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; Na podlagi, 50Г, člena Temeljnega 

zakona o finansiranju ; družbenopo- 
litičnih skupnosti (Uradni list SFRJ 

: št. 31/64, 28/66, 1/67 m 3-0. 6«) in,1^2. 
člena statuta občine 'НгаМшк!11 je 
Skupščina občine Hrastnik na seji 
občinskega zbora in žbora delovriih 
skupnosti, dne 26. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju' proračun- 
skih potreb občine Hrastnik za čas 

od 1. 1. do 31. 3. 1969. 

1. člen 
Potrebe organov skupščine obči- 

ne Hrastnik in njenih proračunskih 
zavodov in skladov se v1 prvem tro- 
mesečju 1969 do sprejetja proračuna 
občine Hrastnik financirajo na pod- 
lagi proračuna za leto 1968. 

2. člen 
Izdatki se lahko izvršijo v tem 

času do višine 25% izdatkov pro- 
računa občine Hrastnik, uporablje- 
nih v ta namen v letu 1968. 

3. člen 
Izdatki po tem odloku so sestavni 

<3eT proračuna občine Hrastnik za 
leto 1969 in se morajo prikazati v 
njegovem zaključnem računu za leto 
1969. 

4. člen 
Odlok stopi v.veljavo z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uporablja pa se 
^ 1. januarja 1969. 

Številka: 400-4/68-4 
Datum: 26/12-1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babic, 1. r. 
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_Na podlagi 2. člena zakona o iz- 

ločanju sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo (Uradni list SFRJ št. 35/65) 
m 152. člena statuta občine Hrastnik, 
je Skupščina občine Hrastnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 26. decembra 1968, 
sprejela 

ODLOK 
0 odstotku sredstev, ki se izločajo iz 
sklada skupne porabe za subvencio- 

niranje stanarin v letu 1969. 

1. člen 
. Delovne organizacije in druge 
"ružfoeno pravne osebe ter državni 
ftrgami vplačujejo v letu 1969 na po- 

seben račun pri službi družbenega 
knjigovodstva iz sredstev iz 1. člena 
zakona o izločanju sredstev za sta- 
novanjsko izgradnjo (Uradni list 
SFRJ št, 35/65) 9 % za kritje razlike 
v stanarini (Subvencioniranje). 

2. člen 
Z uveljavitvijo tega . odloka pre- 

neha veljati odlok o odstotku sred- 
stev, ki se M skupne 
porabe za subvencioniranje stanarin 
občine Hrastnik, objavljen v »Glas- 
niku« št. 1/68. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. januarja 1969. 

Številka: 36-5/6^1 
Datum: 26/12-1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babic, 1. r. 
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Na podlagi 3. odstavka 8. in 8. c 

člena zakona o obrestih od gospo- 
darskih skladov (prečiščeno besedilo) 
(Uradni list SFRJ št. 11/68 in 26/68) 
in 152. člena statuta občine Hrast- 
nik je Skupščina občine Hrastnik na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 26. decembra 
1968 sprejela 

ODLOK 
o obračunavanju in plačevanju obre- 
sti od poslovnega sklada komunalnih 
in gostinskih gospodarskih organi- 
zacij ter gospodarskih organizacij 

storitvene obrti. 

1. člen 
Gospodarske organizacije: Komu- 

nalno obrtno podjetje Hrastnik — 
enote korhunalne storitve, Splošno 
trgovsko podjetje .Hrastnik — eko- 
nomska enota Pekarna in slaščičar- 
na, Združene brivnice Hrastnik-Dol, 
Delavska menza tovarne kemičnih 
izdelkov Hrastnik, Menza SGP 
Hrastnik, Rudniško delavska menza 
in Okrepčevalnica Hrastnik, Menza 
in bife Steklarne Hrastnik, Stano- 
vanjsko podjetje Hrastnik, Gostinsko 
podjetje »Jelka« Hrastnik in Kme- 
tijska zadruga Dol pri Hrastniku — 
prodajalna z blagom na drobno, so 
oproščene obračunavanja in plače- 
vanja obresti od poslovnega sklada. 

2. člen 
Ko začne veljati ta odlok, pre- 

neha veljati odlok o obračunavanju 
in plačevanju obresti od poslovnega 
sklada komunalnih in gosti nskili 
gospodarskih organizacij ter gospo- 

darskih organizacij storitvene obrti 
(Glasnik št. 51/65 z dne 19. 10. 1965 
in št. 6/68 z dne 26. 2. 1968). 

3. H en ' 
1 Ta odlok, velja od dneva objave 

V Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1969 dalje. '. 

Številka: 402-27/65-1 
Datum: 26/12-1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 
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Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 
31/64), 52. člena zakona o financira- 
nju družbeno političnih skupnosti v 
SR Sloveniji (Ur. L SRS, št. 36/64) in 
114. člena statuta občine Ljubijana- 
Bežigrad je Skupščina občine Ljub- 
Ijana-Bežigrad na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih 
skupnosti dne 26. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Ljubljana-Beži- 

grad v I. tromesečju 1969 

1. člen 
Do sprejetja proračuna občine 

Ljubljana-Bežigrad za leto 1969 se 
bodo začasno, najkasneje pa do 
31/3-1969, financirale proračunske 
potrebe občine Ljubljana-Bežigrad 
na podlagi tromesečnega načrta pro- 
računskih dohodkov in njihove raz- 
poreditve. 

2. člen 
Tromesečni plan razporeditve 

sredstev ne sme preseči porabe sred- 
stev razporejenih dohodkov po pro- 
računu za prvo tromesečje leta 1968. 

3. člen » 
Doseženi dohodki in uporaba 

sredstev na podlagi tega odloka so 
sestavni del proračuna občine za 
leto 1969. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1/1-1969. 

Številka: 402-72/68-2 
Datum: 31/12-1968 

Predsednik skupščine občine 
\ Ljubljana-Bežigrad 

5 Karel Кибаг, L г, У 
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Na podlagi 114. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad (Glasnik št. 
20/65) in 1. člena odloka o spremem- 
bi statuta občine Ljubljana-Bežigrad 
(Glasnik št. 37/67) je Skupščina ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad na skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 26. decembra 
1968 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o temeljni 

organizaciji uprave 

1. člen 
V 1. členu odloka o temeljni or- 

ganizaciji uprave Skupščine občine 
Ljubljana-Bežigrad se naziv temelj- 
nega upravnega organa, odsek za 
dohodke pod št. 11/2 spremeni in se 
glasi; »davčna uprava«. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od 1. ja- 

nuarja 1969. 
Številka: 02-19/62 
Datum; 26. 12. 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Bežigrad 
Karel Kušar, 1. r. 
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Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o prometnem davku (Ur. 1. 
SFRJ, št. 14, 29, 33, 57/65, 52/66, 31, 
54/67, 26, 30, 40, in 48/68) in 114. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Bežigrad 
je Skupščina občine Ljubljana-Beži- 
grad na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 26. de- 
cembra 1968 sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka Mest- 
nega sveta Ljubljana o občinskem 
prometnem davku na območju mesta ч 
Ljubljane na območje občine Ljub- 
ljana-Bežigrad, ki leži izven mest- 

nega območja. 

1. člen 
Veljavnost odloka o občinskem 

prometnem davku na območju mesta 
Ljubljane, ki je bil sprejet na seji 
Mestnega sveta Ljubljana, dne 25. 
decembra 1968 (Glasnik št. 30 z dne 
27. 12. 1968), se razširi na območje 
občine Ljubljana-Bežigrad, ki leži 
izven mestnega območja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

Številka: 421-41765-1 
Datum; 26. 12. 1968 
^ Predsednik skupščine občino 

Ljubi jana-Bežigrad 
- V Karel Kušar, L t, { 

i 
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Na podlagi 45. in 62. člena te- 

- meljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Urad- 
ni list SFRJ št. 31/64, 28/66, 1/67, 
54/67, 30 68), 47. in 64. člena zakona 
o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni 
list SFRJ št. 36/64) ter 167. člena 
statuta občine Ljubljana-Moste-Po- 
Ije (Glasnik št. 47/64) je Skupščina 
občine Ljubljana-Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 27. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
0 spremembi odioka o proračunu ob- 
žine Ljubljana Moste-Poljc za leto 

1968 
1 
1 1. člen ^ 

Dohodki proračuna občine za leto 
1668 znašajo 16,417.595ldin; 

od tega je razporejenih dohod- 
»ov ie,095.136 din; 

nerazporejenih dohodkov (tekoča 
ifttoračunska rezerva) 322.459 din. 

i 2. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodkov, pripada 1 % 
vseh dohodkov v letu 1968, po od- 
bitku presežka dohodkov nad izdatki 
leta 1967, rezervnemu skladu občine. 

3. člen 
Uprava skupščine občine Ljublja- 

na-Moste-Polje v skladu z zakonom 
samostojno razpolaga s sredstvi, ki 
so ji dodeljena za redno dejavnost. 

4. člen 
Za odplačilo najetih posojil se 

zagotovi v proračunu za leto 1968 
znesek 2,753.000 din. 

5. člen 
Svet za družbeni načrt in finan- 

ce je pooblaščen, da med letom 1968 
odloča o uporabi sredstev rezervnega 
sklada do višine 300.000 din za po- 
krivanje neenakomernega dotoka 
proračunskih dohodkov. Sredstva, 
uporabljena po tem členu, morajo 
biti vrnjena skladu do 31. 12. 1968. 

6. člen 
Svet za družbeni načrt in finance 

je pooblaščen, da razporeja sredstva 
tekoče proračunske rezerve za pre- 
malo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna in do- 
voljuje izplačila za redne in nepred- 
videne izdatke iz proračunske rezer- 
ve do višine 30.000 din za enkratno 
izplačilo. O tem mora naknadno po- 
ročati skupščini občine Ljubljana- 
Moste-Polje. 

7. člen 
Pregled dohodkov proračuna ob- 

čine za leto 1968 in njihova razpore- 
ditev sta zajeta v bilanci proračuna 
in v posebnem delu proračuna. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1968. Z dnem uvelja- 
vitve tega odloka preneha veljati 
odlok o proračunu občine Ljubljana- 
Moste-Polje za leto 1968, objavljen 
v Glasniku št. 13/68. 

Številka: 400-5/68-1 
Datum: 27/12-1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA-MOSTE-POLJE ZA LETO 1968 

-S/: Dohodki m C 

. tO > C ш Ш 
Skupaj oo б . rc 

m 
Razpored dohodkov Skupaj 

t 
1 Prispevki 11,902.000 
2 Davki 3,109.000 
3 Takse 665.000 
6 Razni drugi dohodki 232.595 
9 Prenesena sredstvs 509.000 

SKUPAJ: 16,417.595 

01 Izobraževanje in vzgoja 1,388.000 
03 Kulturno-prosvetna 

dejavnost 
04 Socialno skrbstvo 
05 Zdravstveno varstvo 
06 Komunalna dejavnost 
07 Delo državnih organov 
12 Dejavnost krajevnih 

skupnosti 
13 Dejavnost družb. pol. 

skupnosti in dr. 
14 Negospodarske 

investicije 
16 Gospodarski posegi 
17 Proračunske obveznosti 

prejšnjih let 
18 Rezervni sklad 
19 Nerazporejeni dohodki 

SKUPAJ: 

329.690 
2,296.530 

528.500 
355.000 

2,215.950 

902.410 

933.000 

5,156.380 
1,640.500 

190.000 
159.176 
322.459 

16,417.595 
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Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti (Uradni list 
SFRJ št. 31/64, 28/66, 1/67. 54/67, 
30/68) in 52. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS št 
36/64) ter 167. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje (Glasnik št. 47/64) je Skupščina občine Ljublja- 
jaa-Moste-Polje na svoji 24. seji ob- 

činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 27. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Ljubljana-Moste- 

Polje za čas od 1. januarja do 
31. marca 1969 

1. člen 
Do sprejetja proračuna občine 

Ljubljana-Moste-Polje za leto 1969 
se bodo začasno financirale prora- 

čunske potrebe občine Ljubljana- 
Moste-Polje na podlagi trimesečnega 
načrta proračunskih dohodkov in 
njihove razporeditve. 

2. člen 
Trimesečnj načrt razporeditve 

sredstev ne' šme preseči 20 % raz- 
porejenih sredstev po proračunu za 
leto 1968. 

Svet za družbeni načrt in finance 
lahko v izjemnih primerih odobri 
dodatna sredstva za financiranje po 
posameznih postavkah, vendar naj- 
več do 25 % posamezne proračunske 
postavke za leto 1968. 

3. člen 
Doseženi dohodki in uporaba 

sredstev na podlagi tega odloka so 
sestavni del proračuna občine Ljub- 
ljana-Moste-Polje za leto 1969. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1969. 

Številka: 400-10/68-1 
Datum: 27/12-1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Moste-Polje 

Polde Maček, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
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Na pbdlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 
31/64, 28/66, 1/67, 54/67 in 30/68), 52. 
člena zakona o financiranju družbe- 
no-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Ur. 1. SRS št. 36/64, 10/65 in 
43/67) ter 232. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška je Skupščina obči- 
ne Ljubljana-Siška na skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 26. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 

skih potreb v I. tromesečju 1969. 

1. člen 
Do sprejetja proračuna občine 

Ljubljana-Šiška za leto 1969 se bodo 
začasno, najdalj do 31. marca 1969, 
proračunske potrebe financirale na 
podlagi proračuna za leto 1968. 

2. člen 
V času začasnega financiranja se 

sme uporabiti največ četrtina vseh 
dohodkov, ki so bili razporejeni po 
proračunu za leto 1968. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

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

Številka: 1/1-400-23/68 
Datum: 26. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

občine Ljubljana-Siška na skupni 
seji občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti dne 26. decembra 1968 
sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o temeljni organizaciji upravnih 
organov skupščine občine Ljubljana- 

Šiška 

1. člen 
V 1. členu odloka o temeljni or- 

ganizaciji upravnih organov skupšči- 
ne občine Ljubljana-Siška (Glasnik 
št. 13/68 se pod točko b) »temeljne 
upravne organe« doda še: »5) davčna 
uprava«. 

2. člen 
Besedilo 6. člena odloka se spre- 

meni tako, da se glasi: 
»Oddelek za finance: 
— opravlja vse upravne, stro- 

kovne in druge naloge s področja 
splošnih financ, proračuna in skla- 
dov, za katere je po predpisih pri- 
stojen upravni organ občinske skup- 
ščine«. 

3. člen 
Za 7. členom ođloka se doda nov 

7. a) člert z naslednjim besedilom: 
»Davčna uprava« 

— opravlja vse upravne, strokov- 
ne in druge naloge v zvezi z odme- 
ro, kontrolo in izterjavo prispevkov, 
davkov, taks in drugih družbenih 
obveznosti finančne narave, za ka- 
tere je po predpisih pristojen uprav- 
ni organ občinske skupščine«. 

4. člen 
V 8. členu odloka se za besedami: 

»Poleg nalog, navedenih v 4., 5., 6-, 
in 7.« doda še: »ter 7. a«. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

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

Stev.: 1-021-4/68 
Datum: 26. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Šiška 

Danilo Sbrizaj. 1. r. 
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Na podlagi 232. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Šiška je Skupščina 

VSEBINA 
234 Odlok o začasnem financiranju prora- 

čunskih potreb za čas od 1. I. do 
31. III. 1969 občine Hrastnik 

235 Odlok o odstotku sredstev, ki se iz- 
ločajo iz sredstev sklada skupne po- 
rabe za subvencioniranje stanarin v 
1. 1969 občine Hrastnik 

236 Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih organizacij storitvene obrti ob- 
čine Hrastnik 

237 Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb v I. tromesečju 1969 
občine Ljubljana-Bežigrad 

238 Odlok o spremembi odloka o temeljni 
organizaciji uprave skupščine občine 
Ljubljana-Bežigrad 

239 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
Mestnega sveta Ljubljana o občinskem 
prometnem davku na območju mesta 
Ljubljana, na območje občine Ljub- 
ljana-Bežigrad. ki leži izven mestnega 
območja 

240 Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu za 1. 1968 občine Ljubljana-Mo- 
ste-Polje 

241 Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb za čas od 1. Januarja 
do 31. marca 1969 občine LJubljana- 
Moste-Polje 

242 Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb v I. tromesečju 1969 
občine Ljubljana-Siška 

143 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o temeljni organizaciji uprav- 
nih organov skupščine občine LJublja' 
na-Siška 


