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SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

194 
Na podlagi 101. Ciena statuta ob- 

line Grceuplje in 25. člena zakona o 
volitvah odbornikov občinskih skup- 
en (Ur. list SRS, št. 7/67), je na 
Predlog komisije skupščine občine 
Grosuplje za volitve in imenovanja, 
skupščina občine Grosuplje na seji 
obeh zborov, dne 19. junija 1968 
"Prejela 

ODLOČBO 
o razrešitvi in imenovanju članov 

občinske volilne komisije za volitve 
odbornikov skupščine občine 

Grosuplje 

L 
Razrešita se dolžnosti tajnika in 

Namestnika člana občinske volilne 
komisije tov. Janez Košcak in Jože 
Marolt. 

2. 
Imenuje se za tajnika občinske vo- 

^ilne komisije Jože Marolt — tajnik 
občinske skupščine, za namestnika 
^ana pa Dragica Jaklič, dipl. prav- 
nik v upravi skupščine občine. 

3. 
Ta komisija deluje v naslednjem 

Sestavu: 
Predsednik; dr. Vlado FAJFAR 

predsednik občinskega sodišča v 
Grosupljem. 

Namestnik predsednika: Janez 
^RUDEN — sodnik občinskega so- 
^šča v Grosupljem. 

Tajnik: Jože MAROLT — tajnik 
"bčinske skupščine. 
ђ Namestnik tajnika: Slavko ZU- 
^ANClC — načelnik oddelka za 
^Upne in družbene službe. 

Član: Jože ZUPANČIČ — šef od- eka za obče upravne zadeve. 
> Namestnik člana: Dragica JAK- 
~IC — dipl. pravnik v upravi skup- 
Ше občine. 
St.: 02-16/68-1/1 
Grosuplje, dne 25. novembra 1988 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

195 

S K L £ P 
0 razrešitvi sodnika občinskega 

sodišča v Grosupljem 
* Na podlagi 90. člena statuta ob- 
45,?. Grosuplje (Glasnik, št. 39/64, ш 21/67), 1. odstavka 45. člena 
jI. odstavka 46. člena temeljnega 
Sf: 0^а o sodiščih splošne pristojno- 
iWUr- list SFRJ, št. 7/65) ter 12. 
Sto; a zakona o sodiščih splošne pri- 

"Jnosti (Ur. list SRS, št. 20/65) je 

bila na skupni s^ji obeh zborov 
skupščine občine Grosuplje, dne. 27. 
novembra 1968 

j-azr ejs.e na 
Marija OOMJ.Vfv kot sodnica ob- 

činskega sodišča v Grosupljem z 
dnem 12. decembra 1968. 

St.: 111-47/68-1/1 
Grosuplje, dne 28. novembra 1968 

Predsednik 
Skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

198 
Na podlagi določil 37. člena, 3. 

odstavka 45. člena in 5. točke 77. 
člena temeljnega zakona o ukrepih 
za pospeševanje živinoreje m o 
zdravstvenem varstvu živine (Ur. 1. 
SFRJ, št. 16/55, 23/65 in 29'83) izdaja 
oddelek za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve skupščine občine Hrast- 
nik naslednjo 

ODREDBO: 
1. Vse delovne organizacije in 

druge pravne osebe, ki imajo park- 
ljarje v tej občini, morajo takoj sto- 
riti naslednje ukrepe: 

a) preskrbeti vsem, ki imajo ne- 
posredno opravka pri parkljarjih ali 
vstopajo v hleve in staje s parkljarji, 
delovne obleke in obutev; 

b) razkuževati z ustreznimi na- 
pravami prevozna sredstva ter po- 
skrbeti, da si tisti, ki vstopajo v hle- 
ve in staje s parkljarji, razkužujejo 
roke in obleko; 

Ukrep pod a) in b) morajo storiti 
tudi klavnice. 

2. vsi občani, ki imajo parkljarje 
v tej občini, pa morajo takoj pre- 
ventivno cepiti zoper slinavko in 
parkljevko vsa svoja goveda in 
ovce. 

3. Cepljenje govedi in ovac mora 
opraviti Veterinarska postaja Hrast- 
nik na stroške lastnika. 

4. Za izvajanje te odredbe bo skr- 
bela medobčinska veterinarska in- 
špekcija, ki mora, dokler traja ne- 
varnost slinavke in parkljevke, po- 
ostriti kontrolo zdravstvenega stanja 
živine v prometu in pri zakolu. 

5. Pravna oseba ali občan, ki ne 
bo izvršil s to odredbo odrejenih 
ukrepov, bo kaznovan po določilih 
86., 89. in 91. člena temeljnega zako- 
na o ukrepih za pospeševanje živi- 
noreje in o zdravstvenem varstvu 
živine (Uradni list SFRJ, št. 16/65). 

6. Ta edredba začne veljati ж 
dnem objave v »Glasniku«. 

St.: 5/4-3/68 
Datum: 19. novembra .1968 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

in komunalne zadeve 
Ivan RupniU, i. r. 

197 
Na podlagi drugega odstavka 5. 

člena in .1. odstavka 13. člena zakona 
o urbanističnem planiranju (Uradni 
list SRS, št. 16/67), _200. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 
26. oktobra 1968 sprejela 

ODLOK 
o sprejemu zazidalnega načrta 

za naselje Studence 

1. člen 
Sprejme se zazidalni načrt za na- 

selje Studence, ki ga je pod št. 
863/a v mesecu oktobru 19G7 izde- 
lal Ljubljanski urbanistični zavod, 
ki obsega programski in tehnični 
del zazidave razpoložljivih zazidlji- 
uih površin. 

2. člen 
Manjše odmike od zazidalnega 

načrta, ki je sprejet s tem odlokom, 
lahko dovoli svet za urbanizem, 
gradbene, komunalne in stanovanj- 
ske zadeve skupščine občine Hrast- 
nik. 

■3. člen 
Lokacijska dovoljenja za objekte 

na območju, ki jih pokriva zazidalni 
načrt, se smejo izdajati potem, ko 
bo zazidalni načrt opremljen z do- 
kumentacijo za realizacijo zazidalne 
osnove, načrta komunalnih naprav 
ter načrta razparcelacije zemljišč in 
pravilnika za izvajanje zazidalnega 
načrta, ki po -zakonu o urbanistič- 
nem planiranju niso bili predmet 
javne razgrnitve. 

4. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka izvaja medobčinska urbani- 
stična inšpekcija s sedežem pri 
skupščini občine Trbovlje. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
St. 352-6/62-3 
Datum; 26. oktobra 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

198 
Na podlagi drugega odstavka 5. 

člena in 1. odstavka 13. člena zako- 
na o urbanističnem planiranju (Ur. 

list SRS, št. 16/67), 200. člana statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 26. 
oktobra 1968 sprejela 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta 

za naselje Dol 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme zazi- 

dalni načrt za naselje Dol, ki ga je 
pod št. 863 v oktobru 1967 jjtdelal 
Ljubljanski urbanistični zavod. 

2. člen 
Manjše odmike od zazidalnega 

načrta, ki je sprejet s tem odlokom, 
dovoljuje v smislu 15. člena zakona 
o urbanističnem planiranju svet za 
urbanizem, gradbene, komunalne in 
stanovanjske zadeve skupščine ob- 
čine Hrastnik. 

3. člen 
Lokacijska dovoljenja na območ- 

ju, ki jih pokriva zazidalni načrt, 
se smejo izdajati potem, ko bo zazi- 
dalni načrt opremljen z dokumenta- 
cija za realizacijo zazidalne zasnove, 
načrtom parcelacije zemljišč, nafcr- 
tom komunalnih naprav, pravilnikom 
za izvajanje zazidalnega načrta in 
ekonomsko tehničnim poročilom, ki 
po zakonu o urbanističnem planira- 
nju niso predmet javne razgrnitve. 

4. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka izvaja medobčinska urbani- 
stična inšpekcija s sedežem pri skup- 
ščini občine Trbovlje. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
St: 352-6/62-3 
Datum; 26. oktobra 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

199 
Na podlagi 1. člena zakona o 

skupnih rezervah gospodarskih orga- 
nizacij in uporabi njihovih sredstev 
(Uradni list FLRJ, št. 9/61 in 22/62) 
in (Uradni list SFRJ, št. 47/64, 14/65 
in 12/67) 68. člena zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sli v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 36/64) in 14. člena statuta občine 
Ljubljana Bežigrad (Glasnik, št. 
20/65) je skupščina občine Ljubljana 
Bežigrad na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 
29. oktobra 1968 sprejela 



110 GLASNI* 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij skupščine 

občine Ljubljana Bežigrad 
1. efen 

Ustanovi se: Sklad skupnih re- 
zerv gospodarskih organizacij skup- 
ščine občine Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana, Parmova 33. (V nadalj- 
njem besedilu: sklad). 

Sklad je pravna oseba. 
2. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo; 
—, za izplačilo minimalnih oseb- 

nih dohodkov 
— za kritje izgub v celoti ali de- 

loma ter za sanacije gospo- 
darskih organizacij 

— za pospeševanje dejavnosti 
gospodarskih organizacij 

Samostojno ali v sodelovanju s 
skladi skupnih rezerv drugih druž- 
beno političnih skupnosti. 

3. člen 
S skladom gospodari sedemčlanska 

upravni odbor, ki ga imenuje ob- 
činska skupščina. 

4. člen 
Administrativno delo sklada 

opravlja tajnik sklada, ki ga ime- 
nuje tajnik občinske skupščine, ra- 
čunovodske in druge finančne posle 
pa odsek za finance. 

d. člen 
Dohodek sklada so sredstva, ki 

5ih prispevajo gospodarske organiza- 
cije skladno z zadevnimi predpisi. 

6. člen 
Ta odlok, začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
St; 402-56/68-1 
Datum: 29. oktobra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad 
Karel Kušar, 1. r. 

200 
Na podlagi 114. člena statuta ob- 

čine Ljubljana Bežigrad (Glasnik, št. 
20/65) je skupiščina občine Ljubljana 
Bežigrad na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
29. oktobra 1958 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o izdatkih га potne in druge stroške, 
ki se priznavajo občinskim organom 

med materialne stroške 

1. člen 
Prvi odstavek 3. člena odloka o 

izdatkih za potne in druge stroške, 
ki se oriznavajo občinskim organom 
med materialne sti-oške (Glasnik, št. 
2106) se besedilo »60.— N-din« na- 
domesti z besedilom »65.— N-din«. 

2. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se 

besedilo »0.50 N-din« nadomesti z 
besedilom »0.65 N-din«. 

- 3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St; 114-3/65-1 
Datum: 29, oktobra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad 
Karel Kušar, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

201 ' 
Na podlagi 8, ,člena zakona o 

obrestih od gospodarskih skladov 

(Ur. 1. SFRJ, št. 11/68), 1. člena 
zakona o pooblastitvi občinskih 
skupščin, da določajo pristojnost 
občinskih organov za zadeve, dolo- 
čene z zveznimi predpisi (Ur. 1. 
SFRJ, št. 26/68) in 110. člena statuta 
občine Ljubljana Center na 96. 
skupni seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 7. novem- 
bra 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o določitvi obrestne mere od gospo- 
darskih skladov obrtno storitvenih, 
gostinskih, turističnih in' komunal- 

nih gospodarskih organizacij 
Odlok o določitvi obrestne mere 

od gospodarskih skladov obrtno sto- 
ritvenih, gostinskih, turističnih in 
komunalnih gospodarskih organiza- 
cij (Glasnik, št. 32/66, 24/67) se spre- 
meni in dopolni tako, da se preči- 
ščeno besedilo odloka glasi: 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere, po kateri 
plačujejo gospodarske organizacije 

^obresti od sredstev poslovnega skla- 
da, s katerimi opravljajo komunalno 
dejavnost, gostinsko dejavnost, de- 
javnost turističnega posredovanja ali 

dejavnost storitvene obrti 

1. člen 
Gospodarske organizacije plaču- 

jejo obresti od sredstev poslovnega 
sklada, s katerimi opravljajo go- 
stinsko dejavnost, dejavnost turistič- 
nega posredovanja ali dejavnost sto- 
ritvene obrti po stopnji 1,25%. 

Po stopnji 1,25 % plačujejo go- 
spodarske organizacije tudi obresti 
od sredstev poslovnega sklada, s ka- 
terimi opravljajo komunalno dejav- 
nost, če za posamezne organizacije 
ni predpisal obrestne mere Mestni 
svet. 

2. člen 
Gospodarske organizacije se opro- 

stijo plačevanja obresti od sredstev 
poslovnega sklada, s katerimi oprav- 
ljajo dejavnost storitvene obrti, in 
sicer od tistega dela teh sredstev, 
ki jih vložijo za nakup poslovnih 
prostorov in opreme. 

Gospodarske organizacije se opro- 
stijo plačevanja obresti od sredstev 
poslovnega sklada, ki jih vložijo v 
počitniške domove, razen kolikor se 
uporabljajo v izrazito komercialne 
namene. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo lahko po- 

samezne gospodarske organizacije 
oprosti plačevanja obresti tudi od 
drugih sredstev poslovnega sklada, 
ki so namenjena za dejavnosti iz 
1. člena tega odloka. 

4. člen 
Obresti, ki jih gospodarske orga- 

nizacije obračunajo in plačajo po 
tem odloku, se vlagajo v kreditni 
sklad Kreditne banke in hranilnice 
Ljubljana. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
St.: 420-023/68 
Datum: 7. oktobra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

202 
Na podlagi 10. člena zakona o 

urejanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/66), 
14. člena odloka o urejanju in od- 
dajanju stavbnega zemljišča na ob- 
močju mesta Ljubljana (Glasnik,, št. 
2/67) in 110." člena statuta' občine 
Ljubljana-Center je skupščina obči- 

ne Ljubljana-Center na 95. seji ob- 
činskega zbora : in zbora delovnih 
skupnosti dne 24. oktobra 1968 spre- 
jela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o tem, v katerih 
primerih se lahko odda stavbno 
zemljišče v družbeni lastnini, na 
katerem ima pravico uporabe obci- 

čina, brez javnega natečaja 

1. člen 
V 1. členu odloka o tem, v kate- 

rih primerih se lahko odda stavbno 
zemljišče v družbeni lastnini, na 
katerem ima pravico uporabe obči- 
na, brez javnega- natečaja (Glasnik, 
št. 7/68) se na koncu doda nova 
alineja, ki se glasi: 

— za zgraditev garažnih in dru- 
gih objektov, za katere je podan 
poseben interes krajevne skupnosti 
ali občine. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 464-08/68 
Datum: 24. oktobra 1968 

Predsednik skupščine ohčine 
Ljubljana Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

203 
Popravek 

V odloku o prenosu skrbstvenih 
zadev na Zavod za socialno delo 
Ljubljana-Ivloste (Glasnik št. 26, z 
dne 15. XI. 1968> je bil izpuščen 2. 
člen, ki se glasi: 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
St. 022-28/68-1 
Datum 7. decembra 1968 

Iz uredništva »Glasnik« 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
204 

Na podlagi določil 37. člena, 3. 
odstavka 45. člena in 5. točke 77. čl. 
temeljnega zakona o ukrepih za po- 
speševanje živinoreje in o zdravst- 
venem zavarovanju živine (Ur. 1. 
SFRJ, št. 16/65, 23/65 in 29/66) izdaja 
oddelek za gospodarstvo skupščine 
občine Ljubljana-Siška naslednjo 

ODREDBO 
1. Vse delovne organizacije in 

druge pravne osebe, ki imajo park- 
larje v tej občini, morajo takoj sto- 
riti naslednje ukrepe: 

a) preskrbeti vsem, ki imajo ne- 
posredno opravka pri parkljarjih ali 
vstopajo v hleve in staje s parklar- 
ji, delovne obleke in obutev. Te ob- 
leke in obutve ni dovoljeno odnašati 
iz hlevov in staj ali iz sanitarnega 
vozila in jo je treba redno dezinfi- 
cirati; 

b) razkuževati z ustreznimi napra- 
vami prevozna sredstva ter poskrbe- 
ti, da si tisti, ki vstopajo v hleve in 
staje s parklarji, razkužujejo roke 
in obleko; 

c) imeti ha novo kupljene park- 
larje 14 dni v posebnih hlevih ali 
»tajah, v katerih ni druge živine in 

ta čas poskrbeti za njihov vsako- 
dnevni zdravstveni pregled glede n3 

slinavko in parkljevko; 
č) preventivno cepiti zoper sli- 

navko in parkljevko vsa' svoja gove- 
da in ovce. 

Ukrep pod a) in b) morajo st0' 
riti tudi klavnice. 

2. Vsi občani, ki imajo parkljarje 
v tej občini, pa morajo takoj preven- 
tivno cepiti zoper slinavko in park- 
ljevko vsa svoja goveda in ovce. 

3. Cepljenje govedi in ovac mora 
opraviti Veterinarska postaja P0' 
savje na stroške lastnika. 

4. Za izvajanje te odredbe bo skr- 
bel občinski veterinarski inšpektorat, 
ki mora, dokler traja nevarnost sli- 
navke in parkljevke, poostriti kon- 
trolo zdravstvenega stanja živine v 

prometu in pri zakolu. 
St.: 322-11/68 
Datum: 12. novembra 1968 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

    Bojan Jurčič, 1. r. 

j RAZPIS 
Skupščina občine Grosuplje 

RAZPISUJE 
' na podlagi členov 17/1 in 43/1 te- 
meljnega zakona o splošnih sodiščih 
(Ur. list SFRJ, št. 7/65) in 13. člena 
zakona o sodiščih splošne pristojnost' 
(Ur. list SRS, št. 20/65) 

PROSTO MESTO SODNIKA 
OBČINSKEGA SODISCA 
V GROSUPLJEM 
Kandidati, ki izpolnjujejo z zako- 

nom predpisane pogoje za sodnika, 
naj se priglasijo v 30 dneh od dneva 
'objaW razpisa, in sicer komisij1 i 
skupščine občine Grosuplje za volit' 
ve in imenovanja. 

St.: 40-12/68 
Datum: 25. novembra 196E 

Komisija 
skupščine občine Grosuplje 
za volitve in imenovanja 

VSEBINA 
194 Odločba o razrešitvi in imenovanj^ 

članov občinske volilne komisije 
volitve odbornikov skupščine občin® ■ 
Grosuplje 

195 Sklep o razrešitvi sodnika občinske®8 

sodišča v Grosupljem 
196 Odredba o ukrepih, ki jih moraj'J 

upoštevati delovne organizacije 
druge pravne osebe, ki imajo parK 
larje občine Hrastnik 

197 Odlok o sprejetju zazidalnega načrtj" 
za naselje Studence občine Hrastni" 

198 Odlok o sprejetju zazidalnega načrt® 
za naselje Dol občine Hrastnik 

199 Odlok o ustanovitvi sklada skupni?] 
rezerv gospodarskih organizacij obc> 
ne Ljubljana-Bežigrad 

200 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o izdatkih za potne in drug 
stroške, ki- se priznavajo občinski" 
organom med materialne stros*" 
občine Ljubljana-Bežigrad 

201 Odlok o spremembi in dopolnitvi 0^' 
loka o določitvi obrestne mere od 
spodarskih skladov obrtno-storitv*^ 
nih, gostinskih, turističnih in kornu 
nalnih gospodarskih organizacij 
ne Ljubljana-Center 

202 Odlok o dopolnitvah odloka o tcnV 
katerih primerih se lahko odda staV^ 
no zemljišče v družbeni lastnini. , ^ 
katerem ima pravico uporabe 
brez javnega natečaja občine LjubU 
na-Center 

203 Popravek odloka o prenosu skrbstv^ 
nih zadev na Zavod za socialno oe 

Ljubljana-Moste 
204 Odredba o ukrepih, ki jih morajjj 

upoštevati delovne organizacije ■ 
druge pravne osebe, ki imajo parki3 

je občine Ljubljana-Siška 


