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Na podlagi 3. točke odloka o pre- 
niijah za kravje mleko v letu 1968 
(Ur. list SRS, št. 10/68) in odloka o 
Premijah za kravje mleko v letu 
1968 (Ur. list SFRJ, št. 54/67) ter v 
zvezi z 92. členom statuta občine 
Grosuplje, je Skupščina občine Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 22. 
maja 1968, sprejela 

ODLOK 
o premiji za kravje mleko v letu 1968 

1. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

izvajajo in prodajajo sveže kravje 
mleko, se bo izplačevala iz občinske- 
ga proračuna premija, za mleko, ki 
ga prodajajo naravnost potrošnikom 
la območju občine Grosuplje. 

2. člen 
Od 1. januarja do 31. decembra 

1968 se bo premija izplačevala v vi- 
šini 0,10 dinarjev za en liter kravje- 
ga mleka. 

3. člen 
Premija po tem odloku se bo 

obračunavala in priznavala ob po- 
bojih in na način, določen z zvezni- 
mi in republiškimi predpisi ter s 
tem odlokom. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

P0 objavi v Glasniku. 

Številka: 320-15/68-1/1 
Datum; 22. maja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlirs, 1. r. 

V 149 
Na podlagi 63. in 64. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
^ružbeno-političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ, št. 31/64), 65. in 66. člena 
Zakona o financiranju družbeno po- 
mičnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 

list SRS, št. 36/64) ter 90. in 92. čle- 
113 statuta občine Grosuplje, je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
^upnosti, dne 22. maja 1968, spre- 
jela 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna 
občine Grosuplje za leto 1967 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Grosuplje za 
leto 1967, ki obsega: 

I. Zaključni račun proračuna ob- 
čine Grosuplje 

din 
— dohodki za razpored 7.774.310,05 
— razporejeni dohodki 7.669.292,90 
— presežek dohodkov nad 

razporejenimi dohodki 105.017,15 
IT. Zaključni račun rezervnega 

sklada občine Grosuplje 
din 

— dohodki 430.913,74 
— izdatki   
— presežek dohodkov 

nad izdatki 430.913,74 

2. člen 
Presežek dohodkov nad razpore- 

jenimi dohodki proračuna občine 
Grosuplje za leto 1967 v znesku 
105.017,15 din se prenese kot doho- 
dek proračuna občine Grosuplje za 
leto 1968. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

rezervnega sklada občine Grosuplje 
za leto 1967 v znesku 430.913,74 din 
se prenese kot dohodek tega sklada 
za leto 1968. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 400-24/68-1/1 
Datum: 22. maja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, I. r. 

ZAKLJUČNI RAČUN 
o izvršitvi proračuna občine Grosuplje za leto 1967 

Dohodki Predvideno Doseženo Izdatki Predvideno Doseženo 
1 Vrsta — Prispevki 

1.248.368,00 4.126.421,68 
2 Vrsta — Davki 

1.552.432,00 1.663.310,71 
3 Vrsta — Takse 

232.000,00 226.198,09 
4 Vrsta — Doh. po posl. 

zvez. predp. —   
6 Vrsta — Drugi doh. 

340.000,00 308.975,66 
7 Vrsta — Dop. sred. 

1.097,000,00 1.097.000,00 
8 Vrsta — Prenes. sr. 

350.000,00 352.405,91 

Vsega razporej. doh. 
7.819.800,00 7.774.310,05 

01 Gl. nam. — Dej. Izob. 
in vzg. 2.265.740,00 2.264.148,00 

02 Gl. nam. — Kult. prosv. 
dejavnost 145.500,00 

03 Gl. nam. — Soc. 
skrbstvo 605.800,00 

04 Gl. nam. — Zdrav, 
varstvo 227.100,00 

05 Gl. nam. — Kom. 
dej. 380.600,00 

06 Gl. nam. — Delo dr. 
organov 2.021,730,00 

11 Gl. nam. — Dej. 
KS 109.000,00 

12 Gl. nam. — Dej. dr. 
organiž. 180.140,00 

13 Gl. nam. — Negosp. 
invest. 1.328.390,00 

14 Gl. nam. — Gosp. 
pos. 419.300,00 

15 Gl. nam. — Vlag. v 
sklad 90.643,00 

17 Gl. nam, — Gosp. 
invest. 36.870,00 

18 Gl, nam. — Nerazp, 
doh, 8,987,00 

Skupaj izvr, 
izdatki 7,819.800,00 

Presež. doh. nad 
izdatki — 

Vsega razp. 
izd, 7,819,800,00 

219.733,45 

605.447,55 

226.540,43 

334.037,80 

2.004.236,08 

109,000,00 
pol. 

179,971,52 

1.290.531.04 

415,629,88 
rez. 

73,587,08 

27,481,72 

8.948,27 

7,669,292,90 

105,017,15 

7.774.310.05 

OBČINA 

LJUBLJANA. 

-BEŽIGRAD 
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Na podlagi 2. člena temeljnega 

zakona o prispevku od sredstev skup- 
ne porabe (Ur. list SFRJ, št. 54/67) 
1., 2. in 3. člena zakona o prispev- 

ku od sredstev skupne porabe (Ur. 
list SRS, št. 5/68) in 114, člena statu- 
ta občine Ljubljana-Bežigrad (Glas- 
nik št. 20/65) je Skupščina občine 
Ljubljana-Bežigrad na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 6. junija 1968, sprejela 

ODLOK 
o prispevku od sredstev skupne 

porabe 
1. člen 

Prispevek od sredstev skupne po- 
rabe, ki jih delovne in druge orga- 

nizacije ter državni organi uporab-; 
ijajo v skladu z veljavnimi predpisi 
in svojimi splošnimi akti, se plačuje 
ob pogojih in po stopnjah, ki so do- 
ločene s temeljnim in republiškim 
zakonom o prispevku od sredstev 
skupne porabe. 

2, člen 
Poleg oprostitev po temeljnem 

zakonu ne plačujejo prispevka zave- 
zanci od sredstev, ki jih uporabijo 
na območju občine Ljubljana-Beži- 
grad v tele namene: 

— za skupna vlaganja v komu- 
nalne objekte splošne rabe; 

— za skupna investicijska vlaga- 
nja za gradnjo in obnovo objektov 
za šolstvo in otroško varstvo 

— za dotacije družbeno politič- 
nim organizacijam in društvom. 

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

I 
3. člen 

. Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968 dalje. 

Številka: 023-18/68-5. 
Datum: 6. junija 1968 

Predsednik ■ 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Karel Kušar., 1. r. 

151 
Na podlagi 114. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad in 63. in 64. 
člena temeljnega zakona o financira- 
nju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. list SFRJ, št. 31/64) je Skupšči- 
na občine Ljubljana-Bežigrad na se- 
ji občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 6. junija 
1968, sprejela 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU 

PROP.ACUNA OBČINE 
LJUBLJANA-BEŽIGRAD 

ZA LETO 1967 \ 
1. člen 

Potrdi se zaključni račun o izvr- 
šitvi proračuna občine Ljubljana- 
Bežigrad za leto 1967 in zaključni 
račun rezervnega sklada. 

I 
2. člen 

V 1, členu tega odloka navedeni 
zaključni računi so sestavni del te- 
ga odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki za leto 1967 so znašali: 
I. Občinski proračun 
DOHODKI 26,854.179 
IZDATKI: 23.831,761 
Presežki dohodkov nad 

izdatki 3.022.409 



e GLASNIK 

II. Občinski rezervni sklad 
DOHODKI: 766.605 
IZDATKI: — 
Presežek dohodkov nad 

izdatki 766.605 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po zaključnem računu proračuna 
občine se prenese v znesku 1.522.409 
v proračunske dohodke občine Lj.- 
Bežigrad za leto 1968, v znesku 
1,500.000 N-din pa se vodi kot vezan 
depozit pri Kreditni banki Ljublja- 
na. 

Presežek dohodkov nad izdatki 
rezervnega sklada občine Ljubljana- 
Bežigrad v znesku 766.605 N-din se 
prenese v leto 1968. 

5. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 

1968. 

Glavni 
namen Razporeditev dohodkov 

Številka: 400-10/1968-2. 
Datum: 6. junija 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Karel Kušar., 1. r. 

ZAKLJUČNI RAČUN O IZVRŠITVI PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA-BEŽIGRAD ZA LETO 1967 

Vrsta Dohodki Dosežena Glavni 
namen Razporeditev dohodkov Porabljeno 

1 Prispevki 

2 Davki 
3 Takse 

5 Dob. po pos. 
zvez. pred. 

16,576.790 

7,828.404 
789.124 

6 Doh. organov 57.411 

1,602.441 
8 Prenesena 
sredstva 

SKUPAJ 26,854.170 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
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Na podlagi 110. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Center v smislu 63., 
64. in 99. člena temeljnega zakona o 
financiranju družbeno-političnih 
skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64, 28/ 
66, 1/67, 54/67), je Skupščina občine 
Ljubljana-Center na 91. skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 31. junija 1968, spre- 
jela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa 
proračuna skupščine občine 

Ljubljana-Center 
»i leto 1967 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Ljubljana- 
Center za leto 1967, katerega sestav- 
ni del je tudi zaključni račun re- 
zervnega sklada г)гога'""пч 

01 Dejavnost šol 5,402.467 
02 Znanstvena in kulturno- 

prosvetna dejavnost 241.334 
03 Socialno skrbstvo 1,657.946 
04 Zdravstveno varstvo 709.165 
05 Komunalna dejavnost 886.972 
06 Delo državnih organov 2,032.200 
08 Financiranje skupnih mest- 

nih zadev 5,034.668 
11 Dejavnost krajevnih 

skupnosti 320.000 
12 Dejavnost družbeno-politič- 

nih organizacij in društev 922.352 
13 Negospodarske investicije 5,080.156 
14 Gospodarski posegi 1,353.723 
15 Vlaganje v rezervni sklad 154.386 
17 Gospodarske investicije 31.292 
18 Tekoča proračunska rezerva 5.100 

23,831.761 
Presežek dohodkov nad 
izdatki 3,022.409 
SKUPAJ 26,854.170 

PREGLED IN RAZPOREDITEV DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA-CENTER ZA LETO 1967 

Vrsta Dohodki Plan Doseženo 
1 Prispevki 20.194.400 20.926.282 

2 Davki 32.020.400 31.992.464 
3 Takse 8.210.000 7.847.269 
5 Dohodki po posebnih zveznih predpisih 1.800.000 1.743.137 
6 Dohodki organov in razni drugi dohodki 421.000 90.920 
8 Prenesena sredstva 975.000 974.778 

SKUPAJ 63.920.800 63.574850 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Plan 

Dejavnost izobraževanja in vzgoje 12.171.500 
Znanstvena in kulturno prosvetna dejav. 1.054.650 
Socialno skrbstvo 4.423.700 
Zdravstveno varstvo 655.930 
Komunalna dejavnost 2.112.700 
Delo državnih organov 3.923.100 
Financiranje mestnega sveta 32.725.000 
Dejavnost krajevnih skupnosti 513.700 
Dejavnost družbeno pol, organ, in društev 535.800 
Negospodarske investicije 3.947.600 
Gospodarski posegi 520.000 
Vlaganje v rezervni sklad 380.000 
Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 177.700 
Gospodarske investicije 600.000 
Nerazporejeni dohodki 124.420 
SKUPAJ 63.920.800 
Presežek dohodkov nad izdatki 

Doseženo 

12.171.525 
1.034.208 
4.423.700 

595.396 
2.036.245 
3.857.475 

32.331.344 
513.700 
592.382 

3.817.562 
461.775 
399.387 
177.692 
543.571 

58.835 
63.014.797 

560.053 

2. člen 
Doseženi dohodki in izdatki po 

zaključnem računu za leto 1967 so 
znašali: 

I. Po proračunu 
Dohodki 63.574.850 
Izdatki 63.014.797 
Presežek dohodkov nad 

izdatki 560.053 

II. Rezervni sklad proračuna 
Dohodki 4.169.638 
Izdatki — 
Presežek dohodkov nad 

izdatki 4.169.638 
3. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki 
po zaključnem računu proračuna v 
znesku 560.053 din se prenese kot 
dohodek proračuna občine Ljublja- 
na-Center za leto 1968. 

4. člen 
Sredstva rezervnega sklada v 

znesku 4.169.638 din se prenesejo v 
rezervni sklad proračuna za leto 1968. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 

Številka: 400-07/68. 
Datum: 3. junija 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik., 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 
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Na podlagi 107. in 175. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
je skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik, na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 3. ju- 
nija 1968, sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 

»Nagrade Osvobodilne fronte« 
Odlok o ustanovitvi »Nagrade 

Osvobodilne fronte« (Glasnik, št. 
18-145/66 in št. 23-137/67) se spre- 
meni tako, da se v prečiščenem bese- 
dilu glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi 

»Nagrade Osvobodilne fronte-« 

1. člen 
Ustanovi se »Nagrada »Osvobo- 

dilne fronte«, ki jo bo skupščina 
občine podelila vsako leto na daji 
27. aprila, v počastitev dneva usta- 
novitve OF. 

2. člen 
»Nagrada Osvobodilne fronte« se 

podeli za najSoljša literarna, spo- 
minska, publicistična in zgodovinska 
dela, predvsem o vlogi in pomenu 
Osvobodilne fronte med narodno- 
osvobodilno borbo in ljudsko revo- 
lucijo, njeni predzgodovini in nje- 
nem nadaljnjem razvoju v Sociali- 
stični zvezi delovnega ljudstva. 

3. člen 
Sredstva za nagrade Osvobodilne 

fronte določi skupščina občine vsa- 
ko leto v proračunu občine. 

4. člen 
Višino nagrad določi skupščina 

občine vsako leto posebej s sklepom. 

5. člen 
O nagradah odloča žirija, ki jo 

sestavljajo predsednik in štirje čla- 
ni.- 

Predsednika in člane žirije ime- 
nuje skupščina občine vsako leto. 

Žirija si predpiše poslovnik o po- 
deljevanju »Nagrad Osvobodilne 
fronte«, s katerim določi organiza- 
cijo in način dela. 

6. člen 
Razpis »Nagrade Osvobodilne 

fronte« objavi žirija v dnevnem ča- 

sopisju vsako leto najkasneje do 
15. junija 

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

lok, preneha veljati odlok o ustano- 
vitvi »Nagrade Osvobodilne fronte«! 
sprejet na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 27. 
aprila 1966 (Glasnik, št. 18-145/66) in 
odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o ustanovitvi »Nagrade Osvo- 
bodilne fronte«, sprejet na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 1. junija 1967 (Glas- 
nik, št. 23-137/67). 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
St: 113-3/66 
Datum: 3. junija 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

154 
Na podlagi 11. člena zakona o 

urbanističnem planiranju (Uradni 1. 
SRS, št. 16/67) je svet za urbanizem 
in gradbene zadeve na seji dne, 4. 
junija 1968, sprejel 

SKLEP 
Osnutek zazidalnega načrta ob- 

močja RS 103-2 — Vinterca, ki ga je 
pod št. 841/67 izdelal Ljubljanski ur- 
banistični zavod v februarju 1967, se 
javno razgrne za dobo enega meseca 
v veži stavbe občinske skupščine^ 
Ljubljana, trg MDB št.7. 

Številka: 350-010/65. 
Datum: 4. junija 1968. 

Predsednik 
sveta za urbanizem 
in gradbene zadeve 

ing. Marjan Kolarič, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 
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Na podlagi 81. in 120. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi in 3. čle- 
na temeljnega zakona o prekrških 
(Ur. 1. SFRJ, št. 26-469/65) je skup; 
ščina občine Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 27. maja 1698, spre- 
jela 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju prebi- 

valstva v občini Zagorje ob Savi 



glasnik 
87 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

la tuberkuloze v občini Zagorje ob 
°avi bo izvedeno obvezno fluorogra- 
firanje vseh prebivalcev v občini 
Zagorje ob Savi, ki so rojeni leta 1944 in prej. 

2. člen 
Fluorografiranje je za občane 

brezplačno. 
3. člen 

Fluorografiranje bo izvedeno v 
Jasu od 28. junija 1968 do 6. julija 
1968. 

4. člen 
Po opravljenem fluorografiranju 

Se morajo na individualno vabilo 
Pristojnega upravnega organa za 
zđravstvo ali pooblaščenega zdrav- 
stvenega zavoda javiti na kontrolni 
Pregled vse vabljene osebe. 

5. člen 
Svet za zdravstvo in socialno 

skrbstvo občinske skupščine Zagor- 
je ob Savi je pooblaščen, da^ izvede 
ukrepe v zvezi s tem odlokom. 

6. člen 
Z denarno kaznijo od 10 do 100 

dinarjev se kaznuje, kdor se ne 
udeleži fluorografiranja ali kontrol- 
nega pregleda, ali ki ovira izvršitev 
tega odloka ali na njegovi podlagi 
izdane predpise in ukrepe. 

7. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v Glasniku. 

St: 513-1/62-1 
Datum: 27. maja 1968 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

RAZPIS 

Skupščina občine Ljubljana-Siška 
na podlagi člena 43 temeljnega za- 
kona o sodiščih splošne pristojnosti 
(Ur. 1. SFRJ, št. 7/65) in 13. člena 
v zvezi s členom 24/4 in 35 repub- 
liškega zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti (Ur. 1. SRS, št. 20/65), v 
soglasju s skupščino občine Ljublja- 
na-Bežigrad in Ljubljana Vič-Rud- 
nik 

razpisuje 
dve prosti sodniški mesti pri občin- 

skem sodišču II. v Ljubljani 

Kandidati, ki izpolnjujejo sploS- 
ne in posebne zakonite pogoje za 
sodnika, naj se priglasijo v roku 30 
dni po objavi tega razpisa poobla- 
ščeni razpisni komisiji pri skupščini 
občine Ljubljana-Siška, Trg preko- 
morskih brigad 1. 

St.; 1/2-7-2/68 

Datum: 5., junija 1968 

SKUPŠČINA OBČINE 

ljubljana-SiSka 

MESTNI SVET 

63 
Na podlagi 3. in 8. člena temelj- 

zakona o prekrških (Ur. list 
št. 26/65 in 15/67) ter 47. in 

člena statuta mesta Ljubljane 
glasnik, št. 38/64) je Mestni svet na 

redni seji, dne 4. junija 1968, sPrejel 

ODLOK 
? spremembah in dopolnitvah odlo- 

a o ureditvi in načinu izobešanja 
zastav v Ljubljani 

1. člen 
, V odloku o ureditvi in načinu iz- 
bešanja zastav v Ljubljani (Glas- 

,l's> št. 27/65) se 1. člen spremeni in 
"Spolni tako, da se glasi: delovne 
J1 druge organizacije, stanovanjska 
Podjetja, lastniki oziroma upravite- 
li zgradb in hišniki na območju me- 

s 
a Ljubljane so dolžni skrbeti, da 

. pa dan državnih, republiških in 
rajevnih praznikov, ob posebnih 

Prilikah pa tudi na splošen poziv 
pristojnega organa, izobešene držav- 

® in republiške zastave na poslov- 
ћ in stanovanjskih stavbah. 

2. člen 
10- člen se spremeni tako, da se 

»lasi: 
j zastave je treba izobesiti na ve- 
tak .Pre^ praznikom, odstraniti pa 
ko '• паЈР02;пеЈе Pa v roku 24 ur, 
bil ^116 razlog, zaradi katerega so 
str6 l20'38®6116- Hkrati je treba od- (jr aniti morebitne transparente in u8e priložnostne okraske. 

3. člen 
gja^5- člen se spremeni tako, da se 

,jj 2 denarno kaznijo od 100 do 1000 
ali ri6 ка2ПиЈе za Prekršek delovna r^Sa organizacija oziroma sta- 

anjsko podjetje: 
lih ne P08^^'' ^ 50 ob držav- ђц' rePubliskih ali krajevnih praz- 
obe* posebnih prilikah iz- 
Stawene državne in republiške za- e d- in 10. člen). 

2. če ne uredi vtična mesta (kon- 
zole) za izobešanje zastav na način, 
kot je predpisan v tem odloku. 

Z denarno kaznijo do 100 din se 
kaznuje za prekršek pod točko 1. in 
2. tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

i - 
4. člen 

Namesto 15. člena se vstavi nov 
člen, ki se glasi: 

z denarno kaznijo do 100 din se 
kaznuje posameznik: 

1. če ne izobesi zastave v času 
in na način, kot je predpisan v tem 
odloku; 

2. če ne uredi vtična mesta (kon- 
zole) za izobešanje zastav na način, 
kot je predpisan v tem odloku. 

5. člen 
Novi 16. člen se glasi: 
izobešanje neustreznih zastav, ne- 

pravočasna odstranitev ter izobeša- 
nje zastav tujih držav brez poziva 
pristojnega organa se kaznujejo po 
zakonu o prekrških zoper javni red 
in mir (Ur. 1. LRS, št. 38/59). 

6. člen 
Novi 17. člen se glasi: 
denarno kazen za prekrške iz 

člena 15. v znesku din 20 lahko iz- 
terjajo takoj delavci milice in pri- 
stojni inšpektorji. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-063/68 
Datum: 4. junija 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah sklepa 
o nagradah odbornikov skupščin 
občin, ki opravljajo posebne naloge 
in dolžnosti člana mestnega sveta in 
tajnika mestnega sveta Ljubljana. 

1. 
V sklepu o nagradah odbornikov 

skupščin občin, ki opravljajo poseb- 
ne naloge in dolžnosti člana mest- 
nega sveta in tajnika mestnega sve- 
ta (Glasnik, št. 1/67 in 17/67) se za 
dosedanjo točko 2. doda nova točka, 
ki se glasi: 

»Mesečno povračilo za kritje ma- 
terialnih stroškov pri opravljanju 
funkcije znaša: 
— za predsednika MS 700 din 
— za podpredsednika MS ,500 din 
— za tajnika MS 300 din 

2. 
V 6. in 7. točki se besede »stalna 

mesečna nagrada« in »mesečna na- 
grada« nadomestijo z besedami »me- 
sečno povračilo za kritje materialnih 
stroškov«. 

V 10. točki se za besedama »me- 
sečne nagrade« vstavijo še besede: 
»povračilo za kritje materialnih 
stroškov« ... 

4. 
Ta sklep začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku, uporablja 
pa se od 1. januarja 19T58. 

St: 010-064/68 
Datum: 4. junija 1968 

Predsednik mestnega sveta 
.. Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

64 
Na podlagi 47., 50. in 57. člena 

statuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet 'na 14. redni 
seji, dne 4. junija 1968, sprejel 

65 
Na podlagi točke f) 3. člena zako- 

na o mestih, ki so razdeljena na ob- 
čine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 

2. člena odloka o načinu in pristoj- 
nosti določanja cen obrtnih storitev 
in izdelkov (Glasnik, št. 26/66) ter 
27. in 47. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik, št. 38/64) je Mestni 
svet Ljubljana na 14. redni seji, dne 
4. junija 1968, sprejel 

SKLEP 
o soglasju na nove cene dimnikar- 

skih storitev v Ljubljani 

l- 
Dimnikarskim delovnim organiza- 

cijam, ki opravljajo dimnikarsko 
službo v Ljubljani se daje soglasje 
na nove cene njihovih storitev, ki so 
določene v »ceniku za dimnikarske 
storitve na območju mesta Ljublja- 
ne«. Cenik je sestavni del tega skle- 
pa. 

2. 

Cene iz cenika so dimnikarske 
delovne organizacije ali dimnikarji 
upravičeni zaračunavati le v pri- 
meru, če je storitev bila dejansko 
opravljena. 

3. 

Dimnikarska delovna orgarVzaci- 
ja ali dimnikar je dolžan izdati upo- 
rabniku dimnikarskih storitev potr- 
dilo o vplačanem znesku za oprav- 
ljeno storitev. 

N. 
4. 

Za dimnikarske storitve, ki niso 
zajete v ceniku (dimnikarske storit- 
ve za industrijo in ostala dela po 
naročilu) zaračunavajo dimnikarske 
delovne organizacije cene, ki se ob- 
likujejo na podlagi kalkulativne re- 
žijske ure in v sporazumu z upo- 
rabniki storitev ob upoštevanju po- 
sebnih delovnih pogojev. 
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5. 

Za kontrolne preglede, ki. jih 
opravljajo po odloku o rokih čišče- 
nja in pregledovanja " kurilnih na- 
prav in dimnih vodov na območju 

.Ljubljane (Glasnik, št. 16/67), smejo 
dimnikarske delovne organizacija 
zaračunavati 50 odstotkov od cene 
iz cenika. 

6. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku 

St.; 010-062/68 
Datum: 4. junija 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

148 Odlok o premiji za kravje mleko ob- 
čine Grosuplje 

149 Odlok o zaključnem računu prora- 
čuna za leto 1967 občine Grosuplje 

150 Odlok o prispevku od sredstev skup- 
ne porabe občine Ljubljana-Bežlgrad 

151 Odlok o zaključnem računu proraču- 
na za leto 1967 občine Ljubljana-Be- 
žigrad 

152 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna za leto 1967 občine Ljub- 
ijana-Center 

153 Odlok o spremembi odloka o usta- 
novitvi »Nagrade osvobodilne fronte« 
občine Ljubljana-Vič-Rudnlk 

154 Sklep o javni razgrnitvi osnutka za- 

zidalnega načrta območja RS 103-' 
Vlnterca občine Ljubljana-Vlč-Rudni" 

155 Odlok o obveznem fluoro^rafiranj11 

prebivalstva v občini Zagorje ob Sa^ 
Razpis dveh prostih sodniških 
pri občinskem sodišču II v Ljublja1^ 

63 Odlok o spremembah in dopolnitva® 
odloka p ureditvi in načinu Izobeša' 
nja zastav v Ljubljani 

64 Sklep o spremembah in dopolnitva® 
sklepa o nagradah odbornikov skup* 
ščin občin, ki opravljajo posebne n3' 
loge in dolžnosti člana mestnega sveta 
in tajnika mestnega sveta Ljubljana 

65 Sklep o soglasju na nove cene din1' 
nikarsklh storitev v Ljubljani 

Zap. 
št. Vrsta storitve 

CENIK 
za dimnikarske storitve na območju mesta Ljubljane 

Vrsta storitve - Cena st. 
ClSCENJE dimnikov 

1. Plezalnih v zasebnih gospodinjstvih 
a) do vključno četrte etaže 2,40 
b) do šeste etaže 3,20 

2. Plezalnih v zavodih, gostiščih, menzah, pekarnah, 
slaščičarnah in centralnih kurilnih naprav: 
a) do vključno četrte etaže 4,40 
b) od četrte etaže do šeste 4,80 

3. Neplezalnih (ozkih) dimnikov v zasebnih gospodinjstvih 
a) do vključno tretje etaže 1,30 
b) do vključno šest etaž 1,20 
c) nad šest etaž 1,10 

•• č) Shunt dimnika 1,20 
d) priključkov na Shunt dimnik 1,40 
e) od etažnih kotlov za centralno kurjavo 

v največ dvostanovanjski zgradbi 2,40 

4. Dimnikov kurilnih naprav v zavodih, gostiščih, menzah, 
pekarnah, slaščičarnah in od centralnih naprav 
a) do šest etaž 3,20 
b) nad šest etaž 4,00 

5. Štedilnikov 
a) z eno pečico in kotličem 1,20 
b) z dvema pečicama in kotličem ali prenos, štedil 2,20 

6. Štedilnikov v zavodih, gostiščih, menzah in podobno 
a) malih štedilnikov 
b) srednjih štedilnikov 
c) velikih štedilnikov 

7. Peči 
a) malih do 2 m2 ogrevne površine in do 1 m cevi 
b) velikih nad 2 m2 ogrevne površine in do 1 m cevi 

8. Kanalov od centralnih kurilnih naprav pekovskih 
in slaščičarskih peči in podobno 
a) plezalnih do 4 m dolžine 

za vsak nadaljnji meter 
b) neplezalnih do 4 m dolžine 

za vsak nadaljnji meter 
c) dimovodi v zasebnih gospodinjstvih od metra 

Cena 

3,60 
4,50 
5,30 

2,10 
2,50 

3,20 
0,60 . 
2,30 i 
0,25 9 
0,20 

9. Centralnih kurilnih naprav: 
a) do 8 m2 ogrevne površine 4,80 
b) do 15 m2 ogrevne površine 5,30 
c) do 20 m2 ogrevne površine 6,00 

Na področju mesta se kilometrina za dimnikarske storitve ne sme 
zaračunavati. 

VSEBINA 

»j t- 


