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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

Sklepi k poročilu in oimlizi kmetijske proizvodnje im družbenih posestvih in pri 
kmetijskih zadrugah za leto 1961, sprejeli na 46. seji obeh zborov 0L0 5. junija 1962 

41. 
Na podlagi III. točke V. dela tarife 

prometnega davka (Ur. list FLRJ, št. 
19/61) in 14. točke 27. člena statuta 

Okrajni ljudski odbor je na 46. seji sestvih je pokazalo, da mnogi ljudski 10. Kmetijske organizacije naj pove- okraja Ljubljana je okrajni ljudski od- 
okrajnega zbora in zbora proizvajav- odbori nimajo pravega razumevanja za čajo blagovnost proizvodnje in izkori- bor na 46. seji okrajnega zbora in zbo- 
cev razpravljal o poročilu in analizi potrebe socialističnega sektorja kme- stijo vse obstoječe proizvodne kapaci- ra proizvajavcev dne S. junija 1962 
kmetijske proizvodnje na družbenih tijstva, čeprav že dosedanji rezultati tete (hleve, mehanizacijo, zemljo itd.), sprejel 
Posestvih in pri kmetijskih zadrugah kažejo, da je edino dobro organiziran 
za leto 1961. s6cialistični sektor sposoben reševati - 

Na podlagi poročila in razprave sta preskrbo mestnih središč in industrij- 
oba zbora sprejela naslednje sklepe: skih centrov. Zato so ljudski odbori 

1. Poročilo kakor tudi razprava sta dolžni preskrbeti sredstva za dogradi- 
ugotovila, da so bili na področju kme- tev družbenih posestev in dajati socia- 
tijske proizvodnje na družbenih pose- lističnemu sektorju kmetijstva enako 
stvih in pri kmetijskih zadrugah dose- in nič manjšo podporo, kot so jo da- 
ženi pomembni rezultati, ki so dali jali do sedaj industriji, 
znatno blagovno proizvodnjo, kar je 6- oba zbora sta bila soglasna, da 
ugodno vplivalo na preskrbo notranje- okrajni ljudski odbor v bodoče ne da- 
ga blaga. Poleg tega družbena posestva je supergarancij za kmetijstvo, dokler 
že v znatni meri prispevajo k izvozu ne ugotovi, da so odnosi med gospo- 

etijskih proizvodov, predvsem živi- darsko organizacijo in občino urejeni ne in mesa. in da občina dajo pomoč kmetijstvu ne 
2. Razprava je pokazala, da so po- samo v sredstvih, temveč tudi v reše- 

trebe notranjega trga v glavnem krite vanju kadrovske politike, družbenega 
z mlekom in mesom, da pa preskrba standarda itd. Naloga kmetijskih orga- 
mesta in industrijskih središč s sadjem nizacij pa je, da stalno seznanjajo o 
in zelenjavo še močno zaostaja, kar svojih rezultatih, problemih in potre- 
kaže^da bi morali v bodoče na tem več bah občinske ljudske odbore, ki naj jih 
delati. Slaba preskrba z navedenimi v okviru svojih možnosti rešujejo, v 
proizvodi v zimskih mesecih povzroča nujnih primerih pa tudi s pomočjo 
nerazpoloženje potrošnikov. okrajnega ljudskega odbora. 

3. Oba zbora sta ugotovila, da je 7 Razprava je pokazala, da je seda- 
sirjenje dnižbenih obdelovalnih povr- nje stanje v kmetijstvu kriza izredno 
sin eden izmed bistvenih pogojev za burne rasti, ki ni karakteristična samo 
nadaljnji razvoj družbenega sektorja za kmetijstvo, temveč za celotno naše 
er je zaradi tega potrebno zemljiški gospodarstvo. Zaradi tega se priporoča 

tond povečati z združevanjem površin občinskim ljudskim odborom, da temo- 

1 j- z nakupom in zakupom ter z jjjto proučij'o vprašanje kmetijske pro- reditvijo zemljišč. Za to namene je iZVodnje in organizacije socialističnega 
treba zaBGtoviti lokalna finančna sred- sektorja splošno In da nudijo pomoč treba zagotoviti lokalna finančna sred- 
stva za kritje lastne udeležbe in za ne samo zaradi nadaljnjih vlaganj, P ačilo razlike med višino odobrenega temveč da najdejo v socialističnem sek- 
Posojila ter dejansko ceno zemljišča, torju vse realne in objektivne možno- 

redvideno povečanje zemljišč za so- stj 1и(ц za ustvarjanje surovinske bazo 
lalističm sektor na 25.000 ha obdeloval- za razvoj industrijske proizvodnje 

ne zemlje naj bo naloga, ki jo je treba (predvsem živilske predelovalne indu- 
cimprej realizirati. Prav tako naj se strije), ki naj bi v tej zvezi napravila 
nadaljuje z hidro- m agromelioracija- odločnejši korak za boljšo preskrbo 
mi na zemljiščih, ki nam bodo dala 
čimpreje ekonomske in proizvodne re- 
zultate. 

mesta in Industrijskih središč. 
8. Nevsklajenost cen med proizvod- 

VABILO 

na 47. seja okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
0L0 Ljubljana 

Na podlagi 83. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 48. člena 
statuta okraja Ljubljana 

s k 11 c uj e m 
47. SEJO OBEH ZBOROV, 

ki bo v petek, dne 22. junija 1962 ob 9. url dopoldne 
v veliki sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Poročilo Sveta za industrijo. 
2. Predlog odločbe o ustanovitvi Gospodarske zbornice okraja Ljubljana. 
3. Predlog odločbe o ukinitvi Zavoda za prosvetno-pedagoško službo 

Ljubljana. 
4. Predlog odločbe o prenehanju Dijaškega doma zobotehnične srednje 

šole v Ljubljani. 
5. Predlog za potrditev pravil: 

a) sklada za skupno finansiranje nalog za pospeševanje gozdov na 
območju okraja, 

b) okrajnega sklada za borce, 
6. Garancije. 
7. Personalne zadeve. 
Zbor proizvajavcev bo obravnaval: 

Poročilo o gibanju gospodarstva na območju okraja Ljubljana v prvih 
5. mesecih t. 1. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismen^ ali ustno predlagati spro- 

membo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite Oddelku za občo uprave OLO Ljubljana, Kre- 

sija, soba št. 11 (telefon: 32-566, int. 207). 
Predsednik 

okrajnega ljudskega odbora 
Boris Mikoš, 1. r. 

4. Ker sta dograjenost in urejenost n,imi .f™5" odkupne ceno je eden 

^ccneišcTlrTs 'rentabn'neifo finančne Rezultate kmetijskih organi- kar bo zagotovilo še boljšo oskrbo do- ... cenejšo in s tem rentabilnejšo kme- .. . tniivgno h-i лк mačesa trea. istočasno na nrisnevalo 
ODLOK 

tijsko proizvodnjo, naj se vsi napori, 
kakor tudi investicijska politika usme- 

m ureditev zemljišč itd. Objekte in .. . _ntrpunri ,i„ v 0kv:ru reai. družbenih kmeiijsum posestvih m pn 
nih materialnih in političnih možnosti kmetijskih zadrugah za izboljšanje knji- 

zacij, ker so razlike tolikšne, da jih mačega trga, istočasno pa prispevalo 0 ukinitvi odloka o občinskem promet- 
ni mogoče v celoti kriti z iskanjem no- tudi k povečanemu izvozu. nem davku od prometa na drobno 

v občinah na območju mesta 
LJubljane družbenih kmetijskih posestvih in pri 

odgovarjali zahtevam moderne tehno- 
logije in pogojem, ki jih zahteva ren- 
tabilna kmetijska proizvodnja. Največ- 
jo nevarnost za rentabilnost proizvod- 
nje v splošnem predstavlja graditev no- 
vih objektov, ne da so poskrbi za do- 

    političnih   
te razlike med proizvodnimi stroški in govodskega stanja in ureditve točne 
odkupno ceno zmanjšamo v korist fi- 
nančne realizacije kmetijske proizvod- 
nje. 

evidence o poteku proizvodnje. Le tako 
1. člen 

Odlok o občinskem prometnem dav- 
bodo imeli kolektivi možnost sproti od prometa na drobno v občinah na 
spremljati ekonomsko stanje na pose- 
stvu, kakor tudi v posamezni ekonom- 

9. Težišče dela organov delavskega ski enoti. Za dosego navedenega cilja 

območju mesta Ljubljane (»Glasnik« 
okraja Ljubljana, št. 21/62) se ukine. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

graditev že začetih investicij in za ure- samoupravljanja in kolektivov na po- ђо nujno potrebno podvzeti v nekaterih 
d'tev zemljišč. Zato naj Okrajna kme- sestvih naj bo v prvi vrsti usmerjeno primerih tudi administrativne ukrepe, 
tijsko gozdarska zbornica skupaj z ob- v to, da se zmanjša polna lastna cena ki naj zagotovijo, da se bodo upošte- 3ave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
finskimi ljudskimi odbori in Svetom (plc) proizvodov na račun notranjih vaii v celoti vsi predpisi. "t-oi. т 
za kmetijstvo in gozdarstvo OLO pro- rezerv in odstranjevanja subjektivnih 
u^i možnost finansiranja ter določi 
vrstni red nadaljnje investicijske iz- 

slabosti, ki povečujejo proizvodne 
stroške (povečati storilnost dela, pra- 

12. Analize so pokazale, da je treba 
tudi v bodoče nadaljevati s takimi 

gradnje, upoštevajoč pri tem prven- vilno nagrajevanje delavcev in tehnič- strokovnimi pregledi, ki bodo pomagali 
stveno objekte, ki bodo služili v čira- 
krajšem času svojemu namenu. 

nega kadra v proizvodnji v odvisnosti kolektivom odstranjevati slabosti v pro- 
od plc proizvodov. Izboljšanje agroteh- izvodnji, istočasno pa bodo služili tudi 

5. Sedanje stanje na družbenih po- nike in tehnologije proizvodnje itd.), za informacije ljudskim odborom. 

okraja Ljubljana. 

S tev.: 421-052/62-4/4 
Dne: 5. junija 1962 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš, 1. r. 



STKAN 1U0 GLASNIH 

MESTNI SVET 

19. seja Mestnega svela dne 13. janlja 1962 

i. 
Ustanovi se Zavod »Športni park 

ing. Stanka Bloudka« v Ljubljani (v 
nadaljnjem besedilu; zavod) kot samo- 
stojni zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

11. 
Na temelju 107. člena zakona o pro- 

računih in iinansiranju samostojnih 
zavodov (Ur. list FLRJ, št. 52-847/59) in 
141. člena statuta okraja Ljubljana 
(»Glasnik«; št. 59/58) izdaja Mestni 
svet Ljubljana po sklepu 19. seje z dne 
13. junija 1962 

ODLOK 
o ustanovitvi mestnega sklada za ko- 

munalno izgradnjo v LJubljani 

L člen 
Ustanovi se mestni sklad za komu- 

nalno izgradnjo v Ljubljani (v nadal. 
njem besedilu: mestni sklad). 

Sredstva mestnega sklada se upo- 
rabljajo za tinansiranje in kreditiranja 
izgradnje komunalnih in drugih objek- 
tov mestnega in medobčinskega zna- 
čaja. 

2. člen 
Mestni sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti mestnega sklada ja~ 

či ustanovitelj. 
3. člen 

Mestni sklad ima pravila. S pravili 
se določita organizacija in način poslo- 
vanja mestnega sklada. 

Pravila potrdi Mestni svet Ljub- 
ljane. 

4. člen 
Mestni sklad upravlja upravni od- 

bor, ki ima 7 do 15 članov. Predsedni- 
ka in člane mestnega sklada izvoli Me- 
stni svet. Najmanj polovico članov 
upravnega odbora je izvoljenih iz čla- 
nov Mestnega sveta. 

5. člen 
V mestni sklad se stekajo: 
1. sredstva iz finančnega programa 

Mestnega sveta Ljubljane, namenjena 
za komunalno izgradnjo mesta, 

2. prispevki drugih politično terito- 
rialnih enot, gospodarskih organizacij, 
zavodov in ustanov, 

3. anuitete in obresti sredstev mest- 
nega sklada, 

4. posojila. 
6. člen 

V mestni sklad se stekajo tudi: 
1. anuitete odobrenih posojil iz 

ukinjenega sklada za preprečevanje al- 
koholizma na območju občin mesta 
Ljubljane, namenjenih za komunalno 
izgradnjo mesta (»Glasnik« št. 26/62 z 
dne 27/3-1962), 

2. sredstva iz sklada za komunalno- 
stanovanjsko izgradnjo, ki je bil pre- 
nesen iz Zavoda za stanovanjsko iz- 
gradnjo v Ljubljani (odločba okraj- 
nega ljudskega odbora z dne 25/5-1962). 

7. člen 
Za opravljanje administrativnih za- 

dev ima mestni sklad lastno admini- 
stracijo. 

8. člen 
Mestni sklad ima rezervo. Skupna 

rezerva mora znašati 5 do 100/o vsako- 
letnih planiranih sredstev mestnega 
sklada. V tem okviru določi višino 
Mestni svet. 

9. člen 
Sredstva mestnega sklada se razpo- 

rejajo z letnim finančnim načrtom. Fi- 
nančni načrt in zaključni račun mest- 
nega sklada sprejme upravni odbor, 
potrdi pa Mestni svet. 

10. člen 
Odredbodajavec za izvršitev finanč- 

nega načrta mestnega sklada je pred- 
sednik upravnega odbora ali član 

upravnega odbora, ki ga predsednik 
upravnega odbora za to pooblasti. 

11. člen 
Upravni odbor sklada poroča o svo- 

jem delu Mestnemu svetu Ljubljane. 

12. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.; 402-068/62-4/4 
Datum: 13/6-1962 

Predsednik 
Mestnega sveta 

ing. Marjan Tcpina 1. r. 

3. čleii 

12. 
podlagi III. točke V. dela tarife 

prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 19-384/61) in 5. člena uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah tarife promet- 
nega davka (Ur. list FLRJ, št. 6-51/62) 
in skladno z 9. točko 141. člena statuta 
okraja Ljubljana je Mestni svet mesta 
Ljubljane na 19. seji dne 13. junija 1962 
sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občinah na ob- 

močju mesta Ljubljane 

1. člen 
Na območju mestnih občin Ljublja- 

na plačujejo občinski prometni davek 
na drobno od vsega prometa blaga na 
drobno, ki ga imajo: 

a) trgovska podjetja na drobno in 
sicer od njihovega prometa, ki ga ima- 
jo sama ali po prodajalnah, izvzemši 
prometa na debelo, ki ga imajo trgov- 
ska podjetja na drobno s pravico pro- 
daje na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij na 

debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih organi- 

zacij; 
d) prodajalne zadrug in zadružnih 

organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgovine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, in 

sicer samo za tisti del prometa s pro- 
izvodi, ki so ga imeli neposredno s po- 
trošniki. Promet s proizvodi, prodani- 
mi trgovskim podjetjem in trgovinam, 
se ne šteje za promet na drobno po 
določbah te točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od prome- 

ta na drobno se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povračilo 
(regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
zveznimi predpisi določene prodajne 
cene na drobno ali je določeno, kako 
se oblikujejo zanje prodajne cene na 
drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne pi- 
jače ; 

č) od kolkov in poštnih znamk, 
poštnih dopisnic ter od drugih vred- 
notnic; 

d) časnikov, revij in knjig; 
e) od osebnih avtomobilov, avto- 

busov, traktorjev, tovornjakov in pri- 
klopnikov, kadar nabavljajo to blago 
družbeno pravne osebe; 

f) od oficirske opreme (uniforme in 
posameznih njenih delov); 

g) od tobaka in tobačnih izdelkov. 

Kot živila, od katerih se davek ne 
plačuje, se štejejo živilski izdelki iz 
panoge 127 začasne nomenklature zvez- 
ne planske komisije iz leta 1948, iz pa- 
noge 211 — kmetijstvo, 212 — sadjar- 
stvo, 213 — vinogradništvo, 214 — živi- 
noreja, 215 — ribištvo, 216 — domača 
predelava kmetijskih pridelkov razen 
alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem od- 

loku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini na drobno 

od motornih koles, skuterjev, mope- 
dov in osebnih avtomobilov po stopnji 
3Vo: 

b) od prometa vseh vrst alkoholnih 
pijač v trgovini po stopnji 20»/o; 

c) od prometa vseh vrst alkoholnih 
pijač v trgovini po individualnih pro- 
izvajalcih po stopnji 20 »/o;' 

č) od celotnega ostalega prometa v 
trgovini na drobno (razen za blago pod 
a), b) in c) po stopnji 5 0/o. 

5. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. 1. 

FLRJ, št. 19/61) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami, navo- 
dilo za izvajanje uredbe o prometnem 
davku (Ur. 1. FLRJ, št. 2/54) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopolnit- 
vami, uredba o prisilni izterjatvi dav- 
kov in drugih proračunskih dohodkov 
(Ur. 1. FLRJ, št. 33/53 in št. 25/57), pra- 
vilnik o periodičnih obračunih gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
št. 20/61) in uredba o kazenskih obre- 
stih od nepravočasno vplačanih dohod- 
kov proračunov in skladov (Uradni list 
FLRJ, št. 24/59) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami veljajo 
načelno tudi glede plačevanja in izter- 
jatve občinskega prometnega davka od 
prometa blaga na drobno. 

6. člen 
Izjemno od določb 5. člena tega od- 

loka lahko finančni ali pristojni organi 
občinskih ljudskih odborov določijo 
posameznim davčnim zavezancem pla- 
čevanje prometnega davka od prometa 
blaga na drobno v drugačnih rokih 
(14-dncvno ali mesečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbijo 

upravni organi občinskih ljudskih od- 
borov, ki so pristojni za finance. 

8. člen 
Ta odlok začne-veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 421-051/62-4/4 
Ljubljana, dne 13. 6. 1962 

Predsednik Mestnega sveta 
Ing. Marjan T'"-'"a 1. r. 

Zavod je pravna oseba. 

3. 
Naloge zavoda so zlasti: 
a) gradi, vzdržuje in upravlja šport- 

ne naprave v Tivoliju, 
b) oddaja v koriščenje športne na- 

prave raznim športnim organizacijam, 
c) vrši usluge na področju projekti- 

ranja in vzdrževanja športnih naprav. 

4. 
Zavod gospodari s premoženjem, ki 

mu ga da v upravljanje ustanovitelj in 
s premoženjem, ki ga ustvari s svojim 
poslovanjem. 

5. 
Organa zavoda sla upravni odbor in 

direktor. Upravni odbor zavoda šteje 
9 do 15 članov. Dve tretjini članov 
upravnega odbora imenuje ustanovitelj 
zavoda, eno tretjino članov pa voli iz- 
med sebe delovni kolektiv zavoda. Di- 
rektor zavoda je po svojem položaju 
član upravnega odbora. 

6. 
Predsednika upravnega odbora in 

direktorja zavoda imenuje in razrešu- 
je Mestni svet Ljubljane. 

Zavod ima te-le sklade: 
1. poslovni sklad, 
2. rezervni sklad, 
3. sklad skupne porabe. 

8. 
Osebni dohodki in način nagrajeva- 

nja po delu uslužbencev zavoda se do- 
loči s posebnim pravilnikom, ki ga 
sprejme upravni odbor zavoda, potrdi 
pa Mestni svet Ljubljana. 

9. 
Podrobnejše določbe o delu in orga- 

nizaciji zavoda, o financiranju zavoda, 
o razdelitvi dohodkov na sklade, kakot 
tudi druge določbe se določijo s pravili 
zavoda, ki jih sprejme upravni odbor, 
potrdi pa Mestni svet. 

10. 
Za zadeve in naloge zavoda je pri- 

stojen Mestni svet Ljubljana. 

11. 
Ta odločba se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana in 
velja od 13. junija 1962 dalje. 

Stev.: 022-52/62-4/4 
Datum: 13. junija 1962 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marijan Tepina 1. r. 

13. 
Na temelju 2. in 11. člena temeljne 

uredbe v finančno samostojnih zavodih 
(Ur. 1. FLRJ, št. 51-426/53) in 141. člena 
statuta okraja Ljubljana (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 59/58) izdaja Mest- 
ni svet Ljubljane po sklepu 19. seje 
dne 13. junija 1962 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda »Športni park 

ing. Stanka Bloudka« v Ljubljani. 

14. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne 

uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Ur. I. FLRJ. št. 51/53) in 1. člena od- 
loka o spremembi in dopolnitvi statuta 
okraja Ljubljana z dne 27/3-1962 je 
Mestni svet Ljubljane v sporazumu z 
občinskimi ljudskimi odbori Ljubljana- 
Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana- 
Moste-Polje, Ljubljana-Siška, Ljublja- 
na-Vič-Rudnik in Medvode na 19. seji 
dne 13. junija 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za izmero in ka- 

taster zemljišč. 
Ustanovi se Zavod za izmero in ka- 

taster zemljišč (v nadaljnjem besedilu 
»zavod«) kot samostojni zavod za ob- 
močje občin Ljubijana-Bežigrad, Ljub- 
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jana-Centcr, Ljubljana-Moste-Polje, 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik 
111 Medvode. 

Ime zavoda je ZAVOD ZA IZMERO 
IN KATASTER ZEMLJIŠČ. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2. 
I Zavod opravlja na svojem območju 
i 2ernljiško katastrsko službo na podlagi 
! Jeljavnih predpisov. Poleg tega oprav- 
! 'Ја zavod še te-le zadeve: 

L sestavlja letni in perspektivni n?črt geodetsko katastrskih del, finač- 
n' načrt za ta dela in posebej finančni 
"jačrt za dela in opravila, ki so nave- 

j dena v prvem odstavku 3. točke te od- 
jočbe; letni in perspektivni načrt dela 
j11 finančne načrte potrdijo občinski 
judski odbori in Mestni svet Ljub- 
ljane ; 

2. vodi evidenco nad izvajanjem 
! Vseh geodetskih del; 

3. daje osnove k tehničnem pogojem га vsa geodetska dela; 
4. strokovno sodeluje pri sklepanju 

Pogodb za geodetska dela, ki jih naro- 
čajo občinski ljudski odbori, nadzoruje 
njihovo izvajanje in prevzema izgotov- 
'jene načrte, karte in operate; 

, 5. zbira geotehnične podatke o no- 
Sllnosti tal in pomikov gradenj; 

6. izkoličuje po naročilu na podlagi 
odobrenih projektov gradbene in regu- 

, 'acijske črte ter objekte, nadzira nji- 
hovo pravilno situiranje v naravi v ho- 
Ozontalnem in vertikalnem smislu; 

, 7. nadzoruje in obnavlja mrežo stal- 
n'h geodetskih točk (triangulacijskih, 
Poligonskih, nivelmanskih); 

8- registrira na posebnih načrtih 
Podzemske naprave na območju mesta 
Ljubljane in v drugih večjih naseljih, 
*jer so take naprave (podzemski kata- 
ster); 

9- sodeluje z vsemi organi, zavodi in 
0r8anizacijami, ki so zainteresirani na 
opravljanju geodetske in katarstrske s'uibe; 

Kolikor drugi občinski zavodi za iz- 
pCro in kataster zemljišč v okraju 
Ljubljana ne morejo izvrševati določe- 
nin posebnih del zaradi pomanjkanja 
strokovnega kadra ali posebnega geo- 
ptskega inštrumentarija, lahko ta dela 
«vrši tudi zavod proti plačilu stroškov 
^ ta dela. 

3. 
Finančna sredstva za potrebe kata- 

strske in splošne upravne službe zago- 
tovijo vsi občinski ljudski odbori in 
sicer v sorazmerju s seštevkom števila 
Parcel (v stoticah) in površino ožjih 

j gradbenih okolišev (v ha) na svojih 
1 Oomočjih. 

Dela, kot na primer revizija ka- 
tastra z obnovo katastrske izmere (re- 

1 ^tnbuiacija ali nova izmera), obnova 
Plasiranja zemljišč, novo ugotavljanje 
Posestnega stanja in kultur, reambula- ClJa katastrskih načrtov, stavbne par- 
Celacije, razna izkoličevanja in podob- 
na dela financirajo občinski ljudski od- 
bori sami, kolikor plačilo stroškov za 

i ^a dela ni predvideno v proračunu 
I skupnih potreb Mestnega sveta Ljub- 

Jane. Za ta dela sklene zavod z občin- 
lrr> ljudskim odborom poseben do- 

Bovor. 
4. 

• Usluge in storitve, ki jih opravlja 
I ®vod drugim naročnikom (gospodar- 
. s*e organizacije, zavodi in ustanove ter 

Posamezniki), zavod zaračunava po po- stni tarifi, ki jo sprejme upravni od- 
i or zavoda v soglasju s svetom zavoda. 

5. 
Zavod gospodari s premoženjem, ki 

Je navedeno v 14. točki te odločbe, in 
; s. Premoženjem, ki ga pridobiva s svo- 
j -"m poslovanjem. 

Zavod posluje kot zavod s saraostoj- 
lm financiranjem po načelih družbe- 

j cga samoupravljanja. 

i 

в. 
Zavod vodijo: svet, upravni odbor 

in direktor. , 
7. 

Svet ima 13 članov. 
12 članov imenujejo občinski ljud- 

ski odbori občin, za katere je zavod 
ustanovljen in sicer vsak po 2 člana. 

Direktor zavoda je po svojem polo- 
žaju član sveta. 

Svet zavoda izvoli izmed sebe pred- 
sednika. 

Direktor zavoda ne more biti iz- 
voljen za predsednika sveta. 

Mandatna doba traja dve leti. 
Svet zavoda skrbi, da zavod v redu 

izpolnjuje naloge in mu daje smernice 
za njegovo poslovanje. 

8. 
Svet zavoda: 
— sprejme pravila zavoda, letni in 

perspektivni delovni načrt zavoda in 
daje soglasje k sklepnemu računu za- 
voda; 

— daje soglasje k tarifi za storitve 
in usluge zavoda; 

— daje soglasje k pravilniku o 
osebnih dohodkih uslužbencev zavoda, 
sistemizaciji delovnih mest in notranji 
organizaciji zavoda ter k drugim pra- 
vilnikom zavoda; 

— odloča o sprejemu in razrešitvi 
vodilnih uslužbencev, za katere pravila 
zavoda tako določajo; 

— opravlja druge zadeve, ki so mu 
dane z drugimi predpisi in pravili za- 
voda. 

9. 
Upravni odbor ima 7 članov; sestav- 

ljajo ga 6 članov, ki jih voli delovni 
kolektiv zavoda izmed sebe, in direk- 
tor zavoda. 

Upravni odbor izvoli izmed sebe 
predsednika. 

Direktor zavoda ne more biti pred- 
sednik upravnega odbora. 

Mandatna doba upravnega odbora 
traja 2 leti. 

10. 
Upravni odbor zavoda: 
— obravnava in daje svetu predloge 

pravil zavoda, finančnega načrta, let- 
nega delovnega načrta in drugih aktov, 
o katerih sklepa svet, 

— sprejme pravilnik o osebnih do- 
hodkih uslužbencev zavoda, sistemiza- 
ciji delovnih mest in notranjo organi- 
zacijo zavoda in druge pravilnike ter 
jih daje svetu v soglasje, 

— sprejme tarifo za storitve in uslu- 
ge zavoda in jo da svetu v soglasje, 

— odloča o važnejših vprašanjih fi- 
nančnega poslovanja, ki so mu dane s 
pravili zavoda, 

— odloča o sprejemu in razrešitvi 
uslužbencev zavoda, 

— opravlja druge zadeve, ki so mu 
dane z drugimi predpisi in pravili za- 
voda. 

11. 
Direktorja zavoda imenuje in raz- 

rešuje Mestni svet Ljubljane. 

12. 
Zavod ima te-le sklade: 
1. poslovni sklad, 
2. rezervni sklad, 
3. sklad skupne potrošnje. 

13. 
Osebni dohodki uslužbencev zavoda 

se določijo s posebnim pravilnikom po 
vrednosti delovnega mesta in po uspe- 
hu dela. 

14. 
Zavod prevzame vsa sredstva in na- 

daljuje delo dosedanjega zavoda za iz- 
mero in kataster zemljišč v Ljubljani 
kot skupnega upravnega zavoda občin- 
skih ljudskih odborov Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Mo- 
ste-Polje, Ljubljana-Siška, Ljubljana- 
Vič-Rudnik in Medvode. 

Zavod tudi prevzame vse delavce In 
uslužbence dosedanjega zavoda za iz- 
riiero in kataster zemljišč. 

15. 
Za zadeve in naloge zavoda je pri- 

stojen svet za družbeni plan in finance 
okrajnega ljudskega odbora Ljubljana. 

Zavod poroča o svojem delu občin- 
skim ljudskim odborom in Mestnemu 
svetu Ljubljane. 

16. 
Zavod za izmero in kataster zem- 

ljišč v Ljubljani kot skupni upravni 
zavod občinskih ljudskih odborov, ki 
so ustanovili ta zavod (Glasnik okraja 
Ljubljana, št. 53/61), preneha. 

Ta odločba se objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 022-51/62-4/4 
Datum: 13. junija 1962 

Predsednik Mestnega sveta 
Ing. Marijan Tepina, 1. r. 

15. 
Na podlagi 4. in 21. člena uredbe o 

zemljiškem katastru (Uradni list FLRJ, 
št. 43/53 in 23/56) in 1. člena odloka o 
spremembi in -dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana z dne 27/3-1962, je Mestni 
svet Ljubljane v sporazumu z občinski- 
mi ljudskimi odbori Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Mo- 
ste-Polje, Ljubljana-Siška in Ljubljana- 
Vič-Rudnik na 19. seji dne 13. juni- 
ja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o geodetski izmeri novogradenj. 

1. 
S to odločbo se urejuje geodetska 

izmera novozgrajenih stavb in drugih 
objektov, kakor tudi podzemeljskih 
komunalnih naprav na območju mest- 
nih občin Ljubljane. 

2. 
Kdorkoli je spremenil topografsko 

površino zemljišča z novo stavbo ali 
drugim površinskim objektom, je dol- 
žan, da predloži pristojnemu občinske- 
mu organu za gradbene zadeve pred 
izdajo odločbe o uporabnem dovolje- 
nju načrt z vrisom novogradnje, ki je 
potrjen od Zavoda za izmero in kata- 
ster zemljišč Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: zavod). 

Situacijski načrt mora biti izdelan 
v merilu, z vsebino in točnostjo, kot 
jo imajo osnovni načrti zemljiškega ka- 
tastra, oziroma mestne izmere. 

V izjemnih primerih, kot npr. ob 
velikem obsegu meritev ali slabih vre- 
menskih prilikah, zadostuje potrdilo 
od zavoda, da je prijava o spremembi 
vložena. 

3. 
Izvajavci vodovodnih, kanalizacij- 

skih, električnih, plinskih in toplovod- 
nih del, telefonsko-telegrafskih nape- 
ljav, nadalje javne razsvetljave in dru- 
gih podzemeljskih komunalnih naprav 
morajo izvršena dela prijaviti zavodu 
zaradi izmere in vzdrževanja (ažurira- 
nja sprememb) skupnega podzemelj- 
skega katastra. 

Zavod je dolžan, da na podlagi vlo- 
žene prijave takoj postopa in s tem 
omogoči pravočasno zasipanje jarkov. 

Način prijave predpiše zavod. 
Odločba o uporabnem dovoljenju se 

ne more izdati prej, preden investitor 
oz. izvajavec del, ki so navedena v 
prvem odstavku te točke, ne predloži 
pristojnemu občinskemu organu za 
gradbene zadeve potrdila zavoda, da je 
izmera že izvršena. 

4. 
Stroške geodetske izmere in izdela- 

ve načrtov novogradenj, ki so navedene 

V 2. In 3. točki te odločbe, trpi investi- 
tor oz. tisti, ki je povzročil spremem- 
bo. Ta trpi tudi stroške za vzpostavitev 
stalnih geodetskih točk (triangulacij- 
skih, poligonometrijskih, poligonskih, 
reperjev), ki so bile z novogradnjo uni- 
čene ali poškodovane tako, da so po- 
stale neuporabne. 

5. 
V smislu 21. člena uredbo o zemlji- 

škem katastru je treba vsako spremem- 
bo v posestnem stanju, načinu upo- 
rabe in kakovosti zemljišča priglasiti 
zavodu, in sicer v 30 dneh po nastali 
spremembi. 

Spremembe, ki jih ugotovi zavod 
sam, se vzamejo v postopek, kakor da 
bi bile priglašeno. 

6. 
Prekršek stori in se po 38. členu 

uredbe o katastru kaznuje z denarno 
kaznijo do 10.000 din ali z zaporom do 
30 dni oseba ali odgovorni uslužbenec 
pravne osebe, če prepreči katastrske- 
mu uslužbencu merjenje, klasifikacijo 
ali ogled na kraju samem, da bi dobil 
podatke za izdelavo, obnovitev ali vzdr- 
ževanje katastra. 

7. 
Ta odločba se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana. 
Stev. 45-011/62-4/4 
Ljubljana, dne 13. junija 1962 

Predsednik Mestnega sveta 
Ing. Marijan Tepina, 1. r. 

16. 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena ured- 

be o zemljiškem katastru (Ur. 1. FLRJ 
št. 43/53 in 23/56) in soglasja Geodet- 
ske uprave LRS št. 04/661-1 z dne 25. av- 
gusta 1958 ter 1. člena odloka o spre- 
membi in dopolnitvi statuta okraja 
Ljubljana z dne 27. marca 1962 je Mest- 
ni svet Ljubljane v sporazumu z ob- 
činskimi ljudskimi odbori Ljubljana- 
Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana- 
Moste-Polje, Ljubljana-Siška in Ljublja- 
na-Vič-Rudnik na 19. seji dne 13. juni- 
ja 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o reviziji katastra In izdelavi geodet- 

skih načrtov na območju mesta 
Ljubljane 

1. 
S to odločbo se odreja na območju 

mesta Ljubljane revizija katastrske iz- 
mere in s tem izmera mesta ter dolo- 
čijo merila osnovnih geodetskih nači> 
tov in kart. 

2. 
Na vsem območju mesta Ljubljane 

(13.566 ha), ki je bilo določeno na 12. 
seji Mestnega sveta dne 8. junija 1961, 
se opravi revizija katastra bodisi s 
tehnično reambulacijo ali z novo izme- 
ro in izdelajo načrti v osnovnem me- 
rilu 1:1.000 s horizontalno in višinsko 
predstavo terena. Na območjih, kjer 
obstoja stara izmera v merilu 1:1.000 
ali 1:2.880 brez višinske predstave tere- 
na, se opravi nova izmera. na vseh dru- 
gih območjih pa samo tehnična ream- 
bulacija. 

S tehnično reambulacijo oziroma z 
novo izmero in izdelavo načrtov je tre- 
ba pričeti takoj. Ta dela morajo biti 
končana do leta 1967. 

Občinski ljudski odbori določijo na 
svojih območjih prioritetni red izmero 
(revizije). 

3. 
Za središče mesta Ljubljana in za 

druga intenzivna in gosto naseljena 
območja mesta je treba izdelati poleg 
načrtov, navedenih v 2. točki te odloč- 
be, še načrte v merilu 1:500, prav tako 
s horizontalno in višinsko predstavo 
terena. Ti načrti bodo služili predvsem 

1 
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za mikrolokacije, registracijo podze- 
meljskih naprav in za kataster mest- 
nih cest. 

Vzporedno z izdelavo načrtov v me- 
rilu 1:1000 jc treba izdelati za mestno 
območje generalni situacijski načrt v 
merilu 1:2.500. 

5. 
Za vplivno območje mesta Ljublja- 

ne z bližnjo okolico je treba izdelati 
osnovno državno karto v merilu J :5000 
(horizontalna in višinska predstava te- 
rena) s kompletnimi listi v skupni po- 
vršini 18.900 ha. 

Ta karta mora biti izdelana do leta 
1964. Prioritetni red izdelave se določi 
od središča mesta navzven. 

6. 
Za vse območje mestnih občin, iz- 

vzemši ožje gradbene okoliše, je treba 
izdelati katastrsko gospodarsko (uprav- 
no) karto v merilu 1:5000 in 1:10.000 
in sicer do leta 1963. 

Prioritetni red izdelave določijo za- 
interesirane gospodarske organizacije 
oziroma sveta za kmetijstvo in gozdar- 
stvo pristojnih občinskih ljudskih od- 
borov. 

7. 
Za območje mesta Ljubljana je tre- 

ba izdelati mestno nivelmansko mrežo 
L, II. in III. reda z vgraditvijo funda- 
mentalnih reperjev. 

S tem delom se prične v letu 1962 
In mora biti končano do leta 1964. 

8. 
Vzporedno z izmero, izdelavo načr- 

tov in katastrskega operata je treba 
urediti tudi pravne odnose do nepre- 
mičnin, kar je naloga premoženjsko 
pravne službe pristojnih občinskih 
ljudskih odborov in zemljiške ktljige. 

9. 
Stroške krijejo za dela navedena v 

2., 3. in 8. točki te odločbe občinski 
ljudski odbori, v 4., 5. (skupno z dru- 
gimi interesenti) in 7. členu Mestni 
svet Ljubljane iz sredstev skupnih 
mestnih potreb in v 6. členu pa zainte- 
resirane gospodarske organizacije. 

iJ, 
Vsa dela, navedena v tej odločbi, 

morajo biti izvršena po veljavnih pred- 
pisih in v skladu s pravilniki o izde- 
lavi zemljiškega katastra. 

11 
Za izvajanje te odločbe in za pra- 

vilno organizacijo pri oddaji del je 
zadolžen Zavod za izmero in kataster 
zemljišč Ljubljane kot skupni organ 
občinskih ljudskih odborov. 

Zavod zastopa občinske ljudske od- 
bore in Mestni svet Ljubljana pri skle- 
panju pogodb za geodetska dela, ki jih 
sam ne izvrši, nadzoruje njihovo izva- 
janje in prevzema izgotovljene elabo- 
rate zaradi njihovega rednega vzdrže- 
vanja (ažuriranja sprememb). 

12. 
Ta odločba velja takoj. 
S te v.: 45-010/62-4/4 
Ljubljana, dne 13. junija 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ing. Marijan Tepina, 1. r. 

ODLOK 
o proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 1962 

OBČINSKI LJliDSKI ODBORI 

03CINA ZAGORJE OB SAVI 
444. 

Na podlagi 39, člena zakona o 
proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 

i. člen 
Proračun občine Zagorje ob Savi za leto 1962 obsega: 

RAZREŠITVE, IZVOLITVE 
IN IMENOVANJA 

na 19. seji mestnega sveta 
dne 13. junija 1962 

—izrcšenl so bili naslednji člani 
Mestnega sveta: 

Stane Bobnar, Franc Bolta, Marija 
Brajer, Stane Cerne, Ciril Fain, Mirko 
Jeriha, Rudolf Meglič, Zdravko Raku- 
šček, Darko Smerkolj in ing. Zvone Za- 
kotnik. 

Izvoljeni so bili za člane Mestnega 
sveta: 
Rudolf Boštjančič, Ljubljana, Albanska 

ulica 22 
Edo Cvetko, Zalog št. 69 
Ivan Dimnik, Tomačevo št. 4 
Dušan Dolenc. Ljubljana, Pavšičeva 1 
Jože Kuhelj, Ob Zeleni jami 1 
dr. Stanko Lajovec, Ljubljana, Dermo- 

tova ul. 17 
Marijan Pičulin, Zaloška c. (novi blok) 
Vladimir Sekereš, Ljubljana, Studenec, 

blok III 
Lojze Strus, Ljubljana, Grasselijeva 20 
Adam Vlachy, Ljubljana, Zadružna 22 
Janez Vrhovšek, Zalog jt. 118 

Imenovana Je bila Mestna komisija 
za Izvajanje predpisov o delitvi čistega 
dohodka gospodarskih organizacij In 
zavodov za območje mesta Ljubljane, 
in sicer: 
Dane Dovjak za predsednika 

Člani: 
Ferdo Cerjahec kot predsednik komisi- 

je občine Ljubljana-Bežigrad 
Lado Ceme kot predsednik komisije 

občine Ljubljana-Center 
Dušan Tratnik kot predsednik komisije 

občine Ljubljana-Moste-Polje 
Bernard Rode kot predsednik komisije 

občine Ljubljana-Siška 
Stane Vrhove kot predsednik komisije 

občine Ljubljana-Vič-Rudnik, 
Jože Pezdir za tajnika. 

Imenovan Je bil upravni odbor skla- 
da za komunalno izgradnjo mesta Ljub- 
ljane, in sicer: 
ing. Marijan Prezelj za predsednika, 

člani: 
Pavle Avbelj, Ferdo Cerjanec, Dane 
Dovjak, Janez Kermavner, ing. Drago 
Lipič, Polde Maček, Dušan Mrak, Franc 
Pipan, Janez Rigler, ing. Ostoj Stare, 
ing. Marko Skerl, ing. Marko Slajmer, 
ing. Andreja Sebi in Tone Zupančič. 

Imenovan Je bil upravni odbor za- 
voda »Športni ^ jrk ing. Stanka Bloud- 
ka« v Ljubljani, in sicer; 
Dr. Božo Linhart za predsednika. 

člani: 
Srečko Dimec, Rajko Dobrota, Ljubo 
Filipan, ing. Boris Kristančič, Miro 
Pavlica in Rudi Zupančič. 

Jože Senčar je l il imenovan za v. d. 
direktorja Zavoda za izmero in kata- 
ster zemljišč. 

I. Dohodke v znesku 
ki se zmanjšajo za: 
1. 7,4% od skupnih virov dohodkov za sklad 

za skupno financiranje strokovnega šolstva 
za območje okraja Ljubljana 

2. 13,0 0/o od skupnih virov dohodkov za sklad 
za skupno financiranje negospodarskih in- 
vesticij na območju okraja Ljubljana 

3. 31,00/o od vseh dohodkov za občinski sklad 
za šolstvo 

4. 29,63»/« od skupnih virov dohodkov za finan- 
ciranje finančnega načrta upravnih organov 
občin, ljudskega odbora Zagorje ob Savi 

5. odvod v 10% posebno proračunsko rezervo 
tako da ostane za financiranje proračuna 

II. Izdatke v znesku 

363,165.000 din 

18,562.000 din 

32,478.000 din 

91.575.000 din 

55,098.000 din 
21,423.000 din 

144,029.000 din 
144,029.000 din 

2. člen 
Na podlagi odloka Zveznega iz- 

vršnega sveta (Uradni list FLRJ 
št. 3-23/62) bo v letu 1962 naprav- 
ljen preizkus, ali je mogoče zago- 
toviti upravnim organom občinske- 
ga ljudskega odbora Zagorje ob 
Savi sredstva za delo po načelih 
dohodka in ali je po teh načelih 
možna njihova notranja delitev. 

Sredstva za finančni načrt uprav, 
nih organov občinskega ljudskega 
odbora Zagorje< ob Savi se bodo 
formirala v višini 29,63 0/o od skup- 
nih virov dohodkov. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinskega ljudskega odbora Zagor- 
je ob Savi je pooblaščen, do raz- 
poreja sredstva proračunske rezer- 

ve za premalo predvidene izdatke 
po posameznih postavkah proračune 
in dovoljuje izplačila za izredne 
izdatke iz proračunske rezerve d" 
višine eno četrtine letnega plana 
proračunske rezerve proti naknad- 
nemu poročanju občinskemu ljud- 
skemu odboru Zagorje ob Savi. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

St. 400-10/62-1. 
Zagorje ob Savi, dne 20. IV. 1962- 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koleno 1. r. 

PREGILED 
dohodkov in izdatkov proračuna občine Zagorje ob Savi 

za leto 1963 po delih 
A. DOHODKI: 

1. del — Skupni dohodki 
2. del — Posebni dohodki 
3. del — Dohodki državnih organov 
4. del — Ostali dohodki 
6. del — Prenesena sredstva 

250,561.000 diO 
100,785.000 din 

1,000.000 din 
4,500.000 diO 
6,319.000 din 

Skupaj vsi dohodki 
Odvod v sklade,in 10"/o posebno pro- 

računsko rezervo 
Ostane za kritje proračunskih izdatkov 

B. IZDATKI: 
1. c'jI — Prosveta in kultura 
2. del — Socialno varstvo 
3. del — Zdravstvena zaščita 
5. del — Državna uprava in sodstvo 
6. del — Komunalna dejavnost 
7. del — Negospodarske investicije 
8. del — Dotacije: 

— samostojnim zavodom 5,650.000 din 
— družb, organizacijam 15,500.000 din 
— skladom — 
— ostale dotacije 8,652.000 din 

9. del — Obveznosti in garancije 
10. del — Proračunska rezerva 

Skupaj izdatki 

363,165.000 diO 

219,136.000 diO 
144,029.000 diO ^ 

10,604.000 di« 
17,637.000 di" 
12,394.000 di" 
10,549.0(50 di" 
25,323.000 di" 
12,800.000 di« 

29,802.000 di« 
17,752.000 difl 
7,148.000 di" 

144,029.000 d i" 

št. 52-847/59) in 3. točke 26. člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
občinski ljudski odbor na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 20. aprila 1962 
sprejel 

VSEBINA 
Vabilo na 47. sejo obeh zborov OLO. 
Sklepi k poroCilu In . analizi kmetijske 
proizvodnje za leto 1961. 

41 Odlok o uklnllvl odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 
drobno v občinah na območju mesta 
Ljubljane. 

11 Odlok o ustanovitvi mestnega sklada 
za komunalno Izgradnjo v Ljubljani. 

12 Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno v občinah na 
območju mesta LJubljane. 

13 Odločba o ustanovitvi zavoda »Šport- 

ni park Ing. Stanka Bloudka« v Lju"' 
Ijani. 

14 Odločba o Ustanovitvi Zavoda za 
mero in kataster zemljišč. 

15 Odločba o geodetski Izmeri novogra' 
denj. 

16 Odločba o reviziji katastra In Izde'3^' 
Geodetskih načrtov na območju m®9 

Ljubljane. 
Razrešitve, Izvolitve in imenovanja 119 

19r seji Mestnega sveta. 
444 Odlok o proračunu za leto 1962 obf 

Zagorje ob Savi. 


