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Na podlagi 13. in 20. člena zakona 

0 oblikovanju in družbeni kontroli 
Cen (Ur. list SFRJ, št. 12/67), 2. točke 
odloka o natančnejših pogojih za 
ukrepe neposredne družbene kontro- 
le cen za meso (Ur. list SRS, št. 
24/68) ter 92. člena statuta občine 
Grosuplje, je Skupščina občine Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in 
Zbora delovnih skupnosti dne 11. sep- 
tembra 1968 sprejela ■ 

ODREDBO 
• oblikovanju cen za sveže meso v 

prodaji na drobno 

Cene svežega mesa v prodaji na 
drobno se oblikujejo na kalkulativen 
U^Sin. Pri oblikovanju cen se upo- 
stevajio poprečne odkupne cene klav- 
ce živine, odvisni stroški, stroški 
klanja in stroški prodaje svežega 
Oiesa. 

2. 
Oblikovanje maloprodajnih cen 23 sveže meso nadzoruje ter izdaja 

Soglasje k cenikom oddelek za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve 
skupščine občine Grosuplje. 

3. 
. Ta odredba začne veljati osmi 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 38-8/68-1/1 
Grosuplje, dne 11/9-1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 
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, Na podlagi 10. člena uredbe o 
"likovanju cen in obračunavanju 

Razlike v cenah (Ur. list SFRJ, št. 
p /65) in 92. člena statuta občine 
s 
г°®иР1је, je Skupščina občine Gro- 

гћл na občinskega zbora in °0fa delovnih skupnosti, dne 11. 
Ptembra 1968 sprejela 

ODREDBO 
* spremembah in dopolnitvah od- 
Žah 0 та10Рг0^аЈпШ cenah in mar- za prehrambene proizvode in 

kurivo 

In 0 maloprodajnih cenah Maržah za prehrambene proizvo- 

de in kurivo (Glasnik št. 51/65) se 
spremeni tako, da se v prečiščenem 
besedilu glasi: 

ODREDBA 
o maloprodajnih cenah in maržah 

za prehrambene proizvode 

S to odredbo se določa: 
I. raven cen, do katere smejo tr- 

govske in druge delovne organiza-_ 
cije, ki trgujejo z blagom na drobno 
na območju občine Grosuplje, obli- 
kovati cene določenim proizvodom, 

IX. 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 
oblikujejo do naslednjih zneskov: 
a) za moko din/kg 

— pšenična moka »B« 1000 1,40 
— pšenična moka »B« 600 1,88 
— pšenična moka »B« 400 2,40 
— pšenična moka »C« 1000 1,30 
— pšenična moka »C« 600 1,65 
— pšenična moka »C« 600 1,65 
— pšenična moka »-C« 400 2,16 
— ržena moka 1250 1,64 
— ržena moka 950 1,88 

b) za sladkor 
— sladkor v kristalu 2,65 
— sladkor v kockah 3,00 

c) za jedilno olje 
— olje rinfuza 1 kg 5,00 
— olje v steklenicah 1/11 5,30 
Cene za olje v 0,51 steklenicah 

in v plastični embalaži oblikujejo 
trgovske gospodarske organizacije 
prosto. 
d) za mleko 

— mleko nepasterizirano 1 1,10 
— pasterizirano v stekl. 1,45 

II. 
MARŽE 

Trgovske in druge delovne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 
živil na drobno, lahko zaračunavajo 
maržo na nabavno ceno do nasled- 
njih najvišjih stopenj: 

— sol 12 % 
— riž 17 % 

10% 

prehrambene proizvode in kurivo 
(Glasnik št. 51/65). 

— jedilne maščobe 

III. 
Kršitve te odredbe se kaznujejo 

po določbah 40. člena zakoni o obli- 
kovanju in družbeni kontroli cen 
(Ur. list SFRJ, št. 12/67). 

IV. 
Z dnem uveljavitve te odredbe 

nehajo veljati določila odredbe o 
maloprodajnih cenah in maržah za 

Ta odredba začne veljati osmi 
dan po objavi. 

Številka: 38-10/68-1/1 
Grosuplje, dne 11/9-1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 
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Na podlagi 11. člena Zakona o 

urbanističnem planiranju (Uradni 
list SRS. št. 16/67) je svet za urba- 
nizem, gradbene in komunalne za- 
deve (skupščine občine Hrastnik na 
8. seji, dne 28. avgusta 1968 sprejel 

SKLEP 

o razsrnitvi zazidalnega načrta za 
naselje Dol pri Hrastniku in za del 

naselja Studenec. 

1. 
Osnutek zazidalnega načrta na- 

selja Dol pri Hrastniku se razgrne 
v prostorih Krajevne skupnosti Dol 
(Klub Svobode). Osnutek zazidalnega 
načrta za naselje Studence se raz- 
grne v prostorih Stanovanjskega pod- 
jetja Hrastnik. / 

2. 
Razgrnitev bo trajala od 30. 8- 

1968 do 29. 9. 1968 (30 dni). 

3. 
V času razgrnitve si urbanistično 

dokumentacijo lahko ogleda vsak 
občan, državni organ, zavod ali or- 
ganizacija ter lahko da svoje pri- 
pombe in predloge. 

Rok za dajanje pripomb je 29. 
9. 1968. 

4. 
Ta sklep velja takoj. 

Številka: 350-6/62-3 
Hrastnik, dne 28. 8. 1968 

Predsednik 
sveta za urbanizem, gradbene in 

komunalne zadeve 
Jože Zorčič. 1. r. 
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Na podlagi 7. člena zakona o sta- 

novanjskih razmerjih (Uradni list 
SFRJ, št. 11/66) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 14. 
septembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o hišnem redu. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem odlokom se v stanovanj- 
skih hišah urejajo pravice in dolž- 
nosti stanovalcev, organov družbe- 
nega upravljanja (zbori stanovalcev 
in hišni sveti), najemnikov poslov- 
nih prostorov in hišnikov ter last- 
nikov hiš, ki jih imajo glede upo- 
rabe in čuvanja stanovanj, poslov- 
nih prostorov, skupnih prostorov ter 
naprav in opreme v hišah, kot tudi 
glede reda in snage v hišah in okrog 
njih. 

2. člen 
Odlok o hišnem redu mora biti 

izobešen na vidnem mestu v vsaki 
stanovanjski hiši. 

Za izvrševanje hišnega reda skr- 
bijo v hišah družbene lastnine zbori 
stanovalcev oziroma hišni svet in 
hišnik, v hišah v državljanski last- 
nini pa lastniki teh hiš in stanovalci« 
ki v njih stanujejo. 

3. člen 
Za stanovalce v smislu tega od- 

loka se štejejo: imetniki stanovanj- 
ske pravice in člani njihovega go- 
spodinjstva, podstanovalci in člani 
njihovega gospodinjstva, najemniki 
poslovnih prostorov in osebe, ki so 
v teh prostorih zaposlene. 

Za stanovanjske prostore oziroma 
stanovanja po tem odloku se štejejo 
tudi poslovni prostori v stanovanjski 
hiši. 

4. člen 
V vsaki stanovanjski hiši mora 

hišni svet na vidnem mestu izobe- 
siti seznam imetnikov stanovanjske 
pravice in najemnikov poslovnih 
prostorov. 

Seznam mora vsebovati priimek 
in ime imetnikov stanovanjske pra- 
vice z označbo številke stanovanja, 
naslove najemnikov poslovnih pro- 
storov, priimek in ime predsednika 
hišnega sveta ter priimek in ime 
lastnika stanovanjske hiše, če je ta 
v državljanski lasti. 

5. člen 
Stanovanja morajo biti oštevilče- 

na. Za oštevilčenje stanovanj skrbi 
hišni svet. 
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Hišniško stanovanje mora biti 
označeno kot tako. Ce hišnik ne 
stanuje v hiši, mora biti na vidnem 
mestu hiše označeno, kje stanuje. 

II. SKLENITEV STANOVANJSKE 
POGODBE, VSELITEV 

IN IZSELITEV 

6. člen 
Imetnik stanovanjske pravice se 

sme vseliti v stanovanje šele po skle- 
nitvi stanovanjske pogodbe. 

7. člen 
Stanovanjsko pogodbo je mogoče 

skleniti samo na podlagi akta stano- 
dajalca, s katerim ta odda stano- 
vanje. 

8. člen 
Stanovanjsko pogodbo sklene 

imetnik stanovanjske pravice z or- 
ganizacijo za gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastni- 
ni oziroma z lastnikom družinske 
stanovanjske hiše ali lastnikom sta- 
novanja kot posameznega dela sta- 
novanjske hiše. 

Stanovanjska pogodba mora biti 
sklenjena v pismeni obliki. Stano- 
vanjska pogodba, ki "ni sklenjena v 
pismeni obliki, nima pravnega učin- 
ka. 

Določbi drugega in tretjega od- 
stavka tega člena veljata tudi za 
spremembo sklenjene pogodbe. 

9. člen 
Po sklenitvi stanovanjske pogod- 

be mora predstavnik organizacije za 
gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami v družbeni lastnini oziroma 
lastnik družinske stanovanjske hiše 
ali lastnik stanovanja kot dela stav- 
be izročiti stanovanje imetniku sta- 
novanjske pravice v uporabo. 

40. člen 
Ob izročitvi stanovanja imetniku 

stanovanjske pravice se sestavi po- 
seben zapisnik; vanj se vpišejo po- 
datki, v kakšnem stanju so bili sta- 
novanje in naprave v stanovanju ob 
izročitvi ter pomanjkljivosti, ki so 
bile ugotovljene. 

Ta zapisnik podpišejo predstav- 
nik organizacije za gospodarjenje v 
družbeni lastnini, imetnik stanovanj- 
ske hiše in član hišnega sveta. 

Ce stanje stanovanjskih prosto- 
rov in pomanjkljivosti v njih ne 
ugotovijo z zapisnikom ob izročitvi, 
ee domneva, da je bilo stanovanje 
izročeno v redu. 

11. člen 
Imetnik stanovanjske pravice mo- 

ra v treh dneh po"vselitvi sporočiti 
predsedniku hišnega sveta oziroma 
lastniku družinske stanovanjske hiše 
ali lastniku stanovanja kot posamez- 
nega dela stavbe poimensko osebe, 
ki so se z njim vselile in razmerje 
teh do imetnika stanovanjske pra- 
vice. V istem roku mora sporočiti 
tudi imena morebitnih podstanoval- 
cev. Imetnik stanovanjske pravice 
mora spremembe števila oseb, ki na- 
stajajo po vselitvi, prav tako v treh 
dneh, potem ko je sprememba na- 
stala, priglasiti predsedniku hišnega 
sveta oziroma lastniku družinske sta- 
novanjske hiše ali lastniku stanova- 
Шја kot posameznega dela stavbe. 

12. člen. 
Po prenehanju stanovanjske po- 

godbe mora imetnik stanovanjske 
pravice izročiti stanovanje stanoda- 
jalcu oziroma organizaciji za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini v takem stanju, v 
kakršnem ga je prevzel; pri tem se 
upoštevajo spremembe, do katerih 
je prišlo zaradi normalne rabe sta- 
novanja. 

Ob izročitvi stanovanja po prvem 
odstavku tega člena se pismeno ugo- 
tovi, v kakšnem stanju je stano- 
vanje. 

Zapisnik mora vsebovati tudi ob- 
veznosti imetnika stanovanjske pra- 
vice, ki predaja stanovanje, da trpi 
stroške za odpravo vseh poškodb v 
stanovanju, če se nesporno ugotovi, 
da so te nastale po njegovi krivdi 
ali po krivdi oseb, za katere odgo- 
varja. 

Ce se pogodbeni stranki iz prve- 
ga odstavka tega člena ne moreta 
sporazumeta glede stanja, v kakrš- 
nem je stanovanje, lahko vsaka po- 
godbena stranka zahteva, naj se to 
stanje ugotovi v postopku za zava- 
rovanje dokazov pri pristojnem so- 
dišču. 

Ob izselitvi mora lastnik stano- 
vanjske pravice oddati vse ključe 
stanovanja kakor tudi vse ostale 
ključe, ki jih je uporabljal v zvezi 
s stanovanjem organizaciji za go- 
spodarjenje s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini oziroma lastni- 
ku družinske stanovanjske hiše ali 
lastniku stanovanja kot dela stavbe. 

III. UPORABA STANOVANJSKIH 
PROSTOROV 

13. člen ' 
Stanovalci morajo s skrbnostjo 

dobrega gospodarja uporabljati sta- 
novanje, ga varovati pred okvarami 
in ga redno vzdrževati. 

Stanovalci so dolžni uporabljati 
svoje stanovanje tako, da ne ovirajo 
drugih stanovalcev v mirni uporabi 
njihovih stanovanj. 

14. člen 
Stanovalci so zlasti dolžna: 
1. Uporabljati stanovanje v skla- 

du z njegovim namenom in na na- 
čin, ki ne povzroča čezmerne obrabe; 

2. Vzdrževati stanovanje v upo- 
rabnem stanju, \ 

3. Paziti na red in snago v sta- 
novanju in v skupnih prostorih, 

4. Skrbeti, da ne motijo miru in 
počitka drugih stanovalcev, zlasti 
med 22. in 6. uro, 

5. Skrbeti, da se ne pokvarijo 
vodovodne, plinske, telefonske, elek- 
trične napeljave in ogrevalne na- 
prave, 

6. Takoj naznaniti hišnemu sve- 
tu pomanjkljivosti in okvare v sta- 
novanjskih prostorih ter skupnih 
prostorih in na skupnih napravah, 
če niso dolžni po obstoječih predpi- 
sih te pomanjkljivosti in okvare sa- 
mi odstraniti, 

7. Plačati stanarino do vsakega 
5. v mesecu naprej, 

8. Pri dovozu kuriva ali česa dru- 
gega takoj očistiti pločnik in druge 
prostore. 

15. člen 
Stanovalcem je zlasti prepove- 

dano: 
1. Sekati drva in drobiti premog 

v prostorih, ki niso za to določeni, 
2. Igrati na dvorišču igre, ki bi 

utegnile ogrožati telesno varnost sta- 
novalcev ali povzročati škodo na sta- 
novanjskih hišah ali na nasadih ob 
stanovanjskih hišah, 

3. Igrati se po hodniku, razgrajati 
v stanovanju, na hodniku ali stop- 
niščih, 

4. Pljuvati po hodnikih in stopni- 
ščih ali drugače ponesnažiti stano- 
vanjsko hišo, 

5. Odlagati smeti na mestih, ki 
niso za to določena ali na mestih, 
ki so v nasprotju z odlokom o ko- 
munalni higieni, 

6. Iztepavati preproge in druge 
predmete na oknih, balkonih in rav- 
nih strehah, 

7. Prati in sušiti večje perilo v 
stanovanjih, obešati perilo in po- 
steljnino na oknih, razen pranja s 
pralnimi stroji. 

8. Metati odpadke in druge pred- 
mete v stranišče, vodovodne školjke, 
odtočne cevi in kanale ali skozi 
okna, ne glede na položaj hiše, 

9. Pisati, pritrjevati objave, na- 
znanila in obvestila na mestih, ki 
niso za to določena, 

10. Zamazati ali kakorkoli poško- 
dovati ali ponesnažiti stanovanjsko 
hišo in njene prestare, 

11. Postavljati na stanovanjski 
^jši televizijske in radijske antene 
orez dovoljenja organizacije za go- 
spodarjenje s stanovanjsko hišo v 
družbena lastnini oziroma, lastnika 
družinske stanovanjske hiše, 

12. Zastavljati veže in hodnike, 
stopnišča in dvorišča s kakršnimi 
koli predmeti ali postavljati kolesa 
in otroške vozičke izven določenih 
mest, 

13. Čezmerno močiti tla in či- 
stiti parket z vodo, 

14. Po nepotrebnem trositi vodo, 
prižigati luč v skupnih prostorih ozi- 
roma pustiti luč prižgano, 

15. Postavljati na okna in balko- 
ne nezavarovane predmete in cvet- 
lice zalivati tako, da voda odteka po 
zidu, 

16. Rediti domače živali v stano- 
vanjih, kleteh ali podstrešjih z izje- 
mo psa, mačke ali manjšega števila 
ptičev, 

17. Pred pročeljem stanovanjske 
hiše zlagati drva ali naslanjati na 
zid kakršnekoli predmete, 

18. Hraniti na podstrešju lahko 
gorljive ali druge predmete, 

19. Uporabljati vodovodne, elek- 
trične, plinske ali druge instalacije 
na način, ki povzroča okvare, 

20. Puščati vključene električne 
naprave brez nadzorstva, 

21. Sušiti drva ob kurilnih napra- 
vah ali na njih ter zlagati kurivo in 
vnetljive predmete ob dimniških te- 
lesih. 

16. člen 
Organizacija za gospodarjenje S 

stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini je ob sodelovanju s hišnin* 
svetom dolžna: 

1. določiti sporazumno s stano- 
valci v« stanovanjskih hišah, ki ni- 
majo hišnika, osebo, ki hrani ključe 
skupnih prostorov, 

2. skrbi, da hišni sveti ob držav- 
nih praznikih in drugih svečana^1 

priložnostih izobesijo zastave, 
3. določiti prostor in čas za i2" 

tepavanje preprog in drugih pred- 
metov. 

Organizacija za gospodarjenje S 
stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini je upravičena ob navzočno- 
sti drugega stanovalca pregledati 
stanovanjske prostore, če obstajajo 
utemeljeni razlogi, da se stanovanj" 
ski prostori ne uporabijo v skladu 
z njihovim namenom ali da se na- 
merno kvarijo. 

17. člen 
Skupni prostori v hiši (stopnišča# 

terase, pralnice, prostori za sušenje 
in likanje perila, hodniki, kleti, pod- 
strešja in podobno) služijo za po- 
trebe vseh stanovalcev in se smej*' 
uporabljati le skladno z njihovirf 
namenom. 

Skupni prostori se ne smejo upo- 
rabljati za stanovanje, pa tudi od- 
dajati jih ni mogoče za kakšne drug6 

namene. 
Prepovedano je shranjevati * 

skupnih prostorih druge predmete 
razen tistih, ki lo potrebni za na- 
mensko uporabo teh prostorov. 

18. člen 
Zbor stanovalcev oziroma hišni 

svet določita razpored in uporabo 
skupnih prostorov in naprav v hišk 
Ta razpored je za stanovalce obve- 
zen, Za njegovo izvajanje skrbi hiš' 
nik, kjer tega ni, pa po hišnem sve- 
tu pooblaščena oseba. 

19. člen 
Na stopniščih, skupnih hodnikih' 

ob vhodnih vratih in na dvorišč1* 
mora vladati primerna snaga. Pre- 
hod po teh prostorih mora biti prost- 

V stanovanjskih hišah, ki nimai" 
naprave za avtomatično ugašanj® 
luči, morajo biti, vhodna vrata i11 

stopnišča razsvetljena do zaklepanj3 

vhodnih vrat. 

20. člen 
Ko dežuje ali sneži ter ob drugih 

vremenskih neprilikah morajo bit1 

okna na stopnišču, podstrešjih 111 

drugih prostorih zaprta. 

21. člen 
Organizacija za gospodarjenje ? 

stanovanjskimi hišami v družben1 

lastnini oziroma lastnik družinsfe® 
stanovanjske hiše mora skrbeti ^ 
redne preglede uporabnosti dvigal< 

požarno varnostnih in drugih alain1' 
nih naprav v hiši. 

Navodilo za uporabo dvigala ni0' 
ra biti vidno izobešeno. 

Prepovedano je uporabljati oseb! 
na dvigala za prevoz tovora. 
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Otroci do 10 let starosti smejo 
uporabljati osebna dvigala le v 
spremstvu odraslih. 

V primeru okvare se mora dvi- 
galo izklopiti. Hišnik mora na vseh 
vratih dvigal pritrditi sporočilo, da 
je dvigalo pokvarjeno. 

22. člen 
Zbor stanovalcev oziroma hišni 

svet sta dolžna skrbeti za vzdrževa- 
nje funkcionalnega zemljišča in ze- 
lenic okrog hiše. Pri tem je treba 
Upoštevati odlok o vzdrževanju sta- 
novanjskih hiš in poslovnih prosto- 
rov v družbeni lastnini ter o načinu 
delitve sredstev za investicijsko in 
tekoče vzdrževanje. 

23. člen 
Naprave za centralno kurjavo 

sme oskrbovati le oseba, ki ima za 
to primerno strokovno izobrazbo. 

24. člen 
Prepovedano je v skupnih pro- 

storih in stanovanjih demontirati ali 
predrugačiti kakršnekoli naprave ali 
jih popravljati brez pismenega so- 
glasja organizacije za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnina ali brez soglasja lastnika 
Posebnega dela zgradbe, če gre za 
naprave v takem posebnem delu 

■hiše. 
V hišah, ki so last državljanov, 

daje tako soglasje lastnik hiše. 
-'1 .i',č ".v;t , ; r 

25. člen 
Osebe, ki izvajajo popravila ali 

opravljajo druga dela v hiši, se mo- 
rajo predhodno javiti pri predsedni- 
ku ali drugem članu hišnega sveta 
oziroma pri hišniku. Po končanem 
delu morajo delovni prostor urediti 
in očistiti. 

IV. DRUGE DOLOČBE 
26. člen 

Način opravljanja hišmških del 
v hišah, kjer ni hišnika, določi zbor 
stanovalcev. Ta dela obsegajo zlasti: 

1. dnevno pometanje stopnišč in 
hodnikov ter jih vsak mesec tudi po- 
ribati, 

2. čiščenje dvorišča in enkrat 
Mesečno pomivanje oken na stopni- 
ščih in skupnih prostorih, 

3. odklepanje in zaklepanje vseh 
vhodnih vrat ter prižiganje in uga- 
sanje luči ob določenih urah, 

4. obveščanje organizacije za go- 
sPodarjenje s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini o vseh okvarah 
ln pomanjkljivostih na stanovanjski 
hiši ter skupnih prostorih in napra- 
vah, 

5. pravočasno zavarovanje vseh 
lnstalacij v skupnih prostorih pred 
0k varam i, zlasti pred mrazona in 
vlago ter jih vsaj enkrat mesečno 
Pregledati, 

6. skrb za red in snago v skupnih 
Prostorih ter sodelovanje z organi 
^vilne zaščite in požarne varnosti. 

V hišah, ki ima j a svojega hišni- 
ka, opravlja navedena dela hišnik. 

Pravice in dolžnosti hišnika se 
določijo s posebno pogodbo, ki jo 
sklene z njim organizacija za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini. 

Hišnik odgovarja za svoje delo 
in sprejema naloge od hišnega sve- 
ta in neposredno tudi od organizaci- 
je za gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, oziroma 
samo njej takrat, če v stanovanjski 
hiši ni hišnega sveta. 

27. člen 
Določbe tega odloka veljajo za 

vse stanovalce v hiši ter tudi za ti- 
ste osebe, ki se po kakršnihkoli dru- 
gih opravkih zadržujejo v hiši. 

28. člen 
Z denarno kaznijo do 200 din se 

kaznujejo kršilci določb 14., 15., 16. 
in 21. člena tega odloka. 

29. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha Veljati odlok o hišnem re- 
du z dne 23. 2. 1961, ki je bil objav- 
ljen v »Glasniku«, štev. 23/61. 

Številka 36-6/68 - : 
Datum; 20. 9. 1968- 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 
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Na podlagi III. točke odloka o 
premijah za kravje mleko v letu 
1968 (Uradni list SRS, št. 10/68) in 
114. člena statuta občine Ljubljana 
Bežigrad je skupščina občine Ljub- 
ljana Bežigrad na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 27. 6. 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-Bežigrad 
prodanega svežega kravjega mleka. 

3. člen 
Premija po tem odloku se bo ob- 

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

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 320-31/67-5 
Datum: 27. 6. 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Karel Kušar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

182 

Na podlagi 11. člena zakona o 
urbanističnem planiranju (Ur. 1. 
SRS, št. 15/67), je svet za urbanizem 
in gradbene zadeve skupščine občine 
Ljubljana-Center na 82. seji dne 
24. 6. 1968 sprejel naslednji 

SKLEP: 

Osnutek zazidalnega načrta — 
zazidalnega otoka CO-l/ll (območje 
med Miklošičevo cesto — Trgom 
Osvobodilne fronte — Cigaletovo 
ulico in podaljškom Trdinove ulice) 
se Javno razgrne'za 30 dni. 

Rok za pripombe poteče z dnem 
prenehanja razgrnitve osnutka za- 
zidalnega načrta. 

Osnutek zazidalnega načrta bo 
razgrnjen do 3. septembra 1968 v 
prostorih Turističnega transportnega 
biroja — Titova cesta št. 32. 

Od 4. septembra 1968 dalje bo 
razgrnjen v II. nadstropju stavbe 
skupščine občine Ljubljana Center, 
Adamič-Lundrovo nabrežje št. 2, 
soba 37. 

Številka: 351-364/68 
Datum; 16. 8. 1968 

Predsednik sveta 
za urbanizem in gradbene zadeve 

skupščine občine 
Ljubljana-Center 

Peter Novak, dipl. ing., I. r. 

na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delovnih skupnosti dne 19. 
septembra 1968 sprejela 

ODLOK 

o razširitvi veljavnosti odloka o spre- 
membah odloka o občinskem pro- 
metnem davku na območju mesta 
Ljubljane na izvenmestno območje 

občine Ljubljana Moste-Polje 

1. člen 1 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

2t člen 183 

Premija iz prvega člena tega od- Na podlagi 167. člena statuta ob- 
loka se bo izplačevala v breme pro- čine Ljubljana Moste-Polje je skup- 
računskih sredstev občine. ščina občine Ljubljana Moste-Polje 

Razširja se veljavnost odloka o 
spremembah odloka o občinskem 
prometnem davku na območju me- 
sta Ljubljana, ki ga je Mestni svet 
Ljubljana sprejel na seji 2. julija 
1968 (Glasnik št. 20/68) na izven- 
mestno območje občine Ljubljana 
Moste-Polje. 

'.i 
2. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem. 
objave v »Glasniku«. 

Številka; 421-3/68-1 
Datum; 19/9-1968 

Predsednik 
občinske skupščine 

Ljubljana Moste-Polje 
Polde Maček L r. j 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

184 

Na podlagi 11. člena zakona e 
urbanističnem planiranju (Ur. list 
SRS št. 16/67) 260. in 324. člena sta- 
tuta občane Ljubijana-Siška z dne 
12. aprila 1964 ter 8. člena odloka 
o svetih občinske skupščine (Glasnik 
št. 23/67) je svet za urbanizem na 
svoji 9. redni seji dne 5. 9. 1968 spre-; 
jel naslednji 1 

SKLEP 

Osnutek zazidalnega načrta ob- 
močja Verje—Zg. Pimiče — zazidal- 
ni otoki; MeS 17, MeS 18, MeS 20 in 
MeS 22 — se javno razgrne za 30 
dni. 

Rok za predloge in pripombe po- 
teče z dnem prenehanja razgrnitve 
osnutka zazidalnega načrta. 

Osnutek zazidalnega načrta bo 
Javno razgrnjen v avli skupščine ob- 
čine Ljubi jana-Siška, Trg prekomor- 
skih brigad 1 in v prostorih krajevne 
skupnosti Pirniče. 

Številka; 4/2-351-723/67 
Datum; 24/9-1968 

Predsednik 
sveta za urbanizem 

skupščine občine Ljubi jana-Siška 

Roman Dermaša L t. 



GLASNIK 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

185 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubljana Vič-Rudnik in 5. čle- 
na temeljnega zakona o prometnem 
davku (Uradni list SFRJ št. 14/65, 
29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 
26/68 in 30/68) je skupščina občine 
Ljubljana Vič-Rudnik na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 19. septembra 1968 spre- 
jela 

ODLOK 
O spremembi odloka o občinskem 

prometnem davku 

1. člen 
V odloku o občinskem prometnem 

davku (Glasnik št. 12/67) se 1. čleri 
spremeni in se glasi: 

»•Veljavnost odloka o občinskem 
prometnem davku na območju me- 
sta Ljubljane, ki ga je sprejel Mest- 
ni svet Ljubljana na seji dne 25. 
januarja 1967 in sprememba odloka 
na seji dne 2. julija 1968, ki sta ob- 
javljena v Glasniku št. 1/67 ter 20/68, 
se razširi na območje občine Ljub- 
ljana Vič-Rudnik, ki leži izven mest- 
nega območja.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«. 
Številka: 421-39/68 
Datum: 19. 9. 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Vič-Rudnik 
ing. Slavka Korbar 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

186 
Na podlagi odloka o najvišjih 

cenah za jedilno olje (Ur. 1. SFRJ, 
št. 34/68) in 120. člena statuta občine 
Zagorje pb Savi je skupščina občine 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 11. septembra 1968 sprejela 

ODREDBO 
o spremembi odredbe o najvišjih 
maloprodajnih cenah za moko, kruh, 
sladkor, olje in mleko na območju 

občine Zagorje ob Savi. 

1. člen 
V prvi točki odredbe o najvišjih 

rnaloprodajnih cenah za moko, kruh, 
sladkor, olje in mleko na območju 
občine Zagorje ob Savi (Glasnik št. 
36/65) se maloprodajna cena rafini- 
ranega jedilnega olja spremeni in 
sicer: 

olje odprto din/kg 5,00 
olje vstekleničeno din/l 5,30 

2. člen 
Ta odredba začne veljati z dne- 

vom objave v Glasniku. 

Številka 38-6/65 
V Zagorju ob Savi, 11. 9. 1968 

Predsednik 
skupščine občine 
Zagorje ob Savi 
Dušan Kolenc 1. r. 

MESTNI SVET 

83 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Ur. 1. SFRJ, št. 33/65, 
80/65, 40/65, 50/65 in 11/66), tretjega 
bd^tsvka 13. člena zakona o obliko- 

1\$ћји in družbeni kontroli cen (Ur. 
1,' ŠFRJ, št. 12/67 in 23/67), točke 
^ 3. člena zakona o mestih, ki so 
l^izdeljena na občine (Ur. 1. SRS, 
Sti 11/64 in 36/65) in 47. ter 50. člena 
jft&t^ta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64), je mestni svet na 16. redni 
l&ji dhe 18. septembra 1968 sprejel 

UDKEDBO 
0 določitvi najvišje maloprodajne 

cene jedilnega olja 

1. člen 
S to odredbo se določa najvišja 
loprodajna cena za: 
stekleničeno jedilno olje 5,30 din/l 
jedilno olje rinfuza 5,00 din/kg 

2. člen 
Maloprodajne cene za jedilno olje 

v ostalih vrstah embalaže se prosto 
oblikujejo. 

3. člen 
Delovne organizacije, ki skrbijo 

za preskrbo, so dolžne zagotoviti za- 
dostne količine olja iz 1. člena te 
odredbe. 

4. člen 
Ta odredba začne veljati osmi 

dan po objavi v Glasniku, uporablja 
pa se od 1, 9. 19G8. 

St.: 010-032,63 
Datum: 18. 9. 1968 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. r. 

84 

Na podlagi 3. člena zakona o me- 
stih. ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 10. in U. 
člena odloka o ureditvi mestnega 
potniškega prorrleta v Ljubljani 
(Glasnik, št. 28/65) ter 27. in 47. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik, 
št. 38/64) je mestni svet na 16. red- 
ni seji dne 18. septembra 1968 spre- 
jel 

ODLOK 

o dopolnitvi odloka o določitvi prog 
mestnega potniškega prometa 

v Ljubljani 

1. člen 

V odloku o določitvi prog mest- 
nega potniškega prometa v Ljubljani 
(Glasnik, št. 10/66 in 26/66) se 2. člen 
dopolni tako, da se za progo št. 13 
doda naslednje besedilo: 

Proga št. 14: Glavni kolodvor— 
Vrhovci—Glavni kolodvor; dolžina 
proge v eno smer znaša 6,6 km. 

Proga poteka od Glavnega kolo- 
dvora po Trgu OF, Titovi cesti. Gra- 
dišču, Erjavčevi cesti, Cesti 27. apri- 
la, Skrabčevi ulici. Cesti VI, Cesti 
XV in Cesti II (Rožna dolina). Cesti 
na Brdo, Prevalju preko Brda (nova 
cesta) do obračališča pri osnovni šoli 
Vrhovci. 

V obratni smeri poteka proga po 
isti trasi do Prešernove ceste, nato 
po Subičevi ulici do Titove ceste in 
po Titovi cesti do Glavnega kolo- 
dvora na Trgu OF. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Št.: 010-083/68 
Datum: 18. 9. 1968 

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

» - 85 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) ter 1. člena odloka mestnega 
sveta Ljubljana o sodelovanju pred- 
stavnikov družbene skupnosti pri 
upravljanju komunalnega podjetja 
Zale (Glasnik, št. 11/68). je mestni 
svet na 16, redni seji dne 18. sep- 
tembra 1968 sprejsl 

SKLEP 
o razrešitvi in imenovanju predstav- 
nikov družbene skupnosti v delavski 
svet komunalnega podjetja »Zale« 

V delavskem svetu komunalnega 
podjetja »Zale« se kot predstavnik 
družbene skupnosti razreši 

JANKO HERCOG, 
dipl. ekonomist 

samostojni svetovalec za ekonomske 
zadeve v republiškem sekretariatu 
za urbanizem. 

V delavski svet komunalnega 
podjetja »Zale« se kot predstavnik 
družbene skupnosti imenuje 

RADOS HRIBERNIK, 
dipl. ing. gradbeništva 

vodilni projektant v podjetju Pro- 
jekt — nizke gradnje. 

Štev.: 010-084/68 
Datum: 18. 9. 1968 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Miha Košak, dipl. ing., 1. Г- 

VSEBINA 
177 Odredba o oblikovanju cen za sveže 

meso v prodaji na drobno občine 
Grosuplje 

178 Odredba o spremembah in dopolnit- 
vah odredbe o maloprodajnih cenah 
in maržah za prehrambene proizvode 
in kurivo občine Grosuplje 

179 Sklep o razgrnitvi zazidalnega načrta 
za naselje Dol pri Hrastniku in za 
del naselja Studence občine Hrastnik 

180 Odlok o hišnem redu občine Hrastnik 
181 Odlok o premijah za kravje mleko za 

leto 1968 občine Ljubijana-Bežigrad 
182 Sklep o razgrnitvi osnutka zazidal- 

nega otoka CO-1/11 (območje med Mi- 
klošičevo c. — Trgom 'Osvobodilne 
fronte — Cigaletovo ulico in podalj- 
škom Trdinove ulice) občine Ljublja- 
na-Center 

183 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
o spremembah odloka o občinskem 

prometnem davku na območju mesta 
Ljubljane na izvenmestno območje 
občine Ljubljana Moste-Polje 

184 Sklep o razgrnitvi osnutka zazidalnega 
načrta območja Verje—Zg. Pimiče ob- 
čine Ljubljana-Siška 

185 Odlok o spremembi odloka o občin- 
skem prometnem davku občine Ljub- 
ljana Vič-Rudnik 

188 Odredba o spremembi odredbe o naj- 
višjih maloprodajnih cenah za mok<>» 
kruh, sladkor, olje in mleko na ob- 
močju občine Zagorje ob Savi. 

83 Odredba o določitvi najviSje malo- 
prodajne cene jedilnega olja 

84 Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi 
prog mestnega potniškega prometa ^ 
Ljubljani 

85 Sklep o razrešitvi in imenovanju pred- 
stavnikov družbene skupnosti v de- 
lavski svet komunalnega podjetja. 
»Zale« 
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4. člen 
Lokacija trgov: 
1. Centralni živilski trg s svoji- 

mi prodajnimi in skladiščnimi pro- 
stori : 

— Plečnikove arkade na Adamič- 
Lundrovem nabrežju, 

— Vodnikov trg in Delničarjeva 
ulica, 

— pokrita tržnica, Pogačarjev 
trg I, 

— skladiščni prostori v Mahrovi 
hiši, 

— skladišče I. in II. pod gra- 
dom; 

2. Tržnica Moste, Zaloška cesta 
št. 54; 

3. Tržnica Šiška, ob Celovški ce- 
sti; 

4. Odprti trg Bežigrad, ob Lin- 
hartovi cesti; 

5. Odprti trg Vič, ob Gregorinovi 
cesti; 

6. Odprti trg na Žalah — za pro- 
dajo cvetja in cvetličarskih izdel- 
kov. 

5. člen 
Za prodajo večjih količin hitro 

pokvarljivega sezonskega blaga ih 
kmetijskih pridelkov za ozimnico, 
lahko podjetje organizira prodajna 
toesta ter prodajo tudi zunaj tržnih 
Površin. 

Prodajalec mora imeti za tako 
Prodajo posebno dovoljenje podjetja. 

Prodajna mesta določi na pred- 
log podjetja upravni organ za ko- 
munalne zadeve pristojne občinske 
skupščine. 

6. člen 
Podjetje ima kot upravljavec ži- 

vilskih trgov na drobno v Ljublja- 
ni naslednje pravice in dolžnosti: 

— organizira in vodi poslovanje 
na trgih, razporeja in oddaja tržne 
Površine prodajalcem, 

— organizira skladiščenje blaga, 
—, nabavlja in vzdržuje tehtnice 

ter jih posoja prodajalcem, 
— ureja, redno vzdržuje in raz- 

sirja komunalne in delovne napra- 
ve, ki jih ima v upravljanju, 

— poleg dragih pristojnih orga- 
nov skrbi za javni red in pravilne 
odnose na trgih; 
, •— skrbi za lep videz, uporabnost 
,n čistočo trgov ter za odstranjeva- 
nje snega s trgov, 

—- obvešča pristojne organe o gi- 
banju cen, zlasti o njihovih večjih 
Porastih, 

— skrbi za razvoj svoje dejavno- 
sti v skladu s potrebami mesta, 

—- opravlja lahko še druge nalo- 
go v okviru svoje dejavnosti, 

■— skrbi za stalno založenost tr- 
gov, 

— skrbi za ustrezno kvaliteto bla- 
?a in izloča blago, katerega proda- 
^ je na trgih prepovedana, 

— omogoča veterinarski in osta- 
inšpekcijam ustrezne delovne 

razmere na trgih, 
— zaračunava storitve in najem- ne za tržne in poslovne površine. 

II. TRŽNI CAS 

7. člen 
Trgi poslujejo vse dneve razen 

rzavnih praznikov. 
Prodaja blaga na trgih se oprav- 

Ja v predpisanem tržnem času. 

8. člen 
Tržni čas traja ob delavnikih v 

P. etn.i sezoni od 5. do 17. ure, v 
"nski sezoni pa od 7. do 15. ure. 

Ob nedeljah traja tržni čas od 
7. do 11. ure. 

Poletna sezona traja od 1. aprila 
do 31. oktobra. 

Veliki potrošniki lahko nabavlja- 
jo blago na trgih le po 9. uri. 

9. člen 
Delovne organizacije, ki imajo na 

trgih v najemu stalne prodajne pro- 
store, same določijo delovni čas v 
mejah tržnega časa. 

III. PRODAJNI PROSTORI 
IN MESTA 

10. člen 
Urejene prodajno-poslovne pro- 

store in mesta oddaja podjetje v 
najem z natečajem. 

Ostala prodajna mesta na trgih 
določa podjetje prodajalcem dnevno. 
Prodajalci si lahko prodajna mesta 
rezervirajo za določen čas. 

IV. PRODAJA BLAGA 
1. Splošni pogoji prodaje 

11. člen 
Prodajni pogoji na živilskih tr- 

gih v Ljubljani so enaki za vse 
prodajalce. 

12. člen 
Na živilskih trgih na drobno se 

lahko prodaja samo takšno blago, ki 
izpolnjuje kakovostne in druge po- 
goje določene s posebnimi predpisi. 

13. člen 
Na trgih je prepovedana prodaja 

vseh vrst alkoholnih pijač. 

14. člen 
Blago je dovoljeno razstaviti in 

prodajati samo na določenem pro- 
dajnem prostoru in mestu. 

Prodaja s tal ni dovoljena. 

15. člen 
Na trgih je dovoljeno prodajati 

na drobno; 
— vse vrste kmetijskih pridelkov, 

razen tistih, katerih prodaja je po- 
sebej urejena, 

— izdelke obrtnih delavnic in do- 
mače obrti, 

— cvetje, gozdne sadeže, gobe in 
zdravilna zelišča, 

— male živali in njihovo meso, 
— drago blago, ki se običajno 

prodaja na trgih. 

16. člen 
Vsa živila živalskega izvora mo- 

rajo biti pred prodajo pregledana 
od pristojnega veterinarskega inšpek- 
torja. 

17. člen 
Prodajalec, ki je svoje blago pro- 

dal, mora zapustiti prodajno mesto, 
tudi če tržni čas še ni potekel. 

2. Posebni pogoji prodaje. 
18. člen 

Meso perutnine, odojkov in kun- 
cev se sme prodajati samo na za to 
določenih prodajnih mestih v poseb- 
nem prostoru pokrite tržnice. 

19. člen 
Perutnino, golobe, kunce in druge 

male domače živali lahko prodajajo 
prodajalci samo na za to določenih 
prodajnih mestih, ločeno od živil. 

20. člen 
Male domače živali je dovoljeno 

prodajati samo v primernih kletkah 
in košarah. 

Živali je treba krmiti in napajati. 

21. člen 
Mučenje in klanje živali na trgih 

je prepovedano. 

22. člen 
Zdravilna zelišča in užitne gobe 

se smejo prodajati samo na za to 
določenih mestih. Zelišča in gobe 
morajo biti v prodaji označene z 
domačim imenom in točnim naslo- 
vom prodajalca. 

Zdravilna zelišča se lahko proda- 
jajo sveža ali pravilno posušena. Ne 
smejo se prodajati uvela zelišča. 

23. člen 
Mlečni izdelki se smejo prodajati 

samo v posebno urejenem delu po- 
krite tržnice. 

24. člen 
Prepovedano je prodajati zelenja- 

vo, ki ni sveža in ni očiščena, ki je 
preveč mokra, ki ima neprimeren 
vonj, ki je toliko uvela, da ni pri- 
merna za uporabo v prehrani. 

25. člen 
Sveže sadje se sme prodajati le 

v stanju, ki je primerno za nepo- 
sredno potrošnjo. 

Prepovedano je prodajati sadje, 
ki ni zrelo, ni sveže, umazano, vlaž- 
no, nagnito, če ima tuj in neprije- 
ten okus in vonj, če vsebuje tuje 
primesi, razpokano, obtolčeno in sad- 
je z mehanskimi poškodbami. 

26. člen 
Določbe 24. in 25. člena se nana- 

šajo na individualne proizvajalce in 
na družbeni sektor, ne glede na ko- 
ličino, ki je v prodaji. 

27. člen 
Iz sanitarnih in higienskih raz- 

logov lahko prodajalci na istem me- 
stu prodajajo istočasno le istovrstno 
blago. Za pravilno razporeditev bla- 
ga skrbi podjetje. 

28. členi 

Trgovska podjetja in prodajalci 
izdelkov obrtnih delavnic so dolžni 
prodajno mesto označiti s firmo. 

Obliko in velikost firme določi 
podjetje v dogovoru s prodajalcem. 

29. člen 
Vse razstavljeno blago mora biti 

vidno označeno s prodajno ceno. 
Ce je za posamezne vrste blaga 

s posebnimi predpisi določeno po- 
sebno označevanje, je prodajalec 
dolžan označiti blago po. teh dolo- 
čilih. 

30. člen 
Na zahtevo kupca mora prodaja- 

lec izstaviti račun za prodano bla- 
go. 

31. člen 
Prodajalci so dolžni meriti in teh- 

tati blago v enotah in z merili, ki 
so predpisana ali pa običajna za 
merienje določene vrste blaga. 

Merila morajo ustrezati predpisa- 
nim tehničnim pogojem in morajo 
biti pregledana ter žigosana. 

32. člen 
Na zahtevo kupca je prodajalec 

dolžan izmeriti prodano blago s 
kontrolnimi merili, ki so praviloma 
last podjetja. 

33. člen 
Prekupčevanje na trgih je prepo- 

vedano. 

V. HIGIENSKI POGOJI PRODAJE 
34. člen 

Odpadki na trgih se morajo od- 
lagati v smetnjake. 

35. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati 

red in snago na svojih prodajnih 
prostorih in mestih. 

38. člen 
Za vzdrževanje reda in snage mo- 

ra podjetje: 
— namestiti na trgih zadostno 

število posod za odmetavanje od- 
padkov, 

— dnevno sproti čistiti vse tržne 
površine. 

37. člen 
Prodajalci živil živalskega izvora 

morajo biti na prodajnih mestih ob- 
lečeni v belih haljah ali predpasni- 
kih in nositi bele narokavnike. 

38. člen 
Otipavanje živil je prepovedano. 

VI. PROMET NA TRGIH 
39. člen 

Promet z vozili na trgih v Ljub- 
ljani ureja podjetje v soglasju s pri- 
stojnimi organi za promet. 

40. člen 
Dovoz blaga na trge z motornimi 

vozili je dovoljen le dve uri po 
začetku tržnega časa. 

41. člas 
Odvoz neprodanega blaga z mo- 

tornimi vozili je dovoljen po koncu 
tržnega časa. 

42. člen 
Dovoz in odvoz blaga z ročnimi 

vozički je dovoljen ves tržni čas. 

43. člen 
Vodenje psov po trgih je prepo- 

vedano. 

VII. KONČNE DOLOČBE 
44. člen 

Za izvajanje tržnega reda na tr- 
gih odgovarja podjetje s svojimi de- 
lavci. Pristojni inšpekcijski organi 
nadzorajejo poslovanje in promet 
blaga na trgih po določilih tega trž- 
nega reda in po posebnih predpisih. 

45. člen 
Podjetje lahko odpove uporabo 

prodajnega mesta tistim prodajal- 
cem, ki kršijo določila tržnega reda. 

46. člen 
Tržni red mora podjetje po uve- 

ljavitvi takoj izobesiti na vidna me- 
sta na trgih, da se z njimi seznanijo 
vsi uporabniki in obiskovalci trgov. 

47. člen 
Tržni red začne veljati po uve- 

ljavitvi odloka o potrditvi tržnega 
reda, ki ga sprejme mestni svet 
Ljubljana. 

Ljubljana, 26. septembra 1968. 
Predsednik delovne skupnosti 

Matija Boje, 1. r. 

90 
Na podlagi 11. člena zakona o ko- 

munalnih delovnih organizacijah, ki 
opravljajo komunalno dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena (Ur. 1. 
SRS, št. 16/67), 3. člena zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 7. 
člena odloka o komunalnih delovnih 



106 GLASNIK 

organizacijah, ki opravljajo komu- 
nalno dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena in imajo pomen za 
mesto Ljubljana (Glasnik, št. 31/67) 
ta 47. ter 27. člena statuta mesta 
Ljubljane (GLASNIK, št. 38/64), je 
mestni svet na 17. redni seji dne 2. 
oktobra 1968 sprejel 

SKLEP 
o soglasju na cenik storitev komu- 
nalnega podjetja Ljubljanski živilski 

trgi 

1. člen 
S tem sklepom daje mestni svet 

•oglasje na cenik storitev, ki ga je 
^prejela delovna skupnost komunal- 

' nega podjetja Ljubljanski živilski tr- 
gi dne 18/6-1968. 

2. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-087/08 
Datum: 2. 10. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

Na osnovi 11. člena zakona o ko- 
munalnih delovnih organizacijah, ki 
opravljajo komunalno dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena (Ur. 1. 
SRS, št. 16/1967) in I. točke 14. čle- 
na statuta podjetja je delovna skup- 
nost komunalnega podjetja "-Ljub- 
ljanski, živilski trgi« na svojem zbo- 
ru dne 18. 6. 1968 sprejela 

CENIK STORITEV 
I. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1, člen 

Komunalno podjetje »Ljubljanski 
živilski trgi« nudi uporabnikom 
opremljen prostor za prodajo blaga 
po veljavnih predpisih. 

.Svoje storitve zaračunava upo- 
rabnikom ro tem ceniku. 

2, člen 
Za storitve, ki so navedene v 

členu t, se 7.3računava: 
a) od m- delovne, oziroma pro- 

dajne Dovršine. 
b) izietnoma od vrednosti na trg 

naprodaj prenesenega blaga. 

3, člen 
Od prodajne površine se za- 

računava г-toritev pri prodaji na- 
slednjih pridelkov in izdelkov: 

— vrtnin, sadja in sadik iz drob- 
ne kmetijske proizvodnje. 

— sadik in lončnic iz vrtnarske 
proizvodnje, 

— rož in šopkov, 
— semen in zdravilnih zelišč, 
— gozdnih sadežev, 
— žita in mlevskih izdelkov, 
— jajc in perutnine ter odojkov, 
— mlečnih izdelkov, 
— izdelkov domače obrti. 

4. člen 
Od vrednosti na trg naprodaj pri- 

nesenega blaga se zaračunava stori- 
tev pri prodaji pridelkov in izdel- 
kov, katerih ponudena količina znat- 
no presega poprečno dnevno ponu- 
deno količino istovrstnih proizvodov 
na prodajno enoto (sezonske vrtnine, 
sadje in podobno). 

5. člen 
Za blago, od katerega plača po- 

nudnik storitev od količine na trg 
prenesenega blaga in ni prodano v 
enem dnevu, je obvezno skladiščenje 
v skladišču podjetja. 

6. člen 
Za uporabo skladišča se zaraču- 

nava storitev od m2 uporabljene po- 
vršine. 

7. člen 
Za blago, ki mora biti obvezno 

skladiščeno v skladišču podjetja, se 
lahko zaračunava storitev po polo- 
vični ceni. 

8. člen 
Za uporabo tehtnic in senčnikov 

se zaračunava odškodnina. 
Za prevoz blaga v okviru trgov 

ter za razkladanje in nakladanje bla- 
ga se zaračunava opravljena storitev. 

9. člen 
Pri zaračunavanju storitev od 

vrednosti na trg naprodaj prinese- 
nega blaga, oceni vrednost nadzor- 
nik-inkasant po navodilu pristojnega 
organa podjetja. 

Pri oceni upošteva količino, ki jo 
je pripravil prodajalec in ceno, kate- 
ro je označil prodajalec pred začet- 
kom prodaje. 

Za blago, ki je pripeljano z jav- 
nim prevoznim sredstvom, se ugo- 
tavlja'količina na trg pripeljanega 
blaga iz tovornega lista ali drugega 
ustreznega dokumenta. 

Po potrebi ali na zahtevo proda- 
jalca lahko tržni nadzornik ugotav- 
lja količino tudi s tehtanjem ali 
štetjem. 

10. člen 
Za opravljeno in zaračunano sto- 

ritev izda tržni nadzornik-inkasant 
potrdilo, da je storitev plačana. Po- 
trdilo mora vsebovati ime prodajal- 
ca in prodajni oddelek, za katerega 
je bila plačana storitev. 

V primerih, ko se storitev pla- 
čuje od vrednosti ponudenega bla- 
ga, mora biti navedena poleg zneska 
tudi količina in vrednost blaga. 

11. člen 
Stalni prodajalci lahko plačujejo 

storitve mesečno vnaprej. Z njimi 
sklepa podjetje pogodbo o plačeva- 
nju storitev v mesečnem — pavšal- 
nem znesku. 

12. člen 
Občasnim prodajalcem večjih ko- 

ličin kmetijskih pridelkov lahko da 
podjetje popust na običajno ceno 
storitev. 

13. člen 
Cene storitev na vseh živilskih 

trgih v Ljubljani veljajo za poslov- 
ni čas, ki je določen v tržnem redu. 

П. 
POSEBNE DOLOČBE 

14. člen 
Cene storitev, ki se zaračunavaj0 

od m8 prodajne površine, so stalne. 
Zaračunavajo se na enoto prodajne- 
ga mesta, to je na prodajno klop, in 

sicer v naslednjih zneskih na dan: 

za prodajo vrtnin, sadja in sadik iz drobne kmetijske 
proizvodnje 
za prodajo sadik In lončnic iz vrtnarske proizvodnje 
za prodajo semen in zdravilnih zelišč 
za prodajo gozdnih sadežev 
za prodajo žita in mlevskih izdelkov, jajc, perutnine 
in odojkov ter mlečnih izdelkov (pokrita tržnica) 
za prodajo rož in šopkov 
za prodajo izdelkov domače obrti 
za prodajo pridelkov iz drobne kmetijske proizvodnje 
na trnovskih vozičkih, od vozička 

15. člen 
V smislu točke b) 2. člena tega 

cenika se zaračunava storitev naj- 
več do 5 % od vrednosti na trg na- 
prodaj prinešenega blaga. 

16. člen 
Storitev skladiščenja se zaračuna- 

1,60 din 
1,80 din 
5,00 din 
1,70 din 

3,50 din 
4,50 din 
5,00 din 

3,00 din 

va na m2 uporabljene površine, in 

sicer 1,80 din na dan. 
Višino plačila za uporabo garde 

robe določi samostojno pristojni s3' 
moupravni organ podjetja. 

17. člen 

Rezervacija prodajnega prostora se zaračunava mesečno, in sicer: 
— za klop v vrsti 
— za vogalno klop 
Neobvezne storitve na trgu: 
— prevozi blaga z ročnimi vozički, razkladanje 

in nakladanje blaga 
— tehtanje v skladišču 

— uporaba balančne tehtnice s pripadajočimi utežmi 
— uporaba senčnika 
— uporaba vozička za prevoz 

15,00 din 
30,00 din 

10,00 din za del. uro 
0,50 din do 100 kS 
1,00 din nad 100 kS 
2,00 din na dan „ 
3,00 din na dan 
1,00 din do 1 ure 

III. ' 

JCONCNA DOLOČBA 

19. člen 

S sprejemom in potrditvijo tega 
cenika prenehajo veljati dosedanje 
tržne pristojbine. 

Ljubljana, 18. junija 1968. 

Predsednik delovne skupnosti 
Matija Boje, 1. r. 

VSEBINA 
86 Odlolr o minimalnih normativih 73 

vzdrževanje stanovanjskih hiS in V0", 
siovnih prostorov v družbeni lastnin' 
ter o načinu delitve sredstev za inve* 
sticijsko in tekoče vzdrževanje 

87 Odlok o potrditvi tržnega reda na ž'" 
vilskih trgih v Ljubljani 

88 Sklep o potrditvi statuta Mestnega vo' 
dovoda Ljubljana 

89 Tržni red na živilskih trgih v LjuB' i 
Ijani 

SO Sklep o soglasju na cenik storitev ko 
munalnega podjetja Ljubljanski živu 
ski trgi 


