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Na podlagi 13 22., 32. in 45. člena 

temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ, št. 31/63, 33/64, 28/66 in 
1/67), 11., 20.. 30. in 47. člena zakona 

o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 36/64), 2. in 3. odstavka 
72. ter 92. člena statuta občine Gro- 
suplje (Glasnik, št. 39/64), * je Skup- 
ščina občine Grosuplje na skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 28. februarja 
1968, sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Grosuplje 

za leto 1968 

1. člen 
Proračun občine Grosuplje za leto 1968 obsega dohodke 
v znesku 
razporejene dohodke v znesku 
nerazporejene dohodke (tekočo prorač. rezervo) v znesku 

6,015.965 
5,860.350 

155.615 

2. člen 
Od dohodkov občinskega proraču- 

na v letu 1968 pripada: 
a) občinskemu komunalnemu skla- 

du 100 % prispevka za uporabo mest- 
nega zemljišča po odloku o prispev- 
ku za uporabo mestnega zemljišča 
št. 350-14/66 z dne 6. 12. 1967; 

b) posebnemu računu za gasilske 
namene 100 % od dela vseh zavaro- 
valnih premij, ki jih vplačajo zava- 
rovalnice občini v skladu z določba- 
mi 45. člena temeljnega zakona o 
varstvu pred požarom; 

c) rezervnemu skladu občine Gro- 
suplje 1 % vseh proračunskih do- 
hodkov v tem letu. 

Odstotek iz prejšnjega odstavka 
se ne obračunava od preseženih do- 
hodkov po zaključnem računu pro- 
računa za prejšnje leto. 

3. Člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za sofinanciranje 
spomeniškega varstva, medobčinske- 
ga zdravstvenega centra, gasilske 
brigade, občinsko javno pravobra- 

nilstvo, občinsko javno tožilstvo, 
medobčinsko inšpekcijo dela, med- 
občinsko gozdarsko inšpekcijo, med- 
občinsko arhivsko službo in medob- 
činsko energetsko inšpekcijo, se sme- 
jo uporabljati in odvajati na račune 
teh koristnikov le v skladu s pogod- 
bami, ki jih občina sklene z njimi. 

4. člen _ 
Sredstva, ki so v posebnem delu 

proračuna razporejena za dejavnost 
uprave občinske skupščine, občinske- 
ga sodišča, knjižnice, zdravstvenih 
zavodov, krajevnih skupnosti, druž- 
beno-političnih organizacij, cestnemu 
in komunalnemu skladu, se prene- 
sejo tem organizacijam oziroma ko- 
ristnikom neposredno iz proračuna. 
Vsa ostala razporejena sredstva se 
črpajo neposredno iz računa prora- 
čuna. 

5. člen 
Uprava skupščine občine Grosup- 

lje uporablja dohodke, ki jih ustvar- 
ja s svojo dejavnostjo, kot sredstva 
za svojo redno dejavnost. 

6. člen 
Svet za finance skupščine občine 

Grosuplje je pooblaščen odločiti, da 
se v primeru neenakomernega prite- 
kanja proračunskih dohodkov vzame 
iz rezervnega sklada kredit v višini 

450.000,00 dinacjev. Najeti kredit je 
treba vrniti, v rezervni sklad iz pro- 
računskih dohodkov najkasneje do 
30. novembra. 

7. člen 
Svet za finance skupščine občine 

Grosuplje je pooblaščen, da odloča 
o uporabi nerazporejenih dohodkov 
(tekoče proračunske rezerve) do zne- 
ska 100.000,00 novih dinarjev v vsa- 
kem posameznem primeru. O odo- 
britvi uporabe teh sredstev je svet 
dolžan naknadno poročati občinski 
skupščini. 

8. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1968 in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci občin- 
skega proračuna za leto 1968, ki je 
sestavni del splošnega dela prora- 
čuna, 

9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

St.: 400-4/68 
Datum; 28. 2. 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, l.r. 

PREGLED 
DOHODKOV IN RAZPOREDA DOHODKOV PRORAČUNA OBČINE GROSUPLJE 

ZA LETO 1968 

Vrsta 
dohodkov Dohodki 

1 Prispevki 
2 Davki 
3 Takse 
5 Dohodki po posebnih zveznih predpisih 
6 Dohodki organov in drugi dohodki 
7 Dopolnilna sredstva 
8 Prenesena sredstva 

Skupaj 

Skupaj 
3,435.620 
1,979.185 

244.160 
137.000 
115.000 

105.000 
6,015.965 

N 

St. gl. 
namena Razpored dohodkov 

03 Kulturno prosvetna dejavnost 
04 Socialno varstvo 
05 Zdravstveno varstvo 
06 Komunalna dejavnost 
07 Delo državnih organov 
12 Dejavnost krajevnih skupnosti 
13 Dejavnost družbeno političnih organizacij 
14 Negospodarske investicije 
15 Gospodarske investicije 
16 Gospodarski posegi 
18 Vlaganje v rezervni sklad 
19 Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

Skupaj 
118,300 
656.800 
301.100 
492.409 

2,212.910 
175.000 
277.100 

1,327.700 
35.170 

255.200 
58.670 

155.615 
: ! ? 6,015.965 

i 
i 10S 

Na podlagi 1. člena temeljnega 
zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča (Ur. list SFRJ, 
st. 10/65), 1. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega 

• zakona o prispevku za uporabo me- 
stnega zemljišča (Uradni list SFRJ, 
st. 23/67), 1. člena zakona o prispev- 
ku za uporabo mestnega zemljišča 
(Ur. last SRS, št. 42/66), 2. člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevku za uporabo me- 
stnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 

0'-67) in 93. člena statuta občine 

Grosuplje, je skupščina občine Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 27. 
marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o prispevku za 

uporabo mestnega zemljišča 

1. člen 
V odloku o prispevku za upora- 

bo mestnega zemljišča občine Gro- 
suplje (Glasnik, št. 39/67 in 40/67) 
se pri 2. členu doda nov odstavek, 
ki se glasi: 

Meje mestnega zemljišča, za ka- 
terega se po tem odloku uvaja ob- 
veznost plačevanja prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča, so na- 
slednje: 

GROSUPLJE: 
Meja poteka od ceste III. reda 

Škofljica — Novo mesto po zapadni 
meji parcel št. 131/1 in št. 133 do 
občinske poti št. 1030, nato proti ju- 
gu po tej poti do parcele št. 172, 
ob severnem robu te parcele in par- 
cele št. 176, nato poteka do vzhod- 
nega roba parcel st. 106, št. 111, št. 

110 in parcele št. 125, nadalje teče 
meja ob južnem robu parcele št. 124 
in št. 16/3 do parcele št. 121. Meja 
gre dalje ob južnem robu te parcele 
do poti št. 1034/1, od tu naprej pa 
po tej poti oziroma meji parcel št. 
72/1, št. 72/3, št. 77/14, št. 77/13, št. 
77/15 in št. 77/12 do parcele št. 77/6; 
vse navedene parcele so v k. o. 
Stranska vas. Ob stiku parcel št. 
77/6 (k. o. Stranska vas) in št. 1520/1 
(k. o. Grosuplje) poteka meja na- 
prej ob zapadnem robu, nato ob se- 
vernem robu đo meje med obema 
k. o. Ob tej meji preseka cesto St 
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1054/2 (priključek na cesto I. reda), 
nato gre po ozemlju k. o. Grosuplje 
in sicer po severnem robu parcele 
št. 1523/2 do potoka Grosupeljščice. 
Ob potoku Grosupeljščica zavije 
proti jugu do mesta, kjer se od po- 
toka oddvoji katastrska meja med 
k. o. Stanska vas in k. o. Grosuplje. 
Od tu naprej gre meja po meji k. o. 
proti jugu do severnega roba parcel 
št. 1541/1 in št. 1540. preko poti št. 
1679 k. o. Grosuplje. Na drugi strani 
te poti zajame parcelo št. 1555/2. Od 
tromeje med parcelami št. 1555/1, št. 

in št. 1557 poteka meja v ju- 
govzhodni smeri v ravni črti proti 
razdelilni trafo postaji. Pred tem 
seka pot št. 1678/1 in teče po sever- 
nem robu parcel št. 1069'1 in št. 
1069/4, preko parcel št. 1056/3 do se- 
verne meje parcel št. 1054/2. Tu se 
meja obrne proti jugu in poteka ob 
vzhodnem robu parcel št. 1054/2 do 
ceste III. reda, preseka cesto III. 
reda in se nadaljuje v ravni črti do 
vodne črpalke ob železniški progi 
Ljubljana—Novo mesto, obide črpal- 
ko in poteka vzporedno z železniško 
progo, do ceste III. reda Grosuplje 
— Vel. Mlačevo. Pred to cesto gre 
ob vzhodni meji parcele št. 159 in 
št. 200/1, preseka to cesto in teče 
ob južni meji parcel št. 157/1 in 
117/2, do poti št. 1650/1, nato poteka 
po tej poti do ceste III. reda Gro- 
suplje — Turjak. Od križišča poti 
št. 1650'1 s cesto III. reda Grosuplje 
— Turjak poteka meja v ravni črti 
do melioracijskega kanala. Na tej 
liniji seka mejo k. o. Grosuplje in 
k. o. Stranska vas. Od začetka meli- 
oracijskega kanala na parceli št. 870 
poteka meja po tem kanalu do nje- 
govega konca na parceli št. 922/1, 
ob zahodnem robu te parcele do 
severnega roba parcele št. 922/7, po 
tem robu in severnem robu parcele 
št. 888 do poti št. 1052. Po tej poti 
gre preko železniške proge proti se- 
veru do ceste III. reda Škofljica — 
Novo mesto in po tej cesti do za- 
hodnega roba parcele št. 131/1. 

1VANCNA GORICA: 
V k. o. Stična poteka meja po 

potoku št. 1619/2. Od tega potoka 
dalje po severnem robu parcel št. 
995/1, št. 995/2 in št. 988/2 ter po 
severnem robu vseh stavbnih parcel, 
ki imajo skupno temeljno parcelno 
št. 988, nato po poti 98Н'25 do poti 
št. 988/50. S te poti gre meja na 
občinsko cesto Ivančna gorica — 
Stična, proti severu do severnega 
roba parcele št. 778/4, od tu naprej 
poteka meja po severnem robu par- 
cel št. 777'4 in št. 772, dalje pa v 
isti smeri in vzporedno s cesto III. 
reda št. 1580'1 do severno meje 
zemljišč Agroservisa. Meja prečka 
nato pot št. 7в5'1 in se nadaljuje v 
isti smeri proko parcel št. 763'5, št. 
763/4 do poti št. 1581'2. po tej poti 
proti jugu do ceste III. reda in ka- 
tastrske meje med k. o. Stična, Go- 
renja vas in k. o. Radohova vas. Od 
tromeje k, o. gre meja po meji k. o. 
Radohova v.ns in Stična oziroma po 
cesti III. reda. 

V k. o. Radohova vas poteka me- 
ja od ceste III. reda preko parcele 
št. 6 pravokotno na vzhodno mejo 
parcele št. 201. ob tej meji, nato v 
ravni črti preko parcele št. 20'2 do 
jugozahodnega roba parcele št. 21, 
po tem robu do južne meje parcele 
št. 20'2. preko poti št. 631 do sever- 
nega roba železniške proge. Meja 
teče nato ob železniški progi proti 
zahodu do katastrske meje k. o. Go- 
renja vas. 

V k. o. Gorenja vas se meja na- 
daljuje ob severnem robu železniške 
proge do zahodnega roba par- 
cele št. 33/2. Ob meji te parce- 
le poteka proti jugu do parcele št. 

58/2 ter dalje po severnem robu par- 
cele in po vzhodnem robu parcele št. 
58/2, št. 58/1, št. 59, št. 60, št 61/1 
in št. 62 do občinske poti št. 775. 
Meja nato prečka to pot, od tu na- 
prej pa gre v ravni črti proti jugu 
preko zemljišča št, 64/1, ceste I. reda 
Ljubljana—Zagreb, zemljišča št. 63 
do vzhodne meje parcele št. 76/3. 
Ob južni meji te parcele se obrne 
proti zahodu do ceste št. 780/1. S te 
ceste se meja nadaljuje na pot št. 
779/3 preko ceste Ivančna gorica— 
Zagradec (južno od deteljice) na pot 
št. 779/2 do potoka Višnjice. Od tu 
dalje teče meja po reguliranem po- 
toku proti severu, pod podvozom 
ceste I. reda, do katastrske občinske 
meje med k. o. Gorenja vas in k. o. 
Hudo. Dalje poteka meja ob levem 
pritoku Višnjice preko travniške 
parcele št. 1/1, železniške proge in 
parcele št. 1/2 do ceste III. reda št. 
772. kjer se pri mostu priključi k 
parceli št. 1619/2. 

Meje območij za prispevek o 
uporabi mestnega zemljišča so zari- 
sane v grafičnem prikazu, ki je se- 
stavni del tega odloka. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 350-14/67-1/1 
Datum; 27. marca 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
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Na podlagi 5. člena zakona o po- 

slovnih stavbah in prostorih (Ur. 1. 
SFRJ, št. 43/65, 57'65) v zvezi z od- 
lokom mestnega sveta Ljubljana o 
pooblastitvi občinskih ljudskih od- 
borov občin na območju mesta 
Ljubljane za izdajo predpisov s pod- 
ročja stanovanjskih razmerij in od- 
dajanju poslovnih prostorov v najem 
(Glasnik št. 36/60), 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Ur. 1. 
SFRJ, št. 26/25, 17/67) ter 110. člena 
statuta občine Ljubljana-Center, je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na 89. skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
4. aprila 1968, sprejela 

ODLOK 
o splošnem razporedu poslovnih pro- 
storov v zaščitenem območju Stare 

Ljubljane 

1. člen 
- V zaščitnem območju Stare Ljub- 

ljane se smejo poslovni prostori upo- 
rabljati le za namene, določene s tem 
odlokom. 

2. člen 
Zaščiteno območje Stare Ljublja- 

ne obsega območje znotraj meje, ki 
teče po zahodni fasadni črti stavb 
na Krekovem trgu, v podaljšku te 
črte do Zmajskega mostu, po des- 
nem bregu Ljubljanice do Dvornega 
trga, po Dvornem trgu do Trga re- 
volucije, po Vegovi ulici in Emonski 
cesti do Cojzove ceste, po njej do 
Šentjakobskega mostu in Grudnove- 
ga nabrežja do Vožarskega pota ter 
zajema še celotno območje Grajske- 
ga hriba. 

3. člen 
Poleg upravno-administrativne in 

kulturno znanstvene ter prosvetne 
dejavnosti se smejo poslovni pro- 
stori na območju iz prejšnjega člena 
uporabljati za trgovino, obrt in go- 
stinstvo. 

4. člen 
Poslovni prostori na območju 

Stritarjeve ulice, Ciril-Metodovega 
trga, Mestnega in Starega trga ter 
Jurčičevega in Dvornega trga se 
smejo uporabljati predvsem za trgo- 
vine z izdelki umetno obrtne dejav- 
nosti, antikvariate, trgovine s slika- 
mi, folklornim blagom in spominki, 
cvetličarne, knjigarne in druge spe- 
cializirane trgovine. 

Trgovine osnovne preskrbe so 
lahko na vsem območju iz 2. člena 
tega odloka. 

5. člen 
Poslovni prostori na območju 

Gornjega trga, Gallusovega nabrežja 
in Brega se smejo uporabljati pred- 
vsem za obrt in obrtne servise, zlasti 
za obrti kot so: urarstvo, čevljarstvo, 
veziljstvo, pletiljstvo, krznarstvo, 
zlatarstvo, juvelirstvo, modni ateljeji 
in modno obrtni izdelki ter umetno 
obrtne delavnice kot so: medaljer- 
stvo, pasarstvo, graverstvo, delavnice 
stilnega pohištva in stilnega tapet- 
ništva ter kozmetike. 

6. člen 
Turistični gostinski obrati kot so 

restavracije, gostilne, pivnice, snack 
bari, kavarne, slaščičarne, hoteli in 
turistične poslovalnice so lahko na 
celotnem območju iz 2. člena tega 
odloka. 

7. člen 
Ulični poslovni prostori v pritlič- 

ju zgradb se ne smejo uporabljati 
za skladišča, delavnice proizvodnega 
značaja, predstavništvo in pisarne. 

Vsi ulični poslovni prostori v pri- 
tličju iz 4. in 5. člena tega odloka 
morajo imeti z ulične strani urejen 
prodajni prostor z izložbo. 

8. člen 
Poslovni prostori na območju iz 

# člena tega odloka, ki se ne upo- 
rabljajo za namene, določene s 3., 4., 
5. in 6. členom tega odloka, se smejo 
po izpraznitvi ali spremembi upo- 
rabnika oz. lastnika poslovnega pro- 
stora uporabljati le za dejavnosti, ki 
jih določa ta odlok. 

V nasprotju z določbo "S člena 
tega odloka se smejo uporabljati 
ulični poslovni prostori najdalj eno 
leto, oziroma toliko časa, dokler se 
za tak lokal ne najde interesent za 
stroko, ki je navedena v odloku. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 N-din 

se kaznuje za prekršek: 
1. pravna oseba, ki uporablja 

ulični poslovni prostor v nasprotju 
z določbo 7. člena v zvezi z 2. od- 
stavkom 8. člena tega odloka. 

2. pravna oseba, ki začne uporab- 
ljati, uporablja ali mogoči uporabo 
poslovnega prostora v nasprotju z 
določbo 1. odstavka 8. člena tega od- 
loka. 

Za prekršek iz prejšnjega odstav- 
ka se kaznuje z denarno kaznijo do 
3000 N-din poleg pravne osebe tudi 
njena odgovorna oseba. 

Posameznik se kaznuje za deja- 
nje iz 1. odstavka tega člena z de- 
narno kaznijo do 300 N-din. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan P0 

objavi v »Glasniku«. 

St.: 36-04/68 
Datum; 5/4-1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 
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Na podlagi 110. člena in 176. čle* 

na statuta občine Ljubljana-Center 
je Skupščina občine Ljubljana-Cen- 
ter na 89. seji občinskega zbora f 
zbora delovnih skupnosti, dne 4. 
aprila 1968, sprejela 

ODLOK 
o temeljni organizaciji upravnih or- 
ganov skupščine občine Ljubljana- 

Center 

1. člen 
Za opravljanje upravnih zadev iz 

pristojnosti občinske skupščine ter 
strokovnih in drugih zadev, ki spa- 
dajo v njeno delovno področje, inia 
skupščina občine Ljubljana-Center 
(v nadaljnjem besedilu skupščina)1 

a) tajnika skupščine in 
b) temeljne upravne organe: 
1. oddelek za splošne zadeve 
2. oddelek za družbene službe 
3. oddelek za gospodarstvo 
4. oddelek za finance 
5. oddelek za gradbene in komu- 

nalne zadeve 

2. člen 
Tajnik skupščine je predstojnik 

občinskih upravnih organov kot ce- 
lote. 

Kot predstojnik upravnih orga- 
nov; 

— organizira in usklajuje delo 
upravnih organov in skrbi, da se ti 
ravnajo po zakonitih predpisih, skle- 
pih in smernicah skupščine in njenih 
organov; 

— skrbi za smotrno, pravočasno, 
zakonito in učinkovito poslovanj6 

občinskih upravnih organov; 
— skrb za izvrševanje upravno- 

pravnih in drugih strokovnih nalog 
s področja organizacijskih in kadrov- 
skih zadev za skupščino in njene or- 
gane ter delovne organizacije v me- 
jah pravic in dolžnosti občine; 

— opravlja vse druge zadeve 3° 
naloge, ki spadajo v njegovo pristoj- 
nost po predpisih in sklepih skup- 
ščine ter njenih organov. 

Kot tajnik skupščine zlasti: 
— pomaga predsedniku skupščine 

pri.pripravljanju sej skupščine, or- 
ganizira delo v zvezi s pripravlja- 
njem osnutkov predpisov in drugih 
aktov skupščine, pripravo predlogov, 
analiz, poročil in drugega gradiva 
za skupščino in njene organe; 

— sodeluje pri pripravljanju se J 
skupščine in njenih zborov, daje 
pravna mnenja o zakonitosti osnut- 
kov predpisov in drugih aktov skup- 
ščine in njenih organov 

Za izvrševanje teh nalog in13 

tajnik skupščine tajništvo. 

3. člen 
Upravni organi opravljajo 

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

4. člen 
Oddelek za splošne zadeve; 
— opravlja vse upravne, strokov- 

ne in druge naloge s področja Pre' 
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mozenjsko pravnih zadev, delovnih 
razmerij, krajevnih skupnosti, samo- 
upravnih aktov delovnih organizacij 
in splošnih zadev, za katere je po 
predpisih pristojen upravni organ 
občinske skupščine; 

— izvršuje strokovna in admini- 
strativna tehnična opravila, ki zago- 
tavljajo nemoteno poslovanje vseh 
upravnih organov občinske skup- 
Sčine; 

— opravlja vse druge naloge, ki 
ne spadajo v pristojnost drugih 
upravnih organov. 

5. člen 
Oddelek za družbene službe: 
— opravlja vse upravne, strokov- 

ne in druge naloge s področja zdrav- 
stva in socialnega varstva, vzgoje in 
izobraževanja, kulture in telesne 
kulture, varstva borcev in invalidov 
NOV, za katere je po predpisih pri- 
stojen upravni organ občinske skup- 
ščine. 

6. člen 
Oddelek za gospodarstvo: 
— opravlja vse upravne, strokov- 

ne in druge naloge s področja in- 
dustrije, trgovine, gostinstva, pro- 
meta, turizma in obrti, 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. 

7. člen 
Oddelek za finance: 
— opravlja vse upravne, strokov- 

ne in druge naloge s področja financ, 
Proračuna in skladov, odmere, kon- 
trole in izterjave prispevkov, davkov 
in taks, za katere je po predpisih 
Pristojen upravni organ občinske 
skupščine. 

8. člen ., 
Oddelek za gradbene in komu- 

nalne zadeve: 
— opravlja vse upravne, strokov- 

110 in druge naloge s področja ko- 
munale, gradbeništva, urbanizma in 
stanovanjskih zadev, za katere je po 
Podpisih pristojen upravni organ 
občinske skupščine. 

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

"■> 7. in 8. členu tega odloka, so 
uPravni organi dolžni: 

— preučevati stanje in spremljati 
azvpj na področjih iz svoje pristoj- 

nosti, pripravljati analize, poročila, 
k^macije in drugo gradivo za 

skupščino in njene organe ter izvr- evati njihove sklepe in smernice; 
~ opravljati še druge naloge, ki 

f0 j'm naložene s programom dela 
J- sklepi skupščine in njenih or- 
fianov. 

10. člen 
Svet delovne skupnosti uprave in 

•^Jnik skupščine morata notranjo 
rganizacijo in sistemizacijo delov- 
en mest prilagoditi temeljni orga- 
Raciji po tem odloku najpozneje do 

■vo-igee. 
11. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
E 

ei?eha veljati odlok o temeljni or- 
1 ■Г1?2ас*Ј' uprave skupščine občine jUbljana-Center (Glasnik št. 23/66). 

12. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 
objavi v Glasniku. 
St.: 021-68 

^atum: 5/44968 

ProH r» i 
^upščine občine Ljubljana-Centei 

Andrej Levičnik, 1. r. 
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POPRAVEK 
ODLOKA O STOPNJAH 

PRISPEVKOV IN DAVKOV 
V 12. členu 1. odstavek tretja ali- 

nea odloka o stopnjah prispevkov in 
davkov (Glasnik št. 5/68 z dne 23.2. 
1968) je bila tiskana napaka. 

Tretja alinea 1. odstavka 12. čle- 
na citiranega odloka se pravilno 
glasi: 

■»— za orodje in inventar, katere- 
ga trajanje je daljše kot eno leto, ki 
ga uporabljajo zavezanci pri oprav- 
ljanju pridobitne dejavnosti, od 
vrednosti — 12 %;« 

Stev.: 420-04/68 
Datum; 9. 4. 1968 

Iz tajništva skupščine 
občine Ljubljana-Center 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti skupščine občine Ljublja- 

na - Šiška 

Občinska volilna komisija za vo- 
litve odbornikov skupščine občine 
Ljubljana-Siška podaja na podlagi 
94. člena zakona o volitvah odbor- 
nikov občinskih skupščin 

por oičilo 
o ugotovljenih izidih pri nadomest- 
nih volitvah odbornikov v občinski 
zbor in zbor delovnih skupnosti ob- 
čine Ljubljana-Siška, 

Nadomestne volitve v občinski 
zbor so bile dne 24. marca 1968. 

1. V volilni enoti št. 7, v kateri se 
voli en odbornik, sta bila dva kan- 
didata: Jože Rajer, Štefanova ul. 23, 
Ljubljana, ki je dobil 238 glasov; Mi- 
lan Batič, Murnova 2, Ljubljana, Id 
je dobil 218 glasov. Neveljavnih gla- 
sovnic je bilo 18. 

Za odbornika je bil izvoljen Jože 
Rajer, Štefanova 23. 

Nadomestvne volitve v zbor de- 
lovnih skupnosti — skupina prosveta 
in kultura — so bile dne 27. marca 
1968. 

1. V volilni enoti št. 3 — kulture 
in prosvete — v kateri se voh en 
odbornik, sta bila dva kandidata: 
Marjan Kodelja, Podjunska 4, Ljub- 
ljana, ki je dobil 117 glasov, Jože 
Prelog, Vodnikova 96, Ljubljana, ki 
je dobil 62 glasov. 

Neveljavnih glasovnic je bilo 5. 
Za odbornika je bil izvoljen Mar- 

jan Kodelja, Podjunska 4. 

V Ljubljani, 28. marca 1968. 
Občinska volilna komisija. 

Predsednik: 
Damjan Conč, 1. r. 

Tajnik; 
Jože Dimnik, 1. r. 

Član: 
Vinko Borštner, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIC-RUDNIK 

112 
Na podlagi 35. in 107. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik in 
68. čl. zakona o financiranju druž- 
beno političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 36/64) je 
skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 
sklada za razvoj obrti, trgovine, 

gostinstva in turizma 

1. člen 
V odloku o ustanovitvi sklada 

za razvoj obrti, trgovine, gostinstva 
in turizma (Glasnik št. 22/65 in 
27/66) se tretji člen spremeni tako, 
da se v celoti glasi: 

»Dohodki od sklada so: 
1. prispevek proračuna občine od 

dohodkov, ki jih vplačajo zasebni 
obrtniki in gostinci. Delež teh do- 
hodkov se določi za vsako leto z 
odlokom o proračunu v določenem 
znesku ali v odstotku; 

2. drugi dohodki. 
Sklad lahko najema posojila.-« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku-«, uporablja 
pa se od 1. zanuarja 1968. 

St: 402-32/68 
Datum: 28. marca 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, L r. 

113 
Na podlagi 154. in 175. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 14. 
marca 1968 sprejela 

i ODLOK 
o organizaciji upravnih organov 
skupščine občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik 

1. člen 
Upravni organi skupščine občine 

Ljubljana Vič-Rudnik (v nadaljnjem 
besedilu »občinska uprava«) oprav- 
ljajo upravne zadeve iz pristojnosti 
občine ter strokovne in druge nalo- 
ge, ki imajo pomen za občino, delo 
občinske skupščine in njenih orga- 
nov, občane ter delovne in druge 
organizacije na območju občine. 

2. člen 
Za opravljanje nalog iz 1. člena 

ima občinska skupščina: 
a) tajnika skupščine, 
b) upravne organe: 

1. oddelek za družbene službe in 
splošne zadeve; 

2. oddelek za gospodarstvo; 
3. oddelek za komunalne in grad- 

bene zadeve; 
4. oddelek za finance. 

3. člen 
Tajnik občinske skupščine je 

predstojnik občinske uprave. 

Za izvrševanje svojih nalog ima 
tajnik skupščine potrebno število 
strokovnih sodelavcev v skupščinski 
pisarni. 

Skupščinska pisarna opravlja 
strokovne in tehnične naloge v zvezi 
z delom skupščine in njenih pred- 
stavnikov, odborniških komisij, vo- 
litev odbornikov in poslancev v 
skupščini, zborov volivcev, kadrov- 
skih in organizacijskih vprašanj ter 
druge naloge v zvezi z delom skup- 
ščine in njenih organov. 

4. člen 
Oddelek za družbene službe in 

splošne zadeve opravlja strokovne 
in druge naloge s področja zdrav- 
stva in socialnega varstva, vzgoje 
in izobraževanja, kulture in telesne 
vzgoje, varstva invalidov in borcev 
NOV ter splošne padeve za redno 
delo občinske uprave; izvršuje vsa 
strokovna in administrativno - teh- 
nična opravila, ki zagotavljajo ne- 
moteno poslovanje vseh upravnih 
organov. 

5. člen 
Oddelek za gospodarstvo oprav- 

lja upravne, strokovne in druge na- 
loge s področja industrije, kmetij- 
stva in gozdarstva, lova in ribolova, 
obrti, trgovine, gostinstva in turiz- 
ma, dela in delovnih razmerij; ana- 
lizira in analitsko obdeluje gospo- 
darski razvoj občine, stanje v go- 
spodarskih in drugih dejavnostih, 
do katerih ima občinska skupščina 
in njeni organi določene pravice in 
dolžnosti; zbira, ureja in strokovno 
obdeluje statistična poročila za po- 
trebe občinske uprave in skupščine 
ter skrbi za statistično dokumenta- 
cijo; opravlja druge zadeve s pod- 
ročja gospodarstva in statistike, ki 
so v pristojnosti občine. 

6. člen 
Oddelek za komunalne in grad- 

bene zadeve opravlja upravne, stro- 
kovne in druge naloge s področja 
komunalne dejavnosti, urbanizma 
ter stanovanjskih in gradbenih za- 
dev; naloge premoženjsko pravnih 
zadev in druge naloge, za katere je 
po veljavnih predpisih pristojen 
upravni organ občine. 

7. člen 
Oddelek za finance opravlja vse 

naloge s področja splošnih financ in 
finančnega plana občine; upravne, 
strokovne in druge naloge v zvezi 
s proračunom občine in občinskih 
skladov; strokovne in druge naloge 
v zvezi z odmero prispevkov, dav- 
kov, taks in drugih obveznosti zave- 
zancev prispevka; opravlja kontrolo 
dohodkov in plačevanja prispevkov; 
izvaja izterjavo prispevkov ter vodi 
evidence o odmerjenih in plačanih 
obveznostih, za katere je pristojen 
upravni organ občine. 

8. člen 
Za izvrševanje tistih upravnih 

in drugih nalog, ki jih občani po- 
trebujejo v vsakodnevni rabi iz na- 
slova stalnega prebivališča na iz- 
venmestnem območju občine, so 
krajevni uradi. 

Krajevni uradi opravljajo uprav- 
ne, strokovne in druge naloge s pod- 
ročja matičnih služb in državljan- 
stva; vodijo register prebivalstva, 
prijavno-odjavno službo in volilne 
imenike ter opravljajo druge naloge 
za območje krajevnega urada iz pri- 
stojnosti občine, če niso neposredna 
naloga drugih organov občinske 
uprave. 

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

zadeve. 
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9. cieii 
Poleg nalog, navednih v 3., 4., o., 

6., 7. in 8. členu tega odloka, so or- 
gani občinske uprave dolžni pro- 
učevati stanje in spremljati razvoj 
na pristojnih področjih; pripravljati 
analize, poročila, informacije in dru- 
go gradivo za skupščino in njene 
organe ter izvrševati njihove sklepe 
in smernice; opravljati druge nalo- 
ge, ki so jim naložene s sklepom 
skupščine in njenih organov, pa so- 
dijo v pristojnost občinske uprave. 

10. člen 
Službe, katerih naloge niso na- 

vedene v členih 3. do 8. tega odloka, 
pa so v pristojnosti občine, so skup- 
nega pomena za mesto in so organi- 
zirane kot skupne službe občin ali 
kot službe mestnega sveta Ljubljana. 

11. člen 
Svet delovne skupnosti in tajnik 

občinske skupščine poskrbita, da se 
notranja organizacija upravnih or- 
ganov izvrši najkasneje v dveh me- 
secih od uveljavitve tega odloka. 

12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o organizaciji 
občinskih upravnih organov skup- 
ščine občine Ljubljana Vič-Uudnik 
St. 021-6/66 z dne 21. marca 1936 
(Glasnik št. 15-127/66). 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »-Glasniku«. 

St.; 021-1/68 
Datum: 14. marca 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubi Jana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

114 
Na podlagi 12. člena zakona o 

ukrepih za pospeševanje živinoreje 
in o zdravstvenem varstvu živine 
(Uradni list St. 4-15/67, 4, člena od- 
loka o območju, na katerem je do- 
pustno pri puščanje krav in telic in 
o pavšalnem plačevanju odškodnine 
za oplojevanje krav in telic (Glasnik 
it. 14/67)) in 144. člena statuta občine 
Ljubliana-Vič-Rudnik, izdaja Svet 
za kmetijstvo in gozdarstvo skupšči- 
ne občine Ljubljana-Vič-Poidnik po 
sklepu, sprejetem na seji dne 3. apri- 
la 1968 

ODREDBO 
o določitvi pavšalne odškodnine za 

leto 1368 

I. 
Tarifa za prvo osemenitev (na- 

ravno ali umetno) krav in telic, ki 
so 1. januarja stare nad 10 mesecev, 
oziroma za nadaljnji dve osemenitvi, 
če se plemenica ni obrejila, znaša 30 
novih dinarjev. 

II. 
Odredba prične veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka; 320-4/68 
Datum; 3/4-1968 

Predsednik 
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo 

ing. Drago Justin, 1. r. 

Predsednik 
skupščine občine 

LJubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Korbar. 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

- 115 
Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbenopoli- 
tičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, 
št. 31/64, 28/66, 1/67, 49/67 in 54/67), 
47. člena zakona o financiranju druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 36/64) in 
120. člena statuta občine Zagorje ob 
Savi je Skupščina občine Zagorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 29. 
marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o proračuna občine Zagorje ob Savi 

za leto 1968 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1968 

znašajo 3,659.635 din. 

2. člen 
Z občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni v višini 3,553.573 
dinarjev. 

Nerazporejeni dohodki znašajo 
66.062-din. 

3. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku, odpade 1% od dohodkov, 
formiranih po 32. členu zakona o fi- 
nanciranju družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

4. člen 
Prispevek za uporabo mestnega 

zemljišča se 100 % odvaja v korist 
sklada za uporabo mestnega zemlji- 
šča, 248.000 din. 

5. člen 
Sredstva, ki so v določenih znes- 

kih razporejena za skupno financi- 
ranje zdravstvenega centra. Zavoda 
kataster in izmero zemljišč, inšpek- 
cijskih služb. Občinskega sodišča. 
Javnega pravobranilstva in Javnega 
tožilstva, se odvajajo na "račun pri- 
stojnih zavodov v skladu s pogodba- 
mi, ki Jih skupščina občine sklene 3 
temi zavodi. 

6. člen 
Ostala sredstva, ki so razporejena 

v določenem znesku za redno dejav- 
nost in posebne namene, se delijo na 
ustrezne račune naslednjim koristni- 
kom; 

— Kulturnemu domu Zagorje. 
— Knjižnici Zagorje, 
— Občinskemu svetu za kulturo 

Zagorje, 
— Upravnemu organu skupščine 

občine Zagorje, 
— Krajevnim skupnostim, 
— Družbenopolitičnim organiza- 

cijam in društvom. 
Vsa ostala sredstva se črpajo ne- 

posredno z žiro xačuna proračuna. 

7. člen 
Upravni organ skupščine občine 

Zagorje ob Savi v skladu z zakonom 
samostojno razpolaga z dohodki, ki 
si jih ustvari z lastno dejavnostjo ter 
s sredstvi, ki so mu dodeljena za 
redno dejavnost in posebne namene. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

je pooblaščen, da odloča o uporabi 
sredstev rezervnega sklada za po- 
kritje rieenakomemega dotoka pro- 
računskih do-hodkov, ter določi vi- 
šino sredstev, ki se lahko dajejo kot 
kredit v te namene. Sredstva, upo- 
rabljena po tem členu, morajo biti 
vrnjena rezervn. skladu do. 31. -de- 
cembra 1968. 

9. člen 
Razpored sredstev iz proračun- 

ske rezerve za premalo predvidene 
izdatke po posameznih postavkah 
proračuna odobrava skupščina obči- 
ne Zagorje ob Savi . 

10. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1968 in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci in 
posebnem delu proračuna. 

1L člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

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

Številka: 401-3/63-1 
Datum; 29. marca 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, Lr. 

PREGLED 
DOHODKOV IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA OBČINE 

ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 1968 

Vrsta 
dohodka DOHODKI Skupaj 

Stev. 
glavnega RAZPORED 
namena DOHODKOV 

Prispevki 2,079.383 
Davki 1,032.570 
Takse 218.000 
Dohodki po po- 
sebnih zveznih 
predpisih 248.000 
Dohodki organov 28.000 
Prenesena sred- 
stva 53.682 

03 

04 
05 
06 
07 

12 

13 

14 
16 
17 

18 
19 

Kultur no-prosvet- 
na dejavnost 
Socialno skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Komunal, dejavnost 
Delo državnih 
organov 1 
Dejavnost krajevnih 
skupnosti 
Dejavnost družbeno- 
političnih organiza- 
cij in društev 
Negosp. investicije 
Gospodarski posegi 
Proračunske obvez- 
nosti prejšnjih let 
Rezervni .sklad 
Nerazporejeni; do- 
hodki 

Skupaj 

181.076 
424.060 
75.937 

535.403 

,439.546 

бО.ОВД) 

284.350 
157.205 
330.662 

71.334 
34.000 

66.062 

116 
Na podlagi zakona o sprememb3'1 

in dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov (Urad. list SB** 
št. 5/68), 120. člena statuta občiP® 
Zagorje ob Savi ter v'zvezd z odi0' 
kom o proračunu občine Zagorje ^ 
Savi za leto 1968 je Skupščina obči' 
ne Zagorje ob Savi na seji občinske* 
ga zbora in zbora delovnih skupno®'1 

dne 29. marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih 

in davkih občanov 

1. člen 
V odloku o prispevkih in davkih 

občanov (Glasnik št. 9/68) se 5. &e 

spremeni in pravilno glasi: 
»Prispevek od osebnega dohodk® 

iz delovnega razmerja, od prejemk0 

iz delovnega razmerja upokojence^ 
ki iz tega dela nimajo lastnosti 
varovanca, in od prejemkov za d^0' 
ki traja dalj kot poln delovni čaSj 
razen za delo, opravljeno po 44. čl®' 
nu temeljnega zakona o delovn1^ 
razmerjih, ki je dohodek občine, 5 

pobira po stopnji 2.551 od osno 1 

določenih z republiškim zakonom 
prispevkih in davkih občanov. 

2. člen 
Ta odlok velja z dnevom objav® 

v Glasniku, uporablja pa se od 1-13' 
nuarja 1968 dalje. 

Številka; 422-1/65-1 
Datum: 29. marca 1868 >; 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r 

VSEBINA 
107 Odlok o proračunu za leto 1968 ob^11* 

Grosuplje 
108 Odlok o dopolnitvi odloka o Pris^.fL 

ku za uporabo mestnega zenaU15 

občine Grosuplje 
109 Odlok o sploSnem razporedu po5' 

Skupaj 3,659,635 Skupaj 3,659.635 

10*' 
nih prostorov v zaščitenem obrno^ 
Stare Ljubljane občine Ljubljana ce 

ter 
110 Odlok o temeljni organizaciji uPr^ 

nih organov skupščine občine kj 
Ijana Center 

111 Popravek odloka o stopnjah Prlspc^ 
kov in davkov občine Ljubljana c 

ter 
Poročilo o izidu nadomestnih 
občinskega zbora in zbora đelovr\ 
skupnosti skupščine občine LjubU 
Šiška 

112 Odlok o spremembah odloka o ^ 
novitvi sklada za razvoj obrti, tr e 
vine. gostinstva in turizma 
Ljubljana Vič-Rudnik 

113 Odlok o organizaciji upravnih 0^. 
nov skupščine občine Ljubljana j 
Rudnik 

114 Odredba o določitvi pavšalne 
nine za leto 1968 občine LjubU 
Vič-Rudnik 

115 Odlok o proračunu za leto l^68 0 

ne Zagorje ob Savi 
pri' 

116 Odlok o spremembah odloka 0 

spevkih in davkih občanov 0 

Zagorje ob Savi 


