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URADNI VESTMK OBClN: GROSUPLJE • 
HRASTNIK ф LJUBLJANA-BEŽIGRAD O 
CENTER ф MOSTE-POLJE ф SlSKA © VIC- 
RUDNIK 9 ZAGORJE OB SAVI IN MEST- 

NEGA SVETA LJUBLJANA 

LJUBIJANA, 27. DECEMBRA 1968 LETO XV., ST. 30 

CLASNIK 

MESTNI SVET 

8. člen 
Občinska prometni davek od pro- 

meta na drobno in plačil za storitve 
se obračuna po davčni stopnji, ki je 
veljala ob izdaji fakture, oziroma 
ob odpravi blaga, če je bilo blago 
odpravljeno pred idajo fakture. 

9. člen 
Glede nastanka davčne obvezno- 

sti, oprostitve, obračunavanja in 
plačila davka, kontrole, paroštva, 
zastaranja in pravnih sredstev se 
smiselno uporabljajo določbe temelj- 
nega zakona o prometnem davku, 
zakona o tarifi zveznega prometnega 
davka in predpisi, izdani na njuni 
podlagi. 

10. člen 
Davčni zavezanci, ki se jim pri- 

spevek iz osebnega dohodka od sa- 
mostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti od- 
merja po pavšalnih letnih osnovah, 
plačujejo občinski prometni davek 
od plačil po pavšalnih letnih osno- 
vah, ki jih vnaprej ugotovi upravni 
organ občine, pristojen za finance, 
skupno z osnovami za prispevek iz 
osebnega dohodka. 

11. člen 
Za izvajanje in tolmačenje tega 

odloka skrbijo organi občinskih 
skupščin, ki so pristojni za finance. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1969. 

St.: 010-0121/68 
Datum; 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., I. r. 
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Na podlagi 50. in 98. čiena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno-politionih skupnosti (Ur. 1. 
SFRJ, št. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 in 
30/68) 16. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, 
St. 11/64 in 36/65) ter 29. in 50. člena 
statuta mesta Ljubljana (Glasnik, 
Št. 38/64) je Mestni svet na 21. red- 
ni seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju zadev, ki so 
skupnega pomena za mesto in med- 
občinskih zadev v I. trimesečju 1969 

1. člen 
Do sprejetja finančnega naorta 

Rlesta Ljubljane za leto 1969 se 
bodo začasno, najkasneje pa do 
31. marca 1969 financirale zadeve, 
ki so skupnega pomena za mesto in 
'hedobičnske.v zadeve na podlagi tri; 
mesečnega načrta dohodkov ter nji- 
hove razporeditve in po splošnih 
določbah odloka o finančnem na- 
črtu mesta Ljubljane za leto 1968 
(Glasnik, št. 14/68). 

2. člen 
Trimesečni načrt razporeditve 

sredstev finančnega načrta in^ po- 
sebnega računa ne sme preseči 20 
0dstotkov razporejenih dohodkov za 
Preteklo leto. Višino trimesečnega 
"ačrta posebnega računa določajo 
dohodki in obveznosti, ki izvirajo iz 
Pogodb. 

3. člen 
Določbe tega odloka se ustrezno 

^Porabljajo tudi v začasnem finan- 
ciranju potreb upravnih služb me- sta Ljubljane. 

4. člen 
Doseženi dohodki in uporaba 

sredstev na podlagi tega odloka so 
Stavni del finančnega načrta me- 
sta za leto 1969. 

5. člen 
Odbor za finančna vprašanja je 

Pooblaščen, da v primeru neenako- 
mernega dotoka dohodkov finanč- 
nega načrta najame posojilo iz re- 
zervnega sklada mesta. Posojilo 
mora biti vrnjeno do konca leta 1969. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

r3-11 po objavi v Glasniku, uporab- 
na pa se od 1. januarja 1969. 

St.: 010-0120/68 
Datum; 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Mih* Kafek. dipL Ing., L r. 
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Na podlagi 5., 22., 43. in 43.a 

člena temeljnega zakona o promet- 
nem davku (Ur. 1. SFRJ, št. 14/65, 
29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 
26/68, 30/68, 40/68 in 48/68), 3. člena 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65) 
ter 47. in 50. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) je 
Mestni svet na 21. redni seji dne 
25. decembra 1968 sprejel odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku na 
območju mesta Ljubljana (Glasnik, 
št. 1/67 in 20/68), ki se v prečišče- 
nem besedilu glasi: 

ODLOK 
o- občinskem prometnem davku na 

območju mesta Ljubljane 

I. SPLOSNI DEL 

1. (jlen 
Na območju mesta Ljubljane se 

uvaja občinski davek od prometa 
blaga na drobno in davek od plačil 
za storitve. 

( 2. člen 
Občinski davek od prometa bla- 

ga na drobno od plačil za storitve, 
razen za obrtne storitve, opravljene 
gospodarskim in drugim delovnim 
Organizacijam se plačuje samo od 
proizvodov, ki so namenjeni za 
končno potrošnjo ter od plačil za 
storitve, če je v tarifi občinskega 
prometnega davka predpisano, da 
se od njih plačuje davek. 

Tarifa občinskega prometnega 
davka je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Za promet proizvodov, ki so na- 

menjeni za končno potrošnjo, se 
šteje; 

1. vsaka prodaja proizvodov po 
trgovinah in trgovskih prodajalnah 
ter po prodajalnah proizvodnih in 
drugih delovnih organizacij; 

2. vsaka prodaja proizvodov, ki 
jih prodajajo individualni obrtniki 
in drugi občani neposredno potroš- 
nikom v okviru svoje gospodarske 
dejavnosti; 

3. prodaja blaga neposredno ob- 
čanom, ki ga prodajajo proizvajalne 
ali trgovske gospodarske organiza- 
cije na tak način, kot velja za pro- 
met na debelo; 

4. potrošnja oz. uporaba davku 
zavezanih proizvodov, če se jemlje- 
jo za lastne potrebe; 

4. prodaja proizvodov, ki jih ne- 
posredno potrošnikom prodajajo pro- 
izvajalne in druge delovne organi- 
zacije, če ne gre za prodajo, ki je 
namenjena za reprodukcijo v smislu 
9- in 10. člena zakona o tarifi zvez- 
nega prometnega davka ali za pro-; 
dajo na debelo; 

6. uvoz motornih vozil, ki jih 
uvažajo občani in civilno pravne 
osebe; 

7. prodaja blaga na licitaciji 
(javni dražbi) če od njega v prejš- 
njem prometu ni bil plačan občin- 
ski davek od prometa blaga na 
drobno. 

4. člen 
Davčni zavezanec je delovna or- 

ganizacija, druga pravna oseba, or- 
gan ali občan, ki je proizvode prodal 
končnemu potrošniku, ki je proizvod 
kako drugače dal v promet, ali ki je 
za plačilo opravil storitev. 

Davčni zavezanec je tudi občan 
in civilna pravna oseba, ki je uvo- 
zila motamo vozilo. 

Prometni davek bremeni kupca, 
oziroma potrošnika ali uvoznika mo- 
tornega vozila iz 2. odst. tega člena. 

5. člen 
Davčna osnova za občinski pro- 

metni davek od prometa blaga na 
drobno je: 

1. prodajna cena za blago brez 
prometnega davka; 

2. prodajna cena za blago brez 
prometnega davka, ki je bila dose- 
žena, če bi se na drobno prodali 
proizvodi, dani brez povračila (po- 
darjeni), vzeti za lastno potrošnjo 
oziroma uporabo, ali proizvodi, pro- 
dani v komisiji; 

3. vrednost motornega vozila, 
ugotovljena po carinskih predpisfh 
vštevši tudi carino in carinske da- 
jatve, ki se pobirajo pri uvozu; 

4. merska enota proizvoda, če je 
ta predpisana v tarifi. 

Prodajna cena za blago vsebuje 
tudi vse postranske stroške, ki jih 
je prodajalec zaračunal kupcu, ra- 
zen transportnih in drugih stroš- 
kov, ki jih je prodajalec plačal za 
kupca po njegovem nalogu, če ima 
za to ustrezno dokumentacijo. 

6. člen 
Davčna osnova za občinski pro- 

metni davek od plačil za storitve je 
znesek plačila, prejetega za oprav- 
ljene storitve. 

Kot plačilo za opravljene storit- 
ve je treba všteti plačilo v denarju 
ali v naravi ali vrednosti nasprot- 
nih storitev. 

7. člen 
Davčne stopnje so proporcional- 

ne in se določajo v odstotkih od 
davčne osnove. 

П. POSEBNI DEL 
TARIFA 

občinskega prometnega davka 

A. Proizvodi 
Tarifna št. 1 

Od vseh proizvodov, ki so name- 
njeni za končno potrošnjo, razen od 
prometa z alkoholnimi pijačami ter 
od proizvodov, za katere je predvi- 
dena davčna oprostitev, znaša davek 
4 odstotke. 

Tarifna št. 2 
Od prometa z alkoholnimi pija- 

čami, doseženimi s prodajo na drob- 
no se plačuje prometni davek od 
litra proizvoda in znaša: 

din 

a) od pdva 0«^° 
b) od umetnega žganja 

— z močjo do 25. voi. % alkohola 5,00 
<— z močjo nad 23. voi % alkohol« ВДО 
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•) od specialnih vin (desertnih, likerskih in aromatizd- 
ranih) in desertnih pijač, če znašata nabavna cena za 
1 liter 
— do 7,00 dinarjev 
— nad 7,00 din do 10,00 din 
— nad 10,00 dinarjev 

d) od likerjev in močnih alkoholnih pijač, če znaša na- 
bavna cena za 1 liter 
— do 12,00 dinarjev 
— nad 12,00 do 17,00 dinarjev 
— nad 17,00 dinarjev 

e) od naravnega vina 
f) od naravnega žganja 

B. Obrtne storitve 
Tarifna št. 3 

Od plačil za opravljanje storitev: 

I. Kovinska stroka: 
1. popravljanje strojev In naprav 
2. popravljanje izdelkov precizne mehanike 
3. popravljanje motornih vozil 
4. Popravljanje kovinskih izdelkov za široko potrošnjo, 

popravljanje peči, štedilnikov, šivalnih strojev, kovin- 
skega pohištva itd. 

5. popravljanje drugih kovinskih izdelkov in storitev obrtne 
predelave kovin 
П. Elektro stroka: 

6. popravljanje elek. strojev, aparatov in naprav (poprav- 
ljanje transformatorjev, elek. peči, razdelilnih naprav 
in podobno) 

7. popravljanje elekt. gospodinjskih aparatov (popravlja- 
nje elek. kuhalnikov, štedilnikov, aparatov za sušenje las 
in perila, hladilnikov, sesalcev za prah, ventilatorjev, 
pralnih strojev, bojlerjev in podobno) 

8. Popravljanje elekt. in drugih telekomunikacijskih na- 
prav in delov 

9. popravljanje drugih elek. aparatov in pribora ter ostale 
storitve ter stroke 
III. Ostale stroke; 

10. projektiranje in popravljanje plaščev (vulkaniziranje) 
11. knjigovezništvo 
12. žaganje lesa 

3,60 
6,10 

16,00 
1,10 
4,40'' 

Tarifna št. 6 

Od plačil za prevoz potnikov in 
2 so blaga, ki ga opravljajo občani ali 
4'oo civilno pravne osebe občanom ali 
g'oo civilnim pravnim osebam, se pdača 

davek: 
a) za prevoz oseb 10 % 
b) za prevoz blaga 20 % 

Opomba: 
S prevozi po tej tarifni številki 

so mišljeni prevozi z motornimi ali 
vprežnimi vozili v cestnem prometu 
ter s poslovnimi objekti, ne glede 
na to, če se prevoz opravlja v kra- 
jevnem ali medkrajevnem prometu. 
Plačilo za nakladanje in razkladanje 
spada pod to tarifno številko samo, 
če to dela ista oseba skupaj s pre- 
voznimi storitvami. 

Tarifna št. 7 
Od plačil (provizij) za trgovske 

storitve komisijskih podjetij in trgo- 
vin, trgovskih agencij, posredniških 
podjetij in posredniških pisarn, ki 
se opravljajo občanom in civilnim 

h. рл^л.овеђат, se plača občinski prometni »VV4* i K cA 

15 % 
10 % 
10 % 

5 % 

10 % 

10% 

5 % 

10 % 

10% 

5% 
5 % 

30% 
13. žaganje lesa гџ lastno uporabo 
14. gradbeniške storitve 
15. osebne in druge obrtne storitve 

Opomba: 
1. Davek po tej tarifni št. se ne 

plača od plačil za storitve: krojačev, 
šivilj, klobučarjev, modistinj, vezilj, 
fotografov, čevljarjev, od popravlja- 
nja ortopedskih pripomočkov, izde- 
lovalcev copat, brivcev, frizerjev, 
pedikiranje, dimnikarjev, za pred- 
tiskanje tkanin, krpanje perila, no- 
gavic in vreč, popravila dežnikov, 
uglaševanje glasbil, brušenja nožev 
in britvic, kovačev od podkovanja 
konj in živine, kolarjev, urarjev, 
popravil dvokoles in otroških vozič- 
kov, preoblačenja gumbov, barvanje 
in čiščenje usnjenih predmetov, bar- 
vanje in kemično čiščenje vseh vrst 
tkanin, polnjenje in obnova rablje- 
nih kemičnih svinčnikov, popravlja- 
nje preprog, umetno krpanje pre- 
prog, prepisovanje in razmnoževanje, 
kopiranje, plakatiranje, čiščenje in 
pranje ter likanje oblek in perila, 
čiščenje obutve, snaženje oken, ču- 
vanje lokalov in stanovanj, shranje- 
vanje koles, prtljage in obleke (gar- 
derobe), storitev postreščkov, žaga- 
nje drv, pečenje čevapčičev in raž- 
njičev, pečenje kostanja. 

2. Davčna osnova je skupen zne- 
sek plačil po odbitku vrednosti ma- 
teriala, ki ga je dal izvrševalec sto- 
ritev, če je material v računu po- 
sebej izkazan. 

C. Druge storitve 
Tarifna št. 4 

Od vstopnic: 
a) za kinematografske prireditve 

5 odstotkov 
b) za ostale prireditve 10 odst. 

Оропфа: 
1. Lastniki prostorov, v katerih 

je prireditev, so odgovorni za pla- 
čilo davka po tej tarifni številki. 

10% 
10 %,:„ 
10 % h 

2. Davek od vstopnic za prire- 
ditve iz točke b) te tarifne številke 
je treba plačati ob predložitvi vstop- 
nic v žigosanje najpozneje 5 dni 
pred prireditvijo. 

3. Prometni davek po tej tarifni 
številki se ne plača za kulturno 
umetniške in telesnovzgojne (šport- 
ne in telovadne nastope), prireditve, 
kolikor se na njih ne točijo alko- 
holne pijače. V primeru spora glede 
značaja kultumo-umetniške ali te- 
lesno-vzgojne prireditve odloča (ugo- 
tovi značaj prireditve) za ustrezno 
področje pristojni svet občine. 

4. Prirejanje plesnih vaj in po- 
dobnih prireditev lahko upravni 
organ, pristojen za dohodke, pavša- 
lira, t. j. da pobere občinski pro- 
metni davek v pavšalnem znesku za 
celotno sezono prireditve. 

Tarifna št. 5 

Od vrednosti prodanih srečk za 
loterijo in druge igre na srečo ter 
na vloge za javne stave, razen za 
igre na srečo in vloge za javne sta- 
ve, ki jih prireja Jugoslovanska lo- 
terija, se plača davek po stopnji 
10 odstotkov. 
Opomba: 

1. Davčni zavezanec je priredi- 
telj loterije, oziroma javne stave ali 
druge igre na srečo. 

2. Prireditelj mora najmanj 15 
dni pred žrebanjem sporočiti uprav- 
nemu organu, pristojnemu za dohod- 
ke občinske skupščine, dan in kraj 
žrebanja. 

3. Obračun srečk za ugotovitev 
skupne vrednosti se naredi v 15 
dneh po žrebanju ter je treba pla- 
čati davek v 5 dneh po obračunu. 

davek po stopnji 15 %. 
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Na podlagi 2. člena in 2. točke 

3. člena zakona o izločanju sred- 
stev za stanovanjsko izgradnjo (Ur. 
list SFRJ, št. 35/65), 3. člena zakona 
o mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65) ter 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet 
na 21. redni seji dne 25. decembra 
1968 sprejel 

ODLOK 

S o odstotku sredstev, ki se izločajo za 
subvencioniranje stanarin v letu 1969 

1. člen 
Delovne organizacije in druge 

družbeno-pravne osebe ter državni 
organi na območju mesta Ljubljane 
vplačujejo v letu 1969 sredstva iz 
1. člena zakona o izločanju sred- 
stev za stanovanjsko izgradnjo (Ur. 
1. SFRJ, št. 35/65) na enoten račun 
pri službi družbenega knjigovodstva 
v višini 8,5 % za kritje razlike v 
stanarini (subvencioniranje). 

2. člen 
O morebitnem primanjkljaju ali 

presežku sredstev bo mestni svet 
odločal na koncu obdobja, za katero 
velja subvencioniranje stanarin. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1969 dalje. 

St.: 010-0122/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. r. 
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Na podlagi 1. in 2. člena zakona 

o spremembi in dopolnitvah zakona 
o obrestnih merah za obresti od go- 
spodarskih skladov (Ur. 1. SFRJ, št. 
52/66), 3. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, 
št. 11/64 in 36/65) in 27. ter 47. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, 
št. 38/64) je Mestni svet Ljubljana 
na 21. redni seji dne 25. decembra 
1968 sprejel   

ODLOK 
o podaljšanju veljavnosti odloka o 
določitvi obresti od poslovnega skla- 
da komunalnih delovnih organizacij 

mestnega pomena 

1. člen 
S tem odlokom se podaljšuje ve- 

ljavnost odloka o določitvi obresti 
od poslovnega sklada komunalnih 
delovnih organizacij mestnega po- 
mena za leto 1968 (Glasnik, št. 39/67) 
tako, da velja tudi za leto 1969. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0123 
Datum; 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. 
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Na podlagi 5. člena zakona o 

mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 10. 
in 11. člena odloka o ureditvi mest- 
nega potniškega prometa v Ljub- 
ljani (Glasnik, št. 28/65) ter 27. in 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet 
na 21. redni seji dne 25. decembra 
1968 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi 
prog mestnega potniškega prometa 

v Ljubljani 

1. člen 
V odloku o določitvi prog mest- 

nega potniškega prometa v Ljub- 
ljani (Glasnik, št. 10/66, 22/66 in 
23/68) se v 2. členu tega odloka proga 
št. 10 spremeni tako, da se glasi: 

Proga št 10; Glavni kolodvor — 
Zadobrova,:— Glavni kolodvor; До1- 
žina proge 'v eno smeir je 9,7 km. 

Proga poteka od Glavnega kolo- 
dvora po Masarykovi, Njegoševi in 
Zaloški cesti, Zadobrovški cesti do 
zadružnega doma v Zadobrovi. 

V obratni smeri poteka proga po 
isti trasi. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.; 010-0124/68 
Datum; 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., I. r. 
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Na podlagi 8. člena zakona o ko- 

munalnih delovnih organizacijah, И 
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) in 27. 
ter 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet 
na 21. redni seji dne 25. decembra 
1968 sprejel 

SKLEP 
o soglasju k pripojitvi Komunalnega 
podjetja »Sostro« h Komunalnemu 

podjetju »Snaga« 

/ 1. 
S tem sklepom daje mestni svet 

soglasje k pripojitvi Komunalnega 
podjetja »Sostro« h Komunalnemu 
podjetju »Snaga«. 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
St: 010-0125/68 

. Datum; 25. decembra 1968 
Predsednik mestnega sveta 

Ljubljana 
Miha Košak, dipl ing., 1. r* 



^lASNIK m c 

m 
Na podlagi 65. člena zakona o or- 

^nizaciji zdravstvene službe v SRS 
ГОг 1. SRS, št. 16/67 in 22/68), 3. 
'Jena zakona o mestih, ki so razde- 
jana na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 
ln 36/65), 27. in 47. člena statuta me- 8[a Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), 
s4epa delavskega sveta tovarne 
"Saturnus« z dne 27/9-1968, delavske- 
^ sveta Kartonažne tovarne L j ub- 
rana z dne 12/12-1967, delavskega 
f'eta Tovarne za elektroniko in av- 
;0rn.atiko Ljubljana-Pržan z dne 12/1- l®68 in delavskega sveta Zavoda za 
^tomatizacijo Ljubljana ZP Iskra 
igranj je Mestni svet na 21. redni se- 

dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
® dopolnitvi sklepa o prevzemu 
^tanoviteljskih pravic do Zdrav- 
^vencga doma Ljubljana (Glasnik, 

št. 38/67) 

1. 
Ustanoviteljske pravice do: obrat- 

116 ambulante »Satumus«, katere 
Ustanovitelj je tovarna »Satumus«, 
^ratne ambulante Kartonažne to- arne, katere ustanovitelj je Karto- 
^ažna tovarna Ljubljana, obratne 
^bulante Iskra-Pržan, katere usta- 
novitelj je ZP Iskra Kranj, Tovarna 
?a elektroniko in avtomatiko Ljub- 
Чапа-Pržan in obratne ambulante 
^avoda za avtomatizacijo Ljubljana 
J® Prenesejo na mestni svet Ljub- 
'fena. 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji aan po objavi v Glasniku. 

Predsednik del. sveta 
tovarne Saturnus 

Vlado Dernovšek I. r. 
(na podlagi sklepa z dne 

27/9-1968) v 

Predsednik del. sveta 
Kartonažne tovarne Ljubljana 

Anton Dolščak 1. r. 
(na podlagi sklepa z dne 

12/12-1967) 
Predsednik del. sveta ZP Iskra 
Kranj, Tovarna za elektroniko 

in avtomatiko Ljubljana 
Janez Sebenik 1. r. 

(na podlagi sklepa z dne) 
12/1-1968) 

Predsednik sveta Zavoda za 
avtomatizacijo Ljubljana, 

ZP Iskra Kranj 
ing. Albin Kurnik 1. r. 

(na podlagi sklepa z dne 
13/12-1967) 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 
(na podlagi sklepa z dne 

25/12-1968. Št. 010-0126/68) 
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n Na podlagi 14. in 25. člena zako- 
/a o organizaciji zdravstvene službe 
jSR Sloveniji (Ur. 1. SRS, sit. 16/67 
l. 22/68), 3. člena zakona o mestih, 
tj-So razdeljena na občine (Ur. list 

št. 11/64 in 36/65) in 27. ter 47. 
statuta mesta Ljubljane (Glas- 

KT^št. 38/64) je Mestni svet na 21. 
^seji dne 25. decembra 1968 

SKLEP 
'0 •'"Polnitvi sklepa o ustanovitvi 

Zdravstvenega doma Ljubljana 
(Glasnik, St. 38/67) 

1. 
pbratne ambulante: 

• obratna ambulanta tovarne 
Satumus, . ■ . . . 

2. obratna ambulanta Kartonažne 
tovanne Ljubljana, 

3. obratna ambulamta Istora- 
Pržan, 

4. obratna ambulanta Zavoda za 
avtomatizaciio 
prenehajo z delom dne 31. de- 

cembra 1968 kot samostojni zavodi 
oziroma enote podjetij in se pripo- 
jijo k Zdravstvenemu domu Ljub- 
ljana. 

2. 
Medsebojna razmerja med dose- 

danjimi ustanovitelja in Zdravstve- 
nim domom Ljubljana se uredijo s 
pogodbo na podlagi določil 4. člena 
zaklana o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o organizaciji 
zdravstvene službe v SR Sloveniji 
(Ur. 1. SRS, št. 22/68). 

3. 
Mestni svet kot ustanovitelj ime- 

nuje v svet Zdravstvenega doma, ki 
ima 34 članov, 11 predstavnikov jav- 
nosti. 

4. 

Ta sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0127/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

• Miha Košak, dipl ing., L r. 
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Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, kd so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št. 11/64 in 36/65), drugega 
odstavka 5- .člena in prvega odstav- 
ka 13. člena zakona o urbajnističnem 
pilaniranju (Ur. 1. SRS, št. 1б/б7), 
27. in 47. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik, št. 28/64) ter 1. in 2. 
člena odloka o uskladitvi general- 
nega plana urbanističnega razvoja 
mesta Ljubljane z določbami zakona 
o urbaivistinčem planiranju (Glas- 
nik, št. 23/67), je Mestni svet na 21., 
redni seji dne 25. decembra 1968 
sprejel 

ODLOK 

o sprejetju zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka MS 8/3 

Zgornji Kašelj 

1. člen 
Sprejme se zazidalni načrt za ob- 

močje zazidalnega otoka MS 8/3 — 
Zgornji Kašelj, ki ga je pod št. pro- 
jekta 802/67 v juliju 1967 iVielal 
Ljubljanski urbanistični zavod. 

2. člen 
Zazidalni načrt, ki je sestavni del 

tega odloka, obsega programski del 
celotne soseske MS 8/3 ter tehnični 
del v smislu določil drugega odstav- 
ka 8. člena zakona o urbanističnem 
planiranju. 

3. člen ^ 
Zazidalni načrt je stalno na vpo- 

gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu skupščine občine 
Ljubljana Moste-Poije, ki je pristo- 
jen za urbanizem in gradbene zade- 
ve, Ljubljanskem urbanističnem za- 
vodu, Upravi za izmero in kataster 
pri mestnem svetu Ljubljana in pri 
strokovni službi za urbanizem mest- 
nega sveta Ljubljana. 

4. člen 
Manjše odmike od zazidalnega 

načrta, ki je sprejet s tem odlokom, 
dovoljuje v smislu doSočil drugega 
odstavka 15. člena zakona o urbani- 
stičnem planiranju odbor za urba- 
nizem pri mestnem svetu Ljubljana. 

5. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka opravlja urbanistična inšpek- 
cija pri Upravi inšpekcijskih služb 
Ljubljana. 

6. Sen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0128/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miba Košak, dipl ing., 1. r. 
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Na podlagi 47. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet na 21. redni 
seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o razrešitvah in imenovanjih članov 
komisije za statut mesta Ljubljane 

L 
V komisiji za statut mesta Ljub- 

ljane se razrešijo: 
dr. Viktor DAMJAN 
Stane PETERCA 
Miha RIBARIC 
ing. Marjan TEP1NA 

2. 
V komisijo za statut mesta Ljub- 

ljane se imenujejo: 
Rudi BREG AR 
Milan FABJANClC 
Miha KOSAK, dipl. ing. 
Igor KOSTJUKOVSKIJ 
ing. Drago LIPIC 
Janez LUKAC 
Franček MIRTlC 
Niko TOS 

3. 
Ta skfep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0129/68 
Datum; 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. r. 
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Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet na 21. redni 
seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika 

mestnega sveta v upravni odbor 
Zdravstvenega sklada za študente 

1. 
V upravni odbor Zdravstvenega 

sklada za študente se kot predstav- 
nik mestnega sveta imenuje 
DUŠAN TRATNIK, dipl. ekonomist 

2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St: 010-0130 
•Datum: 25. decembra 1908 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., L r. 

133 
Na podlagi 15. člena zakona o 

komunalnih deloroiih organizacijah, 
ki opravljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pomena (Ur. 
I. SRS, št. 16/67), drugega odstavka 
II. člena odloka o komunalnih de- 
lovnih organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena in imajo pomen 
za mesto Ljubljano (Glasnik, št. 
33/67 in. 2/68) in 47. ter 50. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, 
št. 38/64) je Mestni svet na 21. redni 
seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o soglasju k imenovanju direktorja 

komunalnega podjetja Mestni 
vodovod Ljubljana 

1. 
S tem sklepom daje mestni svet 

soglasje k imenovanju tov. Ivana 
Beštra, dipl. ing. gradbeništva, za 
direktorja komunalnega podjetja 
Mestni vodovod Ljubljana, ki ga je 
na predlog razpisne komisije ime- 
noval delavski svet podjetja na 5. 
redni seji dne 5. decembra 1968. 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0132/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. r. 
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Na podlagi 47. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljana (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet na 21. redni 
seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi in imenovanju člana 
komisije za promet pri odboru 

za komunalno gospodarstvo 
in mestni promet 

1. 
V komisiji za promet se na lastno " 

željo razreši: 
LOJZE DRENIK 

2. 
V komisijo za promet se imenuje 
EMIL ZALAR 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0131/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. r. 
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Na podlagi 15. člena zakona o 

komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pomena (Ur. 
I. SRS, št. 16/67), drugega odstavka 
II. člena odloka o komunalnih de- 
lovnih organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena in imajo pomen 
za mesto Ljubljana (Glasnik, št 
33/67 in 2/68) in 47. ter 50. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet na 21. redni 
seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o soglasju k imenovanju direktorja 
komunalnega podjetja »Ljubljanski 

živilski trgi« 

L 
S tem sklepom daje mestni svet 

soglasje k imenovanju tov. Matka 
Cerarja, dipl. vetcanarja, za direk- - 
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■terja komunalnega - podjetja »Ljub- 
ljanski živilski trgi«, ki ga je na 
predlog razpisne komisije imenovala 
delovna skupnost na izrednem zboru 
dne 9. novembra 1968. 1 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0133/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl ing., 1. r. 
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Na podlagi 47. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane (Glasnik, št 

38/64) je Mestni svet na 21. redni 
seji dne 25. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanja članov odbora za 
zdravstvo pri mestnem svetu 

Ljubljana 

1. 
V odbor za zdravstvo pri mest- 

nem svetu Ljubljana se imenujejo 
Za predsednika: RIKO RIŽNAR 
Za člane: 

VIDA DITTRICH, mr. ph. 
STANE HVALE 
MARICA KOPRIVEC 
MARIJA MILORADOVIC 
dr. DUŠAN MIS , 1 

ANČKA NAGODE 
BORIS POŽAR- - - . 
dr. STANKA SIMONETI - 
dr. RtrZA SEGEDIN 
JOŽE STIBERNIK 
HELENA TILER 
MILOŠ TRAMPUS 
DOLFE VOJSK 
JURE VUGA 

2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0134/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

^ . Miha Košak, dipl ing., 1. r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBCina 

GROSUPLJE 

? 216 
Na podlagi 45, in 62. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Ur. 
list SFRJ, št. 31/64, 28/66, 1/67 in 
54/67 ter 30/68), 67. in 64. člena za- 
kona o financiranju družbeno poli- 
tičnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS, št. 36/64) in 72. ter 92. čle- 
na statuta občine Grosuplje je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
ekupnosti dne 25. decembra sprejela 

odlok 
o spremembi odloka o proračunu 

občine Grosuplje za leto 1968 

1. člen 
V odloku o proračunu občine 

Grosuplje za leto 1968 (Glasnik, št. 
15/68) se 1. člen spremeni tako, da 
se glasi; 

Proračun občine Grosuplje za le- 
to 1968 obsega dohodke v znesku 
6,343.115 din 

— razporejene dohodke v znesku 
5,953.485 din, 

— nerazporejene dohodke (teko- 
ča proračunska rezerva) v znesku 
389.630 din. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
Številka: 400-4/68-1/1 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik skupščine Občine 
Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodkov 

spremenjenega proračuna občine 
Grosuplje za leto 1968 

Vrsta 
dohod. DOHODKI 

1 Prispevki 

Davki 
TS lese 

Skupaj 

3,595,730 

1,802.255 
454.350 

št. gl. 
namena 

03 

Razpored dohodkov Skupaj 

5 Dohodki po 
posebnih zveznih 

• predpisih 109.600 

в Dohodki organov 
, in drugi dohodki 240.180 

7 Dopolnilna 
sredstva republike 36.000 

9 Prenesena sredstva 150.000 

Skupaj 6,343.115 

217 
Na podlagi 142. člena statuta ob- 

čine Grosuplje je skupščina občine 
Grosuplje na skupni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 25. decembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

statuta občine Grosuplje 

Kulturno prosvetna 
dejavnost . 114.000 

04 Socialno varstvo 656.800 
05 Zdravstveno varstvo 286.100 
06 Komunalna dejavnost 512.600 

07 Delo državnih 
organov 2,232.010 

12 Dejavnost krajevnih 
skupnosti 175.000 

13 Dejavnosti družbeno 
političnih organizacij 231.100 

14 Negospodarske 
investicije 1,325.105 

15 Gospodarske investicije 25.220 
16 Gospodarski posegi 334.250 
18 Vlaganje 

v rezervni sklad 61.300 
19 Nerazporejeni dohodki 389.630 

6,343.115 

1. člen 
V statutu občine Grosuplje (Glas- 

nik, št. 39/64, 45/64 in 21/67) se 140. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

Temeljni upravni organi so: 
— oddelek za skupne in družbene 

službe, 
>— oddelek za gospodarstvo, fi- 

nance in urbanizem, - 
— davčna uprava. 

— uprava za izmero in kataster, 
— odsek za narodno obrambo, 
— odsek za obče upravne zadeve, 

v katerega sestavu so krajev- 
ni uradi. 

Občinski sodnik za prekrške je 
samostojen organ za kaznovanje pre- 
krškov. 

2. člen 
Svet delovne skupnosti uprave in 

tajnik skupščine morata organizirati 
davčno upravo do 31. decembra 1968. 

3. člen 
Oddelek za finance deluje kot 

samostojni upravni organ do 1. apri- 
la 1969. Do tega dne morata svet 
delovne skupnosti in;, tajnik skupšči- 
ne notranjo organizacijo in sistemi- 
zacijo delovnih mest prilagoditi te- 
meljni organizaciji po tem odloku. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku-«. 
St: 010-6/68-1/1 
Datum; 25. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivah Ahlin, I. r. 

218 
Na podlagi 29. in 62. člena zakona 

p izobraževalnih skupnostih in o fi- 
nanciranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, St 16/67) 
ter 72. in 92. člena statuta občine 
Grosuplje je skupščina občine Gro- 
suplje na skupni seji. občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 25. decembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi 

sredstev za izobraževanje 

1. člen 
V 5. členu odloka o določitvi 

sredstev za izobraževanje (Glasnik, 
št. 8/68) se stopnja 50% nadomesti 
s stopnjo 40 %. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

St; 402-10/68 
Datum:-25. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

— Ivan Ahlin, 1. r. 

219 ■ 
Na podlagi. 50. člena zakona o 

financiranju družbeno političnih 

skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 31/64) 
52. . člena zakona o financiranjt 
družbeno političnih skupnosti v SB 
Sloveniji (Ur. list SRS, št. 36/64) i" 
72. člena statuta občine Grosuplje 
je skupščina občine Grosuplje 
skupni seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 25. de- 
cembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 

skih potreb občine Grosuplje 
za I. trimesečje 1969 

1. člen 
Do sprejetja proračuna občin® 

Grosuplje za leto 1969 se bodo za' 
časno, najdalj pa do 31. marca 1969i 
financirale proračunske potrebe ob" 
čine Grosuplje na podlagi trimeseč- 
nega načrta proračunskih dohodkov 
in njihove razporeditve po splošni'1 

določbah za leto 1968. 

2. člen , 
Trimesečni načrt razporedit^ 

sredstev ne sme preseči ene četrtin® 
razporejenih dohodkov po proračun^ 
za preteklo leto oziroma po finanč- 
nih načrtih zavodov in skladov za 
leto 1968. 

3. člen 
Doseženi dohodki in poraba sred- 

stev na podlagi tega odloka so se- 
stavni del proračuna občine ter 
nančnih načrtov zavodov in sklado^ 
za leto 1969 in se morajo prikaza*3 

v zaključnih računih za leto 1969' 

i. člen 
Določbe tega člena se ustrezn0 

uporabljajo tudi v začasnem finan- 
ciranju potreb organov skupščin® 
občine Grosuplje, 

5.' čl, 
Svet za finance je pooblaščen, <& 

zaradi neenakomemosti dotoka do- 
hodkov najame za nemoten.a izvrše- 
vanje razporejenih proračunskih do- 
hodkov ustrezno višino posojila. 

: M": 1 •' i- ;„"i . • 
.■j~. , ;y. & člen 
Ta odlok začne veljati osmi da" 

po objavi v »Glasniku-, u porabi i3 

pa se od J. januarja 1969. 
St; 400-39/68-1/1 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine GrosfJP'i 

Ivan Ahlin, 1. r. 
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Na podlagi 5., 22., 25. a in 26. čK"1 

na tertieljnega zakona o prometne^1 

davku (Ur. list SFRJ, št. 14/65, 29/6", 
33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68' 
30/68 in 48/68) ter 92. člena statut"' 
občine Grosuplje - je Skupščina 
čine Grosuplje na skupni seji obe" 
zborov dne 25. decembra 1968 spr^ 
jela 

ODLOK 
o spremembah odloka o občinske"1 

prometnem davku 

f. člen 
Tarifa občinskega prometne^ 

davka od prometa blaga na drobj? 
in od plačil za storitve, ki je ^ 
stavni del odloka o občinskem 
metnem davku v občini Grosup'^ 
(Glasnik, št 7/67 in 22/68), se &£ 
meni tako, da se v prečiščenem 
sedilu glasi; 

b? 

TARIFA 
občinskega prometnega davka ^ jjj 
prometa blaga na drobno in od P'3 

za storitve 
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Tar. St. 1 
Od vseh proizvodov, ki so name- 

njeni za končno potrošnjo ter od 
•uvoza motornih vozil, razen od kme- 
tijske opreme in prometa z alkohol- 
nimi pijačami, znaša davek 4 %. 

Tar. št; 2 

Od promeita z alkoholnimi pija- 
čami, doseženega s prodajo na drob- 
no se plačuje prometni davek od 
litra in znaša: 

Krajevna skupnost 

Podtabor 

a) od pava 
b) od naravnega vina 
c) od umetnega žganja 

— z močjo do 25 vol. % alkohola 
— z močjo nad 25 vol. % alkohola 

d) od naravnega žganja 
e) od specialnih vin (desertnih, likerskih in aromaitizi- 
, ranih) in desertnih pijač, če znaša nabavna vrednost 

za en liter: 
— do 7,00 din 
— nad 7,00 do 10,00 din 
— nad 10,00, din 

f) od likerjev in močnih alkoholnih pijač, če znaša 
nabavna vrednost za en liter: 
— do 12,00 din 
— nad 12,00 do 17,00 din 
— nad 17,00 din 

0,60 
0,85 

2,50 
3,00 
3,50 

2,50 
3,00 
4,00 

3,00 
4,50 

10,00 

Tar. št. 3 
Od plačil za opravljene storitve: 

a) kovinska stroka 10 % 
b) elektrostroka 5 % 
c) žagarske storitve od m3 15 din 
d) gradbeništvo 10 % 
e) osebne in druge 

obrtne storitve 10 % 

Davek po tej tarifni številki se 
ne plačuje od plačil za storitve fino- 
mehanikov, dimnikarjev, krojače v, 
šivilj, modistinj, čevljarjev,1 frizer- 
jev, brivcev, klobučarjev, Žagarjev 
drv, od krpanja in popravljanja pe- 
rila, nogavic in vreč, od popravila 
dežnikov, brušenja nožev in britev, 
od plačil za gostinske sitoritve in 
komunalne storitve s področja sna- 
ge, vodovoda in kanalizacije. 

Tar. Št. 4 ' ;v 
Od plačila za spediterske, trans- 

portne, nakladalne in razkladalne 
storitve ter prevoza potnikov: 

c/o 
a) od plačil za prevoze 

s kamionom 15 
b) od plačil za prevoze z avto- 

taksiji in osebnimi avtomobili 10 
c) od plačil za ostale storitve 

ir Ia ctrrukp . 
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Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ, št. 12/65), 1. člena zakona o 
prometnem davku od nepremičnin 
in pravic (Ur. list SRS št. 22/65) in 
92. člena statuta občine Grosuplje 
na skupni seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 25. de- 
cembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembah odloka o uvedbi 
Stopenj prometnega davka od 

nepremičnin in pravic na območju 
občine Grosuplje 

10 
■' IV 

Tar.! št. 5 

1. člen 
V odloku1 o uvedbi stopenj i pro- 

metnega. davka od nepremiGnin in 
■ pravic na ■območju občine Grosup- 
-Ije (Glasnik, št. 40/65 in ' 8/67) se 
2. člen spremeni in se glasi: 

Prometni davek od plačanega 
prenosa lastninske pravice na ne- 
premičninah in pravice uporabe na- 
cionalizirairiega nezazidanega stavb- 
nega zemljišča se plača po nasled- 
njih stopnjah: 

Od plačil za. vstopnice za javne 
prireditve 10 %. ' ! !' 

Davek po tej , tarifni številki se 
ne plačuje na vstopnice za kinema- 
tografske in kulttirno-umetniške pri- 
reditve. 

Davek od vstopnic je treba pla- 
čati ob predložitvi vstopnic v žigo- 
sanje, najpozneje pa dva dni pred 
Prireditvijo. 

Tar. št. 6 
Od vrednosti prodanih srečk za 

loterijo in druge .igre na srečo ter 
na vloge za javne stave, razen za 
igre na srečo in vloge za javne sta- 
ve, kd jih'prireja jugoslovanska lo- 
terija, 15%. 

Tar. št. 7 
Od plačil (provizij) za trgovske 

storitve komisijskih podjetij in tr- 
govine, trgovskih' agencij, posredni- 
ških podjetij in posrednških pisarn 
10 odstotkov. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 
Številka: 421-9/68-1/1 
Datum: 25. decembra 1968 

j* . Predsednik skupščine občine 
Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r, 

osnova v din 
nad do 

1.000 
3.000 
5.000 
7.000 

10.000 
13:000 
16.000 
20.000 
25.000 

1.000 
3.000 
5.000 
7.000 

10.000 
13.000 
16.000 
20.000 
25.000 

2. člen 

stopnja 
% 

10 " 
11 
12 

13 
14 
15 ■ 

• 16 
. 17 

19 
20 

3. člen odloka se spremeni in se 
glasi: 

Prometni davek se plača tudi pd 
prenosa patenta (licence) pravice 
užitka, pravice stvarne služnosti, 
pravice od rente ter pravice modela 
in znamke po stopnji 10 %. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 421-12/68-1/1 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Grosuplje 

Ivan Ahlin, L r. 
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Na podlagi 138. člena zakona o 

prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS, št. 7/67, 36/67, 5/68 in 27/68), 
11. člena statuta krajevne skupnosti 
Podtabor in sklepa zbora občanov 
z območja krajevne skupnosti je 
Svet krajevne skupnosti na svoji seji 
dne 21. decembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o razpisu referenduma za uvedbo 

krajevnega samoprispevka za 
asfaltiranje ceste III. in IV. reda 

Grosuplje—Podtabor 

I. 
Razpiše se referendum za uvedbo 

krajevnega samoprispevka za asfal- 
tiranje ceste III. in IV. reda na re- 
laciji Grosuplje—Podtabor. 

II. 
Referendum se izvede na območ- 

ju celotne krajevne skupnosti Pod- 
tabor, ki obsega naselja: Bičje, Ce- 
iovo, Mala vas, Medvedica (del). Pe- 
če, Podgorica, Podtabor, Ponova vas, 
Rogatec, Udje, Vino in Vrbičje. 

III. 
Na referendumu glasujejo obča- 

ni, ki so vpisani v volilne imenike 
naselij, navedenih v II. točki tega 
sklepa. 

IV. 
Referendum bo v nedeljo, dne 

5. januarja 1969 od f. do 19. ure 
na običajnih glasovalnih mestih. 

,, ,.y. ч
;;; 

Na'referendumu se glasuje nepo- 
sredno in tajno z glasovnjco, na ka- 
teri je naslednje besedilo: 

O uvedbi krajevnega samopri- 
spevka za asfaltiranje ceste III. in 
IV. reda Grosuplje—Podtabor, ki ba 
bil predpisan za obdobje treh let, tj. 
od 1. februarja 1969 do 31. januarja 
1972 in naj bi ga plačevali po stop- 
nji 5 % kmetijski proizvazalci in 
obrtniki ter po stopnji 2 % osebe 
v delovnem razmerju: 

" Osnova za odmero krajevnega 
samoprispevka je: 

— za lastnike in uživalce zemljišč 
katastrski dohodek, po katerem se 
odmerja prispevek iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti za 
posamezno leto, . 

— za zaposlene in upokojence 
neto osebni dohodek izplačan v po- 

sameznih mesecih zadevnega ob- 
dobja, 

■ —za obrtnike in gostilničarje, 
čisti dohodek, po katerem se odmer- 
ja prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja obrt- 
nih in drugih gospodarskih dejav- 
nosti za posamezno leto v zadevnem 
obdobju: 

glasujem 
»ZA« »PROTI« 

; Glasovalec izpolni glasovnico ta- 
ko, da obkroži besedo »ZA«, če se 
strinja z uvedbo samoprispevka, si- 
cer pa besedo »PROTI«. 

VI. 
Pred izvedbo referenduma mora- 

jo biti občani seznanjeni z osnutkom 
sklepa, ki bo urejal uvedbo samo- 
prispevka. 

VII. 
Za izvedbo referenduma se ime- 

nuje 3-članska volilna komisija. 

VIII. 
Ta sklep začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, 
Podtabor, dne 21. decembra 1968 

Predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Podtabor 

Janez Stiberniik, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
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Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Urad. list SFRJ 
št. 31/64, 28/66 in 1/67), 52. člena 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti у SR Sloveniji (Ur. 
list SRS št. 36/64)'in 110. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na 98. skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 
26. decembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju 

proračunskih potreb v I. tromesečju 
1969 

1. člen 
Do sprejetja proračuna skupščine 

občine Ljubljana-Center za leto 1969 
se bodo začasno financirale prora- 
čunske potrebe, vendar najdalj do 
31. marca 1969, na podlagi tromeseč- 
nega načrta dohodkov in izdatkov. 

2. člen 
TromeseČni načrt izdatkov ne sme 

presegati 22,5 % sredstev, porablje- 
nih za te namene v istem obdobju 
po proračunu za leto 1968. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, doseženi ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega od- 
loka, so sestavni del dohodkov in 
izdatkov občinskega proračuna za 
leto 1969. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1969 
dalje. 

Številka: 400-08/67 
Datum: 27. dec. 1968 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 
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Na podlagi 3. odst. 63. člena pra- - 

vilnika o kakovosti žitaric, mlevskih 
izdelkov, kruha in peciva, testenin 
in keksov (Ur. L SFRJ št. 21/63, 2/64, 
10/68), 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Urad. 1. SFRJ št. 26/65, 
15/67) in 110. člena statuta občine 
Ljubljana-Center je skupščina obči- 
ne Ljubljana-Center na skupni seji 
občinskega zbora -in zbora delovnih 
sprejela 

ODLOK 
o načinu zavijanja kruha in peciva 

v prodaji na drobno 

1. člen . 
Prodajalec je dolžan v prodaji 

na drobno izročiti kupcu primemo 
zavit kruh. 
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Vsak komad Kruna ali peciva v 
prodaji na drobno mora biti tako 
zavit, da je tisti del, ki ga potrošnik 
prijema z rokami, zaščiten, 

V samopostrežnih trgovinah, kjer 
potrošniki sami jemljejo kruh ali pe- 
civo, pa kruh ali pecivo ni izvirno 
pakirano, mora biti na vidnem mestu 
pripravljen ustrezen material za za- 
vijanje. 

2. člen 
Material za zavijanje kruha ali 

peciva mora ustrezati določilom pra- 
vilnika o zdravstvenem nadzoru nad 
predmeti splošne porabe (Urad. list 
SFRJ št. 3/64. 23/64, 5/65). 

3. člen 
Za kršitev določb iz 1. in 2. člena 

tega odloka se kaznuje pravna ose- 
ba z denarno kaznijo do 3000 din, 
posameznik pa z denarno kaznijo do 
300 din. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 334-01/68-5/OP 
Datum; 26. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
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Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
Bet SRS št. 11/64 in 36/65) ter 232. in 
324. člena statuta občine Ljubljana- 
Siška z dne 15/4-1964 je skupščina 
občine Ljubljana-Šiška na seji ob- 
činskega zbora in zliora delovnih 
skupnosti z ločenim glasovanjem dne 
26. decembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka 

mestnega sveta Ljubljana 
o občinskem prometaem davku 

na območju mesta Ljubljane 
na izvenmestno območje 

1. člen 
Veljavnost odloka o občinskem 

prometnem davku na območju me- 
sta Ljubljana, ki je bil sprejet na 
seji mestnega sveta Ljubljane dne 
25. decembra 1968 (Glasnik št. 30/68), 
se razširi na območje občine Ljub- 
Ijana-Siška, ki leži izven mestnega 
območja. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo nasled- 

nji dan po objavi v Glasniku, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1969. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha 
veljati odlok o razširitvi veljavnosti 
odloka mestnega sveta Ljubljane o 
občinskem prometnem davku na ob- 
močju mesta Ljubljane na območje 
občine Ljubljana-Siška, ki leži izven 
mestnega območja (Glasnik št. 4/67). 

Številka: 1-421-16/68 
Datum: 26. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

. . Ljubljana-Siška 
Danilo Sbrteaj, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ -RUDNIK 
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Na podlagi 6. a člena zakona o 

spremembah in dopolnitvah temelj- 
nega zakona o javnih cestah (Uradni 
Ust SRFJ, št. 7/67) in 107. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik, 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti 24. oktobra 
1968 sprejela 

ODLOK 
o cestah IV. reda, mestnih ulicah, 
trgih in krajevnih poteh na območju 

občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
V pristojnost skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik spadajo ceste 
IV. reda, mestne ulice, trgi in kra- 
jevna pota. 

S tem odlokom se urejajo vpra- 
šanja upravljanja, vzdrževanja, upo- 
rabe in varstva cest IV. reda, mest- 
nih ulic, trgov in krajevnih poti, 
kolikor ta vprašanja niso urejena z 
zveznimi in republiškimi predpisi. 

2. člen 
Ceste IV- reda so javne ceste, ki 

povezujejo naselja v občini in imajo 
pomen za krajevni promet v občini. 

Mestne ulice so ceste, ki so sploš- 
nega pomena za javni promet v me- 
stu, razen cest I., II. in III. reda, ki 
so urejene in imenovane kot mestne 
ulice , ter dostopne stanovanjske poti. 

Trgi so javni platoji. - s 
Krajevna pota so ceste krajevne- 

ga pomena, ki povezujejo naselje 
z zaselki, pota, ki povezujejo zaselke 
in naselja s cestami IV. reda in viš- 
jih kategorij in podobno. Ne morejo 
pa se smatrati kot krajevna pota 
tiste komunikacije, ki povezujejo po- 
samezne hiše z naselji in gozdna 
pota. 

Za ceste IV. reda in krajevna 
pota se po tem odloku smatrajo le 
tiste ceste, ki jim občinska skupščina 
s posebnim predpisom določi kate- 
gorijo oziroma jih določi za pota 
krajevnega pomena. Za mestne ulice 
in trge se po tem odloku smatrajo 
tiste ulice in trgi, ki jih Mestni svet 
imenuje za mestne ulice oz. trge. 

3. člen 
Ceste IV. reda, mestne ulice, trgi 

in krajevna pota so družbena lastni- 
na v splošni rabi. Občinska skupšči- 
na skrbi za upravljanje, vzdrževa- 
nje, pravilno uporabo ter za var- 
stvo cest IV. reda, mestnih ulic, tr- 
gov in krajevnih poti. 

Upravljanje in vzdrževanje 
4. člen 

Upravljanje javnih cest obsega: 
skrb za pravilno in dobro uporabo 
cest in cestnih objektov, skrb za sta- 
nje cest, skrb za vzdrževanje cest, 
smotrno gospodarjenje s sredstvi, 
namenjenimi za vzdrževanje javnih 
cest. 

Vzdrževanje javnih cest obsega: 
delna popravila ■ vozišča in objektov 
na cesti, čiščenje zrušenega materia- 
la iz ukopov in jarkov ter z vozišča, 
čiščenje snega z vozišča, posipanje 
vozišča v krivinah in na večjih 
sklonih ob poledicah, košnje trave 

. s cestnega sveta, popravljanje in na- 
dcunestitev cestnih in prometnih 

znakov, manjša popravila na stav- 
bah, ki so potrebne za cesto, perio- 
dično obnavljanje izrabljenih vozišč- 
nih utrditev na cesti, krpanje asfalt- 
nih vozišč, manjše derivadje ceste 
na posameznih mestih, obnovitev iz- 
rabljenih provizoričnih mostov ter 
druga podobna dela, s katerimi se 
vzdržuje v dobrem stanju ceste in 
objekte na njih. 

5. člen 
Občinska skupščina zagotovi 

sredstva za vzdrževanje cest. Sred- 
stva za vzdrževanje cest so sredstva 
občinskega proračuna, namenjena za 
vzdrževanje cest, sredstva, ki se po 
veljavnih predpisih smejo uporabiti 
samo za vzdrževanje in gradnjo cest, 
sredstva, ki se zberejo od izjemne 
uporabe cestnega sveta ter druga 
sredstva. 

6. člen 
Upravljanje in vzdrževanje cest 

IV. reda, mestnih ulic in trgov lah- 
ko poveri občinska skupščina za to 
specializirani delovni organizaciji, 
vzdrževanje krajevnih poti pa ob- 
činska skupščina lahko poveri kra- 
jevni skupnosti. Vzdrževanje se mo- 
ra opravljati po načelih in kriterijih, 
ki jih vsako leto določijo občinska 
skupščina in svet, pristojen za ko- 
munalne zadeve. 

7. člen 
Z delovno organizacijo, kateri 

občinska skupščina poveri vzdrževa- 
nje cest, mestnih ulic in trgov, skle- 
ne pristojni upravni organ občinske 
skupščine pogodbo, s katero se po- 
drobno določijo medsebojne pravice 
in obveznosti. 

Organizacija mora za vzdrževa- 
nje delati letne programe vzdrževa- 
nja glede na pomembnost posamez- 
nih cest in ulic ter glede na vrsto 
del. Poleg letnih programov mora 
organizacija izdelati mesečne opera- 
tivne plane. Letne programe vzdr- 
ževanja potrdi svet, pristojen za 
komunalne zadeve, mesečne opera- 
tivne programe pa upravni organ, 
pristojen za komunalne zadeve. 

Organizacija za vzdrževanje cest 
mora dvakrat letno poročati svetu, 
pristojnemu za komunalne zadeve, 
o vzdrževanju in stanju cest. 

8. člen 
Za vzdrževanje krajevnih poti 

daje občinska skupščina iz sredstev 
občinskega proračuna sredstva kra- 
jevnim skupnostim. Poleg sredstev 
občinskega proračuna so sredstva 
za vzdrževanje krajevnih poti še 
sredstva, ki jih zberejo krajevne 
skupnosti od izjemne uporabe cest- 
nega sveta ter iz prostovoljnih pri- 
spevkov občanov in delovnih orga- 
nizacij. 

Krajevne skupnosti morajo en- 
krat letno poročati svetu, pristojne- 
mu za komunalne zadeve o vzdrže- 
vanju in stanju krajevnih poti. 

9. člen 
Organizacija za vzdrževanje cest 

oziroma krajevne skupnosti kot 
upravljavci cest, samostojno gospo- 
darijo s sredstvi, namenjenimi za 
vzdrževanje cest, sredstva pa so na- 
menska ter se za druge namene ne 
smejo trošiti. Pri trošenju sredstev 
pa so organizacije oziroma krajevne 
skupnosti dolžne skrbeti, da se z 
vloženimi sredstvi dosežejo čimboljši 
efekti. - 

■ - 10. člen . • 
Za komunalne zadeve pristojen 

upravni organ vodi nadzor nad vzdr- 
ževanjem zlasti: kako ae izpolnjuje 
sklenjena pogodba, kako se izvršuje 
program-vzdrževanja, keko se trosijo 

sredstva, kakšno je stanje na cestah 
in krajevnih poteh. Upravni organ 
daje svetu, pristojnemu za komunal- 
ne zadeve, občasna in letna poročila. 

Uporaba in varstvo 
11. člen 

Ceste IV. reda, mestne ulice, trgi 
ter krajevna pota se smejo uporab- 
ljati le za promet. Izjemoma se ce- 
sta IV. reda, mestna ulica, trg ali 
krajevna pot lahko uporabi za druge 
namene, če to ne ovira ali ogroža 
prometa. Za vsako izjemno uporabo 
cestnega sveta je koristnik izjemne 
uporabe dolžan plačati odškodnino 
po tarifi, ki jo določi svet, pristojen 
za komunalne zadeve. 

Za izjemno uporabo cestnega sveta 
se smatra: vsaka uporaba cestnega 
sveta, ki ni v skladu z namenom, 
kateremu služi cestni svet, ki ni v 
skladu z zakonom ali drugimi ve- 
ljavnimi predpisi. Kot izjemna upo- 
raba cestnega sveta se štejejo zlasti: 
prekomerna obremenitev cestišča, 
prekopi cestišča, postavitev kioskov, 
reklamnih in drugih tabel ter napi- 
sov in druge izjemne uporabe cest- 
nega sveta. 

12. člen 
Ceste je dovoljeno uporabljati le 

za tak promet, ki ustreza ustroju in 
nosilnosti ceste. Kdor prekomerno 
obremenjuje cesto ter s tem povzro- 
ča večjo škodo na cestišču, kot je 
normalna izraba cestišča, je dolžan 
prispevati k povečanim stroškom za 
vzdrževanje cestišč. Dovoljenje za 
prekomerno obremenitev cestišča 
izda organizacija, ki ji je poverjeno 
redno vzdrževanje, predhodno pa mo- 
ra s tistim, ki prekomerno obreme- 
njuje cesto, skleniti pogodbo o krit- 
ju stroškov za vzdrževanje cestišča, 
ki presega normalno vzdrževanje. 

•r 13. člen 
Dovoljenje za prekope cestnega 

sveta daje upravni organ občinske 
skupščine, pristojen za komunalne 
zadeve. Prekope cest IV. reda, mest- 
nih ulic ter trgov, ki so potrebni za 
napeljavo ali rekonstrukcijo komu- 
nalnih naprav, opravlja organizaci- 
ja, ki ji je poverjeno vzdrževanje 
cest. Organizacija za vzdrževanje 
cest zaračunava koristniku prekopa 
stroške prekopa po tarifi, ki jo do- 
loči svet, pristojen za komunalne 
zadeve. 

Komunalne delovne organizacije, 
ki napeljujejo ali rekonstruirajo 
lastne komunalne naprave, lahko 
same opravijo prekop cestnega sveta 
na podlagi odločbe občinskega 
upravnega organa in pod nadzor- 
stvom organizacije, ki ji je pover- 
jeno vzdrževanje cest. Komunalna 
delovna organizacija mora plačati 
odškodnino organizaciji, ki ji je po- 
verjeno vzdrževanje cest za zmanj- 
šano vrednost cestnega telesa po 
tarifi, ki jo določi svet, pristojen za 
komunalno zadevo. Komunalna de- 
lovna organizacija, ki je sama opra- 
vila prekop, mora na lastne stroške 
popraviti vse deformacije cestnega 
telesa, ki bi se pojavile v roku dveh 
let po opravljenem zasutju izkopa- 

14. člen 
Prekope krajevnih poti dovolju- 

jejo krajevne skupnosti. Krajevne 
skupnosti imajo pravico zahtevati od 
koristnika prekopa odškodnino za 
poškodbe cestišča zaradi prekopa. 

15. člen 
Izjemno uporabo cestnega sveta 

za postavitev kioskov, reklamnih 
tabel in podobno dovoljuje upravni 
organ, pristojen za komunalne za- 
deve; pred izdajo dovoljenja pa mora 
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toristoik dovoljenja skleniti z orga- 
lizacijo za vzdrževanje cest pogodbo 
o odškodnini za uporabo cestnega 
sveta. 

Kataster 

16. člen 
Za- vsđ ceste IV. reda, mestne 

'Шсе, trge in krajevna pota je treba 
hoditi kataster. Kataster mora ob- 
segati poleg splošnih podatkov o 
cestnem svetu tudi vse tiste podat- 
ke, ki so potrebni za upravljanje, 
Uporabljanje in vzdrževanje cestne- 
Sa sveta. Kataster mora vsebovati 
'udi podatke o komunalnih napravah 
'n napeljavah, ki so v cestnem svetu. 

Kataster mora biti na tekočem 
v roku dveh let po uveljavitvi tega 
Odloka. Kataster se vodi pri organu, 
Pristojnem za komunalne zadeve, v 
-nem primerku pa tudi pri orga- 
nizaciji, ki vzdržuje ceste ter pri 
krajevni skupnosti. 

Kazenske določbe 

17. člen 
Z denarno kaznijo od 100 do 1000 

^-dinarjev se kaznuje pravna oseba га prekršek: 
1. če brez dovoljenja ali v na- 

sProtju z dovoljenjem prekomerno 
obremenjuje cestišče, 

2. če brez dovoljenja ali v na- 
sprotju z dovoljenjem napravi pre- 
kop cestnega sveta, 

3. če brez dovoljenja ali v na- 
sProtju z dovoljenjem postavi na cestm svet kiosk ali reklamno tablo, 

4. če z oranjem ob cestnem svetu 
Oškoduje ali onesnaži cestni svet. 

Za prekrške iz prvega odstavka 
tega člena se kaznuje tudi odgovor- 
na oseba pravne osebe z denarno 
Kaznijo od 10 do 200 N-dinarjev. 

Posameznik se kaznuje ža prekr- 
ške iz prvega odstavka tega člena z 
denarno kaznijo od 10 do 200 N-di- 
^arjev. 

18. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 352-215/68 
Datum: 24. oktobra 1968 

Predsednik skupščine občine 
L j ubij ana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Korbar, 1. r. 

227 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

Ljubljana-Vič-Rudnik in 50. čl. 
željnega zakona o financiranju 

j,^žbeno-poliličnih skupnosti (Urad. 
?,st SFRJ št. 31/64) je skupščina ob- 
jne Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
bcinskega zbora in zbora delovnih 
Kupnosti dne 26. decembra 1968 
Prejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju 

Proračunskih potreb za leto 1969 

1. člen 
.Dokler ne bo sprejet proračun 

1Чк'П€ Ljubljana-Vič-Rudnik za leto 
^69, se bodo začasno, vendar naj- 

tri mesece, financirale proračun- 
potrebe na podlagi tromesečnega 

^crta proračunskih dohodkov in iz- 
atkov, skladno z določili proračuna 

^ leto 1968. 
2. člen 

ђ Tromesečni načrt izdatkov ne sme 
v, vSegati ene četrtine izdatkov pro- cuna občine za leto 1968. 

^ 3. člen 
^ Dohodki in izdatki, doseženi oz. 

rabljeni na podlagi tega odloka, šo 

sestavni del proračunskih dohodkov 
in izdatkov občinskega proračuna za 
leto 1969. 

4. člen 
Zaradi neenakomernega priliva 

proračunskih dohodkov se za finan- 
ciranje proračunskih potreb najame 
kratkoročno posojilo pri občinskem 
rezervnem skladu do zneska 600.000 
dinarjev. 

Posojilo iz prejšnjega odstavka je 
brezobrestno in se mora vrniti naj- 
kasneje do 21. decembra 1969. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1969 dalje. 

Številka: 400-28/68 
Datum; 26. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

_ Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Korbar, I. r. 

228 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik in 5. čl. 
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, 30/68, 40/68 in 48/68) je skup- 
ščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik, 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 26. decembra 
1968 sprejela odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občinskem pro- 
metnem davku (Glasnik št. 12/67 in 
23/68), tako da se v prečiščenem be- 
sedilu glasi: 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

1. člen 
■Veljavnost odloka o občinskem 

prometnem dgvku na območju mesta 
Ljubljana in tarifa občinskega pro- 
metnega davka, ki ju je mestni svet 
Ljubljana sprejel na seji dne 25 de- 
cembra 1968, ki sta objavljena v 
Glasniku št. 30/68, se razširi na ob- 
močje občine Ljubljana-Vič-Rudnik, 
ki leži izven mestnega območja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1969. 

Številka: 421-67/68 
Datum; 26. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik ing. Slavko Korbar, 1. r. 

229 
Na podlagi 3. odstavka 63. člena 

pravilnika o kakovosti žitaric, mlev- 
skih izdelkov, kruha in peciva, te- 
stenin in keksov (Uradni list SFRJ 
št. 21/63, 2/64, 10/68 in 24/68), 8. čl. 
temeljnega zakona o prekrških (Ur 
list SFRJ št. 26/65 in 15/67) ter 107. 
člena statuta občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik je skupščina občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 26. decembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o načinu zavijanja kruha in peciva 

v prodaji na drobno 

1. člen 
Prodajalec je dolžan v prodaji na 

drobno izročati kupcu primerno za- 
vit kruh. 

Vsak komad kruha ali peciva v 
prodaji na drobno mora biti tako 
zavit, da je tisti del, ki ga potrošnik 
prijema z rokami, zaščiten. 

V samopostrežnih trgovinah, kjer 
potrošniki sami jemljejo kruh ali 

pecivo, pa kruh ali pecivo ni izvirno 
pakirano, mora biti na vidnem me- 
stu pripravljen ustrezen material 
za zavijanje. 

2. čien 
Material za zavijanje kruha ali 

peciva mora Ustrezati določilom pra- 
vilnika o zdravstvenem nadzoru nad 
predmeti splošne porabe (Urad. list 
SFRJ št. 3/64, 23/64 in 5/65). 

3. člen 
Za kršitev določb iz 1. in 2. člena 

tega odloka se kaznuje pravna oseba 
z denarno kaznijo do 3000 din, posa- 
meznik pa z denarno kaznijo 300 din. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
Številka; 330-02/68 
Datum: 26. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Korbar, 1. r. 

230 
Na podlagi 154. in 175. člena sta- 

tuta občine Ljubljana Vič-Rudnik 
je Skupščina občine Ljubljana Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 26. de- 
cembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o organizaciji upravnih organov 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 

1. člen 
V 2. členu odloka o organizaciji 

upravnih organov skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik (Glasnik, št. 
15/68) se spremenita druga in četrta 
točka tako, da se glasita; 

»2. oddelek za gospodarstvo in 
finance; 

4. davčna uprava.« 

2. člen 
5. člen se spremeni in se glasi: 
»Oddelek za gospodarstvo in fi- 

nance opravlja upravne, strokovne 
in druge naloge s področja gospo- 
darstva in financ; analizira in ana- 
litsko obdeluje gospodarski razvoj 
in finančno stanje občine, stanje 
gospodarskih in drugih dejavnosti, 
do katerih imajo občinska skupščina 
in njeni organi določene pravice in 
dolžnosti; opravlja naloge s pod- 
ročja finančnega plana, skladov in 
proračuna občine; zbira, ureja in 
strokovno obdeluje statistična poro- 
čila za potrebe občinske skupščine 
in njenih organov; skrbi za statistič- 
no dokumentacijo; opravlja druge 
zadeve s področja gospodarstva, fi- 
nanc in statistike, ki so v pristoj- 
nosti občine.« 

3. člen 
7. člen se spremeni in se glasi: 
»Davčna uprava opravlja uprav- 

ne, strokovne in druge naloge v zve- 
zi z odmero prispevkov, davkov, 
taks in drugih obveznosti zavezan- 
cev prispevka; pripravlja predloge 
za predpise in druge ukrepe, ki jih 
sprejema občinska skupščina v last- 
ni pristojnosti; vrši davčno inšpek- 
cijsko službo, kontrolo dohodkov in 
plačevanja prispevkov; vodi eviden- 
co o odmerjenih in plačanih obvez- 
nostih; vrši. izterjevalno službo; 
opravlja druge zadeve s področja 
prispevkov, davkov, taks in drugih 
obveznosti, zavezancev občine, za 
katere je pristojen občinski upravni 
organ.« 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1969. 

Številka: 021-9/68 
Datum: 26. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

inž. Slavko Korbar, 1. r. 

231 
Na podlagi 12. člena zakona o 

ukrepih za pospeševanje živnoreje 
in o zdravstvenem varstvu živine 
(Uradni list SR Slovenije, št. 4-15/67), 
4. člena odloka o območju, na ka- 
terem je dopustno pripuščanje krav 
in telic (Glasnik, št. 14/67) in 144. 
člena statuta občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik, izdaja Svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo skupščine občine Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik po sklepu, spreje- 
tem na seji dne 25. decembra 1968 

ODREDBO 
o določitvi pavšalne odškodnine 

га leto 1969 

I. 
Tarifa za prvo osemenitev (na- 

ravno ali umetno) krav in telic, ki 
so 1. januarja 1969 stare nad 10 me- 
secev oziroma za nadaljnji dve ose- 
menitvi, če se plemenica ni obrejila, 
znaša 35 dinarjev. 

II. 
Odredba prične veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 320-16/68 
Datum: 25. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

inž. Slavko Korbar, L r. 
Predsednik sveta 

za kmetijstvo in gozdarstvo 
inž. Drago Justin, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

232 

Na podlagi 120. in 198. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je Skup- 
ščina občine Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 10. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
o organizaciji uprave skupščine 

občine Zagorje ob Savi 

1. člen 
Za opravljanje upravnih zadev iz 

pristojnosti občine ter strokovnih in 
drugih zadev, ki imajo pomen za 
občino, ima skupščina občine Za- 
gorje ob Savi; 

a) tajnika skupščine 
b) upravne organe: 
— oddelek za družbene službe in 

upravne zadeve 
— oddelek za gospodarstvo in fi- 

nance 
— oddelek za analize, programi- 

ranje in statistiko 
— oddelek za dohodke 
— oddelek za narodno obramba. 
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2. с1ел 
Tajnik skupščine je tajnik skup- 

ščine in predstojnik občinske uprave 
kot celote. 

Kot tajnik skupščine: 
— pomaga predsedniku pri pri- 

pravljanju sej skupščine, organizira 
delo v zvezi s pripravljanjem osnut- 
kov predpisov in drugih aktov skup- 
ščine, pripravo predlogov, analiz, po- 
ročil in drugega gradiva za skupšči- 
no in nje«e organe; sodeluje pri pri- 
pravljanju sej skupščine in njenih 
zborov, daje pravna mnenja o za- 
konitosti osnutkov, predpisov in 
drugih aktov skupščine in njenih 
organov. 

Kot predstojnik uprave: 
— organizira in usklajuje delo 

upravnih organov in skrbi, da se ti 
ravnajo po zakonitih predpisih, skle- 
pih in smernicah skupščine in nje- 
nih organov: 

— skrbi za smotmo, pravočasno 
in zakonito ter učinkovito poslova- 
nje občinske uprave; 

— skrbi za izvrševanje upravno 
pravnih in drugih strokovnih nalog 
s področja organizacijskih in ka- 
drovskih zadev za skupščino in nje- 
ne organe ter delovne organizacije 
v mejah pravic in dolžnosti občine; 

— opravlja vse druge zadeve in 
naloge ki spadajo v njegovo pri- 
stojnost po predpisih in sklepih 
skupščine ter njenih organov. 

3. člen 
Upravni organi opravljajo vse 

upravne, strokovne in druge naloge 
iz pristojnosti občine na posameznih 
področjih uprave, razen nalog, ki so 
prenesene v pristojnost drugih orga- 
nov. 

4. člen 
Oddelek za družb rna službe in 

upravne zadeve: 
— opravlja vse tiste upravne, 

strokovne in druge naloge s pod- 
ročja zdravstva in socialnega var- 
stva, vzgoje in izobraževanja, kul- 
ture in telesne kulture, varstva bor- 
cev in invalidov NOB, matične služ- 
be. požarne varnosti, varnosti pro- 
meta na javnih cestah, krajevnih 
uradov in splošnih zadev, za katere 
je po veljavnih predpisih pristojen 
upravni organ občine. 

5. člen 
Oddelek za gospodarstvo: 
opravlja vse tiste upravne, stro- 

kovne in druge naloge s področja 

Industrije, kmetijstva in gozdarstva, 
obrti, trgovine, gostinstva in turiz- 
ma, <ela in delovnih razmerij, sploš- 
nih financ, premoženjsko-pravnih 
zadev, proračuna in skladov, komu- 
nale, urbanizma, gradbeništva in 
stanovanjskih razmerij, za katere je 
po veljavnih predpisih pristojen 
upravni organ občine. 

6. člen 
Oddelek za dohodke: 
— opravlja vse tiste upravne, 

strokovne in druge naloge s pod- 
ročja odmere, kontrole in izterjave 
prispevkov, davkov in taks, za ka- 
tere je po veljavnih predpisih pri- 
stojen upravni organ občine. 

7. člen 
Oddelek za analize, programira- 

nje in statistiko: 
— opravlja vse tiste programske, 

analitične in statistične naloge s 
področja gospodarstva in družbenih 
služb, za katere je po veljavnih 
predpisih pristojen upravni organ 
občine. 

8. člen 
Oddelek za narodno obrambo: 
— opravlja vse zadeve s področ- 

ja narodne obrambe, za katere je po 
veljavnih predpisih pristojen uprav- 
ni organ občine. 

9. člen 
• Poleg navedenih nalog vsi uprav- 

ni organi: 
— proučujejo stanje in spremlja- 

jo razvoj na področjih iz svoje pri- 
stojnosti, pripravljajo poročila, in- 
formacije in drugo gradivo za skup- 
ščino in njene organe ter izvršujejo 
njihove sklepe in smernice; 

— opravljajo še druge naloge, ki 
so jim naložene s programom dela 
oz. sklepa skupščine in njenih orga- 
nov. 

10. člen 
Svet delovne skupnosti upravne- 

ga organa in tajnik skupščine po- 
skrbita, da se notranja organizacija 
in . sistemizacija delovnih mest v 
smislu tega odloka izvede najkas- 
neje do 1. januarja 1969. 

11. člen 
Z. dnem uveljavitve tega odloka 

praoeha veljati odlok o organizaciji 

uprave skupščine občine Zagorje ob 
Savi (Glasnik, št. 31/67). 

12. člen 
Ta odlok začne veljati en dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 02-1/63-1 
Datum: 10. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, L r. 

233 
Na podlagi 27. člena zakona o 

ukrepih za pospeševanje živinoreje 
in o zdravstvenem varstvu živine 
(Ur. L SRS, št. 4/67) in 120. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
Skupščina občine Zagorje ob Savi 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 10. decembra 
1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 

določitvi organov za izdajanje 
zdravstvenih spričeval za živino 

1. člen J. 
1. člen odloka (Glasnik, št. 14/67) 

se spremeni in se glasi: 
Zdravsitvena spričevala za živino 

bo izdajal pristojni občinski upravni 
organ (referat za kmetijstvo in goz- 
darstvo na upravi skupščine občine 
Zagorje ob Savi, krajevni uradi 
Cemšenik, Sentgotard in Mlinše) ter 
Kmetijska zadruga Zagorje. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 322-1/67-1 
Datum: 10. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 
VSEBINA 

122 Odlok o začasnem financiranju zadev, 
ki so skupnega pomena za mesto in 
medobčinskih zadev v I tromesečju 
1968 

123 Odlok o občinskem prometnem dav- 
ku na območju mesta Ljubljana 

124 Odlok o odstotku sredstev, ki se iz- 
ločajo za subvencioniranje stanarin 
v letu 1969 

125 Odlok o podaljšanju veljavnosti od- 
loka o določitvi obresti od poslovnega 
sklada komunalnih delovnih organi- 
zacij mestnega pomena 

126 Odlok o spremembi odloka o določitvi 
prog medmestnega potniškega prome- 
ta v Ljubljani 

127 Sklep o soglasju k pripojitvi Komu- 
nalnega podjetja »Sostro« h komu- 
nalnemu podjetju »Snaga« 

128 Sklep o dopolnitvi sklepa o prevzemu 
ustanoviteljskih pravic do Zdravstve- 
nega doma Ljubljana 

129 Sklep o dopolnitvi sklepa o ustano' 
vitvi Zdravstvenega doma Ljubljani 

130 Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 
za območje zazidalnega otoka MS P | 
Zgornji Kašelj 

131 Sklep o razrešitvi in imenovanju čl£ 
nov komisije za statut mesta Ljublja- 
ne * 

132 Sklep o imenovanju predstavniki 
mestnega sveta v upravni odboi 
Zdravstvenega sklada za študente 

133 Sklep o soglasju k imenovanju d1' 
rektorja Komunalnega podjetja Mest- 
ni vodovod Ljubljana 

134 Sklep o razrešitvi in imenovanju čla- 
na komisije za promet pri odboru za 
komunalno gospodarstvo in mestni 
promet 

135 Sklep o soglasju k imenovanju d1' 
rektorja Komunalnega podjetja Ljub- 
ljanski živilski trgi 

136 Sklep o imenovanju članov odbora 
za zdravstvo pri mestnem svetu Ljub- 
ljana 

216 Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu za 1. 1968 občine Grosuplje 

217 Odlok o spremembah in dopolnitvar 
statuta občine Grosuplje 

218 Odlok o spremembi odloka o dolo^ i 
čitvi sredstev za izobraževanje obči- 
ne Grosuplje 

219 Odlok o začasnem financiranju РгоГд5 1 
čunskih potreb 'za I tromesečje l^65' , 
občine Grosuplje 

220 Odlok o spremembi odloka o občin- j 
skem prometnem davku občine Gro- i 
supije . 

221 Odlok o spremembah odloka o uvedD1 

stopenj prometnega davka od nepre- 
mičnin in pravic na območju občine 
Grosuplje 

222 Sklep o razpisu referenduma za 

uvedbo krajevnega samoprispevka za 
asfaltiranje ceste П in IV reda GrC^ 
suplje—Pod tabor Krajevne skupnosti 
Podtabor 

223 Odlok o začasnem financiranju P^J 
računskih potreb v I tromesečju 19^ 
občine Ljubljana-Center 

224 Odlok o načinu zavijanja kruha 1° 
peciva v prodaji na drobno občin6 
Ljubljana-Center 

225 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka ! 
mestnega sveta Ljubljana o občin* 
skem prometnem davku na območju 
mesta Ljubljane na izvenmestno ob- 
močje občine Ljubljana-Siška 

226 Odlok o cestah IV reda, mestnih uu*' 
cah, trdih in krajevnih poteh na ob- 
močju,, občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

227 OdlOic^o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb za leto 1969 občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

228 Odlok o občinskem prometnem davku 
občine Lj ubij aha-Vič-Rudnik 

229 Odlok o načinu zavijanja kruha 1^. 
peciva v prodaji na drobno občine . 
Ljubljana-Vič-Rudnik i 

230 Odlok o spremembah in dopolnitvan 
v odloka o organizaciji upravnih orga' 
nov skupščine občine Ljubljana-Vic- 
Rudnik , 

231 Odredba o določitvi pavSalne odškod- 
nine za leto 1969 občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik 

232 Odlok o organizaciji upravne skup" 
ščine občine Zagorje ob Savi j 

233 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi organov za izdajanj 
zdravstvenih spričeval občine Zagorj 
ob Savi 


