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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

52. seja okrajnega zbora in seja zbora proizvajalcev dne 20. novembra 1962 

62. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana 

Je na podlagi 168. člena zakona o 
Proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni llei FLRJ 
St. 52-847/59) na seji okrajnega zbo 

ODLOK 
o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna okraja Ljubljana za 

leto 1961 
1. člen 

Potrdi se zaključni račun o iz- 
in na seji zbora proizvajalcev vršitvi proračuna okraja Ljubljana 

"ne 20. novembra 1962 sprejel za leto 1961. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki po zaključnem računu okraja 

J-jubljana v letu 1961 znašajo: 
a) pri okrajnem proračunu: 

Predvideno 
dohodki 3.207,000.000 
izdatki 3.207,000.000 
presežek dohodkov nad i/datki 

b) pri proračunu skupnih mestnih potreb: 
Predvideno 

dohodki 309,000.000 
izdatki 309,000.000 

Doseženo (uvršeno) 
3.588,663.891 din 
3.207,000.000 din 

381,663.891 din 

Doseženo (izvrSeno) 
303,574.140 din 
303,574.140 din 

3. člen 

I. 306,800.000 din po sklepu 41. se- 
je OLG Ljubljana z dne 13. marca 
i-'62 kot proračunski dohodek v pro- 
račun za leto 1962. 

dinarjev se prenese: 
1. 100,000.000 din po sklepu 41. se- 

je OLO Ljubljana z dne 13. marca 
t962 v Sklad za skupno financiranje 
Degospodarskih investicij na ob- 
rnočju okraja Ljubljana. 

2. 20,000.000 din se prav tako pre- 

izkaznje: 
dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 

nad izdatki 

Presežek 
6. člen 

dohodkov -. ли.тлЈ.иии um su uruv iojvu i>ic- . i i j i . I , , 
aese v Sklad za skupno financiranje okrajnega skj0*!8 

negospodarskih investicij na območ- z? štipendije in rezervnega sklada 
J« okraja Ljubljana. jk^a i,Ljub,Jan\ S,e, P.rent!S,e J dohodek navedenih skladoT v 1. 1962. 

3. 141,703.332 din se prenese kot X1 
dohodek v proračun za Ufto 1962. * lei1 

o , xi začne veljati z dnevom 
zftH

?8xbna Pt0/a6unslfa re?.erva P« objave v »Glasniku«, uradnem veet- 

» pronco sklepu ,«2. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

*8. seje Mestnega sveta Ljubljana 
г dne 4. aprila 1962 kot dohodek 
Za kritje programa skupnih mestnih 
Potreb v leto 1962. 

PREGLED 
dohodkov in Izdotkov po zaključnem računu o Izvršitvi proračuna 

okraja Ljubljana za leto 1961 
A. Okrajni proračun 

PtedUdeno 
Dcl I. Dohodki 
L Skupni dohodki 
2. Dohodki državnih organom in zavodov 

Ostali dohodki 
"■ Prenesena sredstva 

po proračuna 
2.804,000.000 

16,000.000 
89,000.000 

29§.006.000 

Doseženo 
3.526,624.724 

7,225.977 
15.794.« 

300,721.! 

Skupaj vsi dohodki 
Ppsebnn proračunska rezerva 
Skupaj dohodki 

3.207,000.000 3.850,367.2M 
- 261,703.533 

5.207,000.000 5.588,663.891 

Del П. Izdatki 
1. Prosveta in kultura 
2. Socialno varstvo 
3. Zdravstvena zaščita 
5. Državna uprava 
6. Komunalna dejavnost 
8. Dotacije 

10. Proračunska rezerva 
9. Obveznosti in garancije 

11. Sredstva za nove naloge 

Odobreno 
po ptoraSano 
89,380.000 
15,000.000 

954,615.000 
9,380.000 

1.734,960.000 
182,900.000 
170,765.000 
50,000.000 

Plan po 
izvrlenih virmanih 

72,252.999 
14,129.254 
17.656.256 

1.071,346.095 
10,404.740 

1.803,327.001 
52,527.983 

165,355.672 

ItrrJenO 
72,252.999 
14.129.254 
17,656.256 

1.071,346.093 
10,464.740 

1.803,327.001 
52,527.983 

165,355.672 

Skupaj izdatki 3.207,000.000 3.207,000.000 3.207,000.000 

Cel 

B. Skupne mestne potrebe 
Predvideno 

I. Dohodki 
1 Skupni dohodki 

Skupaj vsi dohodki 
Posebna proračunska rezerva 

Skupaj dohodki 

po proračunu 
309,000.000 
309,000.000 

Doseženo 
309,980.297 
309,980.297 

6,466.1# 

309,000.000 303,574.140 
5. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki Zaključni račun okrainega cest- 
Po zaključnem računu okraja v zne- J1®!'®^sklada okraja Ljubljana za 
8ku 381,663.891 din se prenese: leto 1961 izkazuje; 

dohodki 257,894.690 din 
izdatki 215,905.533 din 
presežek dohodkov 

nad izdatki 41,989.157 din 
Zaključni račun okrajnega skla- 

2, 74,863.891 din pa se prav tako da za štipendije okraja Ljubljana 
Prenese kot dohodek v proračun za loto 1961 izkazuje: 
•eto 1962 dohodki 15,757.305 din 

izdatki 13,384.517 din 
4. člen presežek dohodkov 

Posebna proračunska rezerva po „ 1
Ila<Uz:.c*a*|'' 2,372.788din 

2nključncm računu okrajnega pro- . Zaključni račun rezervnega skla- 
računa za 1. 1961 v znesku 261,703.332 ?а okraja Ljubljana za leto 1961 

Dd II. I/da I k 1 
1. Prosveta in kultura 
5. Državna uprava 
8. Dotacije 
9. Obveznosti in garancije 

10. Proračunska rezerva 

Odobreno 
po proračunu 

27,000.000 
58,000.000 

119,790.000 
82,210.000 
22,000.000 

Plan po 
IzrrSenib virmanih 

27,000.000 
60,130.000 

121,185.500 
90,393.510 
10,290.990 

Izvrženo 
24,570.000 
47,274.126 

132,655.500 
90,393.510 
8,681.004 

Skupaj 309,000.000 309,000.000 303,574.140 

63. 

164.339 din 

164.339 din 

okrajnega 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
je na podlagi odloka o povečanju 
sredstev za osebne izdatke javnih 
uslužbencev (Ur. 1. FLRJ št. 40-549/62) 
na seji okrajnega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 20. novem- 
bra 1962 sprejel 

SKLEP 
o povečanju sredstev za osebne 

izdatke javnih uslužbencev organov, 
zavodov in organizacij, za katere 

so v okrajnem proračunu 
predvidena sredstva za osebne 

dohodke 

1. 
Za upravne organe okrajnega 

ljudskega odbora in dinge organe, 
katerim so določena sredstva za 
osebne dohodke uslužbencev in de- 
lavcev v okrajnem proračunu, se 
zagotavlja sredstva za povečanje 
osebnih dohodkov, ki znaša za vsa- 
kega uslužbenca in delavca 680 din 
mesečno. 

Iz sredstev, zagotovljenih za 
osebne dohodke, se povečajo usluž- 
bencem in delavcem plače za čistih 
400 din mesečno od 1. oktobra 1962 
dalje. 

3. 
Za izplačilo povečane plače se 

uporabljajo določbe odloka o pove- 
čanju sredstev za osebne izdatke 
iAvnih uslužbencev (Ur. list FLRj 
li 40/62). 

Ta sklep velja takoj. 
St. 113-29/62-4. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora: 

Boris Mikoš 1. r. 

64. 
Na podlagi 4. odst. 8. točke od- 

loka o evidenci in kontroli cen do- 
ločenih proizvodov (Ur. list FLRJ 
št. 27-385/60) je Svet za tržišče Okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana na 
svoji seji dne 7. novertibra 1962 
sprejel 

ODREDBO 
o najvišjih cenah v javnem 
mestnem prometu v Ljubljani 

l. 
Komunalnemu podjetju Ljub- 

ljana transport« v Ljubljani se do- 
loča najvišja tarifa za javni mestni 
potniški promet na rednih avtoims- 
nih in trolejbusnih progah na ob- 
močju mesta Ljubljane znotraj na- 
slednjih mestnih predelov: VUmar- 
|e, Vič, Rudnik. Moste, Jarše in Je- 
žica, in sicer: 

a) vozovnica za enkratno vožnjo 
ne glede na dolžino proge, brez 
pravice prestopa — 30 din; 

b) vozovnice v predprodaji, in 
sicer: 

blok s 25 vozovnicami s popu- 
stom 10 V« na redno ceno; 

blok s 50 vozovnicami s popu- 
stom 15 V« na redno cenoj 
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blok s 100 vozovnicami s popu- 
stom 20V« na redno ceno; 

c) dijaSka mesečna vozovnica za 
.enkratno vožnjo dnevno na določeni 
razdalji tja in nazaj — 600 din; 

č) dijaška mesečna avista vozov- 
nica za neomejeno število voženj 
na določeni razdalji 1200 din; 

d) delavska mesečna avista vo- 
zovnica zn neomejeno število vo- 
ženj na določeni razdalji — 2400 din; 

e) mesečna avista vozovnica za 
neomejeno šlevilo voženj na vseh 
progah v mestnem prometu 5000 din, 
celoletna pa 50.000 din. 

Pravico do nakupa dijaške me- 
sečne vozovnice imajo učenci, učen- 
ci v gospodarstvu, redni dijaki in 
redni študenti (do 25. leta starosti) 
na podlagi posebnega potrdila šole 
ali podjetja za prevoz na relaciji 
od stanovanja do šole. 

3. 
Pravico do nakupa delavske me- 

sečne vozovnice za prevoz na re- 
laciji od stanovanja do delovnega 
mesta imajo vsi delavci in usluž- 
benci na podlagi posebnega potrdila 
o zaposlitvi. 

4. 
Za prevoz psov in prtljage (ra- 

zen osebnih torbic in podobno) pla- 
čajo potniki redno ceno vozovnice. 
Prepovedano je prevažati prtljago, 
ki presega normalne dimenzije in 
teže ali ki ogroža varnost in zdrav- 
je potnikov. 

Pogoje prevoza prtljage in psov 
predpiše podjetje s posebnim pra- 
Tilnikom. 

5. 
Za prevoz pojioči od 24. ure do 

4. ure (ob nedeljah do 5. ure) pla- 
čajo potniki nočni dodatek 50 din. 
Ta dodatek se plača tudi za prevoz 
prtljage in psov. 

Polovično voznino 15 din za en- 
kratno vožnjo plačajo: 

a) otroci od 4. do 10. leta sta- 
rosti; 

b) vojni invalidi od 60°/« do 80% 
invalidnosti: 

c) imetniki Partizanske spome- 
nice od 1941. leta; 

č) zakonci in otroci delavcev 
podjetja »Ljubljana transport«. 

Pravico do brezplačnega prevoza 
imajo; 

a) otroci do 4. leta starosti; 
b) osebni vojaški invalidi nad 

SO'/* invalidnosti; 
c) narodni heroji; 
6) republiški in zvezni poslanci 

(republiški LRS); 
d) slepi in njihovi spremljevalci; 
e) delavci podjetja »Ljutljana 

transport«; 
f) upokojeni delavci podjetja 

»Ljubljana Transport«, ki so bili 
pred upokojitvijo nad 20 let v de- 
lovnem razmerju pri podjetju. 

8. 
Pogoje in ukrepe za reden, ne- 

oviran in varen promet predpiše 
podjetje »Ljubljana transport« s po- 
sebnim pravilnikom, ki ga potrdi 
pristojni občinski ljudski odbor. 

t). 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. decembra 1962. 

St. 58-61/62-6/5. 
Datum: 20. novembra 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris M i koš 1. r. 
Predsednik 

Sveta za tržišče OLO Ljubljana 
ing. Drago Lipič 1. r. 

RAZREŠITVE, IZVOLITVE 
Ш IMENOVANJA 
NA 52. SEJI 0L0 

Anton Savlnšek je bil razrešen 
kot predsednik Okrajnega sodišča 
v Kočevju; 

Jnlij Pluf je bil izvoljen za pred- 
sednika Okrajnega sodišča v Ko- 
čevju; 

Franc Godeša je bil izvoljen za 
sodnika Okrajnega sodišča v Ko- 
čevju. 

Imenovan je bil odbor za organi- 
zacijo mednarodne grafične razstave 
v Ljubljani za leto 1963, in sicer; 

Boris MikoS, predsednik OLO — 
za predsednika odbora. 

Člani: 
Beno Zupančič, predsednik Sveta 

za kulturo in prosveto LRS; 
Stanka Veselinov, predsednik 

Sveta za kulturo LR Srbije; 
Anica Maeašić, predsednik Sveta 

za kulturo LR Hrvatske; 

Vinko Vinlerhalter, predsednik 
Svetu zu kulturo LK liill; 

Vuko Radović, predsednik Svete 
za kulturo LR Črne gore; 

Dimče Levkov, predsednik Sveta 
za kulturo LR Makedonije; 

Krsto Hegedušić, akad. slikar, 
član jugoslov. akademije znanosti 
in umetnosti, Zagreb; 

dr. Lazar Trifunović, direktor 
Narodnega muzeja, Ueograd; 

prof. Zvone Miklavic, načelnik 
oddelka za družbene službe OLO; 

France Mihelič, akad. slikar, 
predsednik Društva slov. likovnili 
umetnikov; 

Marij Pregelj, akad. slikar, pred- 
sednik Zveze" likovnih umetnikov 
Jugoslavije; 

Leopold Maček, odbornik okiaj- 
nega zbora, je bil izvoljen za pred- 
sednika Komisije za izvolitve io 
imenovanja; 

Andrej Sterle, odbornik zbora 
proizvajalcev, je bil razrešen kot 
član Komisije za izvolitve in ime- 
novanja; 

Tone Zupančič, odbornik okraj* 
nega zbora, in Dana Košak, odbof 
nik zbora-proizvajalcev, sta bila iz- 
voljena za člana Komisijo za izvo- 
litve in imenovanja; 

Vinko Blatnik je bil razrešeD 
kot član Sveta za telesno kulturo: 

Stane Fugina je bil izvoljen ze 
člana Sveta za telesno kulturo: 

Josip 5ušleršič je bil razrešen 
kot ravnatelj Dekliškega vzgajali- 
Sča Višnja gora; 

Marija Močivnikar je bila ime- 
novana za upravnico Doma gluhil1 

vajencev v Ljubljani; 
Jože Dolenc je bil razrešen ko' 

načelnik oddelka za gospodarstvo 
OLO. 

MESTNI S V EI 

21. seja Mestnega sveta dne 21. novembra 1962 

21. 
Na podlagi 9. člena Splošnega 

zakona o urejanju in uporabi mest- 
nega zemljišča (Uradni list FLRJ 
št. 12-157/62), 9. točke 141. člena Sta- 
tuta okraja Ljubljana (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 59/58 in 49/61) 
in 5.. 8. ter 150. člena Temeljnega 
zakona o piekrških (Ur. list FLRJ 
St. 2-22/59) je Mestni svet Ljubljane 
na 21. seji dne 7. novembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o pogojih za gradnjo 

maloslunovnnjskili hiš v vplivnem 
območju mesta Ljubljane 

t. člen 
Za vplivno območje po tem od- 

loku se šteje območje mesta Ljub- 
ljane, ki je bilo določeno s sklepom 
Mestnega sveta z dne 8. junija 1961 
(»Glasnik« OLO Ljubljana 47/61). 

Malostanovanjske hiše na vpliv- 
nem območju mesta Ljubljane se 
smejo graditi na zemljiščih, ki jih 
v ta namen določa urbanistični pro- 
gram, ureditveni načrt ali zazidalni 
načrt. 

2. člen 
Malostanovanjske hiše po tem 

odloku so: 
— samostojne stanovanjske hiše 

z "enim, dvema ali tremi stanovanji, 
— stanovanjski dvojčki, v kate- 

rih ima vsaka enota po eno ali dve 
stanovanji. 

— vrstne hiše, v katerih ima 
vsaka enota po eno ali dve stano- 
vanji, 

— atrijske hiše. 

5. člen 
Zemljišča v družbeni lastnini za 

gradnjo malostunovanjskih hiš od- 
daja v uporabo občina. 

Zemljišča iz prejšnjega odstavka 
tega člena se oddaja najugodnejšim 
ponudnikom na natečajif 

Uporabnik zemljišča, ki mu ga 
dodeli občina za gradnjo malosta- 
novanjske hiše po uveljavi tega od- 
loka, mora za zemljišče plačati od- 
škodnino, prispevek za njegovo ure- 
ditev in prispevek za njegovo upo- 
rabo po predpisih, ki jih izda Mest- 
ni svet. 

Določbe tega člena ne veljajo za 
zemljišča zunaj ožjih gradbenih 
okolišev po Zakonu o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč (Ur. list FLRJ št. 52/55 in 5/59). 

4. člen 
Postopek za razpis in izvedbo 

notečaja določi Mestni svet. 

5. člen 
Natečaj je mogoče razpisati na 

podlagi potrjenega urbanističnega 
programa, ureditvenega ali zazidal- 
nega načrta, mora pa vsebovati na- 
slednje podatke: 

— označbo parcele oziroma ob- 
jekta. 

— izmero parcele v ms, 
— kvaliteto tal in nosilnost tal, 
— zazidalne podatke (regulacij- 

ski izris iz načrta z vsemi merami 
in komunalnimi ureditvami), 

— pogoje o oblikovanju objek- 
tov in zahtevo glede kvalitete iz- 
vedbe, 

— posebne gradbene in vzdrže- 
valne pogoje objekta in okolice, 

— višino odškodnine za zemlji- 
šče in višino prispevka k stroškom 
za urejanje mestnega zemljišča, 

— način organizacije izvedbe 
gradnje (individualno, zadružno in 
podobno) in pogoje, 

— ostale pogoje, kot n. pr. način 
financiranja. 

6. člen 
Najmanjša površina parcele sme 

znašati pri gradnji enostanovanjske 
hiše 200 m1, dvostanovanjske hiše 
250 m* in trostanovanjske 500 ms. 
Največja površina parcele sme zna- 
šati pri gradnji enostanovanjske 
hiše 500 m2, dvostanovanjske hiše 
400 m1 in trostanovanjske hiše 500 m!. 

Le v izjemnih primerih sme ob- 
činski ljudski odbor oddati v upo- 
rabo večje površine, če je to v so- 
glasju z ureditvenim ali zazidalnim 
načrtom. 

7. člen 
Gradnja lesenih hiš in .vseh vrst 

stanovanjskih piovizorijev je pre- 
povedana. 

Izjeme iz prejšnjega odstavka so 
dovoljene le kot provizoriji v pri- 

meru potreb za ureditve večjih 
gradbišč za namestitev delavcev in 
uslužbencev izvajalcev gradbenih 
in drugih del ali pu v primeru dru- 
gih nujnih potreb, ki nastanejo za- 
radi potresa, poplave in drugih ele- 
mentarnih nezgod. 

Provizoiije morajo odstranit' 
graditelji po prenehanju pogojev i' 
2. odstavka na lastne stroške. 

8. člen 
Višina malostanovanjskih hiš nio; 

ra biti določena z ureditvenim ali 
zazidalnim načrtom, pri tem p0 

smejo imeti malostanovanjske hiše 
nad zemljo največ visoko pritličje, 
eno nadstropje in izrabljeno pod- 
strešje (mansardno stanovanje). 

9. člen 
Vsaka malostanovanjska hiša mo- 

ra imeti v objektu tudi prostor z» 
garažo osebnega avtomobila, Grad- 
nja gaiaže izven stanovanjskega ob- 
jekta pri novih objektih ni dovo- 
ljena, razen v primeru, če uredit- 
veni ali zazidalni načrt predvideva 
gradnjo skupinskih garaž. 

Ena garaža mora imeti dimenzij® 
najmanj za en osebni avtomobil« 
največ pa za število stanovanj T 

malostanovanjski hiši. 

10. člen 
Gradnja pritiklin (drvarnic, pral- 

nic itd.) izven glavnega objekta D1 

dopustna. 



glasnik STRAN 303 

Izjema iz prejšnjega odstavka 
lega člena jo možna samo pri ob- 
stoječih objektih, če pritikline ni 
inožno z adaptacijo vključiti v ob- 
jekt. V tem piimeru mora biti do- 
daten objekt arhitektonsko obdelan. 

11. člen 
Direktni uvozi in izvozi, k hišam 

ob cestah I., II. in 111.reda niso do- 
voljeni. Isto velja za prometnejše 
mestne ulice, za katere predpiše po- 
sebne določbe občinski ljudski od- 
bor. 

Uvozne in izvozne rampe h ga- 
ražam in drugim podobnim prosto- 
rom so dovoljene samo pod pogo- 
jem, da ne ovirajo prometa. Pri 
prometnejših mestnih ulicah se sme 
rampa začeti šele 5 m od roba pro- 
metne komunikacije, ureditev pa 
mora biti napravljena v skladu z 
urbanističnim ah zazidanim načrtom 
ter s prometnimi osnovami. 

12. člen 
Na zemljiščih, ki se oddajajo 

V uporabo za gradnjo malostano- 
Vanjskih hiš po tem odloku, ni do- 
voljena gradnja prostorov ali ob- 
jektov za gojitev domačih živali 
prašiči, perutnina, zajci in po- 
lobno). 

13. člen 
V malostanovanjskih hišah je 

prepovedana gradnja vseh vrst po- 
slovnih prostorov. 

14. člen 
Občinski ljudski odbor predpiše 

za posamezne komplekse način ure- 
ditve ograj, predvrtov in vrtov. 

t 

15. člen 
Z denarno kaznijo do 20.000 difl 

se kaznuje, kdor ravna v nasprotju 
z določbami 8., 9., 10., 12.," 13., 14., 
15. in 16. člena tega odloka. 

Za prekrške iz prejšnjega od- 
stavka se kaznuje gospodarska or- 
ganizacija s kaznijo do 20.000 din. 
/ enako kaznijo se kaznuje poleg 
gospodarske organizacije tudi od- 
govorni uslužbenec gospodarske or- 
ganizacije. 

16. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

St. 320/62. 
Ljubljana, dne 7. novembra 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marjan Tepina 1. r. 

Zavod »Magistiatf je pravna ose- 
ba in mora biti registrirana v re- 
gistru zavodov pri Občinskem ljud- 
skem odboru Ljubljana-Center. 

22, 
Na podlagi 1. in 2. člena Temelj- 

ne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Ur. list FLRJ št. 51/53) in 
141. člena Statuta okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana (»Glasnik« 
okraja Ljubljana št. 59/58) je Mestni 
sv&t Ljubljane na svoji 21. seji dne 
7. novembra 1962 sprejel 

ODLOCDO 
o ustanovitvi zavoda »Magistrat« 

v Ljubljani 

t. 
Ustanovi ec samostojni zavod 

»Magistrat« v Ljubljani, Mestni trg 
št. 27, kot ustanova s samostojnim 
financiranjem. 

Naloge zavoda so: 
1. Skrb za vzdrževanje in oskr- 

bovanje »Magistrata« kot arhitek- 
tonsko in zgodovinsko značilnega 
poslopja v Ljubljani. 

2. Upravljanje in oskrbovanja 
poročne dvorane s pripadajočimi 

-prostori na »Magistratu«. 
3. Organiziranje poročnih obre- 

dvo in sprejemov. 
4. Upravljanje in oskrbovanje 

velike in male sejne dvorane na 
»Magistratu«. 

5. Izdajanje v najem za seje, 
konference, sestanke in druge pri- 
riditve, prostore, ki jih upravlja. 

6. Opravljanje drugih zadev, ki 
mu jih poveri Mestni svet. 

4. 
Za izvrševanje njenih nalog se 

izroča zavodu v upravljanje in go- 
spodarjenje poslopje »Magistrat« v 
Ljubljani z vsemi pripadajočimi 
pravicami in dolžnostmi, ki iz tega 
izvirajo, vključno s pravico vpisa 
pravice do upravljanja v zemljiški 
knjigi, toda brez pravice obreme- 
nitve in odvojitve. 

Zavod se vzdržuje z dohodki, 
ki jih doseže pri gospodarjenju 
z družbenim premoženjem, katerega 
upravlja, ter z dotacijami, ki mn 
jih daje Mestni svet ali drugi or- 
gani. 

9. 
Zavod ima sledeče sklade: 
1. sklad skupne porabe, 
2. sklad za nišna popravila. 

6. 
Organi zavoda so: 
1. upravni .odbor, 
2. upravnik. 

7. 
Upravni odbor ima 5 članov. 
Upravnik je član upravnega od- 

bora po položaju. 

8. 
Upravnika zavoda imenuje Mest- 

ni svet na podlagi razpisa. 
Upravnik zavpda neposredno 

vodi delo zavoda in ga zastopa kot 
pravno osebo. 

Zavod ima lahko tudi druge 
uslužbence. 

9. 
Podrobnejšo organizacijo in sU 

stemižacijo delovnih mest predpiše 
Mestni svet s pravili zavoda. 

10. 
Za naloge in zadeve zavoda je 

pristojen Mestni svet Ljubljana. 

11. 
Ta odločba velja od dneva ob- 

jave t »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

St. 300/62. 
Ljubljana, dne 7. novembra 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
ing. Marjan Tepina 1. r. 

CINSKI ODBORI 

O0ČSNA DOMŽALE 
740. 

Na podlagi 1., 2. in 2.a člena te- 
meljnega zakona o občinski dokladi 
in o posebnem icrajevneni prispevku 
(Uradni list FLRJ št. 19/55, 19/57, 
55/57, 25/58, 52/59) je Občinski ljud- 
ski odbor Domžale na 28. seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora 
Proizvajalcev dne 30. oktobra 1962 
sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloku 
o občinski dokladi od kmetijstva, 
samostojnih poklicev in drugega 

premoženju za leto 1%2 

1. člen 
Odlok o uvedbi občinsko doklado na dohodke od kmetijstva, samo- 

stojnih poklicev in drugega premo- 
ženja za 1. 1962, objavljen v »Glas- 
Diku« okraja Ljubljana št. 36 z dno 
U. maja 1962, se spremeni in do- 
polni tako, da se 1. točka 6. člena 
Po spremembi in dopolnitvi glasi: 

1. Za kmetijske površine se od- 
meri in plača občinska doklada po 
stopnjah, ki so določene v nasled- 
njih lestvicah: 

a) za katastrske občine: Depala- 
Vas, Dob, Domžale. Homec, Jarše, 
Loka, Področje, Radomlje, Stob, 
Studa, Trzin in Mengeš, razen na- 
selja Topole, po stopnji: 

do 30.000 din 40% 
od 30,000 do 50.000 din ' 42% 
od 50.000 do 80.000 din 45»/» 
od 80.000 do 120.000 din 48% 

od 120.000 do 
od 160.000 do 
od 200,000 do 
od 250.000 do 
od 300,000 do 
od 400,000 do 
od 500.000 do 

nad 

160.000 din 
200.000 din 
250.000 din 
300.000 din 
400.000 din 
500,000 din 
600,000 din 
600.000 din 

51 »/o 
54% 
57 »/o 
60 »/o 
63% 
66 "/o 
70% 
74 »/o 

bi za katastrske občine; Drago- 
molj, Ihan, Krtina, Lukovica, Mo- 
ravče, Podgoiica (del), Prevoje, Ra- 
folče, Selo, Spodnje Koseze Stude- 
nec in naselje Topole v k. o. Mengeš 
po stopnji: 

do 30.000 din 28 % 
od 30.000 do 50.000 din 31 'U 
od 50.000 do 80.000 din 34% 
od 80.000 do 120.000 din 37 Vi 
od 120.000 do 160.000 din 40»/o 
od 160.000 do 200.000 din 42 »/o 
od 200.000 do 250.000 din 44 % 
od 250.000 do 300.000 din 46 »/o 

nad 300.000 din 48% 

c) za katastrske občine: Blago- 
vica, Brezovica, Drtija, Krašnja, 
Rova, Sv. Miklavž, Sv. Andrej, 
Sv. Mohor, Trojane-Učak. Vrhpolie, 
Zg. Koseze, Zirovše in Rašica (ael 
Dobeno) po stopnji: 

do 30.000 din 21 »/o 
od 30.000 do 50.000 din 23 % 
od 50.000 do 80.000 din 25 V« 
od 80.000 do 130.000 din 27 % 
od 120.000 do 160.000 din 30Vo 
od 160.000 do 200.000 din 33% 

od 200.000 do 250.000 din 36 »/o 
oA 250.000 do 300,000 din 38 % 

nad 300.000 din 40% 
d) za katastrske občine: Ccšnjice 

(del), Koreno, Peče, Sv.. Trojica, 
Sv. Valentin, Sentožbolt, Velikavas 
(del) in Zlato polje: 

do 30.000 din 15% 
od 30,000 do 50.000 din 170/o 
od 50.000 do 80.000 din ' 19% 
od 80,000 do (20.000 din 21 Vo 
od 120.000 do 160.000 din 24% 
od 160,000 do 200.000 din 27»'o 
od 200.000 do 250.000 din 30 % 
od 250.000 do 300.000din 32°/o 

nad 300.000 din 34 % 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
za celotno odmero občinske doklade 
za leto 1962. 

St. 422-30/62-6/5. 
Datum: 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odboia: 

Franc Habjan 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
741. 

Na podlagi drugega in tretjega 
pdstevka 11. člena zakona o prora- 
čunskem prispevku iz osebnega do- 
hodka delavcev (Ur. list FLRJ št. 
i7/61, 44/61, 52/61 in 30/62) je ob- 

činski ljudski odbor Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 
8. novembra 1962 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi Invalidskih delavnic 
»Enotnost« v Ljubljani plačevanja 
proračunskega prispevka iz osebne- 
ga dolioilka delavcev, ki pripada 

občini Ljubljana-Center. 

1. člen 
Invalidske delavnice »Enotnost« 

v Ljubljani se za leto 1962 opro- 
stijo plačevanja tistega dela pro- 
računskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev, ki pripada ob- 
čini Ljubljana-Center. 

2. člen 
Invalidske delavnice »Enotnost« 

v Ljubljani vložijo oproščeni del 
proračunskega prispevlca iz oseb- 
nega dohodka delavcev v svoj po- 
slovili sklad. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Znak: PR-420/42. 
Ljubljana, 8. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora? 

Majda Boje 1.1. 



STRAN 304 GLASNIK 

OBČINA LOGATEC 
742. 

Na podlagi 5. čl. zakona o na- 
činu gospodarjenja in razpolaganja 
s skupnimi rezervami gospodarskih 
organizacij (Ur. 1. FLRJ št. 9/61) in 
1. člena zakona o spremembah za- 
kona o ustvarjanju in, uporabi sred- 
stev republiških in občinskih re- 
zervnih skladov za potrebe gospo- 
darskih organizacij (Ur. 1. FLRJ št. 
22/62) ter 27. člena statuta občine 
Logatec je občinski ljudski odhor 
Logatec na seji dne 28, septembra 
1962 sprejel 

PRAVILA 
o razpolaganja s skupnimi rezer- 
vami gospodarskih organizacij v ob- 

čini Logatec. 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih 

organizacij se steka prispevek, ki 
znaša 5 % doseženega čistega do- 
hodka, zmanjšanega za osebne do- 
hodke in za znesek, ki ga mora 
gospodarska organizacija odvajati 
v svoj rezervni sklad. 

2. člen 
Sredstva, ki jih vplačujejo go- 

spodarske organizacije v rezervni 
sklad občine Logatec, se vodijo na 
posebnem računu pri Komunalni 
tanki 600-70, Ljubljana, Subičeva 
ul. i, kot skupna rezerva gospodar- 
skih organizacij. 

3. člen 
Sredstva iz rezervnega sklada se 

lahko uporabljojo: 
1. za izplačilo osebnih dohodkov 

delavcev in uslužbencev gospodar- 
skih organizacij, če gospodarska 
organizacija ne more kriti takih 
izplačil iz ustvarjenega čistega do- 
hodka oziroma iz sredstev svojih 
skladov; 

2. za kritje poslovnih izgub in 
za sanacijo gospodarskih orgoni- 
zacij; 

3. za Dospeševanje poslovanja 
gospodarskih organizacij kot poso- 
jilo. 

Sredstva rezervnega sklada se 
dajejo praviloma samo v obliki po- 
sojila. 

4. člen 
S sredstvi rezervnega sklada ob- 

čine Logatec razpolaga posebni 
upravni odbor. 

Upravni odbor ima predsednika 
in pet članov, ki jih imenuje ob- 
činski ljudski odbor. 

Direktor banke iz 2. člena teh 
pravil je član upravnega odbora 
po položaju. 

5. člen 
tJpravm odbor opravlja zlasti 

tele zadeve: 
1. Odloča na podlagi mnenja 

pristojnega sveta občinskega ljud- 
skega odbora o odobritvi posojil 
ali v izjemnih primerih o dodelitvi 
sredstev rezervnega sklada brez 
povračila. 

2. Določa pogoje posojila (viši- 
no, obrestno mero, rok vračanja itd.). 

3. Določa in razporeja sredstva 

sklada za pospeševanje poslovanja 
gospodarskih organizacij, kolikor 
te to določeno s smernicami druž- 
lenega plana občine Logatec. 

4. Odloča o najetju posojil na 
osnovi priporočila sveta za družbe- 
ni plan in finance pri rezervnem 
skladu LR Slovenije. 

5. Nadzoruje namensko uporabo 
danih sredstev. 

6. člen 
Prošnje za dajanje sredstev iz 

rezervnega sklada občine Logatec 
vlagajo gospodarske organizacije 
pri banki, kjer so naložena sredstva 
sklada. 

Prošnji se mora priložiti zahte- 
vana dokumentacija. 

7. člen 
Banka, pri kateri so naložena 

sredstva sklada, oceni upravičenost 
prošnje za dajanje sredstev iz re- 
zervnega sklada občine Logatec v 
smislu 4. čl. teh pravil in predlaga 
upravnemu odboru sklada ustrezno 
rešitev. 

8. člen 
Upravni odbor izvršuje naloge 

iz 6. člena teh pravil samo na sejali. 
Seje upravnega odbora sklicuje 

in vodi predsednik upravnega od- 
bora. Seja ie sklepčna, če je na- 
vzočih več kot polovica članov. 

Sklep je veljaven, če zanj gla- 
suje večina članov upravnega od- 
bora. Pri enakem številu glasov od- 
loča glas predsednika. O sejah se 
vodi zapisnik. 

9. člen 
Sklepe, ki jih izvršuje upravni 

odbor, izvršuje banka, pri kateri 
so naložena sredstva rezervnega 
sklada občine Logatec. 

10. člen 
Ta pravila se objavijo v »Glas- 

nikji«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, in stopijo v veljavo 
takoj. 

Številka; 010-4/62-3. 
Dne 28. septembra 1962. *" 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Peter Naglič 1. r. 

2, člen 
Proračunski izdatki proračuna 

občine Trbovlje za leto 1962 se zvi- 
šajo: 
9. del — Obveze in 

garancije 7,757.000 din 

OBČINI! TRBOVLJE 

743, 
Na podlagi 39. in 97. člena zako- 

na o proračunih in o financiranju 
samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ 
Št. 52-847/59) in 3. točke 27. člena 
statuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbop-a 
proizvajalcev dne 10. novembra 1962 
sprejel 

ODLOK 
o omejitvi proračunske potrošnje 
proračuna občine Trbovlje za 1.1962 

1. člen 
Proračunski izdatki proračuna 

občine Trbovlje za leto 1962 se 
zmanjšajo v znesku 17,675.000 di- 
narjev, in sicer: 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finan- 

ce se pooblasti, da izvede v spora- 
zumu s prizadetimi organi omeji- 
tev potrošnje iz 1, člena po posa- 
meznih proračunskih partijah in 
Fiozicijah v okviru zneskov po de- 
ih iz 1. člena. 

4. člen 
Svet za družbeni plan in finan- 

ce se pooblašča, da sme v primeru 
potrebe izvajati prenose (virmane) 
v okviru proračunskega globala po 
omejitvi. 

5. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Številka: 401-1/62-02. 
Datum: 10. november 1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ado Naglav I. r. 

1, del — Prosveta in kultura 
2, del — Socialno varstvo 
3, del — Zdravstvena zaščita 
5. dol — Državna uprava 
6. del — Komunalna dejavnost 
8. del — Dotacije 

10. del — Proračunska rezerva 

Skupaj: 

626,000 din 
311.000 din 
500,000 din 

2,915,000 din 
6,150,000 din 
3,810,000 din 
3,363.000 din 

17,675.000 din 

744. 
Na podlagi 1. in 2. točke odredbe 

o pogojih za kupovanje in proda- 
janje kmetijskih pridelkov na trgih 
(Uradni list FLRJ št. 19-359/58, 25- 
478/58 in 37-662/58), 3., 8. in 150. čle- 
na temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ št. 2-22/59), 2. toč- 
ke 27. člena statuta občine Trbovlje 
in dopisa TNZ OLO Ljubljana z 
dne 26. sep*, 1962, št, 01-S-5791/1-62 
je občinski ljudski odbor Trbovlje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 10. novem- 
bra 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi odloka 
občinskego ljudskega odbora Tr- 

bovlje o tržnem redu. 

1. člen 
Odlok občinskega ljudskega od- 

bora Trbovlje o tržnem redu (Glas- 
nik okraja Ljubljano št. 18/60) se 
dopolni in spremeni takole; 

A. 25. člen se odslej glasi: 
»Osebe, ki prodajajo ali kupu- 

jejo kmetijske pridelke in drufje 
proizvode na trgu na drobno in 
kršijo pri tem določbe 7., 8., 9., 10., 
11., 12., 13., prvega in drugega od- 
stavka 15., 16., 17., 18. in 19. člena 
te^a odloka, in osebe, ki na trgu 
prikrivajo blago za prodajo (peti 
odstavek 3. člena) in ki prodajajo 
blago zunaj tržnega prostora (6. 
člen), se kaznujejo z denarno ka- 
znijo do 10,000 dinarjev po pred- 
pisih temeljnega zakona o prekr- 
ških,« 

B. 27. člen se spremeni in se glasi: 
»Z zneskom 500 dinarjev se ka- 

znuje za prekršek: 
1. kdor prodaja izven veljavne- 

ga tržnega časa (5. člen); 
2. kdor uporablja nepotrjene me- 

rilne naprave (prvi odstavek 14. 
člena); 

3. kdor na kupčevo zahtevo ne 
meri blaga s predpisanimi merili 
(tretji odstavek 14. člena); 

4. kdor vodi pse po trgu v dolo- 
čenem tržnem poslovnem času (tre- 
tji odstavek (5. člena); 

5. kdor pride na trg pijan ali z 
nalezljivo boleznijo (četrti odstavek 
15. člena); 

6. kdor vozi v tržnem času po 
trgu z vozili kakršnekoli vrste (pr- 
vi odstavek 21. člena).< 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Številka; 330-23/62-02. 
Datum: 10, november 1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ado Naglav 1. r. 

OBJAVE 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev v 13. 
volilni enoti 25. volilnega območja 
v občinski zbor občinskega ljudske- 
ga odbora Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Občinska volilna komisija v ob- 
čini Ljubljana-Vič-Rudnik podaja v 
smislu 92. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov poročilo o izidu nadomest- 
nih volitev za odbornike v občin- 
ski zbor občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana-Vič-Rudnik, ki so 
bile dne 4. novembra 1962. 

V volilni enoti št. 13 volilnega 
območja 25. v kateri se je volil en 
odbornik, je bil en kandidat, in 
sicer 

KLANSEK (Maks) EDO, Ljub- 
ljana, Piedjamska 9, ki je dobil 
458 glasov. 

Vseh volivcev v tej enoti je 
bilo 759. 

Oddanih glasovnic je bilo 464. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 6. 
Za odbornika občinskega zbora 

občinskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik je bil izvoljen 
kandidat KLANSEK (Maks) EDO. 
Ljubljana, Predjamska št, 9. 

Številka: 020-50'62. 
Ljubljana, 5, novembra 1962. 

Predsednik 
občinske volilne komisije: 

France Artnak 1. r. 

VSEBINAi 
62. Odlok o zaključnem računu o izviSifv! 

proračuna okraja Ljubljana za leto 1061- 
63. Sklep o povečanju sredstev za osebno 

izdatke jasnih uslužbencev organov, 
zavodov in organizacij, za katero so v 
okrajnem proračunu predvidena sred- 
stva za osebne dohodke. 

64. Odredba o najvišjih cenah v javnem 
mestnem prometu v Ljubljani. 
Razrešitve, izvolitve in imenovanja no 
52. seji OLO. 

21. Odlok o pogojih za gradnjo malosta- 
novanjskih Tuj 'v vplivnem območju 
mesta Ljubljane. 

20. Odločba o ustanovitvi zavoda »Magi- 
strat« v Ljubljani. 

740. Odlok o spremembi in dopolnitvi odlo* 
ka o občinski dokladi od kmetijstvei 
samostojnih poklicev in drugega pre- 
moženja za leto I%2 občino Domžale- 

741. Odlok o oprostitvi Invalidskih delavnic 
»Enotnost« v Ljubljani plačevanja pro- 
računskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev, ki pripada občini 
Ljubljnna-Centf r. 

742. Pravila o lazpolaranja s skupnimi re- 
zervami gospodarskih organizacij v ob- 
čini Logatec. 

743. Odlok o omejitvi proračunske potroS- 
nje proračuna za I. 1962 občine Tf 
bovljo. 

744. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o tržnem redu občino Trbovlje. 
Poročilo o Izidu nadomestnih volitev 
občino Ljubljana-Vič-Rudnik. 


