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GROSUPLJE 
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Na podlagi 1. in 4. člena uredbe 

o območjih, na katerih je dovoljeno 
gojiti ribez in zeleni bor (Ur. list 
SRS št. 30-243/67), 1. odstavka 15. 
člena zakona o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Ur. list SRS 
Št. 36-3G7/65) ter 92. člena statuta ob- 
čine Grosuplje je skupščina občine 
Grosuplje na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 19. 
junija 1968 sprejela 

ODLOK 
o območjih, na katerih je dovoljeno 
gojiti rib^z in zeleni bor v občini 

Grosuplje 
1. člen 

Na območju občine Grosuplje je 
dovoljeno gojiti ribez v vseh kata- 
strskih občinah, razen v pasu 1 km 
xJ upravne meje občine Trebnje in 
Novo mesto v k. o. Male dbleC Pod- 
boršt, Radohova vas, Bukovica, Dob, 
Valična vas. Višnje in Zagradec ter 
v razdalji 2 km od pare. št. 842/6 in 
838/2 v k. o. Krka, kjer je 1 ha ze- 
lenega bora. 

2. člen 
Zračna razdalja med rastlinami 

ribeza (ribez spo) in rastlinami zele- 
nega bora (Pinus strobus) mora biti 
najmanj 2 km. 

3. člen 
Rastline zelenega bora, ki so oku- 

žene z ribezovo rjo (mehurjevko) in so na območju, ki je določeno le za 
saditev ribeza, je treba posekati, 
preveša je treba obeliti, lubje, veje 
in sadike pa sežgati na kraju, kjer 
je bila okužba ugotovljena. 

Rastline ribeza, ki so okužene z 
ribezovo rjo in so na območju, ki je 
določeno le za zasaditev zelenega 
bora. je treba sežgati na kraju, kjer 
3® bila okužba ugotovljena. 

4. člen 
Rastline ribeza se mora redno 

škropiti z enim izmed učinkovitih 
kemičnih sredstev. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 321-12/68-1/1 
Saturn: 19. junija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahiin 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 
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Na podlagi 3. člena statuta obči- 
Hrastnik je skupščina občine 

■"fastnik na slavnostni seji ob priliki 

praznovanja občinskega praznika, 2. 
julija 1968, sprejela 

ODLOK 
o podeljevanju priznanja 

»ZASLUŽNEMU OBČANU«. 
1. člen 

Za izredna prizadevanja In uspe- 
he občanov na posameznih področjih 
družbenega življenja v občini lahko 
občinska skupščina podeli takim 
priznanja »ZASLUŽNEMU OBČA- 
NU«. 

Delovnim ter družbeno-političnim 
organizacijam in društvom pa se 
plakete iz 1. odstavka tega člena po- 
deljujejo brez napisa »ZASLUŽNE- 
MU OBČANU«. 

2. člen 
Priznanje »ZASLUŽNEMU OB- 

ČANU« se pvdeli za posebne uspehe, 
ki so jih dosegli občani na področju; 

— gospodarstva, 
— družbenih služb, 
— družbeno-politične in društve- 

ne dejavjiosti. . 
3. člen 

Priznanja se' podeljujejo za iz- 
redne dosevke, in sdcer v obliki zla- 
te,- srebrne in bronaste medalje. 

Ob posebnih priložnostih pa lah- 
ko občinska skupščina podeli posa- 
meznikom, delovnim ter družbeno- 
političnim organizacijam, društvom 
in raznim delegacijam primerno ob- 
likovan steklen izdelek z vtisnjeno 
medaljo. 

4. člen 
Priznanja podeljuje občinska 

skupščina na predlog komisije za 
odlikovanja. 

5. člen 
S pravilnikom, ki ga sprejme ob- 

činska skupščina, se podrobneje do- 
ločijo kriteriji in oblike, v katerih 
se priznanja podeljujejo. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi. 
Številka 02-15/66-1 
Datum: 2. julija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babic 1. r. 
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Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Ur. list SFRJ št. 33/65), 
1. člena uredbe o prenehanju veljav- 
nosti omejitve ravni cen za sveže 
meso v prodaji na drobno (Ur. list 
SFRJ št. 11/68) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 15. 
junija 1968 sprejela 

ODREDBO 
o spremembah in dopolnitvah odred- 
be o najvišji ravni cen in o najviš- 
jih maržah v prometu ua drobno za 

določene živilske proizvode ter o 
najvišjih cenah za premog in drva 
za kurjavo v prodaji na drobno na 

območju občine Hrastnik. 
Odredba o najvišji ravni cen in 

o najvišjih maržah v prometu na 
drobno za določene živilske proizvo- 
de ter o najvišjih cenah za premog 
in drva za kurjavo v prodaji na 
drobno (Glasnik štev. 41/65, 18/66 in 
1/68) se spremeni tako, da se v pre- 
čiščenem besedilu glasi: 

ODREDBA 
o maloprodajnih cenah in maržah 
v prodaji na drobno za prehrambene 

proizvode. 
S to odredbo se določa: 
I. višina, do katere se lahko ob- 

likujejo maloprodajne cene za dolo- 
čene proizvode; 

II. višina marže v prodaji na 
drobno za nekatere prehrambene 
proizvode. 

I. 
Cene, v prodaji na drobno 

1. Cene v prodaji na drobno za 
prehrambene proizvode se lahko ob- 
likujejo do naslednjih zneskov; 
a) za moko: din/leg 
— moka B tip 1000 1,40 
— moka B tip 600 1,90 
— moka B tip 400 2,35 
— moka C tip 1000 1,30 
— moka C tip 600 1,70 
— moka C tip 400 2,15 

Za moko B tip 400 se prizna še 
stroške embalaže v povprečnem zne- 
sku 0,07 din za vrečko. 
b) za kruh: 
— iz, moke tipa 1000 1,40 
— iz moke tipa 600 1,65 
— iz moke tipa 400 2,00 
— iz moke tipa 1000 

parjen (domači) 1,50 
— iz moke tipa 400 

parjen (domači) 2,10 
c) za sladkor: 
— kristal 2,65 
— kocke 2,90 

Poleg tega se prizna stroške em- 
balaže v povprečnem znesku 0,07 din 
d) jedilno olje: din/l 
vrečka. 
— olje rinfuza 4,70 
— olje pakirano 11 5,00 
— olje pakirano 0,5 1 2,75 
e) za mleko; 
— liter 1,40 
— pol litra 0,70 

II. 
Marže 

Trgovske in druge delovne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 
živil na drđbno. lahko zaračunavajo 
maržo na nabavno ceno največ do: 
— riž 13 % 
— sol 10 ^ 
—jedilne maščobe 10 % 

III. 
Kršitve te odredbe se kaznujejo 

po zakonu o oblikovanju in družbe- 
ni kontroli (Ur. list SFRJ št. 12/67). 

IV. 
Z dnem uveljavitve te odredbe 

nehajo veljati določila odredbe o 
najvišji ravni cen in o najvišjih 
maržah v prometu na drobno ter 
spremembe te odredbe, objavljene 
v »Glasniku« štev. 41/65, 18/66 in 
1/68. 

V. 
Ta odredba začne veljati osmi 

dan po objavi. 
Številka: 38-1/62-1 
Datum: 15. junija 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babic 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 
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Na podlagi 167. člena statuta ob- 

čine Ljubljana Moste-Potje je skup- 
ščina občine Ljubljana Moste-Polje 
na slavnostni seji dne 6. julija 1968 
sprejela 

ODLOK 
o razglasitvi 27. aprila za praznik 

občine Ljubljana Moste-Polje 

1. člen 
27. april, kot dan, ko se je leta 

1941 začel na območju občine Ljub- 
ljana Moste-Polje odpor proti oku- 
patorju in je rajonski komite Ko- 
munistične partije Slovenije v Polju 
pri Ljubljani umaknil svoje člane v 
ilegalo, ter dan, ko je v letu 1942 
med Lipoglavom in Zadvorom na- 
stalo prvo osvobojeno ozemlje, kjer 
je dovoljevala gibanje le Osvobodil- 
na fronta, se razglasi za praznik ob- 
čine Ljubljana Moste-Polje. 

2. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v »Glasniku«. 
Številka: 62-1/68-2 
Datum: 6. julija 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Moste-Polje 
Polde Maček 1. r. 

162 
Na podlagi 63. in 64, člena temelj- 

nega zakona o financiranju družbe- 
no-političnih skupnosti (Uradni list 
SFRJ št. 31/64, 28/66, 1/67 in 54/67) 
in 167. člena statuta občine Ljublja- 
na Moste-Polje, je skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
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ahupnoeti dne 27. junija 19в8 spre- 
jela 

O D L. « K 

O zaključnem računu proračuna 
občine Ljubljana Moste-Polje 

za leto 1967 

1. člen 

Potrdi se zaključni račun o iz- 
vršitvi proračuna občine Ljubljana 
Moste-Polje za leto 1967, katerega 
sestavni del je tudi zaključni račun 
rezervnega sklada. 

2. člen 

Zaključni račun proračuna izka- 
zuje; 
dohodkov 22.872.428,65 din 
izdatkov 22.363.432,06 din 
presežek dohodkov 

nad izdatki 508.996,59 din 
Zaključni račun rezervnega skla- 

da izkazuje: 
dohodkov 642.214,42 din 

izdatkov 352.873,13 din 
presežek dohodkov 

nad izdatka 289.341,29 din 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

proračuna v znesku din 508.996,59 
se prenese kot dohodek proračuna 
občine Ljubljana Moste-Polje za 
leto 1968. 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

rezervnega sklada občine Ljubljana 
Moste-Polje v znesku din 289.341,29 
se prenese kot dohodek tega sklada 
za leto 1968. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 400-8/68-1 
Datum: 27,. junija 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Moste-Polje 
Polde Maček 1. r. 

PREGLED DOSEŽENIH DOHODKOV IN RAZPORED 
PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE 

DOHODKOV 

Vrsta 
doh. Dohodki 

1. Prispevki 

2. Davki 

3. 
в. 

8. 

Takse 
Dohodki orga- 
nov in razni 
drugi dohodki 

Prenesena 
sredstva 

Skupaj 

16.578.852,71 

5.305.540,04 

88.026,52 

146.419,63 

753.589,75 

St. 
glav. Razpored dohodkov 

namena 
Skupaj 

SKUPAJ: 

SKUPAJ: 

01 Dejavnost izobraževa- 
nja in vzgoje 

02 Znanstvena in kultur- 
no prosvetna dejavnost 

03 Socialno skrbstvo 
04 Zdravstveno varstvo 
05 Komunalna dejavnost 
06 Delo državnih organov, 2.346.318,40 
08 Financiranje skupnih 

mestnih potreb 1.987.093,70 
11 Dejavnost krajevnih 

skupnosti 
12 Dejavnost družbeno- 

političnih organizacij 
in društev 

13 Negospodarske investi- 
cije 

14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganje v rezervni 

sklad 
16 Proračunske obvezno- 

sti iz prej. let 
18 Nerazporejeni dohod- 

ki (tekoča proračunska 
rezerva) 233.453,42 

22.872.428,65 SKUPAJ 22.363.432,06 
Presežek doh. nad izd. 508,996,59 

22.872.428,65 SKUPAJ: 22.872.428,65 

6.395.717,76 

300.775,56 
2.172.581,01 

459.743,94 
765.060,55 

670.000,00 

670.700,00 

4.793.738,31 
1.287.061,53 

221.188,39 

59.999,49 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
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Na podlagi 2. člena temeljnega 

zakona o prispevku od sredstev 
skupne porabe (Ur. 1. SFRJ št. 54/67), 
1. in 3. člena zakona o prispevku od 
sredstev skupne porabe (Ur. 1. SRS 
žt. 5/68) in 110. člena statuta občine 
Ljubljana Center je skupščina obči- 
ne Ljubljana Center na 92. seji ob- 
činskega zbora in zbora delovne 
skupnosti dne 13. junija 1968 spreje- 
la 

ODLOK 
i oprostitvi plačila prispevka 
od sredstev skupne porabe 
v občini Ljubljana Center 

1. člen 
Delovne in druge organizacije 

ter državni organi v občini Ljublja- 
na Center, ki so po zakonu o pri- 
spevku od sredstev skupne porabe 
(Ur. 1. SRS št. 5/68) dolžni plačevati 
prispevek od sredstev skupne pora- 
be, so poleg oprostitev po temelj- 
nem zakonu o prispevku od sred- 
stev skupne porabe (Ur. 1. SFRJ št. 
54/67) oproščeni plačila tega prispev- 
ka tudi za sredstva skupne porabe, 
uporabljena za: 

— gradnjo nove ljubljanske bol- 
nišnice, 

— gradnjo onkološkega instituta 
in 

— gradnjo ter investicijsko vzdr- 
ževanje vzgojno varstvenih in šol- 
skih objektov, ki so predvidene s 
programom skupščine občine Ljub- 
ljana Center. 

2. člen 
Sredstva, vplačana po 1. členu 

tega odloka, se ne vštevajo v skupno 

uporabljena sredstva po 2. odstavku 
2. člena republiškega zakona o pri- 
spevku od sredstev skupne porabe 
(Ur. 1. SRS St. 5/68). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

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

Številka: 420-013/68 
Datum: 13. 6. 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana Center 

Andrej Levičnik 1. r. 

■ . 4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 1/1-426-3/68 
Datum: 18. aprila 1968 

Predsedrak skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 
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POPRAVEK 
odloka o potrditvi zaključnega ra- 
čuna proračuna skupščine občine 

Ljubljana Center za leto 1967 
V odloku o potrditvi zaključnega 

računa proračuna skupščine občine 
Ljubljana Center za leto 1967 (Glas- 
nik št. 19/68) z dne 18/6-1968 so bile 
tiskane naslednje napake; 

V preambuli odloka je v zadnji 
vrsti napačno citiran datum seje in 
se pravilno glasi:... 3. junija 1968 ... 

V 1. in 3. členu odloka je izpu- 
ščena beseda »SKUPŠČINA« in se 
ta beseda vstavi v; 

— 1. členu v drugi vrsti za be- 
sedo; proračuna... 

— 3. členu pa v četrti vrsti za 
besedo: proračuna... 
Datum; 8. 7, 1968 

Iz uredništva GLASNIKA 

, OBČINA 

LJUBLJANA- 

SlSKA 
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Na podlagi 111. točke odloka o 

premijah za kravje mleko v letu 
1968 (Ur. 1. SRS, št. 10/68) in odloka 
o premijah za kravje in ovčje mleko 
v letu 1968 (Ur. 1. SFRJ, št. 54/67) 
ter v zvezi s 324. členom statuta ob- 
čine Ljubljana-Siška, je Skupščina 
občine Ljubljana-Siška na skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 18. aprila 1968 
sprejela ■ i 

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 občin- 
skega proračuna premija za mleko 
in to za tiste količine, ki so bile 
prodane neposredno potrošnikom na 
območju občine Ljubljana-Siška. 

2. člen 
Cd 1. januarja do 31. decembra 

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

3. člen 
Premija po tem odloku se bo ob- 

računavala in priznavala ob pogo- 
jih in na način, kot je to že določeno 
z zveznimi in republiškimi predpisi 
ter s tem odlokom. 

166 
Na podlagi 12. člena temeljnega 

zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov (Ur. 1. SFRJ, št. 32/64. 52/66, 
15/67, 31/67 in 54/67), 9., 14., 20., 27., 
43., 49., 73., 4. toč. 76., 101., 116. in 
133. člena zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Ur. 1. SRS, št. 7/67, 
36/67 in 5/68), 32. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 
31/64, 28/66, 1/67 in 54/67), 4. člena 
temeljnega zakona o davku na do- 
bitke od iger na srečo (Ur. 1. SFRJ, 
št. 52/64) in 232. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška je Skupščina občine 
Ljubljana-Siška na 17. seji obeh zbo- 
rov z ločenim glasovanjem dne 27. 
junija 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o prispevkih in 
davkih občanov ter njihovih stop- 
njah, ki se obračunavajo in plačujejo 
na območju občine Ljubljana-Siška 

1. člen 
Odlok o prispevkih in davkih ob- 

čanov ter njihovih stopnjah, ki se 
obračunavajo in plačujejo na ^območ- 
ju občine Ljubljana-Siška (Glasni^. /, 
St. 7/68) se v 4. členu spremeni tako, 
da se katastrska občina Zbilje v 3. 
odstavku črta in vnese v 2. odstavek 
in katastrska občina Moše se črta 
v 2. odstavku in vrese v 3. odsta- 
vek tega člena. 

2. člen " 
Ta odlok stopi v veljavo osma 

dan po objavi v Glasniku, uporab- 
lja pa se od 1. 1. 1968. 

Številka: 1/1-422-1/68 
Datum: 27. junija 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 

167 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik, 7. in 12. 
člena temeljnega zakona o prispev- 
kih in davkih občanov (Ur. list 
SFRJ, št. 32/64, 5/65, 52/66, 15/67, 
31/67 in 54/67), 8. in 13. člena za- 
kona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 7/68, 36/67 
in 5/68) ter 9. člena temeljnega za- 
kona o davku na dobitke od iger na 
srečo (Ur. list SFRJ, št. 52/64) je 
Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
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'bora delovnih skupnosti dne 27. ju- 
"eja 1968 sprejela 

ODLOK 
* spremembah in dopolnitvah odloka 

• prispevkih in davkih občana v 

Ш д. 
V 17. členu odloka o prispevkih 

'i davkih občanov (Glasnik št. 5/68) 
^ v 11. točki stopnja 10*/» nado- 
"»esti s stopnjo 5 V», stopnjo 12 % 
* 12. točki pa s stopnjo 7 •/». 

V 17. členu se doda nov drugi 
Odstavek, ki se v celoti glasi; »Ob- 
činski prispevek iz prejšnjega od- 
stavka se ne plačuje od izdelkov 
domače obrti, ki so rezultat ročnega 
"®la, in sicer od: 

lesenih zobotrebcev in špil 
lesenih žlic 
lesenih kuhalnic 
lesene posode 
lesenih pletenih izdelkov 
brezovih metel-« 

Ta odlok začne veljati z dnem 
objave v Glasniku. 
Številka: 422-205/68 
Datum: 27/6-1968 

Predsednik 
skupščine Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korhar, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

168 
Na podlagi 113. člena Ustave SR 

"lovenije in 120;, 220. ter 221. člšfiov 
'tatuta občine Zagorje ob Savi je 
Skupščina občine Zagorje ob Savi na 
^ji občinskega zbora in zbora delov- 

nih skupnosti dne 28. junija 1968 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o potrditvi skle- 
pov zborov volivcev glede ustano- 

vitve krajevnih skupnosti. 

1. člen 
1. odstavek 1. Člena se spremeni 

in glasi: »Potrdijo se predlogi za 
ustanovitev naslednjih krajevnih 
skupnosti :■« 

Spremeni se 2. točka 1. člena in 
se glasi; »Krajevna skupnost Cem- 
šenik, ki obsega naselja Brezje, 
Cemšenik, Dobrljevo, Jesenovo, Raz- 
bo, Ržiše, Vrhe in Znojile.-« 

Doda se nova 6. točka: »Krajevna 
skupnost Sentgotard, ki obsega na- 
selja: Blodnik, Jelševica, Hrastnik, 
Polšina, Jelenk in Sentgotard.-« 

2. člen 
- Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 025-2/64-1 
Datum; 28/6-1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, i. r. 

169 
Na podlagi 64. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 
31/64), 66. člena zakona o financi- 
ranju družbeno političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64) 
in 120. člena statuta občine Zagorje 
ob Savi je Skupščina občine Zagor- 
je ob Savi na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 28. 
junija 1968 sprejela 

■r ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa pro- 
računa občine Zagorje ob Savi za 

leto 1967 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Zagorje ob 
Savi za leto 1967, katerega sestavni 
del je tudi zaključni račun rezerv- 
nega sklada proračuna. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izdatki po 

zaključnem računu za leto 1967 so 
znašali: 
1. Proračun: 

dohodki 4.728.705,00 
izdatki 4.684.023,00 
Presežek 44.682,00 

2. Rezervni sklad proračuna: 
dohodki 314.358,99 
izdatki — 
Presežek 314.358,99 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po zaključnem računu proračuna v 
višini 44.682 se prenese kot dohodek 
proračuna občine Zagorje ob Savi 
za leto 1968. 

4. člen 
Sredstva rezervnega sklada v zne- 

sku 314.358,99 din se prenesejo v 
rezervni sklad proračuna za leto 1968. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 401-3/68 
Datum; 28/6-1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

170 
Na podlagi 1. in 4. člena uredbe 

o območjih, na katerih je dovoljeno 
gojiti ribez in zeleni bor (Ur. 1. SRS, 
št. 30/67) ter 120. člena statuta ob- 
čine Zagorje ob Savi je Skupščina 
občine Zagorje ob Savi na seji ob- 

činskega zbora in zbora delovni hf 
skupnosti dne 28. junija 1968 spre- 
jela: 

OD LOK 
o območjih, na katerih je dovoljeno 
gojiti ribez inr zeleni bor v občini 
Zagorje ob Savi 

1. člen 
Na območju občine Zagorje ob 

Savi je dovoljeno gojiti ribez na ob- 
močju k. o. Kandrše, k. o. Kolovrat 
in k. o. Zabava. 

2. člen 
Zračna razdalja med rastlinami 

ribeza in rastlinami zelenega bora 
mora biti najmanj 2 km. 

3. člen 
Rastline zelenega boca, ki so oku- 

žene z ribezovo rjo (mekurjevko) in 
so na območju, ki je določeno le 
za saditev ribeza, je treba posekati. 
Drevesa je treba obeliti, lubje, veje, 
sadike pa sežgati na kraju samem, 
kjer je bila okužba ugotovljena. 

Rastline ribeza, ki so okužene z 
ribezovo rjo, in so na območju, ki 
je določeno le za saditev zelenega 
bora. je treba sežgati na kraju sa- 
mem, kjer je bila okužba ugotov- 
ljena. 

4. člen 
Določbe tega odloka veljajo za 

plantažne nasade ribeza. 

5. člen 
Rastline ribeza se morajo redno 

škropiti z enim izmed učinkovitih 
kemičnih sredstev. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka; 320-2/68-1 
Datum; 28/6-1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, L r. 

MESTNI SVET 

82 
ђ. Na podlagi 3. in 11. člena pravil- 
lii . 0 dodeljevanju stanovanj ude- 
ležencem NOB na območju petih 
JUbljanskjh občin (Glasnik, št. 

•<: u ' v zvez' s 35. in 36. členom 
(Тт ona 0 stanovanjskih razmerjih r- 1. SFRJ, št. 11/66) je komisija 

stanovanjska vprašanja borcev 
t)B pri mestnem svetu Ljubljana 

3 4. redni seji, dne 5. julija 1968 РГеЈе1а naslednji 
SKLEP 

I. 
j, potrdita se predloga podkomisije 
? izdelavo prednostnih vrstnih re- 

borcev NOB za; 
dodelitev ali zamenjavo sta- 

Cj. b) odobritev posojil za adapta- 
j0> nakup ali gradnjo stanovanj, 

II. 

»ta^ednostna vrstna reda sta se- vljena po kriterijih iz 4. člena 

pravilnika o dodeljevanju stanovanj 
udeležencem NOB na območju petih 
ljubljanskih občin in upoštevata pro- 
silce, ki so se: 

a) uvrstili do vključno 90. mesta 
v prioritetnem vrstnem redu za do- 
delitev ali zamenjavo stanovanj; 

b) uvrstili do vključno 34. mesta 
v prioritetnem vrstnem redu za odo- 
britev posojil za adaptacijo, nakup 
ali gradnjo stanovanj. 

III. 
Posojila se dodeljujejo: 

— za adaptacijo stanovanja največ 
do 20.000 din, 

— za nakup ali gradnjo stanovanja 
največ do 40.000 din. 
Izjemoma lahko prosilci, ki so 

doslej že dobili kako posojilo iz 
družbenih sredstev, dobijo višje po- 
sojilo tako, da celotno posojilo zna- 
ša 80.000 din, vendar zvišano posoji- 
lo ne sme presegati zneska 40.000 
dinarjev. 

Posojila za adaptacijo, nakup ali 
gradnjo stanovanja so lahko krat- 
koročna in dolgoročna in sicer: 
— kratkoročna se dajejo za dobo 

10 let z 1 % obrestno mero; 
— dolgoročna se dajejo za dobo 30 

let z 1 % obrestno mero. 
Dobo vračanja posojila določi ko- 

misija za stanovanjske zadeve bor- 
cev NOB pri mestnem svetu za vsak 
primer posebej, odvisna pa je od 
socialnih razmer posojilojemalca in 
višine posojila. Posojilojemalci mo- 
rajo predhodno komisiji predložiti 
vso potrebno gradbeno in drugo do- 
kumentacijo v zvezi z adaptacijo, 
nakupom ali gradnjo stanovanja, na 
podlagi katere bo komisija odobrila 
posojilo in določila kreditne pogoje. 

IV. 
Prednostni vrstni red za dodeli- 

tev ali zamenjavo stanovanj in pred- 
nostni vrstni red za odobritev poso- 
jil za adaptacijo, nakup ali gradnjo 
stanovanj, ki ju je potrdila komisija 
za stanovanjska vprašanja borcev 

NOB pri mestnem svetu Ljubljana 
dne 5. julija 1968, sta sestavni del 
tega sklepa. 

V. 
Prosilci — borci NOB, ki se г 

razvrstitvijo v navedenih vrstnih 
redih ne strinjajo, imajo v smislu 
12. člen pravilnika pravico do pri- 
tožbe na mestni svet Ljubljana v 
roku 15 dni potem, ko so prejeli 
pismeno obvestilo komisije za sta- 
novanjska vprašanja borcev NOB 
pri mestnem svetu Ljubljana. 

VI. 
V smislu 15. člena pravilnika o 

dodeljevanju stanovanj udeležencem 
NOB na območju petih ljubljanskih 
občin, se ta sklep objavlja v Glas- 
niku. 

St: 010-081/68 
Datum: 5. julija 1968 

Predsednik komisije 
za stanovanjske zadeve borcev 

NOB 
Miha Košak, dipL ing., L t. 



PREDNOSTNI VRSTNI RED BORCEV — UDELEŽENCEV NOR Z 
OBMOČJA LJUBLJANSKIH OBČIN ZA DODELITEV AU 

ZAMENJAVO STANOVANJ 

Zap. 
št. Priimek in ime 

Priimek in ime 

1. KRIZANOVSKI Ogel, 
2. KONČAN Jakob, 
3. CIMERMAN Ivan, 
4. BASELJ Avgust, 
5. KRIVIC Dobrila, 
6. KASPER Peter, 
7. JONTES Marija, 
8. HUDOLIN Anton, 
9. ZAGORSKI Cveto, 

10. LENARClC Simon, 
11. ERCEGOVAC Biserka, 
12. ŽAGAR Angela, 
13. JELINEK Antonija, 
14. KOKALJ Lea, 
15. JEVNIKAR Angela, 
16. TEV2 Zoran, 
17. KRAJEC Bogomila, 
18. KRANJC Anton, 
19. KOVAČ Anton, 
20. BAVCON Alojz, 
21. VOGRIC Rudi, 
22. BERNIK Slavka in Marija, 
23. 2UFIC Blaž, 
24. MAJCEN Alojzija, 
25. PRIMOŽIČ Ivana, 
26. BRUNDULA Mira, 
27. CEMAZAR Cilka, 
28. PLOS Amalija, 
29. TROTOSEK Anica, 
30. RUPAR Marija, 
31. VRTACNIK Angela, 
32. SKOF Jože, 
33. SUHADOLC Marija, 
34. ZARGAJ Justina, 
35. KURTOVlC Velega, 
36. TRATNIK Stane, 
37. KOKALJ Dragica, 
38. PETROVIČ Niko, 
39. PRIMOŽIČ Anica, 
40. GULIN Avgust, 
41. ZUPANČIČ Amalija, 
42. ROTH Štefan, 
43. AGRESEVIC Ale, 
44. POZNIC Martin, 
45. ZUPANČIČ Alojzija, 
46. HARI Slavka,, 
46. KAMERNIK Friderik, 
48. MUTIC Pavla, 
49. KELEC Katarina, 
50. KRHIN Štefan, 
51. HABIC Jože, 
52. TUTA Peter, 
53. CERNE Alojz, 
54. BON Franja, 
55. SEMRL Julij in 

KRUH Anica, 
56. PREBIL Leopoldina, 
57. SEICLJUCA Bajo, 
58. GALJOT Franc 
59. KOSTEVC Katarina, 
60. H "NIGMAN Slava, 
61. KOLMAN Kristina, 
62. RAJLIC Stojan, 
63. VESEL Drago, 
64. ZALAZNIK Anton, 
65. ALIC Ivana, 
66. URSlC Rudolf, 
67. PORENTA Alojz, 
68. CVJETICANIN Djuro, 
69. KENDA Ivan, 
70. KUCLER Fani, 
71. STIRN Dana, 
72. SERAK Romana, 
73. KONČAN Ivana, 
74. BLAZlC Marija, 
75. HORVAT Marija, 
76. KOLAR Angela, 
77. DOBRAJC Leopoldina in 

JESENSEK Anton, 
78. STI3RIC Katica, 
79. POŽRL Franc, 
80. BONETA Frančiška, 
81. LIPOLD Albert, 
82. GRUDEN Pavla, 

83. STEMBERGAR Anton, 
84. GLINŠEK Zali, 
85. MIKUS Valentin, 
B6. SUSMAN Albina, 

Bivališče št. točk 

Partizanska 39 190 
Cmuče 26/a 185 
Linhartova 20 185 
Celovška 78 175 
brez stalnega bivališča 175 
Črtomirova 15 170 
Celjska 11 160 
Cojzova 1 160 
Ulica Zofke Kvedrove 16 160 
Titova 103 160 
Jesenkova 6 160 
Smartinska 21 160 
Žale 2 160 
Majaronova 4 130 
Trnovski pristan 4 160 
Vodovodna 5 155 
Prešernova 30 , 155 
Kersnikova 11 150 
Tržaška 11 150 
Scopolijeva 6 150 
Beljaška 26 147 
Sibeniška 17 145 
Na jami 1 145 
Kersnikova 3 145 
Strossmayerjeva 4 145 
Dolinska steza 6 145 
Domžalska 2 145 
Cesta v mestni log 31 140 
Zale 4 140 
Bohoričeva 19 140 
Tržaška 15 140 
Čebelarska 22 140 
Lužiškosrbska 7 135 
Rozmanova 6 135 
Janševa 16 135 
Celovška 6 135 
Robova 20 135 
Trubarjeva 7/a 135 
Gradišče 9 135 
Medvedova 13 132 
Pod hribom 3 130 
Titova 25 130 
Poljane 130 
Pot na letališče 3 130 
Pokopališka 24 125 
Svetosavska 26 125 
Videmska 3 125 
Karlovška 15 125 
Mirje 11 125 
Cesta na Loko 23 122 
Vodovodna 54 122 
Mala čolnarska 6 122 
Titova 201 122 
Privoz 3 120 
Gubčeva 18 120 

Vodnikova 42 120 
Rožna dolina 11/51 120 
Veselova 17 120 
Prešernova 30 120 
Kamna Gorica 3 120 
Kolajbova 12 118 
Slomškova 13 117 
Cesta v zeleni log 11 117 
Podutik 26 117 
Devova 6 115 
Bežigrad 7 112 
Ižanska 45 112 
Prešernova 5 112 
Podmilščakova 57 110 
Hranilniška 6 110 
Kamnagoriška 6 110 
Fabianijeva 11 110 
Trg revolucije 5 110 
Moša Pijadejeva c. 8 110 
Cilenškova 25 110 
Kavškova 3 110 

Rožna dolina c. VII/19 110 
Studenec 2 110 
Redelonghijeva 24 107 
Dolenjska 18 107 
Rimska 25 107 
Mariborska 62 106 
Vodnikova 43 105 
Opekarska 10 105 
Rudnik l/II 105 
SCuderrtsko naselje B-l 105 

87. VODENIK Jožica, 
88. JERIN Marija, 
89. PRIMOŽIČ Katica, 
90. JANEŽIC Frančiška, 

Bivališče 

Fabianijeva 41 
Kolezijska 4 
Celovška 70 
Svabičeva 15 

St. točk 

105 
105 
105 
105 

PREDNOSTNI VRSTNI RED BORCEV — UDELEŽENCEV NOB \ 
OBMOČJA LJUBLJANSKIH OBČIN ZA ODOBRITEV POSOJIL 

ADAPTACIJO, NAKUP ALI GRADNJO STANOVANJ 
Zap. Priimek in ime 

1. TAVČAR ANDREJ, 
2. NEDOG JOŽE, 
3. PERVANJE MARIJA, 
4. SLANOVIC SASA, 
4. KALAN MARINKA, 
6. PUC ALOJZ, 
7. VODNIK FRANC, 
8. TAURER FRANC, 
9. KRHIN IVAN, 

10. SEVER ANTONIJA, 
11. ŠTRUKELJ FRANC, 
12. TRATNIK TONE, 
13. GRAD MATEVŽ, 
14. SORLI ANGELA, 
15. VIDOVIC JOŽE, 
16. KOROŠEC DRAGO, 
17. KERSE ALOJZ, 
18. JERMAN JOŽE, 
19. KEBER STANISLAV, 
20. KOS VALENTIN, 
21. PEROVIC JOŽE, 
22. BASELJ IVO, 
23. SEVER IVAN, 
24. GRADISEK FRANC, 
25. KOREN PAVSlC KRISTINA, 
26. VELICKOVIC MOHAR 

MARIJA, 
27. JEMEC FRANC, 
28. POVIRK CECILIJA, 
29. SERAZIM IVANA, 
30. TRCEK MILKA, 
31. TEKALEC FRANC, 
32. HERMAN ALOJZ, 
33. ZIDAR MARIJA, 
34. GREBENSEK FRANC, 

Bivališče št. točk 

Cesta na Bokalce 27 177 
brez stal. bivališča 170 
Celovška 147/a 110 
Hrenova 7 110 
Rožna dolina Х1/7 95 
Zeleznikarjeva 16 86 
Tržaška 29 84 
Malejeva 19 80 
Celjska 13 80 
Vemikova 12 74 
Toško čelo 2 70 
Kidričeva 8 70 
Ul. Pohorskega bataljona 227 70 
Baudkova 15 68 
Beethovnova 9 66 
Jadranska 22 60 
Polje 213 55 
Zg. Kašelj 154 55 
Zadvor 49 50 
Kovaška 4 40 
Topniška 10 40 
Aleševčeva 17 40 
Vevče 15 40 
Senožeti 40 35 
Jarška 14 35 

Prijateljeva 32 35 
Klopce 3 35 
Križevska vas 5 35 
Zg. Gameljne 25 
Preska 9 25 
Križevska vas 1 25 
Zalog 57 25 
Šmartno 52 10 
Zgv Zadobrova 40 10 

VSEBINA 
»Glasnika« št. 20 

66 Statut sklada za komunalne investi- 
cije mestnega pomena v Ljubljani 

67 Odlok o dopolnitvi generalnega plana, 
urbanističnega programa in urbani- 
stičnega načrta mesta Ljubljane za 
območje Kozarij 

68 Odlok o obvezni izdelavi zazidalnih 
načrtov in splošni prepovedi gradit 13 
ter prepovedi parcelacije zemljišč za 
območje Kozarij ♦ 

69 Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi območij, za katera se izdelajo 
zazidalni načrti — za območji zazi- 
dalnih otokov VM 1 — obrtno servis- 
na cona Vič in VP 3/1 — industrijska 
cona Vič 

70 Odlok o spremembi odloka o splošni 
prepovedi graditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč na območju mesta 
Ljubljana/za območji zazidalnih oto- 
kov VM 1 — obrtno servisna cona Vič 
in VP 3/1 — industrijska cona Vič 

71 Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 
za območje zazidalnega otoka CO 1/13 
— Ploščad Borisa Kraigherja 

72 Odlok o spremembi naziva in dejav- 
nosti Zavoda za izmero in kataster 
zemljišč Ljubljana 

73 Odlok o spremembah odloka o ob- 
činskem prometnem davku na ob- 
močju mesta Ljubljane 

74 Sklep o usmeritvi viška, odnosno po- 
krivanju izpada pri občinskem pro- 
metnem davku od alkoholnih pijač v 
letu 1968 

75 Odredba o oblikovanju cen za sveže 
meso v prodaji na drobno 

76 Sklep o razrešitvi članov odborov pri 
mestnem svetu Ljubljana 

77 Sklep o imenovanju načelnika uprave 
za izmero in kataster pri mestnem 
svetu Ljubljana 

78 Sklep o imenovanju predstavnika 
mestnega sveta v svet za otroško var- 
stvo pri temeljni izobraževalni skup- 
nosti Ljubljana 

79 Sklep o imenovanju predstavnika jav- 
nosti v delovno skupnost zavoda 
Mestni arhiv Ljubljana 

80 Sklep o soglasju k imenovanju direk- 
torja Komunalnega podjetja ;-*Snaga« 

81 Sklep o soglasju k imenovanju direk- 
torja Komunalnega podjetja »Rast« 

156 Sklep o uvedbi krajevnega samoprf' 
spevka za območje krajevne skupni 
sti Zadvor za vasi; Podlipoglav, sa' 
dinja vas, Sentpavel in hiše iz Pod' 
molnika št. 36/a, 36/c, 41, 42 in 43 

157 Sklep o javni razgrnitvi osnutkov za' 
zidainih 
Šiška 

ngčrtov občine Ljubljani" 
VSEBINA 
»Glasnika« št. 21 

158 Odlok o območjih, na katerih je dfl' 
voljeno gojiti ribez in zeleni bor, oP 
čine Grosuplje , 

195 Odlok o podeljevanju priznanja »Z* 
služnemu občanu« občine Hrastnik 

160 Odredba o spremembah in dopoin1 

tvah odredbe o najvišji ravni cen 
o najvišjih maržah v prometu ^ 
drobno za določene živilske proizvo'' 
de ter o najvišjih cenah za premij 
in drva za kurjavo v prodaji V* 
drobno na območju občine Hrastn^ 

161 Odlok o razglasitvi sedemindvajseteg* 
aprila za praznik občine Ljubljani 
Moste-Polje 

162 Odlok o zaključnem računu proraČ^ 
na za leto 1967 občine Ljubljani 
Moste-Polje . 

163 Odlok o oprostitvi plačila prispevK* 
, od sredstev skupne porabe v obČilJ, 

Lj ubij ana-Cen ter . 
164 Popravek odloka o potrditvi zaklj^JJ 

nega računa proračuna za leto 1^® 
občine Ljubljana-Center v 165 Odlok o premiji za kravje mleko 
letu 1968 občine Ljubljana-Šiška 

166 Odlok o spremembi odloka o prispe^ 
kih in davkih občanov ter njiho^jj 
stopnjafi, ki se obračunavajo in 
čujejo na območju občine Ljubljani 
Šiška ц 

167 Odlok o spremembah in dopolnitva^ 
odloka v prispevkih in davkih obČ^ 
nov občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

168 Odlok o spremembi odloka o Р0^П 
ditvi sklepov zborov volivcev gle£* 
ustanovitve krajevnih skupnosti ob^1 

ne Zagorje ob Savi s 169 Odlok o potrditvi zaključnega rač^g 
proračuna za leto 1967 občine Zagort 
ob Savi * ^ 

170 Odlok o območjih, na katerih Je ^ 
voljeno gojiti ribez in zeleni bor 
občini Zagorje ob Savi 

82 Sklep o potrditvi predloga za prja 
nostni vrstni red borcev NOB za & 
delitev stanovanj oz. odobritev 
sojil. 


