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LJUBLJANA 

Ljubljana, 21. decembra me LETO IIL, ŠTEV. 98 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

ODLOKI 0 GRADBENIH OKOLIŠIH V OBČINAH: 

Borovnica, Dobrovo, Grosuplje, Ivančna gorica, Litija, 
Medvode, Mengeš, Moravče in Vrhnika 

ki so bili sprejeti na it. skupni seji Okrajnega zbora 
in Zbora proizvajalcev OLO Ljubljana dne 18. dee. 1956 

Občina Borovnica Jg 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 452/2, 45V1, 454/2, 455/1, 456/2, 457/1, 
'o 4. točke 64. člena zakona o okraj- 463, 464/1, 464/2. 465/1, 468 in 469, 
'''h ljudskih odborih (Ur. list LllS le/cče v k. o. Borovnica. 

19-89/52) in 2. člena zakona o /einljišče v tem gradbenem oko- 
uPorabi zemljišč za gradbene name- |jju se sme uporabiti za izgradnjo 
"c (Uradni list T.RS št. 15-46/56) je bodoč ega centra kraja Borovnica 
trajni ljudski odbor Ljubljana po (uprava, prosveta, javne zgradbe, 
Predlogu občinskega ljudskega od- stanovanjski bloki). 
^ога Borovnica na 13. seji obeh zbo- у tein gradbenem okolišu jo ne- 

posredna okolica z ostanki viadukta 
nezazidljiva. 

4. Zemljišče desnega brega po- 
toka Borovniščice, ki leži zahodno 
od nove železniške proge in postaje 

"»v dne 18. dec. 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Borovnica 
in ki ga omejuje meja, ki poteka 
v smeri vzhod—zahod pri umetnem 
vodopadu na potoku Borovniščica 

1. člen 
V občini Borovnica se smejo upo- 

'»biti za gradbene namene samo in ki sega od te meje proti severu 
Nnljišča, ki ležijo v gradbenih oko- približno 200 metrov, in sicer se- 
lili, kakor jih določa v 3. členu verni del pare. št. 1638, 1639 in 1640, 
11 odlok. nadalje pare. št. 1751, 1644, 1642. 

2. člen 1646, 1681, 1679, I6H3. 1672, 1677, 1685 
V gradbenih okoliših je dopustna jugovzhodni del pare. št. 1694, 

'»zidava zemljišč na način, ki ga 1697, 1698 m 1701. ležeče v k. o. Za- 
? ustrezno urbanistično dokumen- bočevo. 
"cijo predpiše občinski ljudski Zemljišče v tem gradbenem oko- 
Mlmr, in to ob upoštevanju čl. 3. lišu se sme uporabiti za gradnje ko- 1,1 9.-—n. temeljne uredbe o gene- munalnih in športnih naprav ter 
I?lnem urbanističnem planu (Ur. list objektov (kopališče, igrišče i. p.). 
LRJ št. 78-625/49) ter priloge l/B-2/1 Grafični prikaz zazidave zemljišč 

r? . a o pristojnosti občinskih in jc sestavni del tega odloka. Prav 
jS^ainlh ljudskih odborov (Ur. list tako so sestavni del tega odloka 
VU št. 34-371/55). urbanistične osnove s seznami par- 

Urbanlstična osnova mora zajeti cel za področja občinskega Ijud- 
?tadbene potrebe za dobo vsaj 2 let. skega odbora. 

Pri pripravi urbanistične doku- . _ 
""Mutacije je treba upoštevati vse . - . 
V<!1 javne predpise o zaščiti javnih Vprašanje zaščite desnega in le- cest, prometnih naprav, vodotokov vega brega potoka Borovniščice, in 
^ ■ - ■ ■■ sicer od mostu na cesti, ki vodi iz 

Borovnice na železniško postajo, pa 
vse do mostu, ki je na okrajni cesti 

1,1 drugih komunalnih naprav. 

5. člen i „ i i x  Borovnica—Ljubljana, bo urejeno s 
>..feaKdSfi£l,Se M p«"""1" 

I. zemljišče vzhodno od okrajne 
^■ste Borovnica—Ljubljana do vrste 
ll0vih individualnih hiš, in sicer se- V(!fno od nove projektirane ceste 

5. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno- 
, , .v. . •  ' i zaščitena zemljišča ter zemljišča, na 

^ P?A4ain 573 le- k«'1'1"''1 stoje kulturno in zgodovin- 
Žfto i u . ' ' ' zaščiteni objekti, ker bodo kot ^ v k. o. Borovnica. zavarovana zemljišča posebej dolo- 
Yt Zemljišča v tem gradbenem oko- fena oc| za urbanizem pristojnega 

se smejo uporabiti za gradnjo republiškega upravnega organa, 
"jih stanovanjskih enot. 

2. Zemljišče v obstoječih vrzelih 6. člen 
j^ega naselja v kraju Borovnica, Zemljišča izven gradbenih oko- 
. sicer na jugu pod točko 1 obrav- |j5ev se za gradbe ne smejo dovo- 
^vanega kompleksa pare. št. 549/1, ijevatj. razen Izjem, ki so določene 
l?'2, 550, 551, 652/1. 553, 558, 5>7/2, v 7nkonu o uporabi zemljišč za 
~eče v k. o. Borovnica. eradbene namene. 
, To zemljišče se sme uporabiti za 
''ividualno zazidavo. 7. člen 

i '■ Zemljišče zahodno od nove že- lokacije v gradbenih oko- 
>iške proge in postaje do vrste ^nlnčn erndheni organ občin- 
uv'h individualnih hiš na zahodu • --n ob upošte- 
vani pare. it. 437, 438, 439. 440, 441 kanju 1. odst. 2. člena tega odloka. 

8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica izdajati dovoljenja po 
9. členu zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

9. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 

9. členu zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene, ugasne po pre- 
teku enega leta od dneva pravno- 
močnosti. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom 

objave v »Glasnikuc OLO Ljubljana. 

Ljubljana, dne 18. dec. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

inž. Ivo Kleraenčič 1. r. 

Občina Dobrova 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 4. točke 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Ur. list LRS 
št. 19-89/52) in 2. člena zakona o 
uporabi-z.emljlšč za gradbene name- 
ne (Uradni list LRS št. 13-46/56) je 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana po 
predlogu Občinskega ljudskega od- 
bora Dobrova na 13. seji obeh zbo- 
rov dne 18. dec. 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Dobrova 
1. člen 

V občini Dobrova se smejo upo- 
rabiti za gradbene nomene samo 
zemljišča, ki ležijo v gradbenih 
okoliših, kakor jih določa v 3. členu 
ta odlok. 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopustna 

zazidava zemljišč na način, ki ga z 
ustrezno urbanistično dokumentacijo 
predpiše občinski ljuski odbor, in 
to ob upoštevanju čl. 3. in 9.—13. te- 
meljne uredbe o generalnem urba- 
nističnem planu (Uradni list FLRJ 
št. 78-625/49) ter priloge l/B-2/1 za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora zajeti 
gradbene potrebe za dobo vsaj 2 let. 

Pri pripravi urbanistične doku- 
mentacije je treba upoštevati vse 
veljavne predpise o zaščiti javnih 
cest, prometnih naprav, vodotokov 
in drugih komunalnih naprav. 

3. člen 
Za gradbene okoliše se določijo 

naslednja zemljišča: 
1. Dobrova: 
a) zemljišče, ki leži mod cesto, 

ki vodi v Polhov Gradec in staro 
cesto za Zadružnim domom parcele 
št. 1395/1, 1393/4, 1393/3 in 1396/6, 
ležeče v k. o. Dobrova. 

Zemljišče v tem gradbenem oko- 
lišu se sme uporabiti za gradnjo 
delavsko-uslužbenskega naselja in 
ia za individualno zazidavo. 

b) Zemljišče ob glavni cesti Hor- 
jul in Polhov Gradec pare. št. 1395/2, 
1041/2, 1443/2, 1407/3, del parcele 
1407/2, 132H/1, del parcele 1318/3, del 
parcele 1318/1, 1328/2, 1326, del par- 
cele 1140, del parcele 1155 in del 
parcele 1154, ležeče v k. o. Dobrova. 

2. Horjul: 
a) zemljišče, ki leži ob glavni ce- 

sti v Horjul med novo tovarno in 
gostiščem Prebil pare, št. 908/1 in 
290, ležeče v k. o. Horjul. 

Zemljišče v tem gradbenem oko- 
lišu se sme uporabiti za gradnjo 
delavsko-uslužbenskega naselja in 
za individualno zazidavo. 

b) Zemljišče pare. št. 551/3, 552, 
551/1, 553/3, 553/4, 553/2, 563, severni 
del pare. št. 566/3, 566/2, 562, severni 
del pare. št. 561, 560, 559, 558/4, se- 
verni del pare. št. 558/5, 556/1, sred- 
nji del pare. št. 229, 557, 555/1, 554, 
srednji del pare. št. 18/1, severni del 
pare. št. 10/2, južni del pare. št. 48, 
del pare. št. 20, 9/2, 21, 23, 119, 120, 
121, del pare. št. 373, 578/1, 577/3, 
južni del pare. št. 66/2, del parcele 
št. 63 in del pare. št. 63/1, ležeče v 
k. o. Horjul. 

c) Zemljišče pare. št. 288/1, 288, 
291/1, 291/3 in 291/2, ležeče v k. o. 
Horjul, se sme uporabiti za indu- 
strijske namene. 

Grafični prikaz zazidljivosti zem- 
ljišč je sestavni del tega odloka. 
Prav tako so sestavni del tega od- 
loka urbanistične osnove s seznami 
parcel za področja občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
S tem odlokom se ne posega т 

arheološka, turistična in prirodno 
zaščitena zemljišča ter zemljišča, 
na katerih stoje kulturno in zgodo- 
vinsko zaščiteni objekti, ker bodo 
kot zavarovana zemljišča posebej 
določena od za urbanizem pristoj- 
nega republiškega upravnega or- 
gana. 

5. člen 
Zemljišča izven gradbenih okoli- 

šev se za gradbe ne smejo dovo- 
ljevati, razen izjem, ki so določene 
v zakonu o uporabi zemljišč za 
gradbene namene. 

6. člen 
Ožje lokacije v gradbenih oko- 

liših določa gradbeni organ občin- 
skega ljudskega odbora ob upošte- 
vanju 1. odstavka 2. člena tega od- 
loka. 

7. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica izdajati dovoljenja po 
9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

8. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 

9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene, ugasne po 
preteku enega leta od dneva pravo- 
moČnosti. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasnikuc OLO Ljub- 
ljana. 

Ljubljana, dne 18. XII. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
odp ■ ■ • podpredsednik: 

inž. Ivo Klemenčič 1. r. 
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Občina Grosuplje 

Na podlagi drugega odstavka 
15. člena in 4. točke 64. člena Za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. 1. L RS št. 19-89/52) in 2. člena 
Zakona o uporabi zemljišč za grad- 
beni; namene (Ur, 1. LRS št. П-46/56) 
je Okrnim ljudski odbor Ljubljana 
po predlogu Občinskega ljudskega 
odbora Grosuplje na П. seji obeh 
zborov dne IS. XII. 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Grosuplje 

1, člen 
V občini Grosuplje se sinejo upo- 

rabiti za gradbene namene samo 
zemljišča, ki ležijo v gradbenih 
okoliših, kakor jih določa v 3, členu 
ta odlok. 

2, člen 
V gradbenih okoliših jp dopust- 

na zazidava zemljišč na način, ki 
ga z ustrezno urbanistično doku- 
mentacijo predpiše občinski ljudski 
odbor, in to ob upoštevanju čl. 3 
in 9 do 13 temeljne uredbe o ge- 
neralnem urbanističnem planu (Ur, 
list FLRJ št. 76-625/49) ter priloge 
I/B—2/1 Zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. 1. FLRJ št. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora zajeti 
gradbene potrebe za dobo vsaj 
dveh let 

Pri pripravi urbanistične doku- 
mentacije je treba upoštevati vse 
veljavne predpise o zaščiti javnih 
cest, prometnih naprav, vodotokov 
in drugih komunalnih naprav. 

3, člen 
Za gradbene okoliše se določijo 

naslednja zemljišča: 
t. Zemljišče, ki ga na severu 

omejuje cesta 1. reda Ljubljana— 
Zagreb, občinska cesta št. 1006 na 
zapadu, vaška pot št. 990/2 na jugu 
in občinska cesta št. 1038 na vzhodu, 
in sicer v okviru parcel št. 980 in 
981, ležeče v k. o. Stranska vas. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu ee smejo uporabiti za blokovno 
zazida vo. 

2. Zerriljišče na zahodni strani 
priključka avtoceste—Grosuplje v 
okviru parcel št. 41/1, 41/11, 41/10, 
41/12 in 42. ležeče v k. o. Stranska 
vas. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za vrstno 
gradnjo stanovanjskih hiš. 

3. Zemljišče pare. št, 982/2, 982/1, 
985/3, 990/6, 51, 52, 31/1, 54/2, 54/1, 
55/3, 55/1, 57/2, 72/5, 66. 72/4, 72/1 in 
71, ležeče v k, o. Stranska vas. Zem- 
Ijišča v tem gradbenem okoliša se 
•mejo uporabiti r.a individualno za- 
zida vo. 

Grafični prikaz razidljivosti zem- 
ljišč je sestavni del tega odloka. 
Prav tako so sestavni del tega od- 
loka urbanistične osnove s seznami 
parcel za področja občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno 
zaščitena zemljišča ter zemljišča, 
na katerih stoje kulturno in zgodo- 
vinsko zaščiteni objekti, ker bodo 
kot zavarovana zemljišča posebej 
določena od za urbanizem pristoj- 
nega republiškega upravnega or- 
gana. 

5. člen 
Zemljišča izven gradbenih okoli- 

šev se za gradbe ne smejo dovolje- 
vati, razen izjem, ki so določene 
v Zakonu o uporabi zemljišč za 
gradbene namene. 

6. člen 
Ožje lokacije v gradbenih oko- 

liših določa gradbeni organ občin- 
skega ljudskega odbora ob upošte- 
vanju 1. odstavka 2. člena tega od- 
loka. 

7. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica, izdajati dovoljenja 
fto 9. členu Zakona o uporabi zem- 
jišč za gradbene namene. 

8. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 

9. členu Zakonu o uporabi zemljišč 
za gradbene namene, ugasne po 
preteku'enega leta od dneva pravno- 
močnosti. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Ghisnikuc OLO Ljubljana. 
Ljubljana, dne 18. XII. 1956. 
Nadomestuje predsednika OLO 

podpredsednik; 
inž. Ivo Klemcučič I. r. 

Občina Ivančna gorica 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 4. točke 64. člena Zakonu o okraj- 
nih ljudskih odborih (Ur. list LRS 
št. 19-89/52 in 2. člena Zakona o 
uporabi zemljišč za gradbene na- 
mene (Ur. list LRS št. 13-46/56) je 
okrajni ljudski odbor Ljubljana po 
predlogu Občinskega ljudskega od- 
nora Ivančna gorica na 13. seji obeh 
zborov dne 18. XII. 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Ivančna gorica 
1. člen 

V občini Ivančan gorica se sme- 
jo uporabiti za gradbene namene 
samo zemljišča, ki ležijo v grad- 
benih okoliših, kakor jih določa v 
5. členu ta odlok. 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopust- 

na zazidava zemljišč na način, ki 
ga z ustrezno urbanistično doku- 
mentacijo preduiše občinski ljudski 
odbor, in to od upoštevanju čl. 3 
in 9 do 13 temeljne uredbe o gene- 
ralnem urbanističnem planu (Urad- 
ni list FLRJ št. 78-625/49) ter pri- 
loge 1/B-2/I zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov (Ur. list FLRJ št. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora zajeti 
gradbene potrebe za dobo vsaj 
dveh let. 

Pri pripravi urbanistične doku- 
mentacije je treba upoštevati vse 
veljavne predpise o zaščiti javnih 
cest. prometnih naprav, vodotokov 
in drugih komunalnih naprav. 

3. člen 
Za gradbene okoliše se določijo 

naslednja zemljišča: 

1. Ivančna gorica 
a) Zemljišče vzhodno od želez- 

niške postaje med cesto I. reda 
Ljubljana—Novo mesto in železni- 
ško progo pare. št. 31/1, ležeče v 
k. o. Gorenja vas. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti le za blo- 
kovno stanovanjsko gradnjo in za 
ureditev centra občine z javnimi 
zgradbami. 

b) Zemljišče severno od ceste 
I. reda Ljubljana—Novo mesto na 
južnem pobočju hriba, poraščenega 
z gozdom, toda samo na izsekanem 
pobočju del pare. št. 988/1 in pare. 
št. 983, 986. 988/3. 988/4. 988/5. 988/6, 
988/?, 988/8, 988/9, 988/10, 988/11, 
988-12. 988/13. 988/14, 988/15, 988/16, 
9RVI7. 988/18, 988/19. 988/20, 988/21, 
968/22, 988/23, 988/24, 988/25, 988/26, 

988/27, 988/28 in 088/29, ležeče v k. o. 
Stična. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za indivi- 
dualno zazidavo. 

c) Zemljišče na južnem pobočju 
hriba in na zahodni strani pod b) 
navedenega naselja pare. št. 988/2, 
del pare. št. 986/1 in pare. št. ,995, 
ležeče v k. o. Stična. 

To zemljišče je namenjeno za 
gradnjo gimnazije s pripadajočimi 
objekti in napruvami. 

č) Zemljišče okrog Zadružnega 
doma dol pare. št. 27/1, ležeče v k. o. 
Gorenja vas. 

To zemljišče je namenjeno za 
gradnjo zadružnih objekjtov in na- 
prav, 

2. Šentvid pri Stični 
a) Zemljišče severozahodno od 

Mladinskega okrevališča pare. št. 
39, 42 in 43 ter del pare. št. 40, leže- 
če v k. o. Šentvid. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo upornbiti za potrebe 
lokalne industrije in za gradnjo 
vrstnih stanovanjskih hiš. 

b) Zemljišče del pare. št. 427/1, 
spnreelirana na pare. št. 427/18, 
427/19, 427/20 in 427/21, in sicer na 
severnem nerodovitnem delu te par- 
cele tik ob že zazidanih parcelah št, 
427/12, 427/11, 427/10, 427/9 in del 
pare, št. 427/8, ležeče v k. o. Šentvid, 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za individu-, 
alno zazidavo. 

c) Zemljišče med parcelami št. 
99 (del parcele), 909, 188, 902, 903 
in 894, ležeče v k. o. Šentvid. 

To zemljišče je namenjeno za 
perspektivno razširitev industrij- 
skih obratov podjetja »Zmaj«, 

č) Zemljišče pare, št, 24, ležeče v 
k. o. Šentvid, je namenjeno za ure- 
ditev pokopališča. 

Grafični prikaz zazidljivosti zem- 
ljišč je sestavni del tega odloka. 
Prav tako so sestavni del tega od- 
loka urbanistične osnove s seznami 
parcel za področja občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno 
zaščitena zemljišča ter zemljišča, 
na katerih stoje kulturno in zgodo- 
vinsko zaščiteni objekti, ker bodo 
kot zavarovana zemljišča posebej 
določena od za urbanizem pristoj- 
nega republiškega upravnega organa. 

5. člen 
Zemljišča izven gradbenih oko- 

lišev se za gradbe ne smejo dovo- 
ljevati, razen izjem, ki so določene 
v zakonu o uporabi zemljišč za 
gradbene namene. 

6. člen 
Ožje lokacije v gradbenih oko- 

liših določa gradbeni organ občin- 
skega ljudskega odbora ob upošte- 
vanju 1. odstavka 2. člena tega od- 
loka. 

7. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica, izdajati dovoljenja po 
9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

8. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 9. 

členu Zakona o uporabi zemljišč za 
gradben namene, ugasne po preteku 
enega leta od dneva pravnomočnosti. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. 

Ljubljana, dne 18. XII. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

inž. Ivo Klemenčič L r. 

Občino Litija 
Na podlagi drugega odstavka 1^ 

člena in 4. točke 64. člena Zakona ' 
okrajnih ljudskih odborih (Ur. W 
LRS št. 19-89/52) in 2. člena Zakon« 
o uporabi zemljišč za gradbene n#" 
mene (Ur. list LRS št. 13 46/56) P 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana P® 
Eredlogu Občinskega ljudskega 

ora Litija na 13, seji seji o"6 

zborov dne 18. XII. 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občim 

Litija 

1. člen 
V občini Litija se smejo up0'^ 

biti za gradbene namene samo zeiJ! 
Ijišča, ki ležijo v gradbenih' i, 
ših, ki jih določa v 3. členu ta odlo*' 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopu'J 

na zazidava zemljišč na način, * 
ga z ustrezno urbanistično do*®, 
mentacijo predpiše obinski иио5. 
odbor in to ob upoštevanju ?• fl 
9. do 13. člena Temeljne ure(^ij 
generalnem urbanističnem planu 
list FLRJ št. 78-625/49) ter pr'10?, 
I/B—2/1 Zakona o pristojnosti 
činskih in okrajnih ljudskih odo0' 
rov (Ur. list FLRJ št. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora 
gradbene potrebe za dobo vsaj o*e 

let. . 
Pri pripravi urbanistične do* 

mentacije je treba upoštevati v?Jj 
veljavne predpise o zaščiti Ја*Лг 
cest, prometnih naprav, vodotok 
in drugih komunalnih naprav. 

3. člen _ 
Za gradbene okoliše se doloW 

naslednja zemljišča: 
1. Litija: 
a) zemljišče, ležeče v k. o. Li'''*' 

z naslednjo mejo: most preko Sa'1 

desni breg Save navzdol do sredi 
pare. št, 184, nato pravokotno 
strugo Save do poti, ki vodi PrCw| 
litijskega polja na Ježo, od turo Г 
vzhodnih robovih pure. št 118/'i;; 
119 do ceste Litiju—Šmartno, da'^ 
ob tej cesti proti Litiji do pure. 
396/3, ki jo obide z juga ter ob P0^, 
št. 397/1 do ceste Litija—Dobrove, 
Šmartno. Nad cesto poteku теЈ^Л 
južnih oziroma vzhodnih robouj 
pare. št. 398/8, 398/53. 398/18, 59»J 
in 398/24 od tu pa proti zahodu ^ 
pobočju hriba Sitarjevec tako, 
zajame vse zazidane parcele 'ie\^ 
mesta do ceste, ki vodi ob despfJJ 
bregu Save proti Kresnicam. 
parcelama št. 10/1 in 10/2 se 
obrne proti Savi, prekorači s*rll'0 
pravokotno na smer toka in (?ru J1?.); 
v k. o. Hotič, ki je označena pod 

b) zemljišče, ležeče v k. o. 
z naslednjo mejo: po levem 

pare. št, 1350/10 in ob tem robu • 
ceste Litija—Ljubljana, dalje Vj, 
cesti v smeri proti zahodu do zaho". 
nega roba pare, št. 1351/4 in ob tc

((I 
robu proti severu do železnice, l,a

{, 
ob železnici proti zahodu do 
nega roba pare. št. 1524/6 in ok ijt 
robu do ceste Litija—Gradec; " L 
ob tej cesti proti severu do južn6® 
roba pare. št. 1395/4 ter nato v fLj 
daljšku tega roba proti vzhodu. ^ 
tu se usmeri meja v pruvem 
proti jugu tuko, da zajame vso P® 
celo 1387/1 in du se dotakne sev<"^ 
zahodnega robu pare. št. 1380/2, 11, 
to poteka ob zahodnih robovih P"« 
št. 1380/2 in 1379/3 ter vzhodnih rL, 
bovih pure. št, 1375 in 1374/1; 
gre preko pare. št. 1360 in dalj® ^ 
južnih robovih pare. št. 1383/4 
1357/5, nato v smeri proti 
tako, da zajame pure. it 
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^58 in 1355/1, dalje pofeka ob ro- 
1,1 pare. št. 1563/1 do južnega roba 
totc. št. 1362/2, od koder se obrue 
j1® mejni črti med pare. št. 1362/1 in 
"62/2 proti severovzhodu in približ- 
"o 45m v ravni s pare. št. 1566/3 in 
J® tu proti jugovzhodu v premi črti 
jj0 vzhodnega dela pare. št.1542/2 in 

v smeri proti četvorčku I Pre- 
dnice Litija, vključujoč pare. št. 

ter v podaljšku vzhodne linije 
pVorčka II Predilnice Litija proti 
"Sji in od tu proti vzhodu po meji 
."Čitenega zelenega pasu do poti 
* Po njej mimo Zdravstvenega do- 

J*11 do zaščitenega ozemlja želozni- 
? 'er dalje ob železnici proti vzho- 
?• Predno doseže »stavbec, se meja 
"fne proti jugu, poteka ob vzhod- 

;eni robu pare. št. 1547/2, zajame 
pri »stavbah« do pare. št. 

1^5/4, nato pa ob cesti Litija—Po- 
bite, preko ceste stoječe zgradbe 
^'foški vrtec, od koder se obrne 
Jtoti severozahodu, poteka ob juž- 
ein robu pare. št. 1547/2 do vzhod- 
na roba pare. št 1547/1 in proti 

ter ob njej dalje tako, da do- 
zopet most preko Save. 

2. Šmartno pri Litiji: 
Zemljišče, ležeč v k. o. Šmartno, 

' Oaslednjo mejo: severozahodna 
pare. št. 152/5 in njen podalj- 

do potoka Kostrelnišča, nato ob 
■™toku Črni potok proti severu do 
N'P-št. 105, nato ob južnih robovih 
™гс. št. 105, 104/2, 104/5 in 115 do 

proti Radohovi vasi, ob njej 
jugu ca. 55 m, nato pa proti 

TOodu do vzhodnega roba pare. št. 
. dalje po robu te parcele proti 
j jBru in zahodu. Od tu poteka 

tako, da zajame skrajni sever- 
uj^el pare. št. 25/1 in skrajni vzhod- 
Лае! pare. št. 24, nato pa ob vzhod- 
ni robovih pare. št. 40, 47 in 46 do 
^'0ka Reka ter ob njem navzgor 
j. vzhodne meje pare. št. 49 ter ob 
j/61!! navzgor do vzhodni" meje 
tV

c- št. 49 ter ob njej in severnem 
n« parcele proti zahodu do 
K;tc; št. 614. Tu zavije meja zopet 
W0ti severu in zahodu tako, da za- 

pare. št. 51/6. Predno doseže 
'<0 Litija—Šmartno, se usmeri 

k jti severu tako, da poteka ob ža- 
lnih robovih prac. št. 504, 505 in 
D« ^ severozahodnem vogalu št. 507/4 obrne meja proti se- 
Jozahodu na ovinek ceste Smart- 
,) ""Litija in poteka nato ob cesti 

^ahodne meje'parc. št. 485 ter ob 
j'eJ proti severu. Od tu poteka me- 
j lato proti zahodu, severu, vzho- 
il 'n jugu tako, da vključi pare. 
,l 524, 525, 529/2 (razen njenega 
l|'ajnega severnega dela), 526 (iz- 
ijučnjoč skrajni severni del), juž- 
j,. Polovico pare. št. 551, 555/1 in 
г /2, dalje pare št. 554/1 in 555/2, 

"odno polovico pare. št. 475/1 in 
L*lc- št. 475/7, kjer doseže zopet ce- 
!ц0. Litija—Šmartno. Nato poteka 
j^ja ob tej cesti proti jugozahodu 
ц. Pare. št. 425/2, ki jo obide do 
^fiega južnega vogala, od tod pa 
^avni smeri proti jugu, vzpored- 

z vzhodno fasado Zadružnega 
t^a in mim.o njega do severnega 

pare. št. 414/1 in ob njej proti 
ц odu do severovzhodnega vogala 
^Parcele. Od tu nato v ravni črti 
ц jugovzhodu do južnega vogala 
k c- št. 599 ter po južnem robu 
|w\ št. 599 in 598 do potoka Črni 

Tu se obrne meja proti jugu 
t^.0' da zajame pare. št. 92 in 95, 
ИјГЛа nato ob cesti proti Kostrel- ,C| 

Jhi v zahodni smeri do severo- 
Ц ^nega vogala pare. št. 94, nato 
!)„ "jenera vzhodnem in južnem ro- 
ki lazaj proti zahodu do severo- 
t^^nega roba pnre. št. 156/5, ođ 
L Pa proti jugu ob vzhodnem ro- 
^.,?агс 156/3 in 155/2 do potoka 8'relnišca; 

3. Kresnice: 
Zemljišče, ležeče v k. o. Kresnice, 

z naslednjo mejo: obala Suve se- 
verno od železniške postaje Kres- 
nice, od tam pravokotno na želez- 
niško progo v črti, ki poteka 100 m 
jugovzhodno od železniškega po- 
stajnega poslopja do severovzhodne 
stranice parcele 157, nato ob njej 
40 m proti jugovzhodu, od tam pra- 
vokotno preko železniške proge in 
v smeri preme črte ceste'v terasi 
nad postajo; nato ob tej cesti proti 
severozahodu od sredine pare. št. 
122/5. Od tam proti jugozanodu ta- 
ko, da obide poslopje na pare. št. 
154/1 v razdalji 15,00 m do vzhodne 
stranice pare. št. 152, nato ob njej 
proti jugu ca. 80.00 m ter pravokot- 
no na njo proti zahodu do ceste ob 
pare. št. 152, dalje ob tej cesti proti 
jugu do okrajne ceste Ljubljana— 
Litija, sektor Kresnice in preko nje 
do južnega roba pare. št. 161/2 in ob 
južnem robu te parcele in pare. št. 
165 do ceste, ki vodi navzgor proti 
pokopališču, ob tej cesti do jugo- 
vzhodnega roba pokopališča in ob 
njegovem južnem robu do roba 
cerkve na vzhodni strani, od tam 
proti jugu do severnega roba pare. 
št. 9 in ob njej proti zahodu do ce- 
ste, ki vodi v Kresniški vrh in da- 
lje preko ceste ob južnib robovih 
pare. št. 5/5, 5/12 in 5/15. Dalje po- 
teka od jugovzhodnega vogala pare. 
št. 5/15 proti severu ob zahodnih 
robovih pare. št. 5/15, 5/10. 5/4 in 
174/1 do ceste Kresniški vrh—dolina 
Save. Nato ob tej cesti navzdol do 
križišča z okrajno cesto Ljubljana 
—Litija, nato pa od križišča pravo- 
kotno do železniške proge ter proti 
vzhodu ob železnici do sredine pare. 
št. 206/5. Od tu proti jugu na ovinek 
ceste, ki pelje proti železniški po- 
staji do severnega roba pare. št. 176; 
nato poteka ob severni meji pare. 
št. 179/t do zahodnega roba pare, 
št. 184. nnto ob njenem robu in nje- 
nem podaljšku proti severu do že- 
lezniške proge, dalje ob progi proti 
vzhodu do zahodnega roba pare. št. 
195/1 ter ob tem robu proti severu 
do obrežja Save. 

Grafični prikaz zazidljivosti zem- 
ljišč je sestavni del tega odloka. 
Prav tako so sestavni del tega odlo- 
ka urbanistične osnove s sezami 
parcel za področja občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
Zemljišča v (rradbenih okoliših 

se smejo uporabljati v sledeče na- 
mene: 

1. za zidavo iavnih zgradb (kul- 
turnih, prosvetnih, upravnih in po- 
dobno), so določena zemljišča: 

a) pare. št. 92/2, 92/1, južni del 
pac. št. 107/1, vse zemljišče obsto- 
ječega podjetja >Zales« južno od 
gimnazije, pare. št. 107/4, 107/7, 
107/6, severni del pare. št. 107/8. 
južni del parcele št. 108/1 109/5, 
109/1, 110/1, 111/1 in severna tretjina 
pare. št. 110/2. ležeče v k. o. I/iti ia; 

b) zemljišče vzhodno od jedra 
naselja, ki je na severu omejeno s 
cesto Šmartno—Litija, na jugu pa s 
črto. ki poteka 18 m severno od 
predvidene regulirane struge poto- 
ka Reka, ležeče v k. o. Šmartno; 

c) zahodna polovica pare. št. 166 
in 167, južna petina pare. št. 187/1 in 
skrajni vzhodni del pare. št. 179/1, 
ležeče v k. o. Kresnice. 

2. Za zidavo industrijskih objek- 
tov in naprav so določena zemlji- 
šča obstoječe Predilnice Litija v 
mejah gradbenega okoliša in zem- 
ljišča vzhodno od tod do ceste, da- 
lje od železniškega prelaza proti 
Zdravstvenemu domu, južno od že- 
lezniške ргоге pa pare. št. 1350/10, 
155(ТП, 1350/7 in 1350/8, ležeče v L o. 
Hotič; 

5. Za namene železnice, zaščite- 
nih zelenih pasov, parkov, igrišč, 
javnih komunikacij in športnih na- 
prav so določena zemljišča: 

a) ob Savi južui del pare. št. 
1346/2. št. 1013/2, 1016, 106/1, 184, 
114/2, 115, 183, 182, severni in skrajni 
južni del pare. št. 116, 117, 118 in 
pare. št. 118/2, ležeča v k. o. Litija; 

b) ob železnici pure. št. 1510, 
1522/2, 1524/2, 1525/2, 1551/30, 1551/29, 
1551/28, 1551/27, 1551/25, 1551/6, 
1551/24, 1551/25, 1551/31, 1351/52, 
1524/6, 1578/2, jugozahodna polovica 
pare. št. 1572, 1521/10, južui del pare. 
št. 1570/2, dalje pare. št, 1527/4, juž- 
ni del pare. št. 1527/1 in pare . št. 
1551/4; zahodno od Predilnice Litija 
pare št. 1555/1, 1556/1, 1565/1, 1565/2, 
severno od Predilnice Litija ves se- 
verni del pare. št. 1545/1 in 1343/7, ob 
Savi južni del pare. št. 1346/2 in 
pare. št. 1015/2, ležeča v k. o. Hotič; 

c) zemljišče južno od zazidalnih 
parcel jedra, na jugu del pare. št. 
416 in 415/1, dalje pare. št. 415 in 
zahodna polovica pare. št. 415/1 in 
414/1, ležeča v k. o. Šmartno; 

č) pare. št. 1075/5 in 1025/2, južno 
od železnice pa severovzhodni del 
pare. št. 220 pare. št. 216, 217, 218, 
215, 1014, 55/1, 56/2, 54, 55, 176, za- 
hodna polovica pare. št. 176/1, pare. 
št. 179/1 in 185, južna tretjina pare. 
št. 186/1, severna tretjina pare. št. 
164/1, pare št. 191 razen njene juž- 
ne tretjine, dalje pare. št. 195/7, 
195/1, 195/5, severna četrtina pare. 
št. 152, pare. št. 168 in 170 ter skraj- 
ni severozahodni del pare. št. 10/1, 
ležeča v k. o. Kresnice; 

4. Za gradnjo stanovanjskih blo- 
kov z dvema ali več nadstropij so 
določena zemljišča: 

a) pare. št. 1547/1, 1347/2 in 1545/6, 
ležeča v k. o. Hotič; 

b) pare. št. 100, 101, 102, srednja 
tretjina pare. št. 107/1 in v podalj- 
šku ter deli pare. št. 108/1, 109/3, 
110/1, 111/1 in pare. št. 116, 117 in 
118/1 na jugu do zaščitenega zelene- 
ga pasu, ležeča v k. o. Litija; 

e) južne polovice pare. št. 551, 
555/1 in 535/2; dalje pare. št. 552, 
554/1 in 554, ležeča v k. o. Šmartno; 

5. za gradn jo vrstnih hiš je do- 
ločeno zemljišče pare. St. 1541, 
1559/4, 1542/1, 1542/5, 1566/4, 1366/6 
in vzhodni del pare. št. 1566/3, leže- 
če v k. o. Hotič; 

6. Za gradnjo individualnih hiš 
(pritličnih ali enonadstropnih) ali 
tudi vrstnih hiš so določena zem- 
ljišča: 

a) pare. št. 105 in severna četrti- 
na pare. št. 107/1, ležeča v k. o. 
Litija; 

b) pare. St. 1375, 1373, 1374/1 in 
severovzhodna tretjina pare. št. 
1372, dalje pare. št. 1576 iiT severo- 
zahodni del pare. št. 1578/1, nato 
pare. št. 1558, skrajni severozahodni 
del pare. št. 1555/1, pare. št. 1557/3, 
1557/1, 1557/6, 1356/3, dalje parcela 
južno od pare. št 1357/3 in 1554/3 
ter pare. št. 1387/1, ležeča v k. o. 
Hotič; 

e) pare. št. 483, 479/3, 474/1, jugo- 
zahodna polovica pare. št. 475/1, da- 
lje pare. št. 525 in južna polovica 
pare. št. 524 ter končno pare. št. 
529/2 in 526, ležeča v k. o. Šmartno; 

č) severna polovica pare. št. 163, 
južna polovica pare. št. 5/4 in 5/14 
ter pare. št. št. 5/7, 5/8 in 5/9, dalje 
pare. št; 152, severni dve tretjini 
pare. št. 186/1 in pare. št 184 razen 
njene severne četrtine, vzhodna po- 
lovica pare. št. 166 in 167, ležeča v 
k. o. Kresnice. 

Kompleks, ki je v grafičnem pri- 
kazu označen s Št. 6 in 7, je treba 
predvideti za prvo etapo zazrdave, 
t. j. za obdobje 1957/1958. Oboje- 
stranski pas ob Savi je zaščiten. 

j. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno- 
zaščitena zemljišča ter zemljišča, na 
katerih stoje kulturno in zgodovin- 
sko zaščiteni objekti, ker bodo kot 
zavarovana zemljišča posebej dolo- 
čena od za urbanizem pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

6. člen 
Zemljišča izven gradbenih oko- 

lišev se za zgradbe ne smejo dovo- 
ljevati, razen izjem, ki so določene 
v Zakonu o uporabi zemljišč za 
gradbene namene. 

7. člen 
Ožje lokacije v gradbenih oko- 

liših določa gradbeni organ občin- 
skega ljudskega odbora ob upošte- 
vanju 1. odstavka 2. člena tega od- 
loka. 

8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica izdajati dovoljenja po 
9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

9. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 9. 

členu Zakona o uporabi zemljišč za 
gradbene namene, ugasne po pre- 
teku enega leta od dneva pravno- 
močnosti. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasnikuc OLO Ljub- 
ljana. 

Ljubljana, dne 18. XII. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

Inž. Ivo Klcmenčič 1. r. 

Občina Medvode 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 4. točke 64. člena Zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Ur. list LRS 
št 19-89/52) in 2. člena Zakona o 
uporabi zemljišč za gradbene name- 
ne (Uradni Ust LRS št. 13-46/56) je 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana po 
predlogu Občinskega ljudskega od- 
tora Medvode na 15. seji obeh zbo- 
rov dne 18. decembra 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Medvode 

1. člen 
Y občini Medvode se smejo upo- 

rabiti za gradbene namene samo 
zemljišča, ki ležijo v gradbenih oko- 
liših, kakor jih določa v 3. členu ta 
odlok. 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopustna 

zazidava zemljišč na način, ki ga z 
ustrezno urbanistično dokumentacijo 
predpiše občinski ljudski odbor in to 
ob upoštevanju čl. 3 in 9 — 13. Te- 
meljne uredbe o generalnem urba- 
nističnem planu (Uradni list FLRJ 
št. 78-625/49) ter priloge 1/B—2/1 Za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora zajeti 
gradbene potrebe za dobo vsaj 2 let 

Pri pripravi urbanistične doku- 
mentacije je treba upoštevati vse ve- 
ljavne predpise o zaščiti javnih cest, 
prometnih naprav," vodotokov in 
drugih komunalnih naprav. 

3. člen 
Za gradbene okoliše se določijo 

naslednja zemljišča: 
1. Zemljišče, ki ga omejuje držav- 

na cesta Ljubljana—Kranj, občinska 
cesta Medvode—Svetje—Ladja ib 
poljska }«t ix Svetja na državno 
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cesto pare. št. 320 k. o. Mc<lvo<lc. Na 
tem zemljišču so pare. št. 74/1, 74/2, 
76, 73, 85, 86, 78, 75. 72, 80, 81, 82, 83, 
84 in 87, ležeče v k. o. M<xlvo<lc. 

Zemljižža v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za gradnjo 
etanovanjskih bMkov. 

2. Zemljišče na Svetju med prvot- 
no državno cesto in severnim robom 
pare. št. 119 in 120 k. o. Medvode. Od 
poli pare. št. 323 poteka meja v 
ravni Črti do severovzhodnega vo- 
gala hiše na pre. št. 97 k. o. Medvo- 
de. Južna meja tega okoliša sega do 
južnih mej pare. st. 99/1, 103/1. 103/2 
k. o. Medvode. Na tem zemljišču so 
Se pare. št. 100, 101, 102, 102/1, 105/1, 
105/2, 105/3, 106, 107, 108. 109/1 (zgor- 
nji del). 110/1. 113, 114/1 (vzhodni 
del), 114/2 (vzhodni del), 117, 118, 
119/1 in 120, ležeče v k. o. Medvode. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za gradnjo 
vrstnih hiš. 

3. a) Zemljiške na Ver ju рате. 
št. 829/1, 829/2, 829/3, 829/4 in 833, 
ležeče v k. o. Zg. Pirniče; 

b) Zemljišče na Svetju z nasled- 
njo mejo: pot Medvode—Svetje— 
Ladja, odcep od te poti pri hiši 
Svetje št. 20, proti severu (pare. 
št. 333) do odcepa proti Senici (pare. 
žt. 326), nato po severni meji pare. 
št. 206/1. Zahodna meja tega okoliša 
poteka preko pare. št. 206/1 in 206 
tfuko, da teče v ravni črti še naprej 
po meji med pnre. št. 178/3 in 180 
ter dalje po meji slednje do ceste 
Medvode—Svetje—l^idja. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za gradnjo 
največ dvostanovanjskih hiš, letnih 
hišic in weekendov. 

4. a) Zemljišče v Medvodah med 
etaro in novo državno cesto od trgo- 
vine jezero (Sajovic) do go«tiilne na 
Klancu pare. št. 279. 279/2 in 286/3, 
ležeče v k. o. Medvode; 

b) Zemljišče pod Svetjem med 
vasjo in reko Soro pare. št. 79/2, 79/1, 
69 in 68 do poti pare. št. 320, ležeče 
▼ k. o. Medvode. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za gradnjo 
javnih stavb (kulturni dom, šola in 
podobno). 

5. a) Zemljišče, ki ga oklepata 
reka Sava izključno pare. št. 291, 
292, 290/1, 290/2 in ob južni stremi 
pare. št. 290/2 potekajoča pot do 
nove državne ceste. Meja poteka 
nato ob novi državni cesti, pri trgo- 
Tini Jezero (Sajovic) pa zavije na 
etaro državno cesto in gre do pare. 
«t. 30, ležeče v k. o. Medvode; 

b) Zemljišče pare. št. 7/1, 7/2, 9 
in 10, ležeče v k. o. Medvode; 

c) Zemljišče med železnico Ljub- 
ljana—Kranj, državno cesto, cesto, 
ki pelje od državne ceste mimo to- 
varne »Color« k železniški postaji in 
cesto Med votle—Preska, poleg tega 
pa Se pare. št. 137/2 in 155/2, ležeče 
v k. o. Preska; 

č) Zemljišče med železniško pro- 
go, okrajno cesto M« I vode—Preska 
—Skofja l.oka in vključno parcele 
it. 93/2, 96/2, 96/1 in 113/1, ležeče v 
k. o. Preska: 

d) Zemljišče v Ladji med železni- 
co Ljubljana—Jesenice, občinsko 
cesto Svetje—-Ladja—Goričane do 
mostu na reki Sori. Meja poteka po 
reki navzgor do meje med parcelama 
št. 190/2 in 190/3 k. o. Senica ter od- 
tod na jugovzhodni vogal parcele 
št. 393, [х) zahodni meji parcele 
St. 401/1 do konca te parcele, nato 
po njeni severni meji do parcele 
št. 404, odtod na cesto Ladja—Seni- 
ca, preko te pa med pare. St. 407/1 
in 408/3 do železnice. Zemljišče leži 
\ k. o. Senica. predel ob železnici pa 
tudi v k. o. Medvode. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti za razširitev 
iudustrijskili objektov in naprav. 

Grafični prikaz zazi^ljivoeti zem- 
ljišč- je sestavni del tega odloka. 
Prav tako so sestavni del tega od- 
loka urbanistične osnove s seznami 
parcel za področja občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno 
zaščitena zemljišča ter zemljišča, na 
katerih stoje kulturno in zgodovin- 
sko zaščiteni objekti, ker IhkIo kot 
zavarovana zemljišča posebej dolo- 
čena od za urbanizem pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

5. člen 
Zemljišča izven gradbenih okoli- 

šev se za gradbe ne smejo dovolje- 
vati, razen izjem, ki so določene v 
zakonu o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene. 

6. člen 
Ožje lokacije v gradbenih okoli- 

ših določa gradbeni organ občinske- 
ga ljudskega odlmra ob u|)oštevanju 
1. odstavka 2. člena tega odloka. 

7. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica, izdajati dovoljenja po 
' 9. členu Zakona o uporabi zemiljišč 

za gradbene namene. 

8. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 

9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene, ugasne po pre- 
teku enega leta od dneva pravno- 
močnosti. 

9. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku« OLO Ljubljana. 

Ljubljana, 18. dec. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

Inž. Ivo Klemenčič 1. r. 

Občina Mengeš 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 4. točke M. člena Zakona o okraj- 
nih ljudskih odbori'h (Ur. list LRS 
St. 19-89/52) in 2. člena Zakona o 
uporabi zemljišč ze gradbene name- 
ne (Uradni list LRS St. 13-46/56) je 
Okrajni ljudski <н11н>г Ljubljana po 
predlogu Občinskega ljudskega od- 
igra Mengeš na 13. seji obeh zborov 
dne 18. decembra 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Mengeš 

1. člen 
V občini Mengeš se smejo upora- 

biti za gradbene namene samo zem- 
ljišča, ki ležijo v gradbenih okoliših, 
kakor jih določa v 3. členu ta odlok. 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopustna 

zazidava zemljišč na način, ki ga z 
ustrezno urbanistično dokumentacijo 
predpiše občinski ljudski odbor in to 
ob upoštevanju člena 3 iu 9—13 te- 
meljne uredbe o generalnem urba- 
nističnem planu (Uratlni list FLRJ 
št. 78-625/49) ter priloge I/B—2/1 Za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora zajeti 
gradbene potrel)e za dobo vsaj 2 let. 

Pri pripravi urbanistične doku- 
mentacije je treba upoštevati vse ve- 
ljavne predpise o zaščiti javnih cest. 
prometnih naprav, vodotokov in 
drugih komunalnih naprav. 

člen 
Za gradbene okoliše se določijo 

naslednja zemljišča: 
1. Mengeš. 
Zemljišče z naslednjo mejo: Okraj- 

ni most čez razbremenilnik »Pšate« 
na Prešernovi cesti — za vrtovi ob 
hišah do parcele št. 91 — po |)oti do 
parcele št. 97 — po parcela št. 97 čez 
Kamniško cesto, cesto za Zavrti do 
razbremenilnika Pšate — ob razbre- 
menilniku Pšate do mostu na Kolo- 
dvorski cesti — ob predvideni ob- 
vozni cesti do parcele št. 843 — po 
meji parcele št. 843 do poti po Za- 
vrtih — po poti po Zavrtih preko 
Kersnikove ulice v predvidenem |И)- 
daljšku poti po Zavrtih do Partizan- 
ske ulice — zahodna parcela št. 748 
za hišami do Blejčeve ceste — po 
Blejčevi cesti in Poljski poti do po- 
daljška Proleterske ulice — po meji 
parcele št. 694 do varstvenega pasu 
obvozne ceste — največ 30 m južno 
od poti na Peščeneu |X) meji parcele 
št. 566 — preko Blejčeve ceste po 
parceli št. 319 — preko parcel št. 315 
in 331 do parcele St. 550 — po meji 
parcele št. 530/1 do Ljubljanske ceste 
— ob Ljubljanski cesti — od Ljub- 
ljanske ceste po parceli št. 529 do 
Tomšičeve ulice — ob Tomšičevi uli- 
ci do roba obstoječega naselja — za 
obstoječimi hišami do parcele št. 518 
— severno od parcele št. 514 preko 
parcele št. 513 čez Pšato in Poljsko 
ix>t do Ropretove poti — čez Ropre- 
tovo pot preko parcel 428/13 - čez 
parcelo št. 428/1 — severno preko 
parcele št. 425 — preko pare. št. 420 
za obstoječimi hišami na zemljišču 
pare. št. 418 — vzhodni vogal pare. 
St. 397/1 in severno do Poti rašiške 
čete — po meji parcele St. 39« — ob 
Pšati mimo pokopališča do Ulice tal- 
cev — po Ulici talcev do obstoječih 
hiš na severni strani — pravokotno 
na Ulico talcev severozahodno ob 
obstoječih hišah do južnega roba 
pare. št. 14/2 — v loku ob vzhodni 
meji parcele St. 14/1 — po meji vrtov 
ob hišah do Semenarne in mostu na 
Prešernovi cesti. 

2. Trzin. 
a) ZemJjišče z naslednjo mejo: 

Občinska pot na jugu do parceje 
St. 158 — zahodno preko občinske 
ceste do PSate (stari vodotok) — po 
PSati do parcele St. 189 — preko 
parcele št. 190 do roba naselja preko 
parcele št. 191/1 in 194 do pare. št. 
207/1 — preko PSate do občinske 
ceste; 

b) Zemljišče z naslednjo mejo: 
Od parcele št. 182 preko parcel St. 56 
in 62 do republiške ceste — ob cesti 
do ceste na postajo Trzin — ob cesti 
na |x>stnjo do parcele St. 473 — pre- 
ko parcel St. 479 in 486/2 do parcele 
št. 490 — po severni meji parcele 
št. 490 preko republiške ceste do par- 
cele št. 110 — po meji parcele St. 110 
— po vrtovih obstoječih hiš v ravni 
črti do parcele št. 98/2 in do severne 
meje pareelc št. 75/1 — ob občinski 
cesti do Pšate — ob Pšati do parcele 
št. 182: 

c) Zemljišče z naslednjo mejo: 
Od gozdne poti ob parceli št. 145 — 
preko parcel St. 150/1 in 151/2 — ju- 
govzhodno preko občinske ceste po 
meji parcele št. 126 — preko parcele 
št. 119 — ob robu obstoječega na- 
selja do parcele St. 133 — ob poljski 
poti — ob parceli št. 134/2 do gozdne 
|x>ti — po gozdni poti do južnega 
roba parcele št. 145 in do izhodiščne 
točke: 

č) Zemljišče z naslednjo mejo: 
Od parcele St. 941 preko gozdne in 
občinske poti — po občinski noti do 
republiške ceste — ob republiški 
cesti upoštevaje varstveni pas do 
parcele St. 858 po parceli št. 858 
ob robu obstoječih hiš — preko poti 
pare. St.. 875 — ob noti mire. št. 890 
iu 1574 do parcele St. 918 — preko 
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parcel St. 917 in 901 — preko parcel 
št. 890, 900 do 941. 

Grafični prikaz zazidljivoeti zem- 
ljišč je sestavni del tega odloka. 
Prav taiko so sestavni del tega odlo; 
ka urbanistične osnove s seznani' 
parcel za področja občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
Zemljišča v gradbenih okoliših s< 

smejo uporabljati za tiste gradbe"* 
namene, ki so z legendo označeni 1 

grafičnem prikazu. 

5. člen 
S tem odlokom se ne posega v Bf 

heološka, turistična in prirodno za* 
Seitena zemljišča ter zemljišča, n* 
katerih stoje kulturno in zgodovin* 
sko zaščiteni objekti, ker 1хм1о ko* 
zavarovana zemljišče posebej dolo* 
čena od za urbanizem pristojnega re- 
publiškega upravnega organa. 

6. člen 
Zemljišča izven gradbenih okoli- 

šev se za gradbe ne smejo dovolj«' 
vati, razen izjem, ki so določene * 
zakonu o uporabi zemljišč za grad' 
bene namene. 

7. člen 
Ožje lokacije v gradbenih okoli' 

Sili določa gradbeni organ občimskC" 
ga ljudskega odlnira ob upoštevanj0 

I. odstavka 2. člena tega odloka. 

8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloika PrC' 

neha pravica izdajati dovoljenja 
9. členu Zakona o uporabi zemlji 
za gradbene namene. 

9. člen 
Veljavnost odločb, izdanih (J* 

9. členu Zakona o uporabi zemlji*'' 
za gradbene namene, ugasne |X) P1*" 
teku enega leta od dneva prava*'' 
močnosti. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dne1" 

objave v »Glasniku« OLO Ljubljani 

Ljubljana, 18. dec. 1956. 

Nadomestuje predsednika OL^ 
podpredsednik; 

inž. Ivo Klemenčič I. r. 
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Občina Moravče 
Na podlagi 2. odstavka 15. člen' 

in 4. točke 64. člena Zakona o okraj' 
nih ljudskih odborih (Ur. list LB* 
št. 19-89/52) in 2. člena Zakona 0 

uporabi zemljišč za gradbene naiof 
ne (Uradni list LRS St. 13-46/56) je 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana P'' 
predlogu Občinskega ljudskega 
ix>ra Moravče na 13. seji obeh »b0' 
rov dne 18. dec. 1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Moravče 

1. člen 
V občini Moravče se smejo u[M>r8' 

biti za gradbene namene samo zej"' 
Ijišča, ki ležijo v gradbenem okoli*'1' 
kakor jih določa v 3. členu ta odi0"' 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopustu® 

zazidava zemljišč na način, ki ga 
ustrezno urbanistično dokumentacij 
predpiše občinski ljudski <х11к>г in * 
ob upoštevanju čl. 3 in 9—13 1ешс'Г 
ne uredbe o generalnem urbanist'*.' i 
nem planu (Ur. I. FLRJ St. 78-625/^? 
ter priloge I/B-2/1 Zakona o prist^f 
nosti občinskih in okrajnih ljudsk' 
odborov (Ur. list FLRJ St. 34-371/9''j 

Urbanistična osnova mora za J® 
gradbene potrebe za dobo vsaj 2 

Pri pripravi urbanistične dok1 

mentacije je treba upoštevati vse " 

IV 
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'vne predpise o zaSfiti javnih cest, 
.J'nietnrh naprav, v<Klotokov in dru- 

komunalnih naprav. 

3. člen 
Za gradbeni okoliš sc določi 

^»Ije, ki je v geodetski jK)dlogi 
^jeno z rdečo črto, meja pa po- 
!*» s priičetkom na tromeji parcel 

.116/2, 115/2 in 116/3, nato gre 
proti jugozahodu v skoraj ruv- 

!4rti na tromejo parcc.l St. 116/2, 
*1 iti 121. Nato se nadaljuje proti 

v polkrogu ob meji parcele 
. 120/1 do tromeje parcel št. 121, 
t! in 24/1. Nato gre proti severo- 
,Vlu ob mejah parcel št. 24/1, 21, 
> 1M/2 do parcele št. 44/3, poteka 
? nieji parcele št. 4-2 in dalje ob 
''ji parcele št. 43/1 ter ob severni 
™Cefi St. 46/1 in preseka na vzhodni 
^ji pa,rceIo št. 50/1 ter krene preko 

111. reda sr('<li parcele št. 48 na 
гђејо parcele št. 48, 51 in 170. 
3'° poteka ob vzhodni in severni 
Л' parcele št. 170, preseka parce- 

171/1 in okrajno cesto III. reda 
^avče—Zelodnik ter krene proti 
wVzhodu <►!) mejah parcel št. 178 
^ ter preseka parcele 63, 62, 64 

jto. gre na parcelo št. 71/1 ter po- 
s naprej ob meji te parcele in 

''cele št. 71/2 na vaško pot pare. 
'67. Nato gre ob robu parcele 
H3/2 in 443/1 [И) njeni južni meji 

j?žaj proti Moravčam do parcele 
in dalje do parcele št. 77/1 pre- 

Lobčinske ceste IV. reda Moravče 
Jfhpolje na pare. št. 454/1 in ob 
*ii te parcele v ravni č.rti preko 
V'I št. 455 in •("6/1 do parcele 
L^7. Od tu se nadaljuje v ravni 
jj,1 Pn-ko parcele št. 458/1. 4(.3. 464. 
ц' 469. 470, prekorači občinsko 

Moravče—Celnice ter seka par- 
i1 št. НЗД in 889 in okrajno cesto 

^ Ma Moravče—Vače in pride na 
,/celo št. 904. Tu zaokrene proti se- 
/J1 fx> sredini parcele št. 903 in se 
ijiljnje v ravni črti proti »hodu 
I?" Parcel št. 900. 8%. 92. 93 in 95 
(.dospe do parcele št. 96/1. Tam 
J7*rene skoraj v pravem kotu proti 
p-^du sredi parcele št. 96/1 na ogel 

945 in oh severnih mejah 
Ite' 94,5 1,1 okrain<' c('s<<> 
j ravče—Peče, ki jo preseka in gre 
|| ""'ji parcele št. 100/2 do parcele 
1 '05, Nato zaokrene zopet skoraj 
n^favem kotu proti severozahodu 
it .""'ji parcele št. 105, seka parcelo 
1у1о2, |01 in 103 ter občinsko cesto 
bj,' '^la Moravče—Soteska in poteka 
' ^'ji parcele št. 116/3 na izho- 

0 točko. 
apfafični prikaz zazidljivosti zem- 
^ je sestavni del lega odloka. v tako so sestavni del tega odlo- 

u 

Ita urbanistične osnove * seznami 
parcel za podrtije občinskega ljud- 
skega odibora. 

4. člen 
Zemljišča v gradbenem okolišu se 

»mejo uporabljati v gradbene name- 
ne ob tehle pogojih: 

1. Zemljišča i>arc. št. 99, 100/2 in 
101, ležeče v k. o. Moravče so dolo- 
čena za individualno zidavo, vendar 
je zazidava dovoljena le po poseb- 
nem zazidalnem načrtu, ki ga oskrbi 
občinski ljudski odbor. 

2. Zemljišča pare. št. 96 in 97, le- 
žeča v k. o. Moravče, so določena za 
zazidavo Zadružnega doma, kultur- 
nega doma in pripadajočih skladišč 
in se v drug namen ne smejo upo- 
rabiti. 

3. Zemljišča pare. št. 443/1 in 
443/2, ležeča v k. o. Moravče, so do- 
ločena za zazidavo šole in se v drug 
namen ne smejo uporabiti. 

5. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno 
zaščitena zemljišča, na katerih stoje 
kulturno in zgodovinsko zaščiteni 
objekti, ker bodo kot zavarovana 
zemljišča posebej določena od za 
urbanizem pristojnega republiškega 
upravnega organa. 

6. člen 
Ožje lokacije v gradbenih okoli- 

ših določa gradbeni organ občinske- 
ga ljudskega odbora ob upoštevanju 
1. odstavka 2. člena tega odloka. 

7. člen 
Zemljišča izven gradbenih okoli- 

šev se za gradbe ne smejo dovolje- 
vati, razen izjem, ki so določene v 
Zakonu o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene. 

8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica, izdajati dovoljenja ?)o 
9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

9. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 

9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene, ugasne po pre- 
teku enega leta od dneva pravno- 
močnosti. 

10. člen 
Ta odtlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku« Ol.O Ljubljana. 

Ljubljana, 18. dec. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

Inž, Ivo Klemenčič 1. r. 

Občina Vrhnika 

Na podlagi drugega odstavka 15. 
člena in 4. točke 64. člena Zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, štev. 19-89/52) in 2. člena 
Zakona o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene (Uradni list LRS, štev. 
13-46/56) je Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana po ptredlogu Občinskega 
ljudskega odbora Vrhnika na 13. se- 
ji obeh zborov dne 18. decembra 
1956 sprejel 

ODLOK 
o gradbenih okoliših v občini 

Vrhnika. 

1. člen 
V občini Vrhnika se smejo upo- 

rabiti za gradbene namene samo 
zemljišča, ki ležijo v gradbenih oko- 
liših, kakor jih določa v 3. členu ta 
odlok. 

2. člen 
V gradbenih okoliših je dopustna 

zazidava zemljišč na način, ki ga z 
ustrezno urbanistično dokumentaci- 
jo predpiše občinski ljudski odbor in 
in to ob upoštevanju člena 3 in 9 — 
13 temeljne uredbe o generalnem 
urbanističnem pianu (Uradni list 
FLRJ štev. 78-625/49) ter priloge 
I/B-2/I Zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ, štev. 34-371/55). 

Urbanistična osnova mora zajeti 
gradbene potrebe za dobo vsaj dveh 
let. 

Pri pripravi urbanistične doku- 
mentacije je treba upoštevati vse 
veljavne predpise o zaščiti javnih 
cest, prometnih naprav, vodotokov in 
drugih komunalnih naprav. 

3. člen 
Za gradbene okoliše se določijo 

naslednja zemljišča; 
1'. zemljišče, ki ga na severni 

strani omejuje transformatorska po- 
staja in potok Bela, na zapadni 
strani občinska pot Ob Potoku, na 
južni strani Idrijska cesta, na 
vzhodni strani pa obstoječa gospo- 
darska poslopja. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti le za grad- 
njo enodružinskih stanovanjskih hiš. 

2. zemljišče, ki ga na severu 
omejuje novo projektirana cesta čez 
Klis, na zapadni strani občinska pot 
(Voljčeva cesta), na vzhodni in juž- 
ni strani pa obstoječe novo zgraje- 
ne stanovanjske zgradbe. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uparabiti le za grad- 
njo večstanovanjskih hiš (blokov). 

3. zemljišče (Klis), ki ga na seve- 
ru omejuje novo poštno poslopje, na 

zapadni in južni strani obstoječe no- 
vo zgrajene stanovanjske hiše, na 
vzhodni strani pa zvezna cesta I./10 
Ljubljana—Postojna. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti samo za 
gradnjo večjih javnih zgradb. 

4. zemljišče, ki ga na severni 
strani omejuje občinska pot, (Stara 
cesta), na južni strani novo projek- 
tirana cesta čez Klis, na vzhodni 
strani pa obstoječe stanovanjske hi- 
še na Cesti gradenj. 

Zemljišča v tem gradbenem oko- 
lišu se smejo uporabiti samo za 
gradnjo vrstnih hiš in enonadstrop- 
nih stanovanjskih hiš. 

Grafični prikaz zazidljivosti zem- 
ljišč je sestavni del tega odloka. 
Prav tako so sestavni del tega odlo- 
ka urbanistične osnove s seznami 
parcel za področje občinskega ljud- 
skega odbora. 

4. člen 
S tem odlokom se ne posega v 

arheološka, turistična in prirodno- 
zaščitena zemljišča ter zemljišča, na 
katerih stoje kulturno in zgodovin- 
sko zaščiteni objekti, ker bodo kot 
zavarovana zemljišča posebej dolo- 
čena od za urbanizem pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

5. člen 
Zemljišča izven gradbenih okoli- 

šev se za gradbe ne smejo dovolje- 
vati, razen izjem, ki so določene v 
zakonu o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene. 

6. člen 
Ožje lokacije v gradbenih okoli- 

ših določa gradbeni organ občinske- 
ga ljudskega odbora ob upoštevanju 
1. odstavka 2. člena tega odloka. 

7. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha pravica, izdajati dovoljenja po 
9. členu Zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

8. člen 
Veljavnost odločb, izdanih po 9. 

členu Zakona o uporabi zemljišč za 
gradbene namene, ugasne po prete- 
ku enega leta od dneva pravnomoč- 
nosti. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati po objavi 

z dnem objave v Uradnem veetniku 
»Glasniku« OLO Ljubljana. 

Ljubljana, dne 18. XII. 1956. 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik; 

ing. Ivo Klemenčič 1. r. 

Izvleček Iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »ŽITO««, Ljubljana, v letu 1955 — popravek 

^Posienih je bilo povprečno 30 oseb. Prometni plan je bil realiziran. Dohodek je znašal 242,903.635 din. Obveznosti do družbene skupnosti so 
bile poravnane 

BILANCA na dan 31. decembra 1951 PASIVA 

Naziv postavke Znesek v too din Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v ooo din 

A. Osnovna In Izločena sredstva 
'• Osnovna sredstva 
'• Investicije v teku J. izlofenn sredstva in druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
«■ Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
J- Kupci In druge terjatve 
*• Druga aktiva D. Finančni uspeh 
J- Razporejeni dobiček 

Izguba 
 Skupaj: 

U.7«7 
ice.ies 

68.963 

«46.700 

182.436 
13.656 

139.097 

1,Ž3».«98 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
7. Dolgoročni kredit) za dokončane mvesUclJe 
3. Razni skladi 
«. Dolgoročni kredit za llnanslranje Investicij 
». Drugi viri finansiranja investicij 

B. Vtrl obratnih sredstev 
». Vin obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
1. Dobavitelji In druge obveznost) 
I. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

»• Krit3e lzgUbe Skupaj: 

Vodja računovodstvai 
Legat An to« 

Predsednik upravnega odbora: 
fialehar Peter 

Direktor podjetjai 
SkerlavaJ MIlan 

19.767 
78.019 

156.461 
9.708 

554.731 

263.087 
15.91« 

139.007 
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Izvleček iz poročila o poslovanju obrtne delavnice »RADIO-SERVIS«, Ljubljana, Cankarjeva 3/1. v letu 1955 

V letu 1955 je bilo v podjetju zaposlenih 24 ljudi. Družbeni plan za leto 1955 je bil prekoračen za 17 odstotkov to je 2,126.752 dinarjev. Po- 
stavljeni plan 12,500.000 din, izvršitev plana 14,693.040 dinarjev. V letu 1955 je podjetje popravilo 4000 radijskih sprejemnikov, montiralo 15 
ojačevalnih naprav, izdelalo 8 kom Dufono naprav in ozvočilo 263 prireditev. Podjetje se je udeležilo tudi obrtniškega velesejma in bilo na- 

grajeno s srebrno kolajno in diplomo. Storilnost dela se je v letu 1955 dvignila za 10 odstotkov 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1951 PASI*' 

Zap 
3t Naziv postavk« Znesek v 000 din Zap. 

st. Naziv postavke Znesek v 5в0 tB" 

A. Osnovna In IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2 Investicije v teku 
I. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. sredstva v obračunu m druga aktiva 
t. Kupci tn druge terjatve 
6. Druga aktiva 

O. Finančni uspeh 
?. Razporejeni dobiček 
(. Izguba 

Skupaj; 

1.4M 
1.173 

а.ш 

1.137 

2.322 

10.257 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
t. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
t. Dolgoročni kredit za ftnanslranje Investicij 
S. DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
(. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračuna in druga sredstva 
t. Dobavitelji in druge obveznosti 
t. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

3*35 

1.17* 

2.И« 

471 

2.322 
10.2SL, 

Vodja racunuvoostvai 
CUnSek Lojza 

Predsednik upravnega odborai 
Breznik Jauea 

Direktor podjetja« 
Tltar Joi* 

Izvleček Iz poročila o poslovanju podjetja »JAMBOR, Industrija elektrostrojnih konstrukcij, Črnuče v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo Vlade FLRJ št. IV. Br. 1895/49 z dne 31. marca 1949. CeLotal dohodek se Je zvišal za 5,6 odstotka, pro- 
duktivnost za 6 odstotkov ter dobiček za 11,5 odstotka. Zaposlenih je bilo 142 delavcev in nameščencev 

PASI** Aktiva bilanca na dan 31. decembra l«M 

Zap 
St Naziv postavke Znesek v 000 din Zap 

St Naziv postavke Znesek v 000 d« 

A. Osnovna in Izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
I. Investicije v teku 
L Izločena sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
I. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračuna in druga aktiva 
t. Kupci In druge terjatve 
t. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
1. Razporejen! dobiček 
I. Izgube 

_8кира^_ 

96.61« 
4.623 

16 273 

83.295 

26.77» 
3.600 

67.359 

298.545 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
1 Razni skladi 
*. Dolgoročni kredit za tlnanslranje Investicij 
I. DrugI viri flnanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračuna In druga sredstva 
1. Dobavitelji In druge obveznosti 
S. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
   Skupaj: 

»8.7« 
7.81' 

15.7« 
4.623 

M.J« 

17.911 
16.1« 
67.3« 

298.54j> 

Vodja rarunovodstvai 
RepovS Frane 

    
Brakac Jo2e 

olrektot podjetjai 
Kronegger Marcel 

Izvleček Iz poročila o poslovanju TOVARNE KONZERV, Ljubljana-Vič, v letu 1955 

Podjetje se bavi z izdelavo mesnih konserv in s predelavo mesa v mesne izdelke. V svojem sklopu ima 14 poslovalnic. Prometa Je ustvarilo z® 
348,638.878 din. Planiran promet je bil presežen za 17 %. Podjetje Je zaposlovalo v letu 1955 84 oseb, od tega 8 uslužbencev. 

PASltf> 
AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra Ш5 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
t. Osnovna sredstva 
1. Investicije v teku 
I. Izločena sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu tn druga aktiva 
5. Kupci In druge terjatve 6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
t. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

_SkupaJ^_ 

Znesek v ODO din 

28.874 
4.021 

24.476 

12.421 
6.839 

4.193 

86.824 

Zap. 
tt. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
l. Sklad osnovnih sredstev 
I. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnansiranje Investicij 
i. DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Vin obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
J. Dobavitelji In druge obveznosti 
I. Druga pasiva 

D. Finančni nspeh 
1. Dobiček 

16. Kritje Izgube 
      Skupaj! 

Znesek v "00 

28.87« ««• 
4.6« 

16.82* 

»6.1« 7« 
4.1« > 

.Vodja računovodstvai 
Komac Slavko 

Predsednik upravnega odborai 
Zupančič Ant"- 

Dlrektor podjetjai 
Uarjetič Ivan 
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Izvleček Iz poročijo o poslovonfu MESTNE PLINARNE, Ljubljano, v letu 1955 

PovpreCno je bilo zaposlenih v letu 1055 Đ3 delavcev in 3 vajenci V letu 1955 je bil uspeh napram letu 1954 boljši, in sicer: po količini: za 
6,9 odstotkov večji in finančno: za 19,4 odstotka večji 

**TIVA BILANCA na dan П. decembra I93j PASIVA 

Zap. 
st. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v noo din 

A. Osnovna tn izlofiena sredstva 
L Osnovna sredstva 
I. Investicije v teku 
1. Izločena sredstva In druga investicijska redstva 

B. Obratna sredstva 
L Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In draga aktiva 
t. Kupci in druge terjatve 
1. Druga aktiva O. FinanCnl uspeh 
I. Razporejeni dobliek 

Skupaj; 

Vodja računovodstva) 
Oberšck Heda 

253.250 
3.407 

11.325 

18.875 

5.051 
1.635 

16.628 

310.171 

A. Viri osnovnih in IzloCeiAi sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti гз dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za (inansiranje investicij 
i. Drugi vlrt finanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
«. Vin obratnih sredstev (skupnoj 

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
1. Dobavitelji in druge obveznosti 
(. Druga pasiva 

O. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10 Kritje Izgube 
  Skupaj; 

JPredsednlh upravnega odboras 
Culkar Frane 

UireKi.^ ,.«ajotja; 
PleSko Stanko 

253.250 
15.409 

17.520 

3 902 
3.462 

16.628 
310.171 

^ttVA 

Izvleče!: \z ^oroČUn o poslovanju podjetja »AGROINDUS, Ljubljana ""'"o^eva 6, v letu 1955 

Zaposlenih je bilo povprečno 31 oseb, večinoma uslužbencev. Bruto dohodek je znašal 265, 749.321 din 

BILANCA na Oao Ji. decembra mi PASIVA 

Zap. 
»t. Naziv postavke 

A. Osno ша In Izločena sredstva 
l. Osnovna sredstva 
J. Investicije v teku 
1. Izločena sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva * 
C Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
I. Kupe! in druge terjatve 
(■ Druga aktiva 

O. Finančni uspeh 
T. Razporejeni dobiček 
I- Izguba 
   Skuga^ 

Znesek v 000 din 

145 ■_;.49l 
1.115 

231.472 

28.546 

73.123 

398.892 

Zap. 
St Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane InvesUciJe 
9. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnansiranje Investicij 
t. DrugI viri finanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
0. Vin obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. .FinanCnl uspeh 
». Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

Znesek v MK) din 

— 6.141 
10.441 
97.655 
51.073 
9.063 

109.344 

14.334 

73.123 
398.892 

Vodja rarimnvnastvBi 
Oton L.ubec 

ЈЊКШКШЛЛЛ u**« vUlMim Direktor podjettai 
~ Viktor Kopret 

Izvleček Iz pnrnčiia o poslovanju proizvodnega in trgovskega podjetja G0SAD. Ljubllana, v lefu 1955 

Ujetje obstoja že od leta 1945, v sedanji organizacijski obliki pa od leta 1947. Odkupuje, predelava tn izvaža zdravilna zelišča, droge in gozdne 
■^eže. Promet je znašal 386 milijonov din, povprečni obratni kredit 137 milijonov din. Zaposlenih Je bilo povprečno 121 oeeb. Primanjkuje last- 

no sodobno urejeno centralno memipulacijsko skladišče 

^VA BILANCA oa dan Л. decembra Itss PASIVA 

ZiT Naziv postavke 

A. Osnovna !■ izločena sredstva 
1. Osnovna sr«Ktetva 
2. Investicije v teku 
i. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
i. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračuna tn druga aktiva 
1. Kupci In druge terjatve 
>■ Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
J. Razporejeni dobiček 

Izguba 
  -Skupaj: 

Znesek v 000 din 

34.603 
1.689 

36.75« 

185.969 

S3.603 

71.978 

364.598 

Zap. 
St Naziv poatavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
t. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
I. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnansiranje Investicij 
>. Drugi viri finanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
I. Vin obratnih sredstev (skupno) 

C. Vin sredstev v obračunu In druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
B. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
I. Dobiček 

10. Kritje Izgube  gkUEaJi 

Znesek v tO din 

34.603 
38.532 
1.689 

198.249 

21.547 

71.97» 
364.598 

Vodja računovodstva) 
Prek Fraa« 

Predsednik upravnega odborai 
Pelcar Štefan 

Direktor podjetja« 
Dr. Novak Boj dan 

1 
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AKTIVA 

GLASNI^ 

Izvlečrk iz poročila o poslovanju podjetja DESNICA. Podpeč p "'"»•"»rp« v letu 1955 

Podjetje je v letu 1955 uspešne poslovalo. Je pavšallrano In zaposluje dve osebi. Bavi se z zakolom živine in prodajo mesa 

BILANCA na dan 31. decembra liii PASI1*! 

Zav- 
it. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

št. Naziv postavke Znesek v 000 dW tj 

A. Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
8. Druga aktiva 

D. Finanfini uspeh 
?. Razporejeni dobiček 
S izguba 

Skupaj; 

1.427 
22 

33 

32S 
11в 
70» 

3132 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicij# 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri finansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
t. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8- Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj; 

0 45* 
iti 

lil 
It 

70f 

M*. 

Vodja računovodstvas 
Klemenčič Ani 

fredsedmK upiuvuega odbora; Direktor {»oetjetja; 
KogelJ Alojzij 

|7vio*pk 'z poročila o poslovanju mp«*omp fg, v 

'Ja 
Pft 
»0\ 
jv, 
lei 
'■4 

Doseženi promet za prodano meso in mesne izdelke je znaSal 13,177 s čimer je bil presežen letni proizvodni plan. Aa-podlena sla bUa povprek"* N 

AKTIVA 

X delavca 1 uslužbenec in 2 občasna delavca 

BILANCA na dan 31. decembra MU 
!'c 
hi 

1 

H 

Zap. 
5t. Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v 000 dl« 

A. Osnovna In tzloiena sredstva 
1. osnovna sredstva 
J Investicije v teku 
3. izloCena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
5. Kupci In druge terjatve 
d. Druga aktiva 

D. Flnanint uspeh 
1. Razporejeni dobitek 
B Izguba 
   Skupaj: 

l«S 
8» 
109 

2S7 
2« 

94 

1.069 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. Dolgoročni krediti za dokončane Investicij« 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje Investicij 
5. DrugI viri finansiranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
e. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
T. Dobavitelji in druge obveznosti 
I. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj: 

l«» 

$ 
Ž 

\&/ 

H 

'ђГ) 

'f 

№ 
'Vi 
M 

6 
4 
'91 

•II 
»I 
h 

Vodja računovodstva« 
Palme Jože 

АЧеидсшшк, Direktor podjetja: 
Bolha Fran« 

\г poročilo o poslovanju croniMEfiA in »»!«•.. 

Letni proizvodni plan je bil dosežen 82-odstotno zaradi zmanjšanja delovne sile med letom in pomanjkanja električne energije. Zaposlenih 
povprečno 5 delavcev in 2 vajenca 

je № 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra »M PA«1 

Zap. 
«t. Naziv postavke 

A. Osnovna in IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 4 

S. Druga aktiva 
D. FlnanCni uspeh 

T. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Znesek v 000 din 

1 489 
377 

.41 

169 
50S 

8.78« 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
I. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
I. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. DrugI viri finansiranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
t. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
T. Dobavitelji In druge obveznbstl 
8. Druga pasiva 

D. FlnanCni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube  Skupaj; 

Znesek v "ti0 dl# 

1.*» 
4J» 

3«« 

t* s 

»I 

'i 
11 
« 

'n 
t^/ s 

Vodja raCunovodstvai 
Palme Jote 

Predsednik upravnega odbora) 
Uepar Anton 

Direktor podjetjai 
Sokalič Viljem 

'.i 


