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OBČINSKE SKUPŠČINE 

obCina 

GROSUPLJE 

130 
Na podlagi 11. in 13. člena zakona 

o urbanističnem planiranju (Uradni 
ust SRS, št. 16/67), je svet za urba- 
nizem, gradbene in komunalne za- 
deve skupščine občine Grosuplje na svoji seji, dne 25. aprila 1968, sprejel 

SKLEP 
0 javni razgrnitvi zazidalnih načrtov 

1. 
Osnutka zazidalnih načrtov za 

Grosuplje: zazidava novega stano- 
vanjskega predela v Grosupljem v 
srneri proti Brvacam in zazidalnega 
riačrta za gradnjo gostišča, se javno 
Razgrneta v uradnih prostorih od- 
delka za gospodarstvo in komunalne 
Zadeve. . ;• 

2. 
Osnutka sta na vpogled 30 dni po 

0bjavi tega sklepa v »Glasniku«. 
V ,tem času lahko dajejo občani 

in delovne organizacije na zazidalna 
načrta svoje pripombe. 

Številka: 350-7/67-4/3 
Datum: 25/4-1968 

Predsednik 
sveta za urbanizem, gradbene 

in komunalne zadeve 
ing. Borut Kambič, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 
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Na podlagi 63. in 64. člena temelj- 

nega zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Uradni 
list SFRJ, štev. 31/64) in 200. člena 
statuta občine Hrastnik, je Skupšči- 
na občine Hrastnik na seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupno- 
sti, dne 11. maja 1968 sprejela 

odLOK 
o zakljjičnetn. računu proračuna ob- 

čine Hrastnik za leto 1SG7 
1. člen 

Potrdi se zaključni račun o izvr- 
šitvi proračuna občine Hrastnik za 
leto 1967, ki obsega: 

I. Zaključni račun, proračuna občine 
z dohodki v višini 
izdatki v višini 
in presežka dohodki nad izdatki 
v višini 

H. Zaključni račun rezervnega sklada 
z dohodki v višini 
izdatki v višini - 
ter saldom rezervnega sklada 

3,652.346,45 din 
3,599.728,86 din 
3,599.728,86 lin 

52.617,59 din 

327,121,87 din 
149,912,04 din 
177,209,83 din 

2. člen 
Višek dohodkov nad izdatki pro- 

acuna občine Hrastnik za leto 1967 
* znesku din 52,617,59 se prenese kot 
uohodek proračuna občine Hrastnik 
Za leto 1988. 

1 3. člen 
' Saldo rezervnega sklada v znesku 

m 177,209,83 se prenese kot doho- 
ek sklada za leto 1968. 

Ta odlok 
»Glasniku«. 

4. člen 
velja z dnem objave v 

Številka: 400-2/66-4 
Datum 11/5-1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1, r. 

Razporeditev bilančnega dela proračuna občine 
HRASTNIK ZA LETO 1SG7 

'Vrsta 
Dohodki 
Prispevki 
Davki 
Takse 
Dohodki po poseb- 
nih predpisih 
Dohodki organov in 
razni drugi dohodki 

Izvršitev 
2,283.147,36 

928.639,50 
85.249,33 

89.759,54 

Vrsta 
Razporeditev dohod. 

01 
Izvršitev 

Dejavnost izobraže- 
vanja in vzgoje 1,059.600.— 

02 Znanstvena in kul- 
turno prosvetna de- 
javnost 152.682.— 

03 Socialno varstvo 313.377,55 
04 Zdravstveno varstvo 80.395,94 

Vrsta 
Dohodki 

8 Presežni dohodki 
po proračunu za 
minulo leto 

Vsega dohodki 

Vrsta 
Izvršitev Razporeditev dohod. 

05 Komunalna dejavnost 
06 Delo državnih org. 1 

165,550,72 11 Dejavnost krajevnih 
skupnosti 
Dejavnost družbeno- 
političnih organizacij 
in druStev 
Negospodarske inve- 
sticije 

14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganje v rezervni 

sklad in posebno pro- 
računsko rezervo 

16 Proračunske obvezno- 
sti iz prejšnjih let 

18 Nerazporejeni dohodki 

3,652.346,45 12 

13 

Izvršitev 

93.338.— 
,140.748,59 

57.074.— 

159.852.— 

265.603,85 
215,867,20 

52,360,87 

6.232,06 
2.596,80 

Vsega razporejeni 
dohodki 
Višek dohodkov 
nad izdatki 

3,599,728,86 

52,617,59 

MESTNI SVET 

VABILO * 
NA 13. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA LJUBLJANA 

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

sklicujem 
13, redno sejo mestnega sveta Ljubljana, ki bo v sredo, dne 22. maja 1968 
ob 16.30 v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
DNEVNI RED: 

1, Analiza zaključnih računov delovnih organizacij za leto 1967 za ob- 
močje ljubljanskih občin. 

2. Sklep o soglasju na nove cene dimnikarskih storitev v Ljubljani. 
3. Smernice za poslovanje komunalnih delovnih organizacij, ki oprav- 

ljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena in imajo 
pomen za mesto Ljubljano. 

4, Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na 
območju mesta Ljubljane. 

5 Odlok o zaključnem računu finančnega načrta mesta Ljubljane za 
leto 1967. 

6, Informacija o rekonstrukciji Ljubljanskega gradu in razpisu jav- 
nega natečaja za usposobljenost projektanta za izdelavo projektov 
rekonstrukcije. 

7. Informacija o pripravah na turistično sezono in o delu turističnih 
društev na območju ljubljanskih občin. 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi in načinu 
izobešanja zastav v Ljubljani. 

9, a) Sklep o dopolnitvi sklepa o prevzemu ustanoviteljskih pravic do 
mestnih kulturnih ustanov, 

b) Sklep o soglasju k spojitvi Zavoda za spomeniško varstvo Ljub- 
ljana in Zavoda za ureditev Stare Ljubljane. 

10. Imenovanje 
a) načelnika Uprave za narodno obrambo. 
Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost 

sporočite na telefon št. 21-855. 
St. 06-01/68-6. 
Datum: 16. maja 1968. 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

dipL ing. Miha Košak, 1. r. 



( 78 
i — 

GLASNIK 

132 
Na podlagi 200. člena statuta ob- 

čine Hrastnik v zvezi s 1. in 5. čle- 
nom temeljnega zakona o upravnih 
taksah (Uradni list SFRJ št. 14/65) 
je Skupščina občine Hrastnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 11. maja 1968, sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o upravnih taksah 

1. člen 
V odloku o upravnih taksah 

(Uradni vestnik Zasavja št. 14/65) 
se za 2. členom doda nov 2. a člen, ki 
se glasi: 

»Ne glede na določbe 2. člena te- 
ga odloka se upravna taksa plača: 

— za izdajo ali podaljšanje ve- 
ljavnosti potne listine za potovanje 
v tujino (tarifna št. 5 temeljnega za- 
kona o upravnih taksah) 50.— din, 

— za vizum na potni list in za 
dovoljenje za več potovanj za jugo- 
slovanske državljane (tarifna št. 6 
točka 1 b) temeljnega zakona o 
upravnih taksah) 20.— din. 

Vse druge določbe tarifne števil- 
ke 5 in 6 temeljnega zakona o uprav- 
nih taksah, se uporabljajo nepo- 
sredno. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 423-7/65-2 
Datum: 11. maja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babic, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

133 
Na podlagi 3. člena zakona o do- 

ločitvi prispevka, ki ga plačujejo go- 
spodarske organizacije v skupne re- 
zerve gospodarskih organizacij v SR 
Sloveniji (Ur, list SRS, št. 5/68) in 
110. člena statuta občine Ljubljana- 
Center je Skupščina občine Ljublja- 
na-Center na 90. seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 25. aprila 1968, sprejela 

ODLOK 
O DOLOČITVI PRISPEVKA, KI GA 
PLAČUJEJO GOSPODARSKE OR- 
GANIZACIJE V SKUPNE REZERVE 
GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ V 

OBČINI LJUBLJANA-CENTER 

1. člen 
Gospodarske organizacije z ob- 

močja občine Ljubljana-Center pla- 
čujejo v letu 1968 v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij občine 
Ljubljana-Center prispevek v višini 
2 % od dohodka, ki ga doseže gospo- 
darska organizacija, zmanjšanega za 
izplačane osebne dohodke, za pri- 
spevke na osebne dohodke in za zne- 
sek. ki ga mora gospodarska orga- 
nizacija vložiti v obvezni rezervni 
sklad. 

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

lok, preneha veljati odlok o določitvi 
»dstotka prispevka, ki se plačuje v 

skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij (Glasnik št. 63/62). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 420-011/68 
Datum: 22. aprila 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

134 
Na podlagi III. točke odloka o 

premijah za kravje mleko v letu 1968 
(Uradni list SRS, št. 10/68) in 110. 
člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter je Skupščina občine Ljubljana- 
Center na 90. seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 25. 
aprila 1968, sprejela 

ODLOK 
O PREMIJAH ZA KRAVJE MLEKO 

ZA LETO 1968 

1. člen 
Predelovalnim delovnim organi- 

zacijam, ki prodajajo sveže kravje 
mleko, se bo izplačevala premija v 
višini 0,10 din za vsak liter na ob- 
močju občine Ljubljana-Center pro- 
danega svežega kravjega mleka. 

2. člen 
Premija iz prvega člena tega od- 

loka se bo izplačevala v breme pro- 
računskih sredstev občine. 

3. člen 
Premija po tem odloku se bo ob- 

računavala in izplačevala samo za 
kravje mleko, ki ustreza pogojem 
IV. točke republiškega odloka o pre- 
mijah za kravje mleko v letu 1968 
(Uradni list SRS, št. 10/68). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

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

Številka: 425-01/66 
Datum: 22. 4. 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 
Andrej Levičnik, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

136 
Na podlagi 3. člena zakona o pri- 

spevku od sredstev skupne porabe 
(Uradni list SRS 5/68) in 167. člena 
statuta občine Ljubljana Moste-Po- 
Ije, sta občinski zbor in zbor delov- 
nih skupnosti Skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje na seji, dne 
16. maja 1968, sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o stopnjah pri- 
spevkov in davkov (Glasnik št. 6/68) 

1. člen 
V 18. členu odloka o stopnjah pri- 

spevkov in davkov (Glasnik št. 6/68) 
se doda 4. odstavek, ki se glasi: 

»Delovne in druge organizacije 
ter državni organi s sedežem v ob- 
čini Ljubljana Moste-Polje ne plaču- 
jejo prispevka od sredstev skupne 
porabe, ki jih vlagajo v sklad za fi- 
nanciranje razvoja družbenega stan- 
darda občine Ljubljana Moste-Polje« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 42-1/67-1 
Datum: 16/5-1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Moste-Polje 
Polde Maček, L r. 

135 

POPRAVEK 
ODLOKA O SPLOŠNEM RAZPO- 
REDU POSLOVNIH PROSTOROV V 
ZAŠČITENEM OBMOČJU STARE 

LJUBLJANE 

V odloku o splošnem razporedu 
poslovnih prostorov v zaščitenem 
območju Stare Ljubljane (Glasnik št. 
15/68) z dne 16/4-1968 so bile tiskane 
napake. 

V drugem odstavku 8. člena je 
v prvi vrsti nepravilno citiran 2. člen 
in se pravilno glasi: ... »7. člena«. 

V prvem odstavku, točka 2, 9. čle- 
na se mora namesto besede »mogoči« 
vstaviti beseda: »omogoči«. 

V drugem odstavku S. člena se 
mora v tretji vrsti črtati 3000 N-din 
in se pravilno glasi »300 N-din«. 

Datum: 6. maja 1968 
Iz uredništva »Glasnika« 

137 
POPRAVEK ODLOKA 

O STIPEDIJAH 

— V odloku o štipendijah, ki ga 
je Skupščina občine Ljubljana Mo- 
ste-Polje sprejela na seji obeh zbo- 
rov dne 14. marca 1968 (Glasnik št. 
11/68) se besedilo 7. člena pravilno 
glasi: 

»Dajalec štipendije in štipendist 
medsebojne odnose uredita še s po- 
sebnim pismenim sporazumom«. 

Številka: 67-2/68-1 
Datum: 29/4-1968 

Iz skupščinske pisarne — 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SIŠKA 

138 
Na podlagi 232. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Šiška je Skupščina 
občine Ljubljana-Šiška na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 18. aprila 1968 spre- 
jela naslednji 

ODLOK 
o priznavalninah 

1. člen 
Priznavalnina je materialno pri* 

znanje družbene skupnosti zasluž- 
nim borcem in aktivistom NOV, ude- 
ležencem španske državljanske voj- 
ne, predvojnim revolucionarjem i11 

njihovim svojcem ter borcem za se- 
verno mejo v letih 1918/19. 

Za svojce se smatrajo ožji družin- 
ski člani, našteti v 8. členu zakona 
o vojaških vojnih invalidih (Ur. !• 
FLRJ, št. 13/63). 

2. člen 
Oblike družbene dename pomo- 

či po tem odloku so: 
1. Priznavalnine borcem, aktivi- 

stom NOV in njihovim družinskim 
članom ter borcem za severno mejo 
v letih 1918/19. 

2. Enkratne podpore borcem, ak- 
tivistom in njihovim družinskin1 

članom. 
3. Podpore za šolanje borcem in 

aktivistom NOV, otrokom padlih 
borcev, otrokom umrlih borcev i11 

vojaških vojnih invalidov po vojni in 
otrokom socialno ogroženih borcev, 
ki se šolajo na srednjih, višjih, viso- 
kih in vajenskih šolah. 

4. Sredstva za zdravljenje borcev 
NOV in njihovih družinskih članov- 

3. člen 
Osebe, katerim se lahko dodel| 

priznavalnina, morajo izpolnjevati 
enega od naslednjih pogojev: 

1. da so trajno ali začasno nespo- 
sobni za delo; 

2. da ne opravljajo samostojnega 
poklica ali druge samostojne gospo- 
darske dejavnosti; 

3. da družina ninia zadostnih stal- 
nih sredstev za preživljanje. 

4. člen 
Priznavalnina se lahko daje ose- 

bam iz 1. člena tudi kot dodatek l5 

rednim mesečnim prejemkom (inva- 
lidnina, pokojnina) aH k dodatkoH1 

od kmetijske dejavnosti, če ti dohod- 
ki ne dosežejo višine, ki je potrebna 
za normalno preživljanje. 

5. člen 
Pri ugotavljanju dohodkov dru- 

žine se upoštevajo vsi mesečni pr®' 
jemki upravičenca in njegovih dru- 
žinskih članov, ki živijo z njim ^ 
skupnem gospodinjstvu. Dohodki od 
kmetijstva se ugotavljajo na podlag' 
katastrskega dohodka po davčni" 
predpisih. 

Pri presojanju pravice do prizna- 
valnine in podpore za jiolanje se nP0^ 
števa štirikratni skupni dohodek od 
kmetijstva; kadar gre za upravičen- 
ce, ki se sami preživljajo, po dva- 
kratni skupni dohodek od kmetij- 
stva, Dohodki nečakov, zeta ali sna- 
he se ne upoštevajo. 

6. člen 
Postopek za dodelitev priznaval' 

nine, podpore za šolanje in enkratn 
podpore se uvede na podlagi vloge 
upravičenca ali na predlog orga^i^ 
žacije združenja zveze borcev 
in združenja zveze vojaških /ojm 
invalidov. 

7. člen 
O dodelitvi priznavalnine in ® 

njeni višini sklepa upravni odbo 
občinskega sklada za borce NOV n^ 
osnovi tega odloka in po Pros 

preudarku, pri čemer upošteva nan 
nje organizacij iz 6. člena. 
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8. člen 
Priznavalnina je stalna, začasna 

ali enkratna pomoč in ni prenosljiva 
ter ugasne s smrtjo uživalca. 

S spremembo premoženjskega sta- 
nja ali materialnih in družinskih po- 
gojev uživalca se priznavalnina lah- 
ko poveča, zmanjša ali ukine tako, 
<3a velja nova odločba od prvega dne 
naslednjega meseca po nastali spre- 
membi. 

Uživalci priznavalnine so dolžni 
V smislu drugega odstavka 8. člena 
tega odloka takoj javiti vsako spre- 
membo, ki vpliva na odmero in uži- 
vanje družbefie denarne pomoči. 

9. člen ' 
Višina priznavalnine je odvisna 

od pogojev, vsebovanih v 1., 3., 4., 5. 
in 7. členu tega odloka in se določi 
ob upoštevanju dvojnega štetja po- 
sebne dobe v smislu 140. člena TZPZ 
in skupnih dohodkov upravičenca in 
njegovih družinskih članov, s kate- 
rimi živi v skupnem gospodinjstvu 
tako, da so do priznavalnine upravi- 
čeni borci in aktivisti NOV iz leta 
1941 in 1942 ter do 9. IX. 1943, če do- 
hodki na družinskega člana ne pre- 
Segajo 400.— N-din mesečno. 

10. člen 
Borci in aktivisti iz časa po 9. IX. 

1943 in iz leta 1944, vojaški vojni in- 
yalidi, zaslužne osebe iz NOV, ki jim 
le posebna doba priznana za pokoj- 
nino samo v dejanskem trajanju, 
družinski člani oseb iz prvega člena 
tega odloka in borci za severno mejo 
v letih 1918/19, so upravičeni" do pri- 
znavalnine, če dohodki družinske 
skupnosti ne presegajo 250.— N din 
mesečno na posameznega člana dru- 
žine. 

11." člen 
Višina mesečne priznavalnine zna- 

ša za borce in aktiviste iz leta 1941 
do 1943 od 100 do 400 N-din, v iz- 
jemno težkih primerih pa 500 N-din, 
za osebe iz 10. člena tega odloka 
navedene v tem odloku, so zagotav- 
Pa od 100 do 300 N-din. 

Enkratna pomoč se dodeli v jstrez- 
ni višini, ob pogojih 3. in 4. člena te- 
Sa odloka, toda največ 500 N-din. 

12. člen 
Podpore za šolanje se dodeljuje 

norcem in aktivistom NOV, otrokom 
Padlih borcev, otrokom umrlih vo- 
jaških vojnih invalidov, borcev ter 
otrokom socialno šibkih borcev z na- 
slednjimi pogoji: 

1- da niso v delovnem razmerju 
'n da nimajo dohodkov, ki bi prese- 
dali na mesec 250 N-din na posamez- 
nega družinskega člana; 

2. da nimajo njihova gospodinj- 
stva dohodkov od kmetijstva, ki bi 
Presegali 60 N-din mesečno na posa- 
meznega člana gospodinjstva. Doho- 
dek od kmetijstva se ugotovi v skla- 
du z določbami 5. člena tega odloka. 

13. člen 
Podpore za šolanje borcem in ak- 

"vistom, ki izpolnjujejo pogoje tega 
odloka in otrokom padlih borcev, 
nnuiih invalidov in borcev znašajo 
za šolanje na srednji šoli 100 N-din, 
Za šolanje na višji ali visoki šoli pa 
do 250 N-din. 

14. člen 
Odločbo o odobritvi, ukinitvi ali 

®vrnitvi priznavalnine izda upravni 
odbor sklada za borce NOV občine 
MubTjana-Siška. 

Odločba o priznavalnini se mora 
glasiti na upravičenca, zneski pa se 
nakazujejo njemu samemu ali njego- 
vemu zakonitemu zastopniku od pr- 
vega dne naslednjega meseca, ko je 
bil zahtevek vložen, vendar največ 
dva meseca za nazaj od dneva, ko je 
vloga dospela k pristojnemu organu 
za odločanje. 

Zoper odločbo upravnega odbora 
sklada za borce NOV je možna pri- 
tožba v roku 15 dni od vročitve od- 
ločbe na Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo v Ljub- 
ljani. 

Administrativne poisie za upravni 
odbor sklada za borce NOV občine 
Ljubljana-Šiška izvršuje oddelek za 
družbene službe. 

15. člen 
V izjemno utemeljenih primerih 

lahko upravni odbor občinskega skla- 
da za borce na predlog občinskega 
združenja borcev dodeli priznavalni- 
no ali podporo za šolanje mimo do- 
ločb 3., 5., 9,, 10. in 11. člena tega 
odloka. 

16. člen 
Ce uživalec priznavalnine nima 

pravice do zdravstvenega zavarova- 
nja iz drugega naslova, se mu zdrav- 
stveno varstvo prizna njemu same- 
mu in družinskim članom, katere 
uživalec preživlja po določbah zako- 
na o uvedbi zdravstvenega zavarova- 
nja za določene skupine oseb (Ur. 1. 
LRS št. 5/63). 

17. člen 
Finančna sredstva za vse dajatve, 

navedene v tem odloku, so zagotov- 
ljena v Skladu za borce NOV obči- 
ne Ljubljana-Šiška. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku dalje. 

19. člžn 
S tem preneha veljati odlok o pri- 

znavalninah, objavljen v Glasniku, 
štev. 85/63. 

Številka: 1/1-59-16/68. 
Datum: 18. aprila 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Šiška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

139. 
Na podlagi 3. člena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni list SRS št 11/64 in št. 36/65) 
ter 13. in 175. člena statuta občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik je Skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik v so- 
glasju z Mestnim svetom in skup- 
ščinami občine Cerknica, Kočevje, 
Ljubljana - Šiška, Ljubljana - Moste- 
Polje, Ljubljana-Bežigrad, Logatec, 
Ribnica, Vrhnika in Novo mesto, 
sprejela na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 18. apri- 
la 1968 

SKLEP 
o prenosu ustanoviteljskih pravic za 
Zavod za spomeniško varstvo Ljub- 

ljana na Mestni svet Ljubljana 

I. 
Ustanoviteljske pravice za Zavod 

za spomeniško varstvo Ljubljana se 
prenesejo na Mestni svet Ljubljana. 

II. 
S tem sklepom preneha veljati 

odločba občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana-Vič-Rudnik, št. 022-19, 
z dne 19.%V. 1962, o ustanovitvi skup- 
nega zavoda za spomeniško varstvo 
za območje občin Ljubljana-Vič-Rud- 
nik, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana- 
Šiška, Cerknica, Domžale, Grosup- 
lje, Kamnik, Kočevje, Ribnica, Tr- 
bovlje, Vrhnika in Zagorje. 

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 

Številka: 022-4/68. 
Datum: 18. aprila 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

2. 
Ta odlok velja z dnevom objave 

v Glasniku. 

Številka: 423-6/62-1. 
Datum: 26. aprila 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc I. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

140. 
Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o upravnih taksah (Ur. list 
SFRJ. 'št. 14/65, 11/66 in 54/67) in 120. 
člena statuta občine Zagorje ob Savi 
je Skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 26. aprila 
1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o upravnih tak- 

sah v občini Zagorje ob Savi 

1. 
V odloku o upravnih taksah v ob- 

čini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik 
Zasavja št. 12/65) se doda nov 3. člen, 
ki se glasi: 

»Za Izdajanje ali podaljšanje ve- 
ljavnosti potne listine za potovanja 
v tujino znaša taksa 50 din (tarifna 
št. 5). 

Za vizum za več potovanj znaša 
taksa 20 din (tarifa št. 6, točka 1 
pod b)«. 

141 
Skladno z 92. členom Ustave SR 

Slovenije in na podlagi 56. in 120. 
člena statuta občine Zagorje ob Savi 
je Skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora 
delpvnih skupnosti dne 26. aprila 
1968 sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o obveznem od- 
laganju in odvozu smeti ter odpad- 
kov in o uporabi javnih odlagališč 

1. člen 
V Odloku o obveznem odlaganju 

in odvozu smeti ter odpadkov in o 
uporabi javnih odlagališč (Glasnik, 
št. 19/62) se 4. člen dopolni in se 
glasi: 

»Hišni sveti, zasebni lastniki in 
ostali uporabniki stanovanjskih in 
poslovnih prostorov so dolžni odla- 
gati smeti, navedene v 1. točki 2. čle- 
na v za to določene pločevinaste 
smetnjake, katere si morajo nabaviti 
na lastne stroške. 

Odlaganje smeti in odpadkov v 
pločevinaste posode je obvezno za 
Zagorje-mesto, naselja Loke-Kiso- 
vec, Potoška vas in Izlake. Za ostala 
naselja se smeti in odpadki odlagajo 
na dosedaj običajen način do pre- 
klica. 

Vsak zasebnik, hišni svet, lastnik 
poslijvnega prostora in gospodarske 
organizacije morajo imeti po kvadra- 
turi prostora vsebinsko ustrezajoč 
pločevinast smetnjak, ki ga določi 
podjetje, ki opravlja odvoz smeti. 

Za naselje Izlake lahko organizi- 
ra odvoz smeti Krajevna skupnost 
Izlake v skladu z odlokom. 

Območje naselja Izlake, kjer je 
obvezno odvažati smeti, se smatra 
tisti predel, za katerega se predvide- 
va urbanistična ureditev.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 352-6/62-1. 
Datum: 26. aprila 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc 1. r. 

142 
Na podlagi 4., 5. in 7. člena temeljnega zakona o javnih cestah (Urad- 

ni list SFRJ, št. 27/56), 1. člena zakona o dopolnitvah zakona o javnih ce- 
stah (Ur. 1. SRS, št. 12/67) in 120. člena statuta občine Zagorje ob Savi 
je Skupščina občine Zagorje ob Savi na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 26. aprila 1968, sprejela 

ODLOK 
o kategorizaciji cest IV. reda v občini Zagorje ob Savi 

1. člen 
Po gospodarskem in prometnem pomenu se določijo za ceste IV. reda 

v občini Zagorje ob Savi naslednje ceste: 
1. Zagorje—Cemšenik—Šentgotard—Trojane v dolžini 15.500 m 
2. Zagorje—Senožeti do meje z občino Litija v dolžini 13.500 m 
3. Zagorje—Selo—Ravenska vas do meje z občino 

Trbovlje v dolžini 1.600 n» 
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4. Viderga—Ravne—Zasavska gora v dolžini 6.000 m 
5. Tesna—Peške Kandrše—VaškeKandrše—Trata v dolžini 4.500 m 
6. Mlinše—Zvarulje v dolžini 1.150 m 
7. Razpotje—Kolovrat v dolžini 4.000 m 
8. Briše—Borje v dolžini 2.500 m 
9. Senožeti—Podkrnica—Roviše—Zasavska gora v dolžini 6.000 m 

10. Brezovica—Tirna v dolžini 1.450 m 
11. Podkum—Borovak—Mali Kum v dolžini 4.000 m 

_ 12. Podkum—Padež—Sopota v dolžini 4.000 m 
13. Trata do meje z občino Litija v dolžini 1.000 m 

2. člen 
S tem odlokom preneha veljati odlok o določitvi cest IV. reda v 

■ (Ačini Zagorje ob Savi, objavljen v Glasniku št. 13/62. 
\ ' 3. člen 

N Ta odlok začne veljati z dnem objave v Glasniku. 

; Številka: 352-1/62-1 
Datum: 26. aprila 1968. 

Predsenik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Koleno 1. r. 

143 
Na podlagi zakona o spremembah 

: in dopolnitvah temeljnega zakona o 
prispevkih in davkih občanov (Urad- 
ni list SFRJ, štev. 54/67), zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS, štev. 5/68) in 120. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je Skup- 
ščina občine Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 26. aprila 1968, spre- 
jela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih in 

davkih občanov 

1. člen 
V odloku o prispevkih in davkih 

občanov (Glasnik št. 9/68) se 12. toč- 
ka 19. člena spremeni in glasi: 

»Od dohodkov od opravljanja de- 
la državnim organom, delovnim in 
drugim organizacijam po pogodbi o 

delu po predpisih o delovnih raz- 
merjih, po stopnji 20 odstotkov.« 

2. člen 
Ta odlok velja z dnevom objave 

v Glasniku. 

Številka: 422-1/65-1. 
Datum: 26. aprila 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Koleno I. r. 

MESTNI SVET 
54 

POPRAVEK 
V sklepu o imenovanju upravne- 

ga odbora Sklada za komunalne in- 
vesticije mestnega pomena v Ljub- 
ljani (Glasnik, št. 16/67) se priimek 
Slainer pravilno glasi Strainer. 

Iz uredništva »Glasnika« 
Datum: 10. 5. 1968 

VABILO 

NA 17. SEJO OBČINSKEGA ZBORA IN ZBORA DELOVNIH SKUPNO- 
STI SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA-VIC-RUDNIK 

Na podlagi 121. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik 

sklicujem 

17. sejo občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti skupščine občine 
Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo 

v četrtek. 23. maja 1968 s pričetkom ob 7. uri zjutraj 
v sejni dvorani skupščine občine, Ljubljana, Trg MDB 7/1. 

Predlagam naslednji DNEVNI RED: 
1. Poročilo o izvršitvi proračuna občine za leto 1967 in predlog odloka 

o zaključnem računu proračuna občine za leto 1967; 

2. Poročilo in predlog odločbe o zaključnem računu posebnega računa 
za zatiranje živalskih kužnih bolezni, prispevka za uporabo mestnega 
zemljišča in posebnega računa za ceste za leto 1967; 

3. Poročilo in predlog sklepa o potrditvi letnega zaključnega računa 
prispevkov in davkov za leto 1967; 

4. Poslovno poročilo komunalnega sklada, realizacije finančnega načrta 
za leto 1967 in finančni program za leto 1968: 

5. Poročilo o poslovanju sklada za negospodarske investicije za 1. 19^ 
in finančni načrt za leto 1968; 

6. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi najnižjih osebnih 
dohodkov delavcev, zaposlenih pri zasebnih delodajalcih; 

7. Poročilo o poslovanju gospodarskih organizacij ob skrajševanju de- 
lovnega časa in predlog sklepa o uvedbi 42-urnega delovnega tedna 
v nekaterih delovnih organizacijah; 

8. Predlog odloka o določitvi območij, na katerih je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor; 

9. Potrditev letnih načrtov gospodarjenja z lovišči za lovsko leto 
1968/69; 

10. Razrešitve in imenovanja; 

11. Vprašanja odbornikov. 

Morebitni izostanek s seje sporočite skupščinski pisarni SOb (tel. 22-454). 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

VSEBINA 
Vabilo na 13. redno sejo mestnega 
sveta Ljubljana 

130 Sklep o javni razgrnitvi načrtov ob- 
čine Grosuplje 

131 Odlok o zaključnem računu proraču- 
na za leto 1967 občine Hrastnik 

132 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o upravnih taksah občine 
Hrastnik 

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

134 Odlok o premijah za kravje mleko 
za leto 1968 občine Ljubljana-Center 

135 Popravek odloka o splošnem razpo- 
redu poslovnih prostorov v zaščitnem 
območju Stare Ljubljane občine Ljub- 
ljana-Center 

136 Odlok o dopolnitvi odloka o stopnjah 

prispevkov in davkov občine Ljublja- 
na-Moste-Polje 

137 Popravek odloka o štipendijah občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

138 Odlok o priznavalninah občine Lj ub- 
ij ana-Siška 

139 Sklep o prenosu ustanoviteljskih pra- 
vic za Zavod za spomeniško varstvo 
Ljubljana na Mestni svet Ljubljana 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

140 Odlok o spremembi odloka o uprav- 
nih taksah v občini Zagorje ob Savi 

141 Odlok o dopolnitvi odloka o obvez- 
nem odlaganju in odvozu smeti ter 
odpadkov in o uporabi javnih odla- 
gališč občine Zagorje ob Savi 

142 Odlok o kategoriji cest IV. reda v 

občini Zagorje ob Savi 
143 Odlok o spremembi odloka o prispev- 

, kih in davkih občanov občine Zagorje 
ob Savi 

54 Popravek sklepa o Imenovanju uprav- 
nega odbora Sklada za komunalne 
Investicije 


