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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

117 
Na podlagi 5. in 45. člena temelj- 

nega zakona o upravnih taksah (Ur. 
Ust SFRJ, št. 14/65, 11/66 in 54/67), 
v zvezi z 32. členom temeljnega za- 
kona o financiranju družbeno poli- 
tičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 

1/67 in 54/67) in na podlagi 
92. člena statuta občine Grosuplje, 
3e skupščina občine Grosuplje na 
Seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 24. aprila 
1968, sprejela 

ODLOK 
o upravnih taksah 

1. člen 
Občina Grosuplje uvaja obvez- 

nost plačevanja upravnih taks za 
spise in dejanja v upravnih stvareh 
Pri občinskih organih ter za druge 
Predmete in dejanja, ki so določena 
v taksni tarifi. 

2. člen 
Občinski organi uporabljajo taks- 

no tarifo, ki je predpisana s temelj- 
nim zakonom o upravnih taksah. 

3. člen 
Ne glede na določbe 2. člena te- 

6a odloka se upravna taksa plača: 
-— za izdajo ali podaljšanje ve- 

ljavnosti potne listine za potovanje 
v tujino (tarifna številka 5 temelj- 
nega zakona o upravnih taksah) 65 
"inarjev. 

— za vizum na potni list in za 
"ovoljenje za več potovanj za jugo- 
slovanske državljane (tarifna števil- 
ka 6, točka 1 b temeljnega zakona o 
uPravnih taksah) 20 din. 

Vse druge določbe tarifne števil- 
156 5 in 6 temeljnega zakona o uPravnih taksah se uporabljajo ne- 
posredno. 

4. člen 
Dovoljenje za prodajo taksnih 

^ednotnic izda delovnim in drugim 
Organizacijam in organom ( v na- 
daljnjem besedilu: pooblaščeni pro- 
dajalci) svet za finance. 

Za prodajo taksnih vrednotnic 
Pooblaščenim prodajalcem pripada 
Provizija v višini 7 odstotkov od 
rednosti prodanih taksnih vred- 

notnic. 
Pooblaščeni prodajalci morajo 

Уеапо imeti v prodaji potrebne ko- 
^Clne taksnih vrednotnic; taksne 
rednotnice morajo biti občanom na 
azpolago v teku vsega delovnega 
asa delovne organizacije oziroma 

Poslovne enote. Pooblaščeni 
P ooajalci morajo taksne vrednot- ce skrbno shranjevati in varovati. 

5. člen 
Za finance pristojni upravni or- 

gan nadzoruje izvajanje tega odlo- 
ka. 

6. člen 
Z dnem, ko se pričnejo uporab- 

ljati določbe tega odloka, preneha 
valjati odlok o upravnih taksah 
(Glasnik, št. 23/65). 

7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 

St.: 423-4/68-1/1 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

118. 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Ur. list SFRJ, št.,; 33 35 
in 36/65), 3. odstavka 13. člena zako- 
na o oblikovanju in družbeni kon- 
troli cen (Ur. list SFRJ, št. 12/67) 
in 92. člena statuta občine Grosup- 
lje, je skupščina občine Grosuplje 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 24. aprila 
1968, sprejela 

ODREDBO 
o določitvi najvišje maloprodajne 

cene kruha 

1. 
S to odredbo se določa najvišja 

maloprodajna cena za kilogram kru- 
ha iz moke tipa 1000 na 1,40 din. 
Cena polkilogramske štruce se lah- 
ko poveča za 0,05 din. 

2. 
Za vse ostale vrste kruha se cene 

prosto oblikujejo s pogojem, da si 
delovne organizacije in zasebniki, ki 
prodajajo kruh, predhodno pridobi- 
jo soglasje k cenam od občinskega 
upravnega organa, pristojnega za 
cene. 

Delovna organizacija Pekarija 
Grosuplje sme zaračunavati prevoz- 
ne stroške za dostavo kruha v na- 
selja: Krka, Zagradec in Ambrus do 
0,05 din za kilogram. 

3. 
Delovne organizacije in zasebni- 

ki, ki skrbijo za preskrbo s kruhom, 
so dolžni zagotoviti zadostne koli- 
čine kruha iz moke tipa 1000 v skla- 
du s povpraševanjem in potrošnjo. 

4. 
Kontrolo nad izvajanjem določil 

te odredbe izvaja tržna inšpekcija 
skupščine občine Grosuplje. 

Ta odredba začne veljati osmi 
dan po objavi v »Glasniku«. 

Z uveljavitvijo te odredbe prene- 
hajo veljati tista določila odredbe o 
maloprodajnih cenah in maržah za 
prehrambene proizvode in kurivo 
(Glasnik, št. 51/65), ki se nanašajo 
na najvišje maloprodajne cene kru- 
ha. 

St.: 38-3/68-1/1 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

119 
Na podlagi 16. člena zakona o 

skupnostih otroškega varstva in o 
financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 43/67), ter 92. člena 
statuta občine Grosuplje (Glasnik, 
št. 39/64) je skupščina občine Gro- 
suplje na seji obeh zborov, dne 24. 
aprila 1938, sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Temeljna izobraževalna skup- 

nost Grosuplje prevzame in oprav- 
lja naloge skupnosti otroškega var- 
stva. 

2. Sredstva za dnevno varstvo 
otrok se stekajo na poseben račun 
pri temeljni izobraževalni skupnosti 
Grosuplje. 

3. Ta sklep začne veljati nasled- 
nji dan po objavi v »-Glasniku«, 
uporablja pa se od 1. aprila 1968 
dalje. 

St.: 56-8/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

130 
Na podlagi 19. člena zakona o 

delovnih razmerjih delavcev, ki de- 
lajo pri zasebnih delodajalcih (Ur. 
list SRS, št. 41'63) in 200, člena sta- 
tuta občine Hrnstnik je skupščina 
občine Hrastnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 6. aprila 1958, sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
določitvi najni"Uh osebnih dohodkov 
delavcev, ki d?!" pri sascbnili de- 
lodajalcih, za katere ni mogoče ugo- 

I 
toviti povprečnega osebnega dohod- 
ka na podlagi evidence izplačanih 

OD v družbenem sektorju 

1. člen 
V 2. členu odloka o določitvi naj- 

nižjih osebnih dohodkov delavcev, 
ki delajo pri zasebnih delodajalcih, 
za katere ni mogoče ugotoviti pov- 
prečnega osebnega dohodka na pod- 
lagi evidence izplačanih OD v druž- 
benem sektorju (Glasnik, št. 31/67) 
se spremeni drugi odstavek tako, da 
se glasi: 
Poklic 
čevljar 
radiomehanik 
avtomehanik 
plasti čar 
avtoprevoznik 

VK K NK 
700 550 350 
950 800 350 
850 700 350 
750 600 350 

1.100 900 — 
gospodinj, pomočnica — — 400 
gospodar, pomočnik — — 500 

2. člen 
1. odstavek 3. člena odloka se 

spremeni in se glasi: »Ce zasebni 
delodajalec daje delavcu plačilo v 
denarju in naravi,, ne sme biti del 
osebnega dohodka, izplačanega v 
denarju, manjši od minimalnega 
osebnega dohodka«. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«. Z dnem uveljavitve 
tiga odloka preneha veljati popra- 
vek odloka o določitvi najnižjih 
osebnih dohodkov delavcev, zaposle- 
nih pri zasebnih delodajalcih, za Ka- 
tere ni mogoče ugotoviti povprečne- 
ga osebnega dohodka na podlagi 
evidence izplačanih OD v družbe- 
nem sektorju (objavljen v »Glasni- 
ku«, št. 34/67). 

St.: 113-1/67 
Datum: 6. aprila 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

121 
Na podlagi Ш. točke odloka o 

premijah za kravja mleko v letu 
1968 (Ur. list SRS, rt. П0/68) in 200. 
člena statuta občine Hrastnik, je 
skupščina občine Hrastnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 6. aprila 1968, spre- 
jela 

ODLOK 
o premiji za kravje mleko v letu 

1908 

1. člen 
Iz sredstev proračuna občine 

Hrastnik se izplačuje premija 0,10 
din za liter kravjega mleka, proda- 
nega na območju občine Hrastnik. 



I*4 
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Premija iz prejšnjega odstavka se 
Izplačuje delovnim organizacijam, ki 
so upravičene do premije po I. točki 
odloka o premijah za kravje in ovč- 
je mleko v letu 1968 (Ur. list SFRJ, 
št. 54/67). 

2. člen 
Premija iz 1. člena tega odloka 

se bo izplačevala za kravje mleko, 
ki ga delovne organizacije prodajajo 
na območju občine v času od 1. ja- 
nuarja do 31. decembra 1968. 

3. člen 
Premijski upravičenec iz 1. člena 

tega odloka priloži zahtevi za pre- 
mijo kopijo računa, s katerim je za- 
računal dobavljeno kravje mleko 
prodajalcem na drobno. 

Zahteva za premijo mora biti 
vložena pri oddelku za finance 
skupščine oljčine Hrastnik najpozne- 
je do zadnjega dne v naslednjem 
mesecu za mleko, prodano v pre- 
teklem mesecu. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

St: 426-1/67-1 
Datum: 6. aprila 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

122 
Na podlagi 16. člena zakona o 

skupnostih otroškega varstva in fi- 
nanciranju nekaterih oblik otroške- 
ga varstva v ŠR Sloveniji (Ur. list 
SRS, št. 43/67) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik, je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 6. 
aprila 1968, sprejela 

SKLEP 
o prenosu nalog skupnosti otroškega 
varstva na temeljo izobraževalno 

skupnost Hrastnik 

I. 
Naloge skupnosti otroškega var- 

stva na območju občine Hrastnik 
" vzanie in opravlja temeljna izo- 
o "svalna skupnost Hrastnik. 

V. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku-«. 

St.: 56-5/64-2 
Datum: 16. dprila 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

123 

POPRAVEK 
V odloku o prometnem davku od 

nepremičnin in pravic (Glasnik, št. 
5/68) je v tabeli 1. člena nastala na- 
paka, ker je izostala označitev vred- 
nosti. Razpon davčne osnove je ob- 
javljen v starih dinarjih. 

St.: 421-4/68-4 
Datum: 5. marca 1968 
V odloku o stopnjah prispevkov 

in davkov (Glasnik, št. 6/68) je v 
tabeli 5. člena pri stopnjah za kata- 
strske občine I. skupine nastala na- 
paka. Za davčno osnovo nad 15.000 
din objavljena stopnja 44 se pravil- 
no glasi 34. 

St.: 422-67/68-4 
Datum: 5. marca 1968 

Iz tajništva skupščine občine 
Ljubljana-Eežigrad 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 
t 

124 
Na podlagi 167. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Moste-Polje je skup- 
ščina občine Ljubljana Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delovnih skupnosti, dne 18. 
aprila 1968, sprejela 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

St: 020-8/67-1 
Datum: 18. aprila 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

125 
Na podlagi III. točke odloka o 

premijah za kravje mleko v letu 
1968 (Ur. list SRS, št. 10/68) in 167. 
člena statuta občine Ljubljana Mo- 
ste-Polje je skupščina občine Ljub- 
ljana Moste-Polje na seji občinske- 
ga zbora in na seji zbora delovnih 
skupnosti, dne 18. aprila 1968, spre- 
jela 

ODLOK 
o premiji za kravje mleko 

za leto 1968 

1. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

dajajo sveže kravje mleko, se bo iz- 
plačevala premija 0,10 din za vsak 
liter prodanega svežega kravjega 
mleka na območju občine. 

2. člen 
Premija iz prvega člena se bo 

izplačevala v breme proračunskih 
sredstev občine. 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o premiji za 
kravje mleko za leto 1967 (Glasnik, 
št. 13/67). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

St: 426-1/68-1 
Datum: 18. aprila 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Poide Maček, I. r. 

126 
Na podlagi 3. člena zakona o do- 

ločitvi prispevka, ki ga plačujejo 
gospodarske organizacije v skupne 
rezerve gospodarskih organizacij v 
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
5/68) in 167. člena statuta občine 
Ljubljana Moste-Polje je skupščina 
občine Ljubljana Moste-Polje na se- 
ji občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 18. aprila 
1968, sprejela 

ODLOK 
o določitvi prispevka, ki ga plačuje- 
jo gospodarske organizacije v skup- 
ne rezerve gospodarskih organizacij 

v občini Ljubljana Moste-Polje 

1. člen 
Gospodarske organizacije s sede- 

žem na območju občine Ljubljana 
Moste-Polje plačujejo v letu 1968 v 
skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij občine Ljubljana Moste-Polje 
prispevek v višini 2 odstotka od 
osnove, ki jo določa 2. člen zakona o 
skupnih rezervah gospodarskih or- 
ganizacij in uporabi njihovih sred- 
stev (Uradni list FLRJ, št. 9/61, 22/62 
in Ur. list SFRJ, št. 47/63, 14/65, 
12/67, 54/67 in 2/68). 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St: 420-33/68-1 
Datum: 18. aprila 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ - RUDNIK 

127 
Na podlagi 107. in 173. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik in 
v zvezi s tretjo točko odloka o pre- 
mijah za kravje mleko v letu 1968 
(Ur. list SRS, št. 10-79/68) je skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 18. aprila 
1968, sprejela 

ODLOK 
o premijah za kravje mleko 

v letu 1968 

1. člen 
Delovnim organizacijam ozirorn® 

obratom delovnih organizacij, ki 
prodajajo sveže mleko neposredno 
potrošnikom na območju občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik, se bo izpla- 
čevala premija 0,10 N-din za vsak 
prodan liter kravjega mleka. 

2. člen 
Premija se bo izplačevala iz na- 

menskih sredstev, ki so zagotovlje- 
na v občinskem proračunu. 

3. člen 
Premija iz I. točke tega odloka 

se bo izplačevala samo za kravje 
mleko, ki ustreza pogojem IV. točke 
republiškega odloka o premijah za 
kravje mleko v letu 1968 (Ur. list 

SRS, št. 10-79/68). 

4. člen 
Premija iz I. točke tega odloka 

se bo izplačevala za kravje mlek0> 
ki ga delovne organizacije prodajaj" 
potrošnikom od 1. januarja do 31- 
decembra 1968. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St: 425-1/68 
Datum: 18. aprila 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. f' 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

128 
Na podlagi 12. člena o urbanisti^ 

nem planiranju (Uradni list SB 
št. 16/67), 120. člena statuta občin' 
Zagorje ob Savi ter v zvezi z оИс 

II. 
Sredstva za dnevno varstvo otrok 

se zbirajo na posebnem računu te- 
r'?rne izobraževalne skupnosti 
Hrastnik. 

III. 
S sredstvi iz prejšnje točke 

upravlja posebna komisija pri te- 
mačni izobraževalni skupnosti. 

Komisija iz prejšnjega odstavka 
opravlja tudi naloge iz 19. člena za- 
kona o skupnostih otroškega varstva 
in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SR Sloveniji. 

IV. 
Komisija iz prejšnje točke šteje 

7 članov, imenuje jo temeljna izo- 
braževalna skupnost, in sicer: 3 
člane samostojno, 4 člane pa na 
predlog Sveta za socialno varstvo in 
varstvo družine skupščine občine 
Hrastnik. 

Temeljna izobraževalna skupnost 
Hrastnik dopolni svoj statut po pred- 

i pisu zakona o skupnostih otroškega 
; varstva najpozneje v dveh mesecih 
ЏО sprejemu tega sklepa. 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
svetih skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 

1. člen 
V odloku o svetih skupščine ob- 

čine Ljubljana Moste-Polje (Glas- 
nik, št. 31/67) se spremenijo in do- 
polnijo: 

a) 1. člen tako, da se v prvi ali- 
nei pri nazivu sveta za splošne za- 
deve in delo črtata besedi »in delo«. 

b) 2. člen tako, da se: 
črtajo šesta, sedma in osma ali- 

nea; 
črtajo v deveti alinei besede 

»poročila sanitarne in delovne in- 
špekcije ter«; 

doda nova šesta alinea, ki se glasi: 
»— opravlja zadeve s področja 

stanovanjske politike in varstva 
stanovanjskih pravic«; 

c) 4. člen tako, da se črtata četr- 
ta in deseta alinea. 

č) 5. člen tako, da se doda nova 
alinea, ki se glasi: 

»— opravlja zadeve s področja 
dela in delovnih razmerij«; 



glasnik 75 

kom o potrditvi zazidalnega načrta 
Kisovec je Skupščina občine Zagor- 
je ob Savi na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 29. 
marca 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o potrditvi zazidalnega načrta 

Kisovec. 

1. člen 
Prvi člen odloka se spremeni in 

dopolni tako, da se glasi: 
»S tem odlokom se potrjuje zazi- 

dalni načrt Kisovec in sprememba 
o zazidavi parcele na jugozahodnem 
delu varovanega območja po va- 
rianti A.« 

2. člen 
Tretji člen odloka se črta. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 350-5/67 
Datum; 29. marca 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

129 
Na podlagi 26., 27. in 29. člena v 

zvezi s 40. členom zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
SRS. št. 16 67 in 5/68) in 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
Skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora 

delovnih skupnosti dne 28. marca 
1988 sprejela 

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 Zagorje ob Save za- 
gotavlja temeljni izobraževalni skup- 
nosti Zagorje ob Savi za financiranje 
vzgoje in izobraževanja po 40. členu 
zakona o izobraževalnih skupnostih 
in financiranju vzgoje in izobraže- 
vanja v SR Sloveniji (Ur. list SRS, 
št. 16/67 in 5/63} 

2. člen 
Stopnja prirpe' !-a za izobraževa- 

nje iz osebrr^p dohodka iz delov- 
nega razmerja znaša 2,189 %. 

3. člen 
Poleg sredstev iz 2. člena tega 

odloka se za financiranje vzgoje in 
izobraževanje zagotavlja še 46,186% 
prispevka od kmetijstva, od obrti, 
od intelektualnih storitev, od avtor- 
skih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav ter 46,186 % od občinskega 
prometnega davka. 

4. člen 
odlok velja z dnevom objave 

v t niku, uporablja pa se od dne 
1. januarja 1968 dalje. 

Številka: 402-6/68-1 
Datum: 29. marca 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje oh Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

MESTNI SVET 
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Na podlagi točke g) 3. člena za- 

kona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65) 
in 27. ter 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), je 
Mestni svet na 12. redni seji, dne 
24. aprila 1968, sprejel 

ODLOK 
0 spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o prispevku za uporabo mestnega 

zemljišča na območju mesta 
Ljubljane 

1. člen 
V odloku o prispevku za uporabo 

mestnega zemljišča na območju me- sta Ljubljane (Glasnik, št. 39/67) se 
sPremeni in dopolni 11. člen odloka 
'ako, da se glasi: 

Prispevek se sme uporabljati sa- 
na prispevnem območju mesta 

Ljubljane po večletnih in letnih 
Programih. 

Prispevek se zbira v proračunih 
občin. 

30 odstotkov zbranega prispevka 
Se steka v sklad za komunalne in- 
vesticije mestnega pomena, uporab- 

pa se za financiranje programa 
komunalnih investicij mestnega po- 
lena do leta 1972. 

Pristojna upravna služba občin- 
ske skupščine je dolžna skladu za 
komunalne investicije mestnega po- 
lena nakazovati pripadajoči del 
Prispevka najkasneje do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Program in zaključni račun upo- 
rabe 70 odstotkov sredstev prispev- 
ka sprejme občinska skupščina po 
Predhodni obravnavi z občani in 
krajevnimi skupnostmi. 

Program in zaključni račun upo- 
rabe sredstev prispevka za izgrad- 
ijo in rekonstrukcijo komunalnih 
J^aprav mestnega pomena sprejema 
"^estni svet na predlog upravnega 
odbora sklada po predhodni obrav- 
v.avi z občani in v občinskih skup- 
inah. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

St: 010-046/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 

47 
Na podlagi 68. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno - političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Ur. list 
SRS, št. 36/64), 16. člena zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. list SRS, št. 11/64 in 36/65) in 
31. ter 47. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik, št. 38/64) je Mestni 
svet na 12. redni seji, dne 24. apri- 
la 1968, sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi SkdaSa za komunalne 

investicije mestnega pomena v 
Ljubljani 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za komunalne 

investicije mastnega pomena v Ljub- 
ljani (v nadaljnjem besedilu: sklad), 
ki je sklad mesta Ljubljane. 

2. člen 
Namen in naloge sklada so zbi- 

ranje, združevanje in skrb za reden 
dotok finančnih sredstev za finan- 
ciranje komunalnih objektov in na- 
prav mestnega pomena. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Upravljanje sklada temelji na 

načelih družbenega upravljanja. 
Organ upravljanja je upravni 

odbor sklada. 
Upravni odbor šteje sedem čla- 

nov in ga imenuje mestni svet. Pet 

članov upravnega odbora imenuje 
mestni svet na predlog občin Ljub- 
ljane. 

Mandatna doba članov traja dve 
leti. 

4. člen 
Dohodki sklada so: 

1. sredstva prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča, 

2. sredstva, ki jih prispevajo ali na- 
mensko vložijo občine in mesto, 

3. sredstva, ki jih prispevajo delov- 
ne organizacije in občani (samo- 
prispevek), 

4. posojila, 
5. dragi dohodki. 

Sklad lahko najema posojila. 

5. člen 
Dohodki pod točko 1) 4. člena 

tega odloka se smejo uporabiti le za 
namene, ki so določeni v odloku o 
prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča na območju mesta Ljub- 
ljane. (Glasnik, št. 39/67). 

6. člen 
Sklad ima statut. 
Način, kako sklad ustvarja sred- 

stva in kako posluje, organe, ki so 
upravičeni razpolagati s sredstvi in 
odgovorni za zakonitost in pravil- 
nost njihove uporabe, organe, ki so 
odgovorni za pravilnost računovod- 
ske službe in ravnanje s sredstvi 
ter druge zadeve in naloge, ki spa- 
dajo v delovno področje upravnega 
odbora sklada, pravice in dolžnosti 
upravnega odbora do ustanovitelja 
in uporabnikov njihovih sredstev, 
postopek za sprejemanje finančnega 
načrta in zaključnega računa skla- 
da, način obveščanja javnosti o po- 
slovanju sklada ter druga vpraša- 
nja, ki imajo pomen za samouprav- 
ljanje in poslovanje sklada, se do- 
ločijo s statutom sklada. 

Statut sklada sprejme upravni 
odbor, potrdi pa mestni svet. 

7. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje se uporabljajo predpisi o ma- 

terialnem poslovanju in določila za- 
kona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v SR Sloveniji. 

8. člen 
Finančni načrt in zaključni ra- 

čun sklada predloži upravni odbor v 
potrditev mestnemu svetu. 

9. člen 
Sklad ima rezervo. Višina re- 

zerve in njena uporaba se določita 
s statutom sklada. 

10. člen 
Za obveznost sklada je odgovo- 

ren sklad z vsemi svojimi sredstvi. 

11. člen 
Upravni odbor sklada je dolžan 

poročati o svojem delu mestnemu 
svetu po potrebi, najmanj pa enkrat 
letno. 

12. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

načnega načrta je predsednik uprav- 
nega odbora sklada ali član uprav- 
nega odbora, ki ga določi upravni 
odbor. 

13. člen 
Administrativne, tehnične in fi- 

nančne posle sklada opravljajo pri- 
stojne službe mestnega sveta. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-047/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

48 
Na podlagi 47., 50. in 55. člena 

statuta mesta Ljubljana (Glasnik, 



.76 GLASNIK 

St. 38/64) je mestni svet na 12. redni 
seji dne 24. aprila 1968 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Odbora za splošne 

in notranje zadeve 

1. čten 
Ustanovi se Odbor za splošne in 

notranje zadeve pri mestnem svetu 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
od^r). 

2. člen 
Odbor obravnava zadeve s pod- 

ro-' ■ 
— nizacije in dela raestnih, 

m -Občinskih in drugih služb, 
— avr.fga reda in miru, 
— ravne varnosti. 
— pofpme vernosti in gasilstva. 

^ člen 
Administrativno - tehnične posle 

odbora opravljata strokovna služba 
mastnega sveta in Uprava za uprav- 
no-politične zadeve mestnega sveta 
Ljubljana. 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha z delom Odbor za javno 
varnost pri mestnem svetu Ljublja- 
na, Ustanovljen na 12. redni seji dne 
22. 12. 19S5 (Glasnik, št. 59/65). 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi -7 Glasniku. 

St.: 010-048/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 
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Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je mestni svet na 12. redni 
seji dne 24. aprila 1968 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Službe za kadrovske 
zadeve pri mestnem svetu Ljubljana 

1. člen 
Ustanovi se Služba za kadrovske 

zadeve pri mestnem svetu Ljublja- 
na (v nadaljnjem besedilu: služba). 

2. člen 
Služba opravlja naslednje zadeve: 
— sistematično proučuje vpraša- 

nja s področja kadrovske politike na 
območju mesta. 

— na podlagi programov gospo- 
darskega, kulturnega, političnega in 
družbenega razvoja Ljubljane pri- 
pravlja predlog programa kadrov- 
skih potreb, 

— izvaja načela, stališča, smer- 
nice in ukrepe, ki jih na področju 
kadrovske politike določajo mestni 
s vel in družbeno-politični organi v 
Ljubljani, 

— pripravlja predloge za enot- 
nost izvajanja, nalog s področja ka- 
drovske politike na območju mesta, 

— sodeluje z vsemi institucija- 
mi, ki se ukvarjajo s kadrovskimi 
vprašanji, 

— opravlja kadrovsko službo za 
mestne in medobčinske uprave in 
druge organe ter službe pri mestnem 
svetu. 

— opravlja strokovna opravila 
komisije za volitve in imenovanja. 

3. člen 
Služba je za svoje delo odgovorna 

mestnemu svetu Ljubljana. 

4. člen 
Vodjo službe imenuje in razrešuje 

mestni svet Ljubljana. 

5. člen 
Sredstva za delo službe se zago- 

tavljajo v finačnem načrtu mesta. 
Finančno poslovanje opravlja za 

službo finančna služba mestnega 
sveta. 

6. člen 
Odbor za finančna vprašanja za- 

gotovi sredstva za delo službe za 
leto 1968 iz tekoče rezerve finanč- 
nega načrta mesta. 

7. člen 
Služba začne z delom 1. maja 

1968. 
8. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi v Glasniku. 

St.: 010-049/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

50 
Na podlagi 3. člena zakona o 

mestih, ki so razporejna na občine 
(Ur. 1. S RS, št. 11/64 in 36/65 ter 27. 
in 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64) je mestni svet 
na 12. redni seji dne 24. aprila 1968 
sprejel 

SKLEP 
o sprejetju programa prioritetnih 

investicij mestnega pomena 
v Ljubljani 

1. 
S . tem sklepom se sprejme pro- 

gram prioritetnih investicij mestne- 
ga pomena do leta 1972, ki zajema 
naslednje objekte: 

a) podvoz na relaciji Drenikova 
— Samova ulica, 

b) podvoz na Kajuhovi cesti v 
industrijski coni Moste, 

c) podhod za pešče na Ajdov- 
ščini. 

d) rekonstrukcijo Ljubljanskega 
gradu, 

e) gradnjo pokritega kopališča. 

2. 
Iz sklada za komunalne investi- 

cije mestnega pomena v Ljubljani 
se financirajo: 
— podvoz na relaciji Drenikova — 

Samova ulica, 
— podvoz na Kajuhovi cesti v indu- 

strijski coni Moste, 
— podhod za pešce na Ajdovščini. 

Iz sredstev finačnega načrta me- 
sta in drugih virov se financirata: 
— rekonstrukcija Ljubljanskega 

gradu, 
— gradnja pokritega kopališča. 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-050/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

dah mesta Ljubljane za posebne 
dosežke na področju kulture (Glas- 
nik, št. 11/67) ter pravilnika za po- 
deljevanje nagrad mesta Ljubljane 
za posebne dosežke na področju kul- 
ture (Glasnik, št. 11/67) je mestni svet 
na 12, redni seji dne 24. aprila 1968 
na predlog strokovne žirije za po- 
delitev nagrad mesta Ljubljane 
sprejel 

SKLEP 
o podelitvi nagrad mesta Ljubljane 

za posebne dosežke na področju 
kulture v letu 1967 

Nagrade prejmejo: 
Marijan UPOVSEK — komorni 

pianist — za njegove izredne kon- 
certne stvaritve leta 1967 v Ljublja- 
ni in drugih mestih, 

Primož KOZAK — pisatelj — za 
dramo »-Kongres-«, 

Miha MALES — slikar — grafik 
za novo mapo originalnih signiranih 
gravur »Stara Ljubljana«, 

Rapa SUKLJE — novinar — so- 
delavka kulturnih in literarnih od- 
daj Radia Ljubljana, za njeno publi- 
cistično angažirano in kreativno de- 
lo ter spremljanje kulturnega življe- 
nja v Ljubljani, 

Metod JEKAS — solist baleta — 
koreograf — za novo postavitev ba- 
leta »Nina« ob 100-letnici slovenske- 
ga gledališča, 

Rudi KOSMAČ — igralec SNG- 
Drama za vlogo Vincenta v drami 
Primoža Kozaka »Kongres«. 

Nagrajenci prejmejo umetniško 
statuo, delo akademskega kiparja 
Zdenka Kalina in denarno nagrado 
v višini 5.000 din. 

St.: 010-053/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 
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Na podlagi 47. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane, (Glasnik, št- 
38/64) je mestni svet na 12. redni 
seji dne 24. aprila 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju upravnega odbora 
Sklada za komunalne investicije 

mestnega pomena v Ljubljani 
V upravni odbor Sklada za ko- 

munalne investicije mestnega po* 
mena v Ljubljani se imenujejo 
za predsednika ing. Ljubo LEVSTIK 
za člane: Roman DERMASA, 

Leopold GORSE, 
ing. Marijan KOLARlC, 
ing. Ciril SLUGA, 
ing. Julij STAMAC, 
Oto STAINER. 

St.: 010-051/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. Га 

53 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljana (Glasnik, st- 
38/64) je mestni svet na 12. redni 
seji dne 24. aprila 1968 sprejel 

SKLEP 
a imenovanju vodje Službe za ka- 
drovske zadeve pri mestnem svetu 

Ljubljana 

Za vodjo Službe za kadrovske 
zadeve se imenuje 

Stane P ETER C A 

St.: 010-052/68 
Datum: 24. aprila 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r* 

VSEBINA 

51 
Na podlagi 24. člena statuta me- 

sta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) 3., 
4., 6., 9. in 10. člena odloka o nagra- 

117 Odlok o upravnih taksah občine Gro- 
suplje 

118 Odredba o določitvi najvišje malo- 
prodajne cene kruha občine Grosup- 
lje 

119 Sklep, da prevzame Temeljna izobra- 
ževalna skupnost Grosuplje naloge 

skupnosti otroškega varstva 
120 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 

loka o določitvi najnižjih osebnih do- 
hodkov delavcev, ki delajo pri zaseb- 

' nih delodajalcih, za katere ni mogoče 
ugotoviti povprečnega osebnega do- 
hodka na podlagi evidence izplačanih 
OD v družbenem sektorju občine 
Hrastnik 

121 Odlok o premiji za kravje mleko ob- 
čine Hrastnik 

122 Sklep o prenosu nalog skupnosti otro- 
škega varstva na Temeljno izobraže- 
valno skupnost Hrastnik 

123 Popravek odloka o prometnem davku 
od nepremičnin In pravic in odloka 
o stopnjah prispevkov In davkov ob- 
čine Ljubljana-Bežlgrad 

124 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o svetih skupSčine občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje 

125 Odlok o premiji za kravje mleko ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje 

126 Odlok o določitvi prispevka, ki ga 
plačujejo gospodarske organizacije v 
skupne rezerve gospodarskih organi- 
zacij v občini L.jubljana-Mostp-T'olje 

'' Zj» i 

127 Odlok o premijah za kravje mleko v 
letu 1968 občine Ljubljana-Vič-RudniK 

128 Odlok o spremembah in dopolnitvaB 
odloka o potrditvi zazidalnega načrta 
Kisovec občine Zagorje ob Savi 

129 Odlok o določitvi sredstev za finan- 
ciranje vzgoje in izobraževanja občin6 

Zagorje ob Savi 
46 Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča na območju mesta 
Ljubljane 

47 Odlok o ustanovitvi Sklada za komu- 
nalne investicije mestnega prometa v 

Ljubljani 
48 Odlok o ustanovitvi odbora za sploš- 

ne in notranje zadeve 

49 Odlok o ustanovitvi Službe za Ka- 
drovske zadeve pri mestnem svetu 
Ljubljana 

50 Sklep o sprejetju programa prioritet' 
nih Investicij mestnega pomena 
Ljublj ani 

51 Sklep o podelitvi nagrad mesta Ljub- 
ljane za posebne dosežke na področju 
kulture v letu 1967 

52 Sklep o imenovanju upravnega 0 

bora Sklada za komunalne investicije 
mestnega pomena v Ljubljani 

53 Sklep o imenovanju vodje Službe z® 
kadrovske zadeve pri mestnem svet^ 
Ljubljana 


