
KAZALO \ 

»GLASNIKA« ZA LETO 1964 

(PRVA ŠTEVILKA JE ŠTEVILKA ~RUGA ŠTEVILKA PA ŠTEVILKA GLASNIKA) 

SKUPŠČINA OKRAJA 

Odlok o začasnem finandranju pro- 
računskih potreb okraja Ljubljana za 
čas od 1. januarja do 31. marca 1964 — 
5-5 

Odlok o določitvi udedežbe občin okra- 
ja v skupnih virih dohodkov družbeno 
političnih skupnosti za leto 1964 — 16-10 

Odlok o združevanju sredstev občin 
okraja za skupno financiranje strokovne- 
ga šolstva in skupno financiranje inve- 
sticij za gradnjo in rekonstrukcijo cest 
na območju okraja — 17-10 

Odlok o odpravi sklada za skupno fi- 
nanciranje negospodarskih investicij na 
območju okraja — 18-10 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o ustanovitvi cestnega sklada okra- 
ja — 19-10 

Odlok o proračunu okraja za 1. 1964 
— 20-10 

OdJok o oprostitvi gospodarskih orga- 
nizacij plačevanja dela proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka delavcev, 
ki pripada skupščini okraja — 21-10 

Popravek odloka — 80-53 
Odlok o odpravi družbenega investi- 

cijskega sklada okraja — 22-10 
Odlok o usmeritvi sredstev okraja za 

financiranje investicij v 1. 1964 — 23-10 
Odlok o uskladitvi predpisov skupšči- 

ne okraja, sprejetih na podlagi 15. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih — 
24-10 

Odlok o spremembi odloka p združe- 
vanju sredstev občin za skupno financi- 
ranje strokovnega šolstva in skupno fi- 
nanciranje investicij za gradnjo in re- 
konstrukcijo cest na območju okraja — 
27-12 

Odlok o najvišjih in najnižjih stop- 
njah občinske doklade od dohodkov sa- 
mostojnih poklicev in premoženja na ob- 
močju okraja — 39-22 . 

Odlok o zaključnem računu o izvrši- 
tvi proračuna okraja za 1. 1963 — 40-25 

Odlok o določitvi odškodnine za po- 
podno razlastitev kmetijskega in nerodo- 
vitnega zemljišča za 1. 1964 — 45-28 

Odlok o prenosu zadev v pristojnost 
svetov skupščine okraja — 47-29 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
družbenega investicijskega sklada okraja 
za 1. 1963 — 59-37 

Odlok o določitvi zneska, ki naj ga 
občine na območju mesta Ljubljane pri- 
spevajo k stroškom za vzdrževanje gasil- 
ske brigade Ljubljana — 63-43 

Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plačujejo skupščine občin v 
sklad zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev — 71-53 

Odlok o kritju v 1. 1963 nastalega pri- 
manjkljaja pri sredstvih sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proiz- 
vajalcev za osnovno in razširjeno zdrav- 
stveno zavarovanje — 72-53 

Odlok o določitvi višine premije, ki 
jo plačujejo kmetijski proizvajalci v 1. 
1964 za pokritje izdatkov osnovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja v občinah Jesenice, 
Kranj, Radovljica, Skofja Loka In Tržič 
v sklad osnovnega zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev — 73-53 

Odlok o spremembi odloka o razšir- 
jenem zavarovanju kmetijskih proizva- 
jalcev v občinah Jesenice Kranj, Radov- 
У1оа, Skofja Loka in Tržič — 74-55 

Odlok o prispevku iz proračuna ob- 
čin, ki se ptačuje v sklad osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 

proizvajalcev kot del stroškov za zdrav- 
stvene storitve kmetijskim proizvajalcem 
po 8. členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev v L 1964 
— 75-53 

Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plačujejo občine o sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja, kmetijskih proiz- 
vajalcev v občinah Črnomelj, Metalka, 
Novo mesto in Trebnje — 76-53 

Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu okraja za 1. 1964 — 91-58 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb okraja za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1965 — 103-65 

Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
uslužbencem in delavcem okrajnih držav- 
nih organov — 104-65 

Odlok o ukinitvi sklada za vzdrževa- 
nje evakuirancev iz Skopja — 105-65 

Odlok o organizaciji upravnih orga- 
nov in drugih služb skupščine okraja —- 
107-65 ^ 

Odlok o pogojih in načinu uporabe 
osebnih avtomobilov v družbeni lastnini 
za potrebe skupščine okraja in njenih 
organov — 108-65 

Odlok o spremembi odloka o razšir- 
jenem zavarovanju kmetijskih proizva- 
jalcev v občinah Jesenice, Kranj, Radov- 
ljica, Skofja Loka in Tržič'— 109-65 

Odlok o prispevku iz proračuna občin, 
ki se plačuje v sklad osnovnega zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proiz- 
vajalcev kot del stroškov za zdravstvene 
storitve kmetijskim proizvajalcem po 8. 
členu o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev v 1. 1965 — 110-65 

Odlok o določitvi vlSine premije, ki 
Jo plačujejo kmetijski proizvajalci v 1. 
1965 za pokritje izdatkov osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja v občinah Je- 
senice, Kranj, Radovljica^ Skofja Loka 
in Tržič v sklad osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev — 
111-65 

Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plačujejo občine v sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetijskih proiz- 
vajalcev v občinah Črnomelj, Metlika, 
Novo mesto in Trebnje — 112-65 

Odlok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev in o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plačujejo skupščine občin v 
sklad zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev — 113-65 

Statut okraja Ljubljane — 69-49 
Odlok o spremembi statuta okraja — 

106-65 
Resolucija o družbenem razvoju v 

okraju ljubljana za 1. 1964 — 35-14 
Popravek resolucije — 38-18 
Priporočilo skupščine okraja o stanju 

in razvoju klavnic ter preskrbe z me- 
som na območju okraja — 4-5 

Priporočilo skupščine okraja o stanju, 
nalogah in delu zdravstvenih centrov v 
okraju — 36-18 

Priporočilo skupščine okraja v zvezi 
s teaesnokulturnimi objekti — 37-18 

Priporočilo za razvoj urbanizacije v 
okraju — 97-62 

Odločba o prenosu usitanovitefljskih 
pravic do Gasilske brigade Ljubljana kot 
samostojnega zavoda na mestni svet Ljub- 
ljana — 25-10 

Odločba o prenehanju in likvidaciji 
Invalidskih delavnic ^Enotnost« Ljublja- 
na — 26-10 

Odločba o ustanovitvi urbanističnega 
zavoda »Projektivni atelje-« Ljubljana — 
46-28 

Odločba o prenosu ustanoviteljskih 
pravic do Zavoda za urbanizem kot sa- 
mostojnega zavoda na mestni svet Ljub- 
ljana — 48-29 

Odločba o dopolnitvi ustanovitvene 
dodočbe »Šolskega centra-« za vzgojo pi- 
samiških kadrov v Ljubljani — 66-45 

Odločba o preosnovanju učiteljišča v 
Ljubljani v gimnazijo s pedagoško smer- 
jo v Ljubljani — 67-45 

Sklep o Izvolitvi sodnika občinskega 
sodišča v Trbovljah — 1-1 

Sklep o imenovanju zastopnika skup- 
ščine okraja v upravni odbor sklada za 
socialne ustanove pri Republiškem se- 
kretariatu za socialno varstvo — 2-1 

Sklep o Imenovanju zastopnikov skup- 
ščine okraja v samoupravne organe šol- 
skih in vzgojnih zavodov ter šolskih do- 
mov — 3-2 

Sklep o Izvolitvi sodnikov porotnikov 
pri občinskem sodišču na Vrhniki za 
mandatno dobo 1964-65 — 6-8 

Sklep o razrešitvi sodnika občinskega 
sodišča v Grosupljem — 7-8 

Sklep o ustanovitvi posebne odbor- 
niške komisije, ki bo pregledala postavke 
proračuna okraja za 1. 1964 — 8-8 

Popravek sklepa 9 
Sklep o spremembi sklepa o ustano- 

vitvi gospodarske zbornice okraja Ljub- 
ljana — 9-8 

Popravek sklepa — 15-9 
Sklep o Izvolitvi zastopnikov skupšči- 

ne okraja v komisijo za predlaganje kan- 
didatov za občasne sodnike pri okrožnem 
gospodarskem sodišču v Ljubljani — 10-8 

Sklep o razrešitvi predsednika grad- 
benega odbora za novo gradnjo gradbene 
srednje šole in o imenovanju novega 
predsednika ter člana gradbenega odbora 
— 11-8 

Sklep o imenovanju članov sveta za- 
voda za zadružno gradnjo v Ljubljani — 
12-8 

Sklep o razrešitvi ravnatelja zavoda 
za gluho mladino v Ljubljani in o ime- 
novanju novega ravnatelja zavoda — 13-8 

Sklep o razrešitvi ravnatelja zavoda 
za slepo mladino v Ljubljani in o ime- 
novanju novega ravnatelja zavoda — 14-8 

Sklep o sprejemu garancije Slovenski 
filhai^noniji v Ljubljani za nakup stano- 
vanj — 28-12 

Sklep o sprejemu garancije skadu za 
gradnjo bolnišnic okraja Ljubljana za 
dograditev bolnišnice v Novem mestu — 
29-12 

Sklep o sprejemu garancije skladu 
za gradnjo bolnišnic okraja Ljubljana za 
dograditev bolnišnice v Trbovljah — 30-12 

Sklep o razrešitvi sodnika občinske- 
ga sodišča II. v Ljubljani in sodnika ob- 
činskega sodišča na Rakeku ter o izvo- 
litvi sodnika občinskega sodišča П. v 
Ljubljani — 31-12 

Sklep o Izvolitvi člana in tajnika ko- 
misije za izvolitve in imenovanja —- 

32-12 
Sklep o imenovanju zastopnikov v 

gradbeni odbor Vajenskega doma pri cen- 
tru strokovnih šol, v gradbeni odbor za- 
voda za gluho mladino in v upravni 
odbor zavoda Intenzivnih tečajev tujih 
jezikov v-Ljubljani — 33-12 

Sklep o razrešitvi načelnika oddelka 
za skupne službe uprave okrajne skup- 
ščine in o imenovanju novega načelnika 
— 34-12 

Sklep o razrešitvi podpredsednika 
okrajne skupščine — 41-25 

Sklep o razrešitvi sodnikov pri ob- 
činskem sodišču v Novem mestu in Skof- 
ji Loki ter o Izvolitvi sodnikov pri ob- 
činskem sodišču I. v Ljubljani, Skofji 
Loki, Trebnjem in Kočevju — 42-25 

Sklep o izvolitvi občasnih sodnikov 
pri okrožnem gospodarskem sodišču v 
Ljubljani — 43-25 

Sklep o razrešitvi članov komisije za 
oblikovanja in o imenovanju novih čla- 
nov komisije — 44-25 

Sklep o garanciji cestnemu skladu 
okraja za kritje primanjkljaja v finanč- 
nem načrtu 1964 za investicije pri gradnji 
cest — 49-29 

Sklep o garanciji skupščini občine Me- 
tlika za dograditev skupinskega vodovo- 
da — 50-29 

Sklep o garanciji Slovenske filharmo- 
nije za nakup stanovanj — 51-29 

Sklep o garanciji tajništvu za notra- 
nje zadeve za nakup stanovanj — 52-29 

Sklep o izvolitvi predsednika občin- 
skega sodišča na Jesenicah — 53-29 

Sklep o razrešitvi in Izvolitvi sodni- 
kov občinskih sodišč Ljubljana П., Cmo- 
medj^ Kranj in Rakek — 54-29 

Sklep o razrešitvi elektroenergetskega 
Inšpektorja — 55-29 

Sklep o razrešitvi gradbenega inšpek- 
torja — 56-29 

Sklep o razrešitvi inšpektorja za goz- 
darstvo — 57-29 

Sklep o razrešitvi tržnega Inšpektorja 
— 58-29 

Sklep o garanciji občinski skupščini 
Trebnje za gradnjo zdravstvenega doma 
v Trebnjem in zdravstvene postaje v 
Mirni — 60-37 

Sklep o razrešitvi predsednika občin- 
skega sodišča'v Trbovljah in sodnika ob- 
činskega sodišča v Kranju ter o izvolitvi 
predsednika občinskega sodišča v Trbov- 
ljah in sodnice občinskega sodišča v 
Črnomlju — 61-37 

Sklep o izvolitvi sodnice občinskega 
sodišča v Grosupljem — 62-40 

Sklep o imenovanju članov disciplin- 
skega sodišča pri skupščini okraja — 
63-40 

Sklep o imenovanju predstavnikov 
skupščine okraja v delavski svet zavoda 
za statistiko in proučevanje gospodarstva 
v Ljubljani — 64-41 

Sklep o odpravi odločbe o prenosu 
ustanoviteljskih 1 pravic do gasilske bri- 
gade Ljubljana na mestni svet — 62-43 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev 
za odbornika skupščine okraja v skupšči- 
ni občine Cerknica — 65-45 

Sklep o imenovanju predstavnika 
skupščine okraja v delavski svet zavoda 
za gojitev divjadi »Jelen-« Snežnik — 
68-45 

Sklep o imenovanju predsednika 
in 5 članov upravnega odbora okrajnega 
cestnega sklada — 70-52 

Sklep o imenovanju komisije za popis 
žrtev vojne 1941—1945 — 77-53 

Sklep o razrešitvi veterinarskega in- 
špektorja — 78-53 

Sklep o imenovanju elektroenerget- 
skega inšpektorja — 79-53 

Sklep o izvolitvi predsednika občin- 
skega sodišča v Radovljici — 80-55 

Sklep o izvolitvi sodnika občinskega 
sodišča v Črnomlju — 81-55 

Sklep o razrešitvi Člana komisije za 
narodno obrambo in o imenovanju no- 
vega člana komisije — 82-55 

Sklep o imenovanju komisije za ugo- 
tavljanje delovne dobe in posebne dobe 
na II. stopnji — 83-55 



Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
pri občinskem sodišču Ljubljana П. — 
в4-&5 

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 
pri občinskem, sodišču Ljubljana I. — 
85-55 

Sklep o izvolitvi podpredsednika 
okraj ne skupščine — 86-57 

Sklep o imenovanju predstavnikov 
Javnosti v posebni organ upravljanja pri,  
urbanističnem zavodu »Projektivni ate- 
lje« Ljubljana — 87-57 

Sklep o razrešitvi gradbenega odbora 
za gradnjo gradbene srednje šole v Ljub- 

' Ijani in o imenovanju novega gradbenega 
odbora za izgradnjo gradbenega šolskega 
centra v Ljubljani — 88-57 

Sklep o imenovanju gradbenega In- 
špektorja — 89-57 

Sklep o sistemizaciji delovnih mest 
pripravnikov pri okrožnih sodiščih in 
okrožnih tožilstvih v Ljubljani, Kranju 
In Novem mestu — 90-57 

Sklep o imenovanju predstavnikov 
javnosti v organe upravljanja v šolah in 
drugih vzgojnih in Izobraževalnih zavo- 
dih in šolskih domovih, katerih ustano- 
viteCj je okrajna skupščina — 92-58 

Sklep o izvolitvi sodnika občinskega 
•odišča v Grosupljem — 93-60 

Sklep o imenovanju predstavnika Jav- 
nosti v organ upravljanja zavoda central- 
na šolska poliklinika v Ljubljani — 94-61 

Sklep o imenovanju predstavnika jav- 
nosti v svet zavoda centralni ginekološki 
dispanzer v Ljubljani — 95-61 

Sklep o imenovanju predstavnikov 
javnosti v organ zavoda Mladinsko kli- 
matsko zdravilišče Siljevica — Kraljeviča 

;-61 
Sklep o izvolitvi sodnika občinskega 

sodišča v Kranju — 98-62 
Sklep o razrešitvi podpredsednika 

okrajne skupščine — 99-63 
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov 

pri okrožnem sodiSču Ljubljana — 100-63 
Sklep o imenovanju predstavnika jav- 

nosti v organ upravljanja vajenskega 
doma Ljubljana — 101-63 

Sklep o imenovanju predstavnika jav- 
nosti v samoupravni organ doma šole 
za zdravstvene delavce ginekološko po- 
rodniške smeri v Ljubljani — 102-63 

Vabila na seje skupščine okraja (10. 
do 22. seje) — 4, 9, 21f 25, 32, 37, 52, 
55, 57, 59, 61 62 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

CERKNICA 

Razpisi delovnih — 1, 7, 8, 13, 
17, 24, 32, 36, 52. 

MESTNI SVET LJUBLJANA 

Popravek odloka o dobavi In uporabi 
plina iz Mestne plinarne v Ljubljani — 
1-7 

Odlok o kontroli cen tarif za prevoz 
potnikov v javnem cestnem prometu na 
območju mesta Ljubljane — 2-3 

Odlok o združevanju sredstev ljub- 
ljanskih občin za financiranje mestnega 
finančnega načrta — 4-16 

Odlok o načinu izplačila odškodnine 
za nacionalizirana gradbena zemljišča, 
zgradbe ter delež zgradb na območju 
ljubljanskih občin — 5-20 

Odlok o notranji delitvi stanarin ter 
o uporabi In gospodarjenju s sredstvi 
stanovanjskih hiš — 6-24 

Odlok o družbeni kontroli cen obrtnih 
storitev in izdelkov — 7-24 

Odlok o občinsikj. dokladi na dohodke 
od kmetijstva v občinah na območju me- 
sta Ljubljana — 8-2S 

Odlok o načinu prodaje svežega mesa 
na drobno v mesnicah na območju mesta 
— 9-34 

Odlok o določitvi komunalnih gospo- 
darskih organizacij na območju mesta — 
10-34 

Odlok o družbeni kontroli cen izdel- 
kov in storitev komunalnih gospodarskih 
organizacij na območju mesta — 11-34 

Odlok o delu proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka, ki se odstopa 
komunalnim gospodarskim organizacijam 
na območju mesta — 12-34 

.Popravek odloka — 25r48 
Odlok o prispevku v družbene inve- 

sticijske sklade, ki se odstopa komunal- 
nim gospodarskim organizacijam — 13-34 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komunalnih 
gospodarskih organizacij na območju me- 
sta — 14-34 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
prispevka iz dohodka komunalnih gospo- 
darskih organizacij na območju mesta 
— 15-34 

Odlok o določitvi števila odbornikov, 
ki jih izvolijo v mestni svet skupščine 
Ijudljanskih občin — 16-S7 

Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
uslužbencev mestnega sveta — 17-37 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
odbornikov mestnega sveta — 1S-41 
^ Odlok o skladu rizika pri trgovanju 

s kmetijskimi in živilskimi pridelki — 
19-41 

Odlok o postopku za sprejemanje ur- 
banističnih planov in projektov — 20-41 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
Obresti od poslovnega sklada komunalnih 
gospodarskih organizacij živilske strdke 
— 21-41 

Odlok o obračunavanju In plačevanju 
prispevka iz dohodka komunalnih gospo- 
darskih organizacij živilske stroke — 22-41 

Odlok o načinu plačevanja proračun- 
skega prispevka iz osebnega dohodka za 
komunalne gospodarske organizacije ži- 
vilske stroke — 23-41 

Odlok o prispevku v družbene inve- 
sticijske sklade, ki se odstopa komunal- 
nim gospodarskim organizacijam živilske 
stroke — 24-41 

Odlok o imenovanju parka v Ljub- 
ljani po glasbeniku Arturju Tosoaniniju 
— 26-57 

Odlok o dopolnitvah odloka o dohod- 
nini v stalnem znesku — 27-57 

Odlok 6 spremembi odloka o uvedbi 
občinske doklade na dohodke od samo- - 
stojnih poklicev in drugega premoženja 
— 28-57 

zimske službe v Odlok o ureditvi 
Ljubljani — 29-60 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obračunavanju in plačevanj u 
obresti od poslovnega sklada komuniailnih 
gospodarskih organizacij živilske stroke 
— 30-61 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o načinu plačevanja proračunske- 
ga prispevka iz osebnega dohodka za ko- 
munalne gospodarske organizacije živil- 
ske stroke — 31-61 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obračunavanju in plačevanju 
prispevka iz dohodka komunalnih gospo- 
darskih organizacij živilske stroke — 32-63 

Odlok o spremembah in "dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi mestnega sklada za 
komunalno izgradnjo v Ljubljani — 33-63 

Statut mesta Ljubljane — —38 
Poslovnik o sprejemanju statuta me- 

sta ljubljane — 3-8 
Pravila mestnega sklada za zavarova- 

nj e pred rizikom v trgovini s kmetijskimi 
in živilskimi pridelki — 34-G4 

Osnutek odloka o ureditvi cestnega 
prometa v Ljubljani 59 

Osnutek odloka o ureditvi zimske 
službe v Ljubljani - —59 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za čas od 1. 1. 
do 31. 3. 1964 — 72-8 

Odlok o najemu kratkoročnega poso- 
jila r- 73-8 

Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
uslužbencem in delavcem občinskih or- 
ganov, organizacij in zavodov — 74-8 

Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku Iz osebnega dohodka delavcev 
in uslužbencev — 75-8 

Odlok o družbeni kontrodl cen v pro- 
metu na drobno in obrtnih storitev — 
76-8 

Odlok o določitvi višine dnevnic za 
službena potovanja, nadomestila za loče- 
no življenje in kilometrini za uslužbenec 
organov občinske skupščine — 89-10 

Odlok o ustanovitvi občinskega cest- 
nega sklada — 186-16 

Odlok o ustanovitvi, pravicah in dolž- 
nostih arbitražnega sveta uprave občin- 
ske skupščine — 187-16 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
V zbor delovnih skupnosti — 212-19 

Odlok o proračunu občine za L 1964 
— 323-32 

Odlok o pobiranju občinskega promet- 
nega davka — 324-32 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 325-32 

Odlok o minimalnem obratovalnem 
času gostinjsklh podjetij In gostišč — 
327-32 

Odlok o tem, kateri predpisi občin- 
skega Ijudsfeega odbora so prenehali ve- 
ljati — 329-33 

Odlok o ustanovitvi občinskega skla- 
da za borce NOB —- 330-33 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna občine za 1. 1963 
— 346-36 

Odlok o gradbenih delih, za katera nJ 
potrebno tfovoljenje za graditev in o 
gradbenih delih, za katera se dovoljenje 
za graditev izda po skrajšanem postop- 
ku 347-36 

Odlok o določitvi tarife vodarlne, pri- 
stojbine in samoprispevka za vodovode, 
vodnjake In kanalizacijo^ s katerimi 
upravlja gospodarska organizacija vodna 
skupnost — 348-36 

Odlok o občinski dokladi na dohodke 
od kmetijstva, obrti, samostojnih pokli- 
cev in premoženja za 1. 1964 — 349-38 

Odlok o ustanovitvi sklada za preživ- 
ninsko varstvo kmetov — 388-44 

Odlok o prenosu zadev v pristojnost 
svetov občinske skupščine — 423-50 

Odlok o določitvi delovnega časa 
upravnih organov občinske skupščine in 
časa, v katerem se sprejemajo stranke 
— 424-50 

Odlok o dohodnini v stalnem znesku 
Za leto 19G4 — 478-58 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine za 1. 1954 — 
479-58 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za čas od 1. 1. 
do 31. 3. 1935 — 522-63 

Odlok o najemu kratkoročnega poso- 
jila — 523-63 

Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
uslužbencem in delavcem občinskih dr- 
žavnih organov — 524-63 

Sklep o urbanističnih vplivnih območ- 
jih in o. rokih za izdelavo urbanističnih 
projektov — 326-32 

Odredba o obveznem izkoreninjeniu 
tuberkuloze govedi — 469-57 

Odločba o ustanovitvi zavoda za iz- 
iti oro in kataster zemljišč — 90_10 

glh kolegij sikih organov občinske skup- 
ščine — 23-3 

Odlok o obvezni vgraditvi hišne tele- 
fonske In antenske napeljave — 100-11 

Odlok o vpeljavi posebnega krajev- 
nega prispevka za vasi Semič, Vavpča 
vas, Trata, Mladica, Sela, Kašča, Coklov- 
ca, Vrtača, Podreber, Oskoršnica, Ko* 
pri Semiču, Gaber, Lipovce, Pugled In 
Brezje pri Vinjem vrhu — 111-12 

Odlok v postavitvi spomenika narod- 
nemu heroju Francu Rozmanu-Stanetu V 
Črnomlju — 116-13 

Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi sklada za socializacijo kmetij s itva 
in gozdarstva — 117-13 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 131-15 

Odlok o vpeljavi posebnega krajevne- 
ga priskevka za vasi Strekljevec, Brezo- 
va reber. Gradnik, Kal, Moline, Osojnlk, 
Praproče, Omota in Sodji vrh — 222-20 

Odlok o vpeljavi posebnega krajevne- 
ga prispevka za vas Tribuče — 223-20 

Odlok o vepljavi posebnega krajevne- 
ga prispevka za vas Čudno selo — 233-22 

Odlok o vpeljavi posebnega krajevne- 
ga prispevka za vasi Vlnicaj Ogulin, Dre- 
novec, Golek, Podkflanec, Sečje s do. 
Hrast, Perudlna, Učakovci, Vukovd in 
Kovač jI grad — 234-22 

Odlok o komunalni ureditvi in zu- 
nanjem videzu naselij — 274-26 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 283-27 

Sklep o določitvi vplivnih območij 
in o rokih za Izdelavo urbanističnih 
projektov — 118-13 

DOMŽfiLS 

Odlok o začasnem financiran/iu ob- 
činskih potreb v L tromesečju 1964 — 
22-3 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o povračilu potnih in drugih stro- 
škov odbornikom, članom svetov in dm- 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb za čas od 1. 1. do 
31. 3. 1964 — 13-2 

Odlok o spremembi proračuna občine 
za 1. 1963 — 46-3 

Odlok o preživninskem varstvu kme- 
tov -vil 2-12 

Odlok o finančnem programu za grad- 
njo ljubljanske bolnišnice in gradnje 
zdravstvenega doma Domžale — 188-16 

Odlok o ustanovitvi občinskega gasil- 
skega sklada za financiranje gasilskega 
in požarnega varstva — 233-21 

Odlok o proračunu občine za L 1964 
— 292-28 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o ustanovitvi sklada za socialno 
varstvo — 293-28 

Odlok o oprostitvi gospodarskih or- 
ganizacij plačevanja dela proračunskega" 
prispevka iz osebnega dohodka delavcev, 
ki pripada občini — 294-28 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi najnižje najemnine za 
poslovne prostore in dela najemnine za 
poslovne prostore v poslovnih stavbah in 
za poslovne prostore v stanovanjskih stav- 
bah, ki se plačuje v občinski sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš — 295-28 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna za 1. 1963 — 315-31 

Odlok o gradbenih delih, za katera 
ni potrebno dovoljenje za graditev — 
316-31 

Odlok o občinski dokladi na dohodke 
od kmetijstva, obrti, samostojnih po- 
klicev in drugega premoženja za 1. 1964 
— 331-33 

Odredba o obveznem zaščitnem cep- 
ljenju psov proti pasji steklini — 235-23 ' 

Odločba o ustanovitvi posebne osnov- 
ne šole Homec — 317-31 

ОЕШРШ 
Odlok o občinskem prometnem dav- 

ku — 128-14 
Odlok o dopolnilnem proračunskem • 

prispevku iz osebnega dohodka delavcev 
za 1. 1934 — 129-14 

Odlok o usmeritvi sredstev občine za 
financiranje investicij v 1. 1964 — 130-14 

Odlok o začasnem financiranju pro- v 
računskih potreb občine za čas od l. t 
do 31. 3. 1964 — 132-15 



Odlok o občinskih taksah — 134-15 
Odlok o vižini davka v stalnem zne- 

•ku na dohodke za 1. 196* — 135-15 
Odlok o uvedbi občinske doklade od 

lamo stoj ni h poklicev in premoženj za 
h 1964 — 136-15 

Odlok o družbeni kontroli cen v pro- 
metu na drobno — 137-15 

Odlok o prenosu sredstev družbenega 
Investicijskega sklada na Komunalno 
banko Ljubljana — 138-15 

Odlok o določitvi količin vina in žga- 
nja ki jih smejo proizvajalci porabiti 
dccna v proizvajalni dobi 1963-64 brez 
plačila prometnega davka — 139-15 

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi 
cest IV. reda — 140-15 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 268-25 

Odlok o spremembi plana proračun- 
skih izdatkov za 1. 1963 — 195-17 

Odlok o rebalansu proračuna občine 
za 1. 1963 — 196-17 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 234-21 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 268-25 

Odlok o potrditvi zald j učnega računa 
o IzvrSitvi proračuna občine za 1. 1963 — 
296-28 

Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od kmetijstva — 297-28 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti občinske skup- 
Sčine — 350-36 

Odlok o spremembi ekonomskih ukre- 
pov za izpolnitev družbenega plana ob- 
čine^ za 1. 1964 — 441-52 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
— 442-52 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o voznih olajšavah na prevoznih 
aredsbvih, za katere se daje regres iz 
občinskega proračuna — 443-52 

Odlok o prenosu določenih zadev iz 
pristojnosti skupščine na njene svete — 
460-56 

Odlok o redu ni miru na območju 
občine — 461-56 

Odlok o rebalansu proračuna za 1. 
1964 — 470-57 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o urejanju mestnega zemljišča — 
471-57 

Odlok o obvezni vgraditvi hišne tele- 
fonske in antenske napeljave — 472-57 

Odlok o povračilu potnih In drugih 
»troškov odbornikom in članom kolegij- 
skih organov občinske skupščine — 473-57 

Odlok o minimalnem poslovnem času 
gostinskih podjetij, gostišč in zasebnih 
gostiln — 480-58 

Odlok o spremembi odloka o povra- 
čilu potnih In drugih stroškov odborni- 
kom In članom kolegijskih organov ob- 
činske skupščine — 496-61 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb za čas od 1. 1. do 
*1. 3. 1965 — 539-65 

Odlok o najemu kratkoročnega poso- 
jila — 540-65 

Odlok o komunalni ureditvi in zuna- 
njem Izgledu naselij v občini — 541-6S 

Statut občine — 357-39 
Popravek statuta — 40345 
Ekonomski ukrepi za izpolnitev druž- 

benega plana občine za 1. 1964 — 224-20 
Skleo o dodelitvi novoletne nagrade 

uslužbencem in delavcem občinskih dr- 
^vnih organov, zavodov in organizacij 
— 133-15 

Odločba o ustanovitvi zavoda za prav- 
no pomoč Grosuplje — 525-63 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
та odbornika zbora delovnih skupnosti 
občinske skupščine — 399-44 

HRASTNIK 
Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 

uslužbencem in delavcem državnih orga- 
nov. zavodov in organizacij — 14-3 

Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka za i. 1964 
— 15-2 

Odlok o tem, kateri predpisi občin- 
skega ijudslkega ođbora eo prenehali va- 
ljati — 25-3 

Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi občinskega gasilskega sklada za fi- 
nanciranje gasilstva in požarnega varstva 
— 26-3 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 27-3 

Odlok o višini pristojbin, ki se pla- 
čujejo za cestna motorna vozila gospo- 
darskih organizacij komunalne dejavno- 
sti — 36-4 

Odlok o določitvi organa občinske 
skupščine, ki opravlja službo družbene 
kontrole cen — 37-4 

Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka za 1. 1964 
— 78-9 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 119-13 

Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno — 120-13 

Odlok o podaljšanju odloka o uvedbi 
občinske doklade od obrti, samostojnih 
poklicev in premoženja za L 1964 — 
121-13 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna za 1. 1963 — 225-20 

Odlok o podaljšanju veljavnoeti od- 
loka o dohodnini v stalnem znesku za h 
1964 — 235-21 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 284-27 

Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od kmetijstva za 1. 1964 — 285-27 

Odlok o občinskih taksah — 286-27 

KOČEVJE 

Odlok, o "financiranju proračunskih 
potreb za čas od 1. 1. do 31. 3. 1964 — 
28-3 

Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
uslužbencem in delavcem Občinskih dr- 
žavnih organov, zavodov in organizacij 
— 29-3 

Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka delavcev 
— 30-3 

Odlok o določitvi stopnje prispevka 
iz dohodka za gostinsko gospodarsko or- 
ganizacijo hotel »Pugled-* Kočevje in 
ljudsko restavracijo Kočevje — 31-3 

O^lok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o najvišji tarifi za dimnikarske 
storitve — 32-3 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 141-35 

Odlok o občinski do kladi na dohodke 
od kmetijstva za 1. 1964 — 142-35 

Odlok o določitvi vrednostnih razre- 
dov za zasebne gozdove na območju k. 
o. Draga in Trava — 189-16 

Odlok o kategorizaciji šol — 190-16 
Odlok o gradbenih delih, za katera 

ni potrebno dovoljenje za graditev — 
236-21 

Odlok o povračilu stroškov za služ- 
bena potovanja In nadomestilo osebnega 
dohodka odbornikom članom svetov in 
komisij občinske skupščine — 237-21 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o določitvi višine dnevnic za služ- 
bena potovanja, nadomestilo za ločeno 
življenje in kilometrino za uslužbence or- 
ganov občinske skupščine — 238-21 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 236-22 

Odlok o razveljavitvi odloka o pri- 
znavalninah — 269-25 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o Izvršitvi proračuna občine za L 1963 
— 281-26 

Odlok o občinski dokfladi od samo- 
stojnih poklicev in premoženj za 1. 1964 
— 282-26 

Odlok o občinskih taksah — 306-3« 

Odlok o višini pristojbin, ki se pla- 
čajo za cestna motoma vozila komunal- 
nim gospodarskim organizacijam — 306-30 

Ekonomski ukrepi za izpolnitev druž- 
benega plana občine za 1. 1964 — 143-35 

ШШ 

Odlok o vskladitvi predpisov, ki jih 
Je izdal bivši občinski ljudski odbor — 
203-18 

Odlok o obveznem fluorografiranju 
prebivalstva — 204-18 

Odlok o občinski dokladi na dohodke 
Iz kmetijstva, obrti, samostojnih pokll- 
oev in premoženja za 1. 1964 — 213-19 \ Odlok o višini dohodnine v stalnem 
znesku za 1. 1964 — 214-19 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna za 1. 1963 — 307-30 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 308-30 

Odlok o prenosu pristojnosti skupšči- 
ne na svete — 358-40 

Odlok o ustanovitvi občinskega ga- 
silskega sklada za financiranje gasilstva 
in požarnega varstva — 362-41 

Odlok o soremembi in doDolnitvi od- 
loka o ustanovitvi sklada za gradnjo ko- 
munalnih naprav — 425-50 

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi 
kanalizacijske pristojbine sklada za grad- 
njo komunalnih naprav — 426-50 

Odlok o družbeni kontroli cen v pro- 
metu na drobno ter obrtnih storitev in 
izdelkov — 427-50 

Odlok o načinu prodaje svežega mesa 
na drobno v mesnicah — 428-50 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
— 462-56 

Odlok o ustanovitvi sklada za štipen- 
dije — 463-56 

Odlok o spremembi odloka o dode- 
ljevanju socialnih podpor — 464-56 

Odlok o spremembi proračuna občine 
za 1.4964 — 489-60 

Odlok o odpravi družbenega investi- 
cijskega sklada in o uporabi sredstev 
za gospodarske investicije občine — 
497-61 

Odlok o preimenovanju občinskega 
sklada .za borce in razširitev njegove 
dejavnosti — 498-61 

Odlok o določitvi službenih opravkov 
organov skupščine, pri katerih se lahko 
uporabljajo osebni avtomobili in o po- 
gojih in višini povračila za uporabo oseb- 
nih avtomobilov uslužbencev za uradne 
vožnje — 499-61 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za čas od 1. 1. 
do 31. 3. 1965 — 512-64 

Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 
delovnim ljudem upravnih organov in 
zavodov občinske skupščine — 513-64 

Odredba o določitvi višine pavšalne 
skočnlne za 1. 1965 — 506-62 

UUBUMA-BEŽIGRAD 

Odlok o spremembah odloka o usta- 
novitvi cestnega sklada — 16-2 

Odlok o spremembi proračuna občine 
za 1. 1963 — 47-5 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za I. tromesečje 
1964 — 48-5 

Odlok o imenovanju ulic in trgov — 
226-20 

Odlok o oprostitvi gospodarskih or- 
ganizacij plačevanja dela proračunskega 
prispevka iz osebnega dohoclka delavcev, 
ki pripada občini — 239-21 

Odlok o spremembi odloka o pavšal- 
nem plačilu umetnega osemenjevanja — 
240-21 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 300-29 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 301-29 

Odlok o spremembi odloka o višini 
dnevnic za uradna potovanja, nadome- 

stila za ločeno življenje in povračUe 
stroškov za prevožene kilometre za po- 
tovanje z lastnim osebnim avtomobilom 
*a uslužbence uprave skupščine, njenih 
zavodov in organizacij — 302-29' 

Odlok o odpravi družbenega investi- 
cijskega sklada — 386-43 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
Občine za 1. 1964 — 444-52 

Odlok o pobiranju občinskega pro- 
metnega davka — 445-52 

Popravek tarife občinskega promet- 
nega davka — 482-58 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
V občinsko skupščino — 481-58 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine za L 1964 — 
490-60 

Odlok o temeljni organizaciji uprave 
občinske skupščine — 500-61 

Odlok o prenosu zadev v pristojnost 
svetov občinske skupščine — 501-61 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o pobiranju občinskega prometnega 
davka — 507-62 

Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu občine za 1. 1964 — 526-63 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika občinskega zbora — 614-64 

иивиМА-ШГТЕП 

Odlok o upravljanju, urejanju in var- 
stvu javnega zelenja — 91-10 

. Odlok o podaljšanju veljavnosti od- 
loka o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku Iz osebnega dohodka delavcev 
in uslužbencev za 1. 1963 — 101-11 

Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi občinskega zdravstvenega investi- 
cijskega sklada — 113-12 

Odlok o priznavalninah in družbeni 
pomoči borcem in družinam borcev NOB 
— 114-12 

Odlok o splošnih pogojih pri izvaja- 
nju prekopov — 144-15 

Odlok o napisih (firmah) delovnih or- 
ganizacij, svetlobnih reklam ter razsvet- 
litvi Izložb in poslovnih prostorov — 
197-17 

Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 
obrtništva — 275-26 

Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 
gostinstva — 276-26 

Odlok o določitvi obrestne mere, po 
kateri plačujejo obresti od poslovnega 
sklada gospodarske organizacije storitve- 
nih obrti — 277-26 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 298-28 

Odlok o prenosu zadev Iz pristojnosti 
skupščine v pristojnosti ustreznih svetov 
— 299-28 

Odlok o oprostitvi učnih delavnic za- 
voda za gluho mladino v Ljubljani pla- 
čevanja dela proračunskega prispevka 1* 
osebnega dohodka delavcev ki pripada 
občini — 318-31 

Odlok o temeljni organizaciji uprave 
občinske skupščine — 336-35 

Odlok o določitvi okolišev osnovnUi 
šol — 351-36 

Odlok o pobiranju občinskega pro- 
metnega davka — 359-40 

Popravek odloka — 363-41 
Popravek tarife — 390-44 
Odlok o ustanovitvi občinskega sklada 

za varstvo borcev NOB — 389-44^ 
Odlok o družbeni materialni pomoči 

— 408-46 
Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 

loka o pobiranju občinskega prometnega 
davka — 454-55 

Odlok • prenehanju veljavnosti od- 
loka o določitvi plačevanja prispevka la 
dohodka gospodarskih organizacij storit- 
vene obrti in gostinskih gospodarskih or- 
ganizacij — 465-56 

Odlok o gospodarjenju s stanovanj- 
skim in poslovnim fondom v družbeni 
Lastnini — 466-56 



Odlok o pooblastitvi zavoda za stano- 
vanjsko gospodarstvo in poslovne pro- 
store, da opravlja določene posle iz pri- 
stojnosti občinske skupščine — 467-56 

Odlok o oprostitvi občinske enote Ča- 
sopisov založniškega podjetja ►►Ljudska 
pravica-«, Ljubljanski dnevnik dela pro- 
računskega prispevka iz osebnega dohod- 
ka delavcev — 483-58 

Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu občine za 1. 1964 — 491-60 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
— 502-61 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o prenosu zadev iz pristojnosti skup- 
ščine v pristojnost ustreznih svetov — 
508-6?. 

Odlok o potrditvi sklepov o ustano- 
vitvi krajevnih skupnosti in o določitvi 
njihovih območij — 509-62 

Odlok o spremembi odloka o čiščenju 
enega s cestnih površin in ostalih javnih 
površin — 527-63 

Odlok o sestavi svetov občinske skup- 
ftčine — 528-63 

Odlok o ustanovitvi javnega pravo- 
branilstva — 529-63 

Statut občine — 328-33 
Sklep o določitvi vplivnega območja 

in o rokih za izdelavo urabnističnega na- 
črta — 198-17 

Odločba o določitvi občinskega zdrav- 
stvenega centra — 38-4 

Odločba o spremembi odločbe o usta- 
novitvi osnovne šole Stari Vodma-t — 
102-11 

Odločba ustavnega sodišča SRS o od- 
pravi določil odloka občine — 410-46 

Popravek odločbe ustavnega sodišča 
SRS — 422-48 

Odločba o ustanovitvi zavoda za sta- 
novanjsko gospodarstvo in poslovne pro- 
store — 468-56 

i UUBLJIMI-MCSTE-F0UE 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za čas od 1. 1. 
dO 31. 3. 1964 — 79 

Odlok o ustanovitvi »klada za borce 
NOB — 92-10 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 115-12 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
▼ občinski zbor — 145-15 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
T zbor dedovnih skupnosti — 146-15 

Odlok o temeljni organizaciji uprave 
občinske skupščine — 227-20 

Odlok o ustanovitvi sklada za finan- 
ciranje kulturne in telesnokultume dejav- 
nosti — 241-21 

Odlok o preživninskem varstvu kme- 
tov — 242-21 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 303-29 

Odlok o prenosu zadev iz pristojnosti 
Občinske skupščine v pristojnost ustreznih 
svetov — 232-33 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti — 364-41 

Odlok o gradbenih delih, za katera 
Ш potrebno dovoljenje za graditev — 
365-41 

Popravek odredbe — 412-47 
Odlok o občinskem prometnem d^vku 

— 368-42 
Odlok o spremembi odloka o prora- 

čunu občine za 1. 1964 — 492-60 
Odlok o začasnem financiranju pro- 

računskih potreb občine — 530-63 
Odlok o soremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem davku v 
Občini — 531-63 

Statut občine — 411-47 
Sprememba statuta občine — 515-64 
Pravila sklada za borce NOB — 93-10 
Pordečilo o izidu nadomestnih volitev 

ra odbornika zbora delovnih skupnosti 
304-29 

Poročilo o Izidu nadomestnih volitev 
za odbornika občinskega zbora — 337-35 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika zbora delovnih skupnosti 
— 448-53 

UUBUIIM-ŠIŠKA 

Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 
trgovine, obrti, gostinstva in turizma — 
39-4 

Odlok o določitvi odstotka amorti- 
zacije, ki ga vlagajo zdravstveni zavodi 
v zdravstveni investicijski sklad — 215-19 

Odlok o ukinitvi sklada za komunalne 
investicije — 216-19 

Odlok o ustanovitvi sklada za komu- 
nalno urejanje zemljišč — 217-19 

Odlok o odstopitvi dela proračunske- 
ga prispevka iz osebnega dohodka delav- 
cev, določenim gospodarskih organizaci- 
jam, ki pripada občini — 218-19 

Odlok o določanju sredstev, ki pri- 
padajo vzgojno-varstvenim službam za 
dejavnost vzgojnega značaja — 219-19 

Odlok o določanju sredstev, ki pripa- 
dajo šolam za njihovo osnovnd dejav- 
nost — 220-19 

Odlok o gradbenih delih, za katera 
ni potrebno dovoljenje za graditev in o 
gradbenih delih, za katera se dovoljenja 
za graditev izda po skrajšanem postopku 
— 259-23 

Odlok o prenosu pristojnosti občinske 
skupščine na njene svete — 278-26 

Odlok o temeljni organizaciji uprave 
občinske skupščine — 279-26 

Odlok o delovnem času upravnih or- 
ganov občinske skupščine — 280-26 

Odlok o urejanju in oddajanju mest- 
nega zemljišča — 334-34 

Odlok o prispevku za komunalne na- 
prave izven gradbenih okolišev — 335-34 

Odlok o količinah vina in žganja, ki 
jih smejo zasebni proizvajalci porabiti 
doma v proizvajalni dobi' 1964-65 brez 
plačila prometnega davka — 338-35 

Odlok o uvedbi krajevnega samopri- 
spevka v naselju Vodice — 339-35 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
V občinski zbor — 391-44 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna občine za 1. 1963 — 392-44 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 393-44 

Odlok o pobiranju občinskega promet- 
nega davka — 394-44 

Popravek odloka — 404-45 
Odlok o razveljavitvi odloka o delov- 

nem času upravnih organov občinske 
skupščine — 395-44 

Odlok o obveznih priključkih novih 
zgradb na mestno toplovodno omrežje — 
396-44 

Odlok o obvezni notranji instalaciji 
radijskih in televizijskih anten v novih 
stavbah — 397-44 

Odlok o spremembi odloka o dopol- 
nilnem proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka za 1. 1964 — 446-52 

Odlok o spremembah odloka o raz- 
pisu nadomestnih volitev v občinski zbor 
— 449-53 

Odlok o svetih občinske skupščine — 
455-55 

Odlok o spremembi odloka o pode- 
ljevanju socialnih in dijaških podpor — 
456-55 

Odlok o spremembah odloka o prizna- 
valninah — 457-55 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
odbornika v občinski zbor — 458-55 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o pobiranju občinskega promet- 
nega davka — 474-57 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o postopku pri prodaji stanovanj- 
skih hiš iz SLP — 485-58 

Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu občine za 1. 1064 — 493-50 

Odlok o ukinitvi občinskih skladov 
za pospeševanje telesne vzgoje, za po- 

speševanje zdravstvene dejavnosti, za po- 
trebe družbenega standarda in za var- 
stvo otroka — 494-60 

Odlok o določitvi višine dnevnic za 
službena potovanja, nadomestila za lo- 
čeno življenje in kilometrino za usluž- 
bence uprave in njenih ustanov — 516-64 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o voznih olajšavah na avtobusih 
za učence, dijake in študente v času 
rednega šolanja — 542-65 

Odredba o obveznem zaSčitnem cep- 
ljenju psov proti pasji steklini — 40-4 

Odredba o obveznem zaščitnem cep- 
ljenju prašičev' proti svinjski in kokoši 
proti kokošji kugi — 41-4 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika občinskega zbora — 484-58 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika občinskega zbora — 503-61 

LJUBUM]l-YIC-RU3HIK 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
— 33-3 

Odlok o imenovanju in preimenovanju 
ulic — 94-10 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
V občinski zbor — 191-16 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti — 192-16 

Odlok o načelih in merilih za dolo- 
čanje sredstev, ki pripadajo šolam ter 
drugim vzgojnim in izobraževalnim zavo- 
dom za njihovo osnovno dejavnost — 
199-17 

Odlok o gradbenih delih, za katera 
ni potrebno dovoljenje za graditev — 
228-20 

Odlok o urejanju in oddajanju mest- 
nega zemljišča — 260-23 

Odlok o ustanovitvi sklada za pre- 
živninsko varstvo kmetov — 261-23 

Odlok o preživninskem varstvu kme- 
tov — 262-23 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna občine za 1. 1963 
— 340-35 

Odlok o oprostitvi plačevanja učnih 
delavnic za^gluho mladino dela prora- 
čunskega prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev — 341-35 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 354-37 

Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 
obrti, trgovine, gostinstva in turizma — 
405-45- 

Odlok o prenosu zaaev iz pristojnostj 
občinske skupščine na njene svete — 
409-46 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o urejanju in oddajanju mestnega 
zemljišča — 436-51 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
— 459-55 

Odlok o spremembah in dopolnitvan 
odloka o proračunu občine za 1. 1964 — 
475-57 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
— 504-51 

Odlok o komunalnem skladu občine 
— 532-63 

Odlok o določitvi zadev, ki jih uprav- 
lja zavod za stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo Vič iz pristojnosti občinske 
skupščine in njenih organov —- 534-63 

Odlok o začasnem financiranju občin- 
skih potreb v I. tromesečju 1965 — 517-64 

Sklep o sprejemu odloka o določitvi 
delovnega časa upravnih organov občin- 
ske skupščine — 437-51 

Sklep o določitvi vplivnih območij 
in orokih za izdelavo urbanističnih na- 
črtov — 450-53 

Odločba o ustanovitvi zavoda za so- 
cialno delo — 263 23 

Oclkv'-ba o uu /i t vi zavoda za sta- 
novanj-ko in komunalno gospodarstvo 
Vič — 533-63 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika zbora delovnih skupnosti 
— 510-62 ^ 

_л 

LOGATEC 
|( 

Popravek odloka o tarifi za potrošnjo 
pitne vode in o pristojbinah za hišne pri- 
ključke — 42-4 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o oprostitvi plačevanja dela prora- 
čunskega prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev, ki pripada Občini — gostinsko 
turistično podjetje Logatec za 1. 1963 — 
61-7 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 77-8 

Popravek odloka — 122-13 
Odlok o podaljšanju veljavnosti odlo- i 

ka o dohodnini v stalnem znesku — 80-9 
Odlok o dopolnilnem proračunskem 

prispevku iz osebnega dohodka za L 1964 
— 81-9 

Odlok o spremembi odloka o ustano- 
vitvi sklada za pospeševanje kmetijstva 
— 82-9 

Odlok o določitvi količin žganja, ki 
ga smejo proizvajalci porabiti doma brez 
plačila prometnega davka — 83-9 

Odlok o posebnih obveznostih nosil- 
cev stanovanjske pravice, ki uporabljajo 
več prostorov, kot je potrebno, da bi se 
štelo,- da je stanovanje smotrno izkori- 
ščeno — 84-9 

Odlok o urejanju mestnega zemiljišča 
— 85-9 

Odlok o gradbenih delih, za katera 
ni potrebno dovoljenje za graditev — 
86-9 

Odlok o določitvi meja vodnih zem- 
ljišč — 193-16 

Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od kmetijstva in od dohodkov 
od obrti, samostojnih poklioev In pre- 
moženja za 1. 1964 — 229-20 

Ođlck o proračunu za t. 1964 — 310-30 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem davku — 
311-30 

Odlok o družbeni kontroli cen v pro- 
metu na drobno — 312-30 

Odlok o sestavi svetov občinske skup- 
ščine — 342-35 

Odlok o določitvi najnižje najemnine 
za poslovne stavbe in prostore ter njeni 
uporabi — 343-35 

Odlok o temeljni organizaciji uprave 
občinske skupščine — 344-35 

Odlok o zaključnem računu o izvr- 
šitvi proračuna občine za 1. 1963 — 352-36 

Odlok o najnižji tarifi za dimnikarske 
storitve — 355-37 

Odlok o minimalnem poslovnem času 
gostinskih podjetij in gostišč — 366-41 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
— 369-42 

Odlok o povračilu potnih in drugih 
stroškov odbornikom in članom svetov-, 
ter drugih kolegijskih org!anov občinske 
skupščine — 406-45 

Odlok o ustanovitvi krajevnega urada 
Ziri in določitvi delovnega področja — 
413-47 

Odlok o prenosu zadev iz pristojnosti 
občinske skupščine na njene svete -432-51 

Odlok o spremembi odloka o dohodni- 
ni v stalnem znesku za L 1964 — 433-51 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
— 434-51 

Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo 
vodovoda — 451-53 

Odlok o javnem vodovodu — 452-53 
Odlok o določitvi višine dnevnic za 

službena potovanja, nadomestila za lo- 
čeno življenje in kilometrini za uslužbence 
organov občinske skupščine — 476-57 

Odredba o obveznem odbiranju mer- 
jascev ter o okvirni tarifi za osemenje- 
vanje svinj — 477-57 

Odlok o spremembi odloka o prora- 
čunu občine za L 1964 — 48G-58 



Odlok o razpisu nadomestnih voflitev OdHok o spremembi odloka o obCin- 
v občinski zbor — 505-61 skem prometnem davku —- 271-25 

Odlok o določitvi organa občinske 
skupščine ki opravlja službeno družbene 
kontrole cen — 209-18 

Odlok o višini pristojbin, ki se pla- 
čujejo za cestna motorna vozila gospo- 
darskih organizacij" komunailne dejavno- 
sti — 210-18 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi cest IV. reda — 221-19 

Odlok o proračunu občine za L 19G4 
— 239-22 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi višine dnevnic za služ- 
bena potovanja, nadomestilo za ločeno 
življenje in kilometrin za uslužbence or- 
ganov občinske skupščine, občinskih za- 
vodov in organizacij — 273-25 

Odlok o določitvi področij dela in o 
ustanovitvi svetov občinske skupščine — 
289-27 

Odlok o obvezni vgraditvi hišne tele» 
fonske napeljave — 245-21 

Odlok o načelih In načinu določanja 
sredstev, ki pripadajo šolam ter drugim 
izobraževalnim in vzgojnim zavodom za 
njihovo osnovno dejavnost — 241-22 

Odlok o proračunu občine za L 1964 
— 264-24 

Odlok o družbenem planu občine za 
L 1964 — 265-24 

Sklep o soglasju k ukinitvi medob- 
činskega zavoda za spomeniško varstvo 
v Kostanjevici na Krki — 242-22 

Sklep o določitvi vplivnih območij 
in o rokih za Izdelavo urbanističnih pro- 
jektov — 266-24 

Odločba o ustanovitvi zavoda za lz^ 
mero in kartasiter zemljišč in upravljanje 
družbenega premoženja — 267-24 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za čas od 1. 1. 

31. 3. 1965 — 535-63 
Odlok o dodelitvi novoletne nagrade 

Uslužbencem In delavcem občinskih 
^Pravnih organov — 536453 

Odlok o ustanovitvi občinskega sklada 
Varstvo borcev NOV — 537-63 
Odlok o priznavalninah in družbeni 

Sinoči borcem in družinam borcev NOV 
^ 538-63 

Odlok o ustanovitvi komisije za odli- 
kovanja — 518-64 

Odlok o ustanovitvi komisije za za- 
^Sve borcev in invalidov NOV — 519-64 

Odredba o določitvi pavšalne skočnl, 
^ — 34-3 

Odredba o spremembi odredbe o do- 
ločitvi pavšalne skočnlne — 56-6 

Odredba v varstvu voda, ki so gojitve- nega značaja — 243-21 
Odredba o obveznem zaščitnem cep- 

^ehju psov proti pasji steklini — 237-22 
Odredba o najkrajšem delovnem času 

v Prodajalnah — 345-35 
Odredba o najvišjih maloprodajnih 

Ceflah za meso — 407-45 
Odredba o najvišjih maloprodajnih ce- 

za meso — 431-50 
Odredba o najvišji prodajni ceni na 

^obno za mleko — 435-51 
Odredba o tarifi za potrošnjo pitne Vode in o pristojbinah za priključke za 

Vodovodna območja — 487-58 
Odredba o spremembi odredbe o ob- 

V€^nem odbiranju merjascev In o okvirni 
tarifi za osemenjevanje svinj — 543-65 

Odločba o prenosu ustanovitelj&k,lh 
Pravic nad otroškim vrtcem 2irl od kra- 

skupnosti Dolnji Gogatec na kra- 
^вУпо skupnost 21x1 — 270-25 

Sklep o ustanovitvi krajevne skup- 
^stl Gorenji Logatec — 97-10 

j. Sklep o ustanovitvi krajevne skupno- 
eti Hov te — 96-10 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
^ odbornika občinskega zbora — 544-65 

, / 
METLIKA 

Odlok o začasnam llnanciranju ot^čin- 
potreb za I. tromnesečje 1964 — 17-2 

Odlok o spremembi odloka o opro- 
fitvl plačevanja proračunskega prispevka 
2 osebnega dohodka delavcev — 18-2 

Odlok o pobiranju občinskega pro- 
"tetnega davka 19-2 

Odlok o določitvi tarife vodarine za Vo<lov<xie, katere upravlja komumalna 
"Prava 49-5 

Odlok o komunalni ureditvi in zuna- 
Чв® izgledu naselij — 200-П 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
o uvedbi dopolnilnega proračunske- 

j Prispevka iz osebnega dohodka de- avcev in uslužbencev — 205-18 
Odlok o oprostitvi plačevanja prora- 

unskega prispevka iz osebnega dohodka 
delavcev — 206-18 

Odlok o ustanovitvi družbenega skla- za kulturne dejavnosti — 230-20 

Odlok o uvedbi posebnega krajevne- 
Prispevka za območja zbora volivcev Metlika - 231-20 

Odlok o uvedbi posebnega krajevnega 
G Pevka za območje zbora volivcev vasi 
ra<lac, KI oš ter in Okljuka — 232-20 

Cm Ocllolc 0 uve<1W posebnega krajevnega (j sP^vka za območje zbora volivcev vasi 0r- Dobravice, Dol. Dobravice, Krivo- 
avice in Glršiči — 244-21 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o uvedbi posebnega krajevnega pri- 
spevka za območje zbora volivcev Metli- 
ka — 272-25 

' Odlok o uvedbi občinske doklade na 
dohodke od kmetijstva in na dohodke 
od samostojnih poklicev ter od premože- 
nja V 1. 1964 — 287-27 

I 
Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 

loka o namenski uporabi poslovnih pro- 
storov — 288-27 

NGVO MESTO 

Odlok o dopolnitvi odloka o opro- 
stitvi proračunskega prispevka Iz oseb- 
nega dohodka delavcev — 1-1 

Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi cest IV. reda — 2-1 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o stanarini — 3-1 

Odlok o določitvi količine vina in žga- 
nja, ki jih smejo zasebni proizvajalci 
porabiti doma v proizvajalni dobi 1963-64 
brez plačila prometnega davka — 4-1 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 5-1 

Odlok o začasnem financiranju ob- 
činskih potreb za I. četrUetje 1964 — 43-4 

Odlok o javnem vodovodu — 44-4 
Odlok o spremembi proračuna občine 

za 1. 1963 — 50-5 
Odlok o spremembi odloka o spojitvi 

komunalnih bank v Brežicah, Črnomlju, 
Novem mestu, Sevnici in Vidmu-Krškem, 
v medobčinsko komunalno banko Novo 
mesto — 51-5 

Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o občinski taksi in občinskem pro- 
metnem davku — 57-6 

Odlok o hišnem redu — 63-7 
Odlok o ustanovitvi sklada za borce 

NOV — 201-17 
Odlok o upravi, uporabi In vzdrževa- 

nju kanalizacije — 207-18 
Odlok o spremembi odloka o obvez- 

nih ukrepih na obdelovalnih zemljiščih 
v državljanski lastnini — 238-22 

Odredba o spremembi odredbe o ob- 
veznem umetnem osemenjevanju krav in 
tellc ter o določitvi pavšalne skočnlne 
— 62-7 

Odredba o prenehanju veljavnosti od- 
redbe o maržah v trgovini na drobno — 
194-16 

Odločba o ustanovitvi zavoda za Iz- 
gradnjo In urejanje naselij — 6-1 

Odločba o ustanovitvi zavoda za po- 
žarno varnost — 208-18 

Pravilnik o spremembi pravilnika o 
načinu uveljavljanja zdravstvenega var- 
stva zavarovanih oseb komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja — 97-10 

■v. 

RIBNICA 

Odlok o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka za 1. 1964 
— 20-2 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 21-2 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za čas od 1. 1. 
do 31. 3. 1964 — 45-4 

Odlok o gradbenih delih, za katera 
ni potrebno dovoljenje za graditev — 
52-5 — 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi sklada za financira- 
nje kultumo-prosvetne dejavnosti — 123-13 

Odlok o povračilu potnih in drugih 
stroSkov odbornikom in Članom svetov 
ter drugih kolegijskih organov — 124-13 

Odlok o ustanovitvi sklada za ureja- 
nje kmetijskih in gozdarskih zemljiSč ter 
preživnine — 290-27 

Odlok o pokopališkem redu za poko- 
pališča na območju občine — 356-37 

Odredba o obveznem izkoreninjenju 
tuberkuloze govedi — 202-17 

Odredba o določitvi pavšalne skočnl- 
ne za 1. 4964 — 333-33 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti — 53-5 

TRBOVLJE 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine za I. troanesečje 
1964 — 35-3 

Odloik o dopolnilnem proračunskem 
prispevku iz osebnega dohodka delavcev 
za 1. 1964 — 54-5 

Odlok o vižini dohodnine v stalnem 
znesku za 1. 1964 — 103-11 

Odlok o občinski dokladl na dohodek 
od samostojnih poklicev in premoženja 
za 1. 1964 — 104-11 

Odlok o občinski dokladd na dohodke 
od kmetijstva — 105-11 

Odlok o določitvi količin vina In žga- 
nja, ki jih smejo porabiti proizvajalci 
doma, brez plačala prometnega davka v 
proizvajalni dobi 1963-64 — 106-11 

Odlok o ukinitvi sklada za financi- 
ranje gradnje zdravstvenega doma in skla- 
da za financiranje gradnje bolnišnice — 
125-13 

Odlok o ukinitvi sklada za pospeSeiva- 
nje kinomatografske dejavnosti — 12fr-lS 

Odlok o pobiranju občinskega pro- 
metnega davka in davka na maloprodaj- 
ni promet — 147-15 

Odlok o ukinitvi sklada za borce — 
240-22 

Odlok o proračunu občine za 1. 1964 
— 291-27 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna občliie za 1. 1963 
— 353-36 

TREBNJE 

Odlok o spremembi proračuna občine 
za 1. 1963 — 64-7 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine v I. tromesečju 
1964 — 65-7 

Odlok o dodelitvi novoletno nagrada 
uslužbencem in delavcem občinskih or- 
ganov, zavodov in organizacij — 66-7 

Odlok o podaljšanju veljavnosti odlo- 
ka o dopolnilnem proračunskem prispev- 
ku iz osebnega dohodka delavcev — 67-7 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o vpeljavi občinskih taks In ob- 
činskega prometnega davka — 6S-7 

VRHNIKA 

Odlok o javnem redu In miru — 58-6 
Odlok o ureditvi prometa v občini 

— 59-6 
Popravek odloka — 387-43 
Odloik o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prometnem davku 
— 69-7 

Odlok o otočinskl doMadi na dohod- 
ke od kmetijstva, samostojnih poklicev^ 
premoženj In zgradb za 1. 1964 — 70-7 

Odlok o dohodnini v stalnem znesku 
za 1. 1964 — 71-7 

Odlok o povišanju stopnje prispevka 
v skupni rezervni sklad gospodarskih or- 
ganizacij — 87-9 

Odloik o razdelitvi prispevka Iz do- 
hodka komunalnih gospodarskih organi- 
zacij storitvene obrti in gostinskih gospo- 
daiskih organizacij za L 1964 — 88-9 

Odloik o oprostitvi Invalidskih učnih 
delavnic za gluho mladino v LJubljani 
odplačer/anja dela proračunskega prispev- 
ka iz osebnega dohodka delavcev, ki pri- 
pada občini za 1. 1964 — 98-10 

Odlok o proračunu občine za I. 1964 
— 243-22 

Odlok o obveznem fluorografiranju 
prebivalstva — 244-22 

Odlok o zaključnem računu o izvr- 
šitvi proračuna za L 1963 — 313-30 

Odloik o odpravi družbcno-investicij- 
Bkega sklada — 314-30 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi elementov za izračuna- 
vanje stanarine in delitve dela stanarine 
na hišne sklade 319-31 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o določitvi stroSkov za tekoče vzdr- 
ževanje stanovanj — 320-31 

Odlok o notranji organizaciji uprave 
občinske skupSčine — 321-31 

Odlok o sistemizaciji delovnih mest 
v upravnih organih občinsike skupščina 
— 322-31 

Odlok o ustanovitvi sklada za preživ- 
ninsko varstvo kmetov — 36(M0 

Odlok o preživninskem varstvu kme- 
tov — 361-40 

Odlok o razveljavitvi odloka o pri- 
znavalninah — 367-41 

Odlok o prenosu zadev v pristojnost 
svetov občinske skupščine — 370-42 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o krajevnih skupnostih — 398-44 

Odlok o spremembi odloka o dohod- 
nini v stalnem znesku za 1. 1964 — 420-48 

Odlok o oprostitvi komunalnega pod- 
jetja — pogrebni zavod »Zale« v L.Jut>- 
IJani odplačevanja dela proračunskega 
prispevka Iz osebnega dohodka delarcee, 
Id pripada občini za L 1964 — 421-4t 



Odlok o pobiranju občinskega pro- 
metnega davka — 429-50 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prometnem davku 
Od prometa na drobno — 430-50 

Odlok o reorganizaciji mreže osnov- 
nih Sol —.438-51 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o urejanju mestnega zemljišča — 
447-52 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
lofca o razdelitvi prispevka iz dohodka 
komunalnih gospodarskih organizacij, go- 
epodarskih Organizacij storitvene obrti in 
gostinskih gospodarskih organizacij za 1. 
1964 — 459-GO 

Odlok o razveljavitvi odloka o ob- 
režnem zaščitnem cepljenju kokoši proti 
botoošji kugi — 511-62 

Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o proračunu občine za 1. 1964 — 520-64 

Odlok o povračilu potnih in drugih 
Stroškov odbornikom ter članom kole- 
gij sikih organov občinske skupščine — 
545-65 

Odredba o spremembah in dopoinit- 
▼ah odredbe o najkrajšem poslovnem ča- 
sa Irgovin — 488-58 

Odredba o tarifi za potrošnjo pitne 
rode in o pristojbinah za hišne priključke 
жа vodovodna območja — 521-64 

Odredba o obveznem zaščitnem cep- 
ljenju kokoši proti kokošji kugi — 546-65 

Odredba o obveznem odbiranju mer- 
Jasceiv in okvirni tarifi za osemenjevanje 
svinj -.547-65 

Sklep o krajih sklepanja zakonskih 
zvez — 148-15 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
V Zbor đelovnih skupnosti — 99-10 

Sklep o potrditvi zaključnega računa 
sklada zdraivstvenega zavairovanja občia 
Cerknica, Logatec in Vrhnika — 149-16 

Sklep o razdelitvi presežka dohodkov 
sklada zdravstvenega zavarovanja občin 
Cerknica^ Logatec in Vrhnika — 150-16 

SMep o višini povračila stroškov za 
prehrano In nastanitev zavarovanih oseb 
med potjo in bivanjem v drugem kraju 
občin Cerknica, Logatec in Vrhnika — 
151-16 

Sklep o znesku podpore za opremo 
otroka občin Cerknica, Logatec in Vrh- 
nika — 152-16 

Sklep o znesku pogrebnine občin 
Cerknica, Logatec in Vrhnika — 153-16 

Sklep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v 
1. 1964 občin Cerknica, Logatec in Vrhni- 
ka — 439-51 

Sklep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka, kl ga ✓ plačujejo de- 
lovne organizacije v zdravstveno zava- 
rovanje občin Cerknica, Logatec in Vrh- 
nika — 440-51 

Sklep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, ki g'a odstopa komunalna 
Skupnost delovnim organizacijam za so- 
deilovanje pri izvajanju zdravstvenega 
zavarovanja občin Cerknica, Logatec In 
Vrhnika — 441-51 

Sklep o zaključnem računu sklada 
udravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
&ne Domžale — 154-16 

ZA0ORJE OB SAVI 

Odlok o podaljšanju odloka o občin- 
skih taksah za 1. 1964 — 7-1 

Odlok o podaljšanju odloka o dopol- 
nilnem proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka za 1. 1964 — 8-1 

Odlok o podaljšanju odloka o stop- 
njah občinske doklade na dohodek od 
samostojnih poklicev in premoženja za 
1. 1964 — 9-1 

Odlok o podaljšanju odloka o uvedbi 
občinske doklade na dohodek od kmetij- 
stva za 1. 1964 — 10-1 

Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa na drobno — 11-1 

Odlok o občinskem prometnem davku 
— 12-1 

Odlok o začasnem financiranju pro- 
računskih potreb občine v času od 1. 1. 
do 31. 3. 1964 — 55-5 

Odlok o urejanju mestnega zemljišča 
— 60-6 

Odlok o dopolnitvi odloka o občin- 
skem prometnem davku — 107-11 

Odlok o spremembi odloka o dopol- 
nilnem proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka — 108-11 

Odlok o prenehanju veljavnosti od- 
loka o posebnih obveznostih nosilcev sta- 
novanjske pravice, ki uporabljajo več 
prostorov, kot je potrebno, da bl se 
štelo, da je stanovanje smotrno izkori- 
ščeno — 109-11 

Odlok o dnevnicah, nadomestilih za 
ločeno življenje in kilometrini uslužben- 
cev In delavcev organov občinske skup- 
ščine, zavodov In organizacij 110-11 

Odlok o ureditvi vodovoda In plače- 
vanja vodarine — 127-13 

Odlok o upravi, uporabi in vzdrže- 
vanju kanalizacije — 211-18 

Sklep o razdelitvi presežka dohodkov 
sklada zdravstvenega zavarovanja za L 
1963 občine Domžale — 155-16 

Sklep o višini povračfla cfcroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih oseb 
med potjo in bivanjem v drugem kraja 
občine Domžale — 156-16 

Sklep o znesku podpore za opremo 
otroka občine Domžale — 157-16 

SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v 
L 1964 občine Domžale — 371-42 

Sklep o določitvi panog In višini do- 
datnega prispevka, ki ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občine Domžale — 372-42 

Sklep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, ki ga odstopa komunalna 
skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri izvajanju zdravstvenega za- 
varovanja v 1. 1964 občine Domžale — 
373-42 ^ 

SMep o zaMjučnem računu sklada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čine Kamnik — 158-16 

SMep o kritju primanjMjaja sklada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čine Kamnik — 159-16 

Sklep o višini povračila stroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih oseb 
med potjo in bivanjem V drugem kraju 
občine Kamnik — 160-16 

SMep o znesku podpore za opremo 
otroka občine Kamnik — 161-16 

SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v 
L 1964 občine Kamnik — 374-43 

SMep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka, ki ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občine Kamnik — 375-43 

SMep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, M ga odstopa komunalna 
skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri izvajanju zdravstvenega za- 
varovanja v 1. 1964 občine Kamnik — 
376-43 

SMep o zaMjučnem računu sMada 
zdravstvenega zavarovanja delavcev za 
L 1963 občine Kočevje in Ribnica — 162-16 

Sklep o kritju primanjkljaja sklada 
zdravstvenega zavarovanja delavcev za 
1. 1963 občine Kočevje in Ribnica — 163-16 

SMep o višini povračila stroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih oseb 
med potjo in bivanjem v drugem kraju 
občin Kočevje in Ribnica — 164-16 

Sklep o znesku podpore za opremo 
otroka občin Kočevje in Ribnica — 165-16 

- SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v 
L 1964 občin Kočevje in Ribnica — 383-43 

SMep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka M ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občin Kočevje in Ribnica -384-43 

SMep o delu prispevka v zdravstveno 
zavarovanje, ki ga odstopa komunalna 
skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri izvajanju zdravstvenega 
zavarovanja v 1. 1964 občin Kočevje in 
Ribnica — 385-43 

SMep o zaMjučnem računu sklada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad — 166-16 

Sklep o razdelitvi presežka dohodkov 
eMada zdravstvenega zavarovanja za 1. 
1963 občine Lj .-Bežigrad — 167-16 

SMep o višini povračila stroškov za 
prehrano In nastanitev zavarovanih oseb 
med potjo in bivanjem v dirug'em kraju 
občine Lj .-Bežigrad — 168-16 

Sklep o znesku podpore za opremo 
otroka občine Lj .-Bežigrad — 169-16 

SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v 
1. 1964 občine Lj .-Bežigrad — 377-43 

SMep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka, ki ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občine L j .-Bežigrad — 378-43 

SMep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, M ga odstopa komunal- 
na skupnost delovnim organizacijam za 
sodelovanje pri izvajanju zdravstvenega 
zavarovanja v 1. 1964 občine Lj .-Beži- 
grad — 379-43 

SMep o zaključnem računu sMada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čine Lj .-Center — 170-16 

* SMep o razdelitvi presežka dohodkov 
sklada zdravstvenega zavarovanja občine 
Lj .-Center — 171-id 

SMep o višini povračila stroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih osr.o 
međ' potjo in bivanjem v drugem kr/ju 
občine L j .-Center — 172-16 

Sklep o znesku podpore za opremo 
otroka občine Lj .-Center — 172-16 

Sklep o ds^očitvl stopnje osnovnega 
prispevka za 2»iravstveno zavarovani v 
1. 1964 občine Lj .-Center — 380-43 

Sklep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka, ki g'a plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občine Lj.-Center — 381-43 

SMep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, kl ga odstopa komunalna 

skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri Izvajanju zdravstvenega za- 
varovanja vi. 1964 občine Lj .-Center " 
382-43 

SMep o zaključnem računu sklada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čin L j .-Moste-Pol je in Litija — 174-16 

SMep o kritju primanjMjaja skladb 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čin Lj.-Moste-Polje in Litija — 175-16 

Sklep o višini povračila stroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih osefr 
med potjo in bivanjem v drugem kraju 
občin Lj.-Moste-Polje in Litija — 176-16 

SMep o znesku podpore za opremo 
otroka občin Lj.-Moste-Polje in Litija r- 
177-16 

SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje, ^ 
L 1964 občin Lj.-Moste-Polje in Litija 
414-47 

SMep o določitvi panog in višini бО0 ■ 
datnega prispevka, M ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občin Lj.-Moste-Polje In Litija 
415-47 

SMep o delu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, ki ga odstopa komunalna 
skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri Izvajanju zdravstvenega za- 
varovanja v 1. 1964 občin Lj.-Moste-Polj® 
in Litija — 416-47 

SMep o zaMjučnem računu sklada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čine Lj .-Šiška — 178-16 

SMep o kritju primanjMjaja sklada 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čine Lj .-Šiška — 179-16 

SMep o višini povračila stroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih oseb 
med potjo in bivanjem v drugem kraju 
občine Lj .-Šiška — 180-16 

Skjep o znesku podpore za opremo 
otroka' občine Lj.-Siška — 181-16 

SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v 
L 1964 občine Lj.-Slška — 417-48 

SMep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka, ki ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanj e občine Lj.-Siška — 418-48 

SMep o dedu prispevka za zdravstve- 
no zavarovanje, M ga odstopa komunalna ( 
skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri izvajanju zdravstvenega za- 
varovanja v 1. 1964 občine Lj.- Šiška 
419-^48 

SMep o zaključnem računu sklad® 
zdravstvenega zavarovanja za 1. 1963 ob- 
čin LJ.-Vlč-Rudnik in Grosuplje — 182-16 

SMe£> o kritju primanjMjaja sMada 
zdravstvenega zavarovanja za L 1963 ob- 
čin LJ.-Vlč-Rudnik in Grosuplje — 183-16 

SMep o višini povračila stroškov za 
prehrano in nastanitev zavarovanih ose^ 
med potjo in bivanjem v drugem kraju 
občin Lj.-Vlč-Rudnik in Grosuplje 
184-16 

SMep o znesku podpore za opreinO j 
otroka občin Lj.-Vlč-Rudnik in Grosuplj0 1 
— 185-16 

SMep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje v i 
1. 1964 občin Lj.-Vič-Rudnik in Grosuplj0 

— 400-45 

SMep o določitvi panog in višini do- 
datnega prispevka, ki ga plačujejo de- 
lovne organizacije za zdravstveno zava- 
rovanje občin Lj.-Vič-Rudnik in Grosup- 
lje — 401-45 

SMep o delu prispevka za zdravstvi' 
no zavarovanje, ki ga odstopa komunalna 
skupnost delovnim organizacijam za so- 
delovanje pri izvajanju zdravstvenega za- 
varovanja v 1. 1964 občin Lj.-VlČ-Rudni^ 
in Grosuplje — 402-45 

Pravilnik o uveljavljanju zdravstve- 
nega varstva — 453-54. 

SKUPŠČINE KOMUNALNIH 

SKUPNOSTI SOCIALNEGA 

ZAVAROVANJA DELAVCEV 

OBČIN NA OBMOČJU OKRAJA 


