul- 
ture in telesne kulture, varstva 
borcev in invalidov NOV, stano- 
vanjskih zadev In vse upravne, 
strokovne in druge naloge s področ- 
ja premoženjsko-pravnih zadev in 
splošnih zadev. Poleg tega opravlja 
tudi vse druge naloge, ki he spadajo 
v pristojnost drugih organov, pa je 
po predpisih pristojen upravni or- 
gan občinske skupščine; 

— izvršuje administrativno - teh- 
nična opravila,' ki ž^gostavljajo ne- 
moteno poslovanje yse upravnih 
organov občinske skupščine. 

5. člen 
Oddelek za gospodarstvo: 
— opravlja Vse upravne, strokov- 

ne in druge naloge s področja indu- 
strije, kmetijstva, trgovine, gostin- 
stva, prometa, turizma, obrti, dela 
in delovnih razmerij, za katere je po 
predpisih pristojen upravni organ 
občinske skupščine; 

— zbira, ureja in strokovno ob- 
deluje statistična poročila za potre- 
be skupščine in njenih organov ter 
skrbi za statistično dokumentacijo. 

6. člen 
Oddelek za finance: 
— opravlja vse upravne, stro- 

kovne in druge naloge s področja 
splošnih financ, proračuna in skla- 
dov, odmere, kontrole in izterjave 
prispevkov, davkov in taks, za ka- 
tere je po predpisih pristojen uprav- 
ni organ občinske skupščine. 

7. člen 
Oddelek za gradbene in komu- 

nalne zadeve: 
— opravlja vse upravne, stro- 

kovne in druge naloge s področja 
komunale, gradbeništva in urbaniz- 
ma, za katere je po predpisih pri- 
stojen upravni organ občinske skup- 
ščine. 

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

6. in 7. členu tega odloka, so uprav- 
ni organi dolžni: 

— proučiti stanje in spremljati 
razvoj na področjih iz svoje pri- 
stojnosti, pripravljati analize, poro- 
čila, informacije in drugo gradivo 
za skupščino in njene organe ter 
izvršev£ti njihove sklepe in smer- 
nice; 

— opravljati še druge naloge, ki 
so jim naložene s programom dela 
oziroma sklepi skupščine in njenih 
organov. 

9. člen 
Za izvrševanje tistih upravnih 

in drugih nalog, ki jih občani potre- 
bujejo v vsakodnevni rabi iz naslo- 
vov stalnega bivališča na izven- 
mestnem območju občine, so kra- 
jevni uradi. 

Krajevni uradi opravljajo uprav- 
ne, strokovne in druge haloge s po- 
dročja matičnih služb in državljan- 
stva: vodijo register prebivalstva, 
prijavno in odjavno službo in vo- 
lilne imenike ter opravljajo druge 
naloge za območje krajevnega ura- 
da iz pristojnosti občine, če niso 
neposredne naloge drugih organov 
občinske uprave. 

Krajevni uradi so v sestavu od- 
delka za družbene službe in splošne 
zadeve. 

10. člen 
Svet delovne skupnosti uprave 

in tajnik skupščine morata notranjo 
organizacijo in sistematizacijo de- 
lovnih mest prilagoditi temeljni or- 
ganizaciji po tem odloku najkasneje 
do 1. maja 1968. 

11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o temeljni or- 
ganizaciji uprave skupščine občine 
Ljubljana-Siška (Glasnik št. 26 z 
dne 24. 4. 1964) in odlok o spremem- 
bi odloka o temeljni organizaciji 
uprave skupščine občine Ljubljana- 
Siška (Glasnik št. 12, z dne 22. 3. 
1966). 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 1/1-021-4/68 ■ 
Datum: 28. marca 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 
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Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik, 45. čle- 
na temeljnega zakona o financira- 
nju družbeno političnih skupnosti 
(Ur. 1. SFRJ, št. 31/64j 28/66, 1/67) 
in 47. člena zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Ur. 1. 
SRS, št. 36'64) je Skupščina občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skua- 
nosti dne 28. marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik za leto 1968 

1. člen 
Za financiranje občinskih potreb 

in zadev, ki so skupnega pomena za 
mesto ter medobčinskih zadev, zbi- 
ra občina Ljubljana-Vič-Rudnik do- 
hodke, ki jih predpisuje odlok o 
prispevkih in davkih občanov, odlok 
mestnega sveta o občinskem pro- 
metnem davku in dohodke, ki jih 
določajo drugi predpisi družbeno 
političnih skupnosti. 

2. člen 
Skupne potrebe mesta Ljubljane 

in medobčinske zadeve se financira- 

jo z združevanjem naslednjih do- 
hodkov : 

— občinskega prometnega davka 
od prometa blaga na drobno, razen 
alkoholnih pijač; 

— občinskega prometnega davka 
od alkoholnih pijač v trgovini; 

— občinskega prometnega davka 
od alkoholnih pijač v gostinstvu; 

— upravnih taks in 
— sodnih taks. 
Dohodki iz prejšnjega odstavka 

se združujejo pri mestnem svetu v 
višini 85 %, kar znaša po predvide- 
vanjih 3,048.050 din in se štejejo kot 
izvirni dohodki mesta. 

3. člen 
Dohodki proračuna občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik za 
leto 1968 po predvideva- 
njih znašajo skupaj din 22,441.050 
Skupen znesek razporeje- 
nih dohodkov znaša din 21,741.050 
Nerazporejeni del dohod- 
kov — tekoča proračunska 
rezerva znaša dinarjev 700.000 

4. člen 
Za skupne komunalne investici- 

je mestnega značaja se pri mestnem 
svetu združuje 30 % prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča, odmer- 
jenega oziroma vplačanega v letu 
1968; 70 % prispevka se zbira na 
poseben račun pri občini. 

Glede na to, da je bilančni zne- 
sek sestavljen iz zaostanka prispev- 
ka iz leta 1967, pri katerem mestni 
svet ni udeležen, in zneska tekočega 
priliva, se v letu 1968 pričakovan 
oziroma vplačan prispevek deli ta- 
kole; 
— 24,3 % na poseben račun 

pri mestnem sve- 
tu Ljubljana 370.000 

— 75,7 % na poseben račun 
pri občini 1,150.000 

5. člen 
Del premije za zavarovanje pred 

požarom v znesku 102.000 dinarjev 
se v celoti odstopi mestnemu ga- 
silskemu skladu Ljubljana. 

6. člen 
Komunalna taksa za bivanje v 

turističnih krajih v znesku 7.350 di- 
narjev, kar predstavlja 70 % pred- 
videnega priliva, se odstopi skladu 
za napredek turizma mesta Ljub- 
ljane. 

7. člen 
V občinski rezervni sklad 
se odvaja 1 % od vseh do- 
hodkov, razen od -prenese- 
nih sredstev 208.270 

8. člen 
Sredstva, ki so v posebnem delu 

proračuna razporejena v določenem 
znesku, se dajejo v obliki dotacije, 
praviloma v enakih . mesečnih zne- 
skih, s prenosom na ustrezen račun 
naslednjim koristnikom; 
— knjižnici Prežihov Voranc s po- 

družnico Vinko Simončič; 
— Zavodu za spomeniško varstvo 

Ljubljana; 
— Zavodu za socialno delo; 
  Skladu za preživninsko varstvo 

kmetov; 
— Zvezi gluhih; 
— Zvezi slepih; 
— Medobčinski stalni konferenci za 

rehabilitacijo invalidov; 
— 'finančnemu načrtu upravnega 

organa občine; 
  skladu opreme upravnega orga- 

na občine; 
— skladu skupne porabe upravne- 

ga organa občine; 
— upravi za narodno obrambo; 
— upravi javne varnosti Ljubljana; 
— krajevnim skupnostim; 
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— družbeno političnim organizaci- 
jam in društvom; 

•*— posebnemu računu za ceste. 
Vsa druga sredstva se trosijo , di- 

rektno iz žiro računa proračuna ob- 
čine. 

9. člen 
V primeru, da proračunski do- 

hodki občine ne, bodo pritekali tako 
kot je prevideno v tem odloku ozi- 
roma proračunu, lahko svet za druž- 
beni plan in finance, da se ohrani 
proračunsko ravnovesje, začasno 
zmanjša znesek sredstev, razporeje- 
nih v posebnem delu . proračuna. 

10. člen 
V upravičenih primerih odloča 

svet za družbeni plan in finance 
skupščine občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik, da se prenesejo sredstva iz 
enega v drugi glavni namen. 

V okviru glavnega namena med 
bližnjimi nameni prenaša v upra- 
vičenih primerih razporejena sred- 
stva upravni organ občine, ki je 
pristojen za finance. 

11. člen 
Svet za družbeni^ plan in finance 

skupščine občine je pooblaščen, da 

razporeja sredstva tekoče proračun- 
ske rezerve za premalo predvidene 
izdatke na posamezne bližnje name- 
ne proračuna tn dovoljuje izplačila 
za izredne nepredvidene izdatke. 

12. člen 
Za izvajanje proračuna občine 

skrbi oddelek za finance; odredbo- 
dajalec proračuna je tajnik občin- 
ske skupščine, v njegovi odsotnosti 
pa načelnik oddelka za finance. 

13. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za leto 1968 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci 
proračuna in v posebnem delu pro- 
računa, ki sta sestavni del tega od- 
loka. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1988 dalje. 

St.: 400-8/68 
Datum; 28. marca 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov proračuna občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik za leto 1968 
§ ■a > 5 cj C 

Dohodki — skupaj dinarjev ^ S Razpored dohodkov — skupaj din 

Prispevki 12,752.460 
Davki 4,839.280 
Takse 1,189.190 
Dohodki po posebnih 
zveznih predpisih 1,520.00 
Dohodki organov in 
razni drugi dohodki 4S6.120 
Prenesena sred. 1,614,000 

03 Kulturno prosvet. dejav. 800.800 
04 Socialno varstvo 3,242.900 
05 Zdravstveno varstvo 486.000 
06 Komunalna dejavnost 1,902.000 
07 Dalo drž. organov 3,385.440 
08 Narodna obramba 50.000 
12 Dejavnost kraj. skupnosti 1,020.000 
13 Dejavnost družbeno političnih 

organizacij in društev 552.590 
14 Negospodarske investicije 6,932.982 
15 Gospodarske investicije 283.128 
16 Gospodarski posegi 2,820.200 
17 Proračunske obveznosti iz 

prejšnjih let 51.800 
18 Rezervni sklad 215.380 
19 Nerazporejeni dohodki 700.000 

Skupaj vsa sred. 22,441.050 
Razporejena sredstva 
skupaj 22,441.050 
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Na podlagi 107. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik ter 25., 
26., 27. in 29. člena zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in o financira- 
nju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji .(Ur. L SRS, št. 16/67 in 
5/68) je Skupščina občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 28. marca 1968, sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o sredstvih za 

vr.eroje in izobraževanja 
I 0 

1. člen 
V 3. členu odloka o sredstvih za 

financiranje vzgoje in izobraževa- 
nja (Glasnik, št. 24/67 z dne 16. VI. 
1967 in 6/68 z dne 26. II. 1968) se 
stopnja 34,5 nadomesti s stopnjo 
48,5 %. j 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

St.: 401-2/68 
Datum: 28. marca 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

VABILO 
na 89. skupno sejo obeh zborov skupščine občine Ljubljana-Centcr 

Na podlagi 12?. člena statuta občine Ljubljana-Center sklicujem 
89. skupno sejo obeh zborov 

občinske skupščine Ljubljana-Center, ki bo v četrtek, dne 4. aprila 
1968 ob 16.30 v veliki sejni dvorani na Magistratu s tem 

DNEVNIM REDOM: 
1. Obravnava poročila o aktualnih problemih zaposlovanja 

2. Obravnava poročila o kulturno-prosvetni dejavnosti v občini Ljub- 
ljana-Center 

3. Obravnava poročila komisije za družbeno nadzorstvo skupščine 
občine Ljubljana-Center za leto 1967 

4. Obravnava poročila o delu zavoda za počitniška letovanja Ljubljana- 
Center za leto 1967 in programa dela za leto 1968 

5. Obravnava letnega poročila Službe družbenega knjigovodstva 

6. Obravnava predloga odloka o temeljni organizaciji upravnih organov 
skupščine občine Ljubljana-Center 

7. Obravnava predloga odloka o splošnem razporedu poslovnih prosto- 
rov v zaščitenem delu stare Ljubljane 

8. Obravnava predloga okvirnega programa dela skupščine občine 
Ljubljana-Center za leto 1968 

9. Obravnava predloga za oddajo zemljišča z neposredno pogodbo 
Metalki in Tovarni Zmaj v Ljubljani 

10. Kadrovske zadeve 
Zaradi važnosti dnevnega reda prosimo, da se seje zanesljivo udele- 

žite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 22-266. 
St.: 06-01/67 
Datum: 29. marca 1968 

Predsednik 
občinske skupščine Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

VSEBINA 
»GLASNIKA« St. 12 

87 Odlok o proračunu za leto 1968 občine 
Hrastnik 

88 Odlok o proračunu za leto 1968 občine 
Ljubljana Bežigrad 

89 Odlok p upravnih taksah občine Ljub- 
ljana Bežigrad 

90 Zaključki predvidevanj gospodarskega 
in družbenega razvoja v letu 1963 v 
občini Ljubljana Center 

91 Odlok o proračunu za leto 1968 občine 
Ljubljana Center 

92 Odlok o upravnih taksah občine Ljub- 
ljana-Center 

93 Odlok o upravnih taksah občine Ljub- 
ljana Moste-Polje 

94 Odlok o upravnih taksah občine Ljub- 
ijana-Siška 

95 Odlok o upravnih taksah občine Ljub- 
ljana Vič-Rudnik 

34 Odredba o določitvi najviSje malopro- 
dajne cene kruha 

35 Sklep o oblikovanju maloprodajnih 
cen vseh vrst svežega mesa 

VSEBINA 
»GLASNIKA« št. 13 

Đ6 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o določitvi obrestne mere od 
gospodarskih skladov obrtno storitve- 

nih, turističnih in komunalnih gospo- 
darskih organizacij občine Ljubljana 
Bežigfad 

97 Odlok o določitvi prispevka, ki ga 
plačujejo gospodarske organizacije v 
skupne rezerve gospodarskih organi- 
zacij v občini Ljubljana Bežigrad 

98 Odlok o proračunu za leto 1968 občine 
Ljubljana Moste-Polje 

99 Odlok o določitvi sredstev za finan- 
ciranje vzgoje in izobraževanja za 
leto 1968 občine Ljubljana Moste-Polje 

100 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o družbeni materialni pomoči 
občine Ljubljana Mosie-Polje 
Porodilo o izidu nadomestnih volitev 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti skupščine občine Ljubljane 
Moste-Polje 

101 Odlok o proračunu za leto 1968 občin6 

Ljubljana Šiška 
102 Odlok o prispevku od sredstev skup- 

ne porabe občme Ljutoljana Saška 
193 Odlok o temeljni organizaciji uprav- 

nih organov skupščine občine Ljub- 
ljana Šiška 

104 Odlok o proračunu za leto 1968 občine 
Ljubljana Vič-Rudnik 

105 Odlok o spremembi odloka o sred- 
stvih za financiranje vzgoje In Izo- 
braževanje občine Ljubljana Vič-Bud- 
nik 

j i j 
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