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KAZALO 

»GLASNIKA« ZA LETO 1965 

Skupščina okraja 

Odlok o ukinitvi skLada za pospcSevanJe 
kmetijstva — 3—4 

Odlok o zaključnem računu o izvr&ltvi 
proračuna za L 1964 — 14—15 

Odlok o odpravi cestnega sklada — 16—15 
Odlok o odpravi izravnalnega sklada za 

Intervencijo v proizvodnji in preskrbi 
z vrtninami — 17-15 

Odlok o odpravi gasilskega sklada — 
18—15 

Odlok o spremembi odloka o odpravi 
družbenega investicijskega sklada in 
o določitvi namena uporabe razpo- 
ložljivih sredstev tega sklada v 1. 19G5 
— 19—15 

Odlok o odpravi sklada za borce — 20—15 
Odlok o odpravi sklada za razširitev in 

modernizacijo obstoječih in graditev 
novih kinodvoran na območju občin 
mesta Ljubljane — 21—15 

Odlok o odpravi sklada za skupna finan- 
ciranja strokovnega Šolstva — 22—15 

Odlok o odpravi sklada za financiranje 
j izgradnje bolnišnice v Brežicah in 

Novem mestu — 23—15 
' Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 

loka o ustanovitvi medobčinskega 
sklada za skupno financiranje gradnje 
in opreme bolnišnic — 27—15 

Odlok o spremembi odloka o določitvi 
višine premije, kV jo plačujejo kme- 
tijski proizvajalci v L 1965 za i^okrltje 
izdatkov osnovnega zdravstvenega za- 
varovanja v občinah Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Skofja Loka in Tržič v 
sklad osnovnega zdravstvenega zava- 
rovanja kmetijskih proizvajalcev — 
28—15 

Odlok o spremembi odloka o razširjenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajalcev 
v občinah Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Skofja Loka in Tržič — 29—15 

Odlok o spremembi odloka o določitvi 
premije kmetijskih proizvajalcev in 
o določitvi dela prispevka, ki ga pla- 
čujejo občine v sklad zdravstvenega 
zavarovanja kmetijskih proizvajalcev 
v občinah Črnomelj, Metlika. Novo 
mesto in Trebnje — 30—15 

Odlok o spremembi odloka o določitvi 
premije kmetijskih proizvajalcev in o 
določitvi dela prispevka, ki ga pla- 
čujejo skupščine občin na območju 
komunalnih zavodov v Ljubljani in 
Trbovljah v sklad zdravstvenega za- 
varovanja v 1. 1965 — 31—15 

Odlok o spremembi odloka o določitvi 
premije kmetijskih proizvajalcev In o 
določitvi dela prispevka, ki ga pla- 

čujejo skupščine občin na ob.močju 
komunalnih zavodov Ljubljana in Tr- 
bovlje v sklad zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetijskih proizvajalcev za 
1. 1964 — 32—15 

Odločba o prenehanju zavoda za stati- 
stiko in proučevanje gospodarstva 
Ljubljana — 25—15 

Odločba o prenosu ustanoviteljskih pra- 
vic do mladinskega klimatskega zdra- 
vilišča Siljevica-Kraljevica kot samo- 
stojnega zavoda na mestni svet Ljub- 
ljana — 26—15 

Smernice za izvedbo odprave okraja Ljub- 
ljana — 13—15 

Priporočila sveta za notranje zadeve in 
splošno upravo k problematiki službe 
pravne pomoči — 1—3 

Priporočila sveta za n »tranje zadeve in 
občo upravo k upravnemu postopku 
— 2—3 

Priporočilo skupščine okraja k osnovnim 
problemom kmetijstva v 1.19G4 — 5—4 

Priporočilo sveta za notranje zadeve in 
občo upravo skupščine* okraja občin- 
skim inšpekcijskim službam — 11—5 

Priporočilo o nalogah in ukrepih na 
področju urejanja mestnih zemljišč 
— 12—11 

Sklep o najetju kratkoročnega posojila 
za kritje proračunskih potreb v I. tro- 

'' meseCju 1965 —4—4 :> 
Sklep o razrešitvi sodnikov občinskih 

sodišč v Radovljici, na Jesenicah, v 
"* Grosupljem, Domžalah ter v Kranju 

in o Izvolitvi sodnikov občinskih so- 
dišč v Radovljici, Novem mestu, Ljub- 
ljana II in na Jesenicah — 6—4 

Sklep o razrešitvi člana komisije za na- 
rodno obrambo in o Imenovanju no- 
vega člana te komisije — 7—4 

Sklep o razrešitvi predsednika komisije 
za maloobmejni promet In o Imeno- 
vanju novega predsednika te komisije 
— 8—4 

Sklep o razrešitvi starešin temeljnih in 
drugih organov In Inšpektorjev upra- 
ve okraja skupščine — 9—4 

Sklep o Imenovanju načelnika oddelka zs 
upravno-pravne zadeve in Inšpekcij- 
ske službe uprave okrajne skupščine 
— 10—4 

Sklep o razdelitvi sredstev okraja LJub- 
ljana za L 1965 — 15—15 

Sklep o odpravi sklada za štipendije — 
24—15 

Sklep o imenovanju upravnega odbora 
sklada za gradnjo bolnišnic v Ljub- 
ljani — 33—15 

Mestni svet Ljubljana 

Popravek odloka o ureditvi zimske služ- 
be v LJubljani — 1—2 

Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
Ljubljani — 2—8 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o družbeni kontroli cen izdelkov in 
storitev komunalnih gospodarskih or- 
ganizacij — 3—2 

Popravek odloka o ureditvi mestnega 
prometa v Ljubljani — 9—4 

Odlok o ustanovitvi mestne urbanistične 
inšpekcije — 10—4 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi zavoda za cene v 

I LJubljani — 11—4 

Odlok o spremembi 'odloka občinskega 
prometnega davka od prometa na 
drobno v občinah na območju mesta 
Ljubljane — 13—5 

Odlok o uvedbi delovnega časa v uprav- 
nih organih in zavodih občinskih 
skupSčin na območju mesta Ljubljane 
— 14—5 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
|/ _ o določitvi odstotka stanarine in na- 

jemnine, ki pripada stanovanjskim 
skupnostim na območju mesta — K—e 

Popravek odloka o ureditvi cestnega pro- 
meta v LJubljani — 1»—1 

Odlok o potrditvi urbanisUčiie dokumen- 
tacije — 13—J 

J. 

Odlok o določitvi del, za katera nI po- 
trebno dovoljenje za gradnjo — 20—9 

Odlok o vzdrževanju javne snage v Ljub- 
ljani — 22—11 

Odlok o razpisu volitev članov mestnega 
sveta — 23—13 

Odlok o združevanju sredstev ljubljan- 
skih občin za financiranje mestnega 
finančnega načrta za 1.1965 — 24—13 

Odlok o nagradah mesta Ljubljane za 
osebne dosežke na področju kulture 
— 25—13 

Odlok o določitvi komunalnih organizacij, 
ki imajo pomen za mesto Ljubljano — 
27—14 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij, ki 
Imajo pomen za mesto LJubljana — 
28—14 

Odlok o določitvi cen za potrošeno vodo 
in uporabo kanalizacije — 29—14 

Popravek odloka o določitvi del, za ka- 
tera ni potrebno dovoljenje za grad- 
njo — 31—15 

Popravek sestavnega dela odloka o zdru- 
ževanju sredstev ljubljanskih občin 
za financiranje mestnega finančnega 
načrta za 1.1965 — 32—15 

Popravek odloka o določitvi cen za po- 
troSeno vodo in uporabo kanalizacije 
— 33—16 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada rizika pri 
trgovanju s kmetijskimi, živilskimi 
pridelki — 34—23 

Odlok o spremembi odloka o ureditvi 
cestnega prometa v LJubljani — 51—24 

Odlok o spremembi odloka o vzdrževanju 
Javne snage v Ljubljani — 52—24 

Odlok o spremembi odloka o ureditvi 
zimske službe v Ljubljani — 53—24 

Odlok o spremembi odloka o obveznem 
odlaganju in Odvažanju smeti ter od- 
padkov na območju mesta Ljubljane 
— 54—24 

Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu 
zelenih površin v Ljubljani — 59—27 

Odlok o ureditvi in načinu izobešanja za- 
stav v LJubljani — 60—27 

Odlok o ureditvi plakatiranja v LJubljani 
— 61—27 

Odlok o napisih (firmah), svetlobnih re- 
klamah ter razsvetljavi izložb in po- 
slovnih prostorov v Ljubljani — 62—27 

Popravek odloka o spremembi odloka o 
obveznem odlaganju in odvažanju 
smeti ter odpadkov na območju mesta 
Ljubljane — 64—37 

Odlok o ureditvi mestnega potniškega 
prometa v Ljubljani — 65—28 

Odlok o ustanovitvi štaba civilne zaščite 
v LJubljani — 66—28 

Odlok o tržnem redu na živilskih trgih 
na drobno v Ljubljani — 68—29 

Odlok o potrditvi zazidalnega načrta so- 
seske S-l Trnovo — 69—29 

Popravek odloka o urejanju, vzdrževanju 
in varstvu zelenih površin v Ljub- 
ljani — 70—29 

Odlok o javnem redu in miru na območju 
mesta LJubljana — 71—30 

Odlok o vzdrževanju javne snage v Ljub- 
ljani — 72—30 

Odlok o postopku in načinu označevanja 
Imen ulic, cest, trgov in naselij ter 
zgradb na območju Ljubljane — 74—32 

Odlok o obveznem odlaganju In odvaža- 
nju smeti ter odpadkov na območju 
mesta Ljubljane (prečiščeno besedilo) 
— 79—33 

Odlok o določitvi In spremembi imen ulic 
ter cest na območju LJubljane — 80—34 

Odlok o določitvi tarife za odvoz smeti 

ter odpadkov in o uporabi Javnih od- 
lagališč komunalnemu podjetju Sna- 
ga v LJubljani — 81—36 

Odlok o določitvi tarife komunalnemu 
podjetju Mestna pUnama Ljubljana 
— 82—36 

Odlok o določitvi tarife za uporabo to- 
plotne energije — 83—36 

Odlok o določitvi cen za potrošeno vodo 
in uporabo kanalizacije — 84—36 

Odlok o določitvi in plačevanju akonta- 
' clje na nove stanarine in najemnine 

na območju mesta LJubljane — 85—36 
Odlok o določitvi tarif v mestnem pot- 

niškem prometu — 85—36 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 

o preskrbi vode iz mestnega vodo- 
voda v Ljubljani — 87—37 

Odlok o določitvi in plačevanju akon- 
tacije na nove stanarine in najem- 
nine na območju mesta Ljubljane — 
89—38 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij, ki 
imajo pomen za mesto Ljubljano — 
90—38 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij živil- 
ske stroke mesta Ljubljana — 91—3» 

Popravek odloka o določitvi in spremem- 
bi imen ulic ter cest na območju 
Ljubljane 9»—38 .i;fl 

Popravek odloka o Javnem redu in miru 
na območju mesta Ljubljane — 93—38 

Popravek odloka o določitvi tarife za 
uporabo toplotne energije — 94—40 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o obračunavanju in plačevanju obresti 
od poslovnega sklada komunalnih go- 
spodarskih organizacij, ki imajo po- 
men za mesto LJubljano — 95—45 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o obračunavanju in plačevanju obresti 
od poslovnega sklada komunalnih go- 
spodarskih organizacij, ki imajo po- 
men za mesto Ljubljano — 96—15 

Odlok o občinskem prometnem davku 
na drobno na območju mestnih občin 
LJubljana — 97—45 

Popravek odloka o določitvi tarife za 
odvoz smeti ter odpadkov in o upo- 
rabi javnih odlagališč Komunalnemu 
podjetju Snaga, odloka o določitvi ta- 
rife komunalnemu podjetju Mestna 
plinarna, odloka o določitvi tarife za 
uporabo toplotne energije, odloka o 
določitvi cen za potrošeno vodo in 
uporabo kanalizacije, odloka o dolo- 
čitvi akontacije na nove stanarine in 
najemnine in odloka o določitvi tarif 
v mestnem potniškem prometu — 
98—45 

Odlok o družbeni kontroli cen obrtnih 
storitev in izdelkov — 99—48 

Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravi mestnega sveta — loj—so 

Odlok spremembi odloka o ustanovitvi 
sklada rizika pri trgovanju s kmetij- 
skimi, živilskimi pridelki — 101—53 

Odlok o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb mestnega sveta — 102—58 

Odlok o ukinitvi mestnega sklada za ko- 
munalno Izgradnjo Ljubljana — 103—58 

Odlok o popisu stanovanjskih hiS, stano- 
vanj in poslovnih prostorov ter o po- 
stopku In metodah za ugotavljanje 
njihove vrednosti — 104—58 

Odlok o najvišji stanarini za stanovanja, 
ki jih upravljajo organizacije za go- 
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i 
gpodarjenje s stanovanjskimi hlSaml 
— 105—5« 

OdVok o odstotku sredstev, ki se Izloćajo 
Iz sklada skupne porabe za subvencio- 
niranje stanarine — 106—58 

Odlok o amortizaciji stanovanjskih hiS — 
107—5» 

Odlok o ustanovitvi odbora mestnega 
sveta Ljubljana za Javna varnost — 
108—59 

Odlok o občinskem prometnem davku na 
območju mesta Ljubljana — 109—59 

Popravek odloka o amortizaciji stano- 
vanjskih hli — 1M—59 

Odločba o spremembah In dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi samostojnega 
zavoda Maglstrat-LJublJana — 4—2 

Odločba o spremembah in dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi zavoda Mestni 
arhiv — zgodovinski arhiv mesta Ljub- 
ljane — 9—t 

Odločba o sprcmepnbah In dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi Zavoda z» urba- 
nizem — 8—2 

Odločba o spremembah In dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi Zavoda za Iz- 
mrro In kataster zemljlSč — 7—3 

Odločba o spremembah In dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi zavoda Pionir- 
ski dom Ljubljana — 8—3 

Odločba o spremembah In dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi samostojnega 
Zavoda Ing. Stanka Bloudka v Ljub- 
ljeni — U—4 

Odločba o prevzemu ustanoviteljskih pra- 
vic do Zavoda za tehnično Izobraže- 
vanje Ljubljana — 30—15 

Odredba o določitvi minimalnega poslov- 
nega časa v trgovinah na drobno na 
območju mesta LJubljane — 75—32 

Osnutek odloka o ureditvi Javnega mest- 
nega potniškega prometa v Ljubljani 
— 21 

Osnutek odloka o tržnem redu na živil- 
skih trgih na drobno v Ljubljani — 21 

Poslovnik o delu. mestnpga sveta — 88—37 
Statut mestnega sklada rizika pri trgo-. 

vanju z iivilslUml, kmetijskimi pri- 
delki — 55—25 

Potrditev statuta mestnega sklada rizika 
pri trgovanju z živilskimi kmetijskimi 
pridelki — 56—25 

Statut mestnega sklada za komunalno Iz- 
gradnjo Ljubljana — 57—28 

/ Potrditev statuta mestnega sklada za ko- 
^ munalno Izgradnjo Ljubljana — 58—25 

Pravilnik o razdeljevanju sredstev za 
vzpodbudo razvoja telesne kulture 
Ljubljana — 87—28 

Priporočilo o spremembi delovnega časa 

na območja mesta Ljubljane —< 15—S 
Finančni načrt sklada rizik« mesta. LJub- 

ljane za L 1065 — 24 
Finančni načrt mestnega sklada za komu- 

nalno izgradnjo za 1. 1965 — 24 
Sklep o Imenovanju tajnika mestnega 

sveta — 17—6 
Sklep o Imenovanju članov v komisijo 

za promet — 21—9 
Sklep o Izvolitvi predsednika mestnega 

sveta — 35—24 
Sklep o Izvolitvi podpredsednika mestne- 

ga sveta — 36—24 
Sklep o Izvolitvi podpredsednika mest- 

nega sveta — 37—24 
Sklop o Imenovanju mandatno Imunitetne 

komisije — 38—24 
Sklep o Imenovanja komisije za volitve 

In Imenovanja — 39—24 
Sklep, o imenovanju komisije za pred- 

loge in pritožbe — 40—24 
Sklep o Imenovanju odbora za urbanizem 

— 41—24 
Sklep o imenovanju odbora za komunal- 

no gospodarstvo In mestni promet — 
12—24 

Sklep o imenovanju odbora za stano- 
vanjsko politiko — 43—24 

Sklep o imenovanju odbora za turizem 
in prireditve — 44—24 

Sklep o imenovanju odbora za kulturo 
— 45—24 

Sklep o Imenovanju odbora za telesno 
In tehnično vzgojo — 46—24 

Sklep o imenovanju odbora za finančna 
vprašanja — 47—24 

Sklep o Imenovanju odbora za preskrbo 
— 48—24 

Sklep o imenovanju Štaba civilne zaSčite 
za območje mesta LJubljane — 49—24 

Sklep o podelitvi nagrad mesta Ljubljane 
za posebne dosežke na področju kul- 
ture posameznim kandidatom — 50—24 

Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pravic 
In obveznosti do mladinskega klimat- 
skega zdravilišča Slljevlca-Kraljevlca 
— 03-27 

Sklep o določitvi dveh иЦс In trga v 
LJubljani, ki dobijo imo po najzasluž- 
nejših rojakih: Loulsu Adamiču, Etbi- 
nu Kristanu in "Antonu Sublju —73—31 

Sklep o sprejemu predloga zazidave so- 
seske M-l Vič — 56—32 

Sklep o Imenovanju predstavnikov druž- 
bene skupnosti v svet slovenskega 

narodnega gledališča v Ljubljani — 
77—32 

Sklep o imenovanju predstavnikov druž- 
bene skupnosti v svet slovenske fil- 
harmonije v Ljubljani — 78—32 

loka o občinskem prometnem davku 
— 371—» 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o maržah v prometu na malo — 
372—40 

Odlok o maloprodajnih cenah kuriva — 
371—40 

Odlok o določitvi In plačevanju akonta- 
cij na nove stanarine In najemnine 
374—40 

Odlok o pooblastitvi stanovanjskega skla- 
da občine za izvršitev revalorizacije 
stanovanjskih hlS in stanpvanj ter po- 
slovnih prostorov — 375—40 

Odlok o tržnem redu na živilskem trgu 
na drobno — 386—41 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o povišanju prodajnih ccn — 395—42 

Popravek odloka o spremembi in dopol- 
nitvi odloka o povišanju prodajnih 
cen — 407—44 

Popravek odloka o maržah v prometu na 
malo in odloka o povišanju prodajnih 
cen — 426—47 

Odlok o določitvi najnižje mesečne na- 
grade vajencev — 489—51 

OdBok o določitvi premije kmetijskih 
proizvajalcev In o določitvi dela pri- 
spevka. ki ga plača skupSčlna občine 
v sklad zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev za L 1965 — 
490—51 

Odlok o ukinitvi sklada za pospeSevanje 
telesne vzgoje — 491—51 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih 
in davkih občanov ter stopnjah — 
492—51 

Odlok o spremembi odloka o proračunu 
občine za 1. 1085 — 534—54 

Odlok o pristojnosti samoupravnih orga- 
nov uprave občinske skupSč^ne — 
563—56 

Odlok o prenosu sredstev sklada za zi- 
danje stanovanjskih hlS v kreditni 
sklad komunalno banke Ljubljana — 
564—56 

Odlok o Izdatkih za potne in drufje stro- 
ŽRe. M se priznavajo občinskim orfla- 
шжп med materialne stroške—565—56 

Odlok o povračilu potnih stroSkov, Izgub- 
ljenega zaslužka m o nagradah sodni- 
kom porotnikom občinskega sodišča 
na Rakeku — 566—5« 

Odlok o spremembi In dopolnitvah od- 
loka o organizaciji upravnih organov 
— 574—57 

Odlok o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine za čas od 1. Ja- 
nuarja do 31. marca 1966 — 595—5» 

Odlok o najemu kratkoročnega posojila 
— 596—59 

Odlok o turistični taksi — 597—5# 
Odredba o obveznem Izkoreninjenju tuber- 

kuloze govedi — 199—24 
Poročilo o izida volitev odbornikov v 

skupščino občine — 174—20 
Poročilo o Izidu nadomestnih volitev za 

odbornika občinskega zbora v SI. vo- 
lilni enoti — 238—27 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za 
odbornllča zbora delovnih Skupnosti v 
4. volilni enoti — 2,19—27 - 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za 
odbornika zbora delovnih skupnosti v 
20. volilni enoti — 240—27 

Poročilo o Izidu nadomestnih volitev za 
odbornika zbora delovnih skupnosti v 
22. volilni enoti — 241—27 

Grosuplje 

Popravek odloka o komunalni ureditvi 
In zunanjem Izgledu naselij — 29—6 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davtu — 50—9 

Odlok o prispevkih In davkih občanov 
51—9 

Odlok o proračunu občine za L 1965 — 
60—11 

Odlok o ukinitvi zdravstveno Investicij- 
skega sklada — 62—11 

Odlok o ukinitvi sklada za varstvo otrok 
— «-*». „ Z " ■ . 

Odtok, o ukinitvi sklada гл pospeSevanje 
kmetijstva — 98—12 

OHok o,-<loloftitvl pavSalne sleočnine za 
L 1965 — 99—12 

Odlok o priznavalninah — 154—18 
Odlok o komunalnem skladu 155—1« 
Odlok o ustanovitvi gozdnega sklada J 

156—18 
Odlok o skladu pav&alnc skočnlne U 

vzdrževalnine za plemenske bike J 
157—18 

Odlok o družbeni pomoči — 161—19 
Odlok o spremembi odloka o občlnskerl 

prometnem davku — 192—23 
Odlok o občinskih sodnih taksah — 19J—21 
Odlok o občinskih upravnih taksah -f 

194—23 
Odlok o potrditvi sklepov zborov voldv'. 

cev o ustanovitvi krajevnih skupnosti 
in o določitvi njihovih obmoOJ 
195—23 

Odlok o zaključnem računu proračuni 
občine za L 1984 — 265—2« 

Odlok o spremembah odloka o prispevkll 
In davkih občanov — 304—32 

Odlok o spremembi odloka o družbeni 
pomočd — 305—32 

Odlok o spremembi odloka o priznaval/ 
ninah — 306—32 

Odlok o premiji za kravje mleko v leto 
1965 — 307—32 

Odlok o dopolnitvah odloka o občinskiS 
upravnih taksah — 319—37 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev t 
zbor delovnih skupnosti — 361—39 

Odlok o uvedbi stopnje prometnega dav- 
ka od nepremičnin In pravic — 376—4< 

Odlok o določitvi in plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine in najemnin« 
377—40 

Odlok o pooblastitvi stanovanjskega skla- 
da za Izvršitev revalorizacije stano- 
vanjskih hiš. stanovanj in poslovnih 
prostorov — 378—40 

Odlok o obvezni vgraditvi vodomerov — 
379—40 

Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih občinske skupšči- 
ne — 380—40 

Popravek odloka o razpisu nadomestnih 
volitev v zbor delovnih skupnosti — 
402—43 i n 

Odlok e spremembah In clupjjlaUvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 416—45 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o proračunu občine za 1. 1965 
— 493—51 

Odlok o določitvi obrestne mere od sred- 
stev osnovnega sklada komunalnih, 
gostinskih In obrtno-storilvenlh go- 
spodarskih organizacij — 491—51 

Odlok o določitvi premije kmctljskifi pro- 
izvajalcev In o določitvi dela prispev- 
ka. ki ga plača skupSčlna občine V 
sklad zdravstvenega zavarovanja kmo- 
tljsklh proizvajalcev za 1. 1965 — 435—51 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih 
In davkih občanov — 546—55 

Odlok o občinskem prometnem davku od 
prometa blaga na drobno In odplačil I 
na storitve — 587—58 

Odlok o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine za čas od 1. Ja- 
nuarja do 31. marca 1966 — 598—59 

Odlok o najetju kratkoročnega posojila 
— 598-5» 

Odlok o dopolnitvah odloka o občinskih 
upravnih taksah — 600—5» 

Odlok o komunalni taksi — 601—59 
Odlok o prenehanju sklepanja zakonskih 

zvez na matičnih uradih Krka In Za- 
gradec — 602—5» 

Odlok o popisu stanovanjskih hlS. stano- 
vanj In poslovnih prostorov ter o po- 
stopku In metodah za ugotavljanje 
njihove vrednosti — 603—59 

Odlok o najvISjl stanarini za stanovanja, 
ki Jih upravljajo organizacije za go- 
spodarjenje s stanovanjskimi hlSaml 
— 604—59 

Odlok o amortizaciji stanovanjskih hU — 
605—5» 

Odlnk o odstotku sredstev, ki se Izločajo 
Iz sklada skupne porabe za subven- 
cioniranje stanarine — 806—5» 

Odlok o začasnem podhljSanju veljavno- 
sti odloka o določitvi premije kmetij- 
skih proizvajalce* za 1. 1965 — 607—5» 

Odločba o prevzema ustanoviteljskih prar 

Občinske 

Cerknica 

Odlok o najvišjih tarifah za dimnikarske 
storitve — 12—4 

■Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
občinski zbor skupSčlne občine — 57—11 

Odlok o razpisa nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti v 20. volilni 
moti — 58—11 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
»bor delovnih skupnosti v 21. volilni 
enoti — 5»—11 

Odlok o prispevkih In davkih občanov — 
108—13 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 109—13 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi cestnega sklada — 
144-17 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi gozdnega sklada 
— 145—17 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi komunalnega skla- 
da — 153—1« 

Odlok o proračunu občine za L 1965 — 
173—20 

Odlok o spremembi Jn dopolnitvi odloka 
o določitvi vlSlne dnevnic, za službena 
potovanja, nodomestlla z6 ločeno živ- 

skupščine 

IJenJe In kilometrino za uslužbence 
uprave občinske skupSčlne — 191—23 

Odlok o občinskih upravnih taksah — 
212—26 

Odlok o občinskih sodnih taksah — 213—26 
Odlok o obveznem fluorografiranju pre- 

bivalstva — 214—26 
Odlok o premiji za mleko, prodano ne- 

posredno potrošnikom v 1. 1965 — 
215—2«. 

Odlok o potrditvi zaključnega računa o 
Izvršitvi proračuna občine za 1. 1964 
— 216—26 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o urejanju mestnega zemljišča — 237—27 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi občinskega sklada 
za borce NOB — 262—28 

Odlok o določitvi banke, v katero se vla- 
gajo sredstva občine za razširjeno re- 
produkcijo — 263—28 

Odlok o obračunavanju In plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij sto- 
ritvene o ta rti za 1. 1965 — 264—28 

Odlok o prometnem davku od nepremič- 
nin in pravic — 314—33 

Odlok o povišanju prodajnih cen —330—35 
Odlqk o maržah v prometu na malo -гт 

313—35 ' ' , -• ' 
ЗЛок o spremembah In dopolnitvah od- 
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vlc In dolžnosti do zavoda Dekliško 
vzgajallSte VISnJa gora — 242—27 

Odločba o prevzemu ustanoviteljskih pra- 
vic In dolinostl do zavoda za revma- 
tične In srčne rekonvalescente za mla- 
dino Šentvid pri Stični — 243—27 

Odredba o maloprodajnih cenah in mar- 
žah v prometu na malo — 348 37 

Odredba o maloprodajnih cenah in mar- 
žah za prehrambene proizvode In ku- 
rivo — 496—51 

Sklep o določitvi banke, v katero se vla- 
gajo sredstva občine za razAirjeno re- 
produkcijo — 266—28 

Ekonomski ukrepi za Izpolnitev družbe- 
nega plana občine za 1.1965 61 11 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
v občinski zbor skupSčlne občine — 
•--3 

Poročilo o izidu voldtev v občinsko Skup- 
ščino — 146—17 

Poročilo o Izidu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti v 24. volilni 
©noti — 545—55 

Hiastnik 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno — 387 41 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 388—41 

Odlok o premijah za kravje mleko v 
I. 1965 — 389—41 

Odlok o določitvi In plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine in najemnine 
— 390—41 

Odlok o pooblastitvi stanovanjskega skla- 
da občine za izvršitev revalorizacije 
stanovanjskih hlS, stanovanj In po- 
slovnih prostorov — 391—41 

Popravek odloka o spremembi in dopol- 
nitvi odloka o občinskem prometnem 
davku od prometa na drobno — 444 48 

Popravek odloka o spremembah in do- 
polnitvah odloka o občinskem pro- 
metnem davku — 445—48 

Odlok o spremembi in dopolnitva odloka 
o socialnimi podporlah — 446—48 

Odlok o spremembi odloka o proračunu 
občine za L 1965 — 455—49 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih 
In davkih občanov — 456—49 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o 
obveznem vlaganju dela amortizacije 
zdravstvenih zavodov v občinski zdrav- 
etveni investicijski sklad — 470—50 

Odlok o rokih čiščenja In pregledovanja 
kurilnih naprav In dimnih vodov — 
497—JO 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih In gostinskih gospodarskih or- 
ganizacij ter gospodarskih organiza- 
cij storitvene obrti — 498—50 

Odlok o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev In o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plača skupščina občine v 
sklad zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev za L 1965 — 
499—50 

Odlok o pokopališkem redu za pokopa- 
lišče Dol pri Hrastniku — 521—53 

Odlok o prenosu sredstev sklada za zi- 
danje stanovanjskih hlS v kreditni 
sklad banke — 547—55 

Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih občinske skup- 
Sčlne — 548-55 

Odlok o ustanovitvi sveta za narodno 
obrambo — 567—5* 

Odlok o določitvi najnižjih nagrad va- 
jencev v gospodarstvu — 568—56 

Odlok o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine za čas od 1. ja- 
nuarja do Si. marca 196« — 571—57 

Odlok o uvedbi In stopnjah prometnega 
davka od nepremičnin In pravic — 
576—57 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o zdravstvenem Investicijskem skladu 
— 577—57 

0<Hok o izdatkih za potne stroške, ki se 
priznavajo med materialne stroške — 
57«—57 

Odlok o občinskem prometnem davku — 

Odlok o najvišji stanarini za stanovanja, 
ki jih upravljajo organizacije za go- 

o občinskem prometnem davku — 
421—46 

spodarjenje s stanovanjskimi hišami Odlok o prometnem davku od nepremlč- 
— 609—59 

Odlok o amortizaciji stanovanjskih hiš 
— 610—59 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o 
občinskih taksah — 661—59 

Odredba o maloprodajnih cenah in mar- 
žah za prehrambene proizvode — 
350—37 

Odredba o najvišji ravni cen In o naj- 
višjih maržah v prometu na drobno 
za določene živilske proizvode ter o 
najvišjih cenah za premog in drva za 
kurjavo v prodaji na drobno — 332—41 

nln In pravic — 422—46 
Odlok o najvišji ravni cen in najvišjih 

maržah v prometu na drobno za do- 
doiečene živilske proizvode ter o naj- 
višjih cenah za premog v prodaji na 
drobno — 423—46 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o določitvi in plačevanju akontacije 
na nove stanarine — 427—47 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o družbeni pomoči — 428—47 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o priznavalninah — 429—47 

Popravek odredbe o najvišji ravni cen Odlok o razmejitvi pravic samoupravlja- 
In najvišjih maržah v prometu na 
drobno za določene živilske proizvode 
ter o najvišjih cenah za premog in 
drva za kurjavo v prodaji na drobno 
— 447—48 

Sklep o določitvi odstotka, ki ga trgov- 
ske organizacije, ki na območju ob- 
čine trgujejo z zelenjavo, sadjem In 
drugimi kmetijskimi živilskimi pri- 
delki, izdvajajo v svoje sklade rizika 
— 506—52 

Litija 

Odlok o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno — 43—8 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o pobiranju občinskega promet- 
nega davka na promet alkoholnih pi- 
jač — 44-( 

nja v upravnih organih občine — 
430—47 

Popravek odloka o spremembi In dopol- 
nitvi odloka o občinskem prometnem 
davku — 471—50 

Odlok o spremembi odloka o proračunu 
občine za 1. 1905 — 525—53 

Odlok o prenosih sredstev sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiš občine v kre- 
ditni sklad komunalne banke Ljub- 
ljana — 523—53 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih 
in davkih občanov — 524—53 

Odlok o spremembi odloka o najvišji 
ravni cen in najvišjih maržah v" pro- 
metu na drobno za določene živilske 
proizvode ter o najvišjih cenah za 
premog v prodaji na drobno — 523—53 

Odlok o družbeni kontroli cen obrtnih 
storitev — 526—53 

Odlok o prispevkih In davkih občanov odlok o rokih čiščenja In pregledovanja 
kurilnih naprav In dimnih vodov — 
549—55 

Odlok o določitvi obrestne mere od sred- 
stev poslovnega sklada — 550—55 

Odlok o ukinitvi občinskega zdravstvene- 
ga investicijskega sklada — 551—55 

Odlok o dopolnitvi odloka o družbeni po- 
moči — 569—56 

Odlok o popisu stanovanjskih hiš, stano- 
vanj In poslovnih prostorov ter o po- 
stopku In metodah za ugotavljanje 
njihove vrednosti — 570—56 

Odločba o ustanovitvi zavoda za stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo 
Litija — 218—26 

Odredba o obveznem zatiranju rastlin- 
skih bolezni in škodljivcev — 284—29 

— 45—8 
Odlok o proračunu občine za 1. 1965 — 

182—22 
Odlok o sestavi in delovnem področju 

svetov občinske skupščine — 183—22 
Odlok o ukinitvi sklada za gradnjo ko- 

munalnih naprav — 184—22 
Odlok o ukinitvi sklada za socialne pod- 

pore, priznavalnine in preživnine — 
185—22 

Odlok o ustanovitvi cestnega sklada — 
186—22 

Odlok o ustanovitvi občinskega gasilske- 
ga sklada — 187—22 

Odlok o ustanovitvi gozdnega sklada — 
188—22 

Odlok o ustanovitvi sklada za pospeše- 
vanje kultumo-tehnične in telesno- odredba o določitvi najvišjih maloprodaj- 
vzgojne dejavnosti — 189—22 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti — 204—25 

Odlok o občinskih upravnih taksah — 
205—25 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih 
In davkih občanov — 206—25 

Odlok o premijah za kravje mleko za 
1. 1965 — 207—25 

Odlok o določitvi zadev, ki jih opravlja 
zavod za stanovanjsko In komunalno 
gospodarstvo Litija Iz pristojnosti ob- 
činske skupščine In njenih organov 
na področju stanovanjske In komu- 
nalne dejavnosti — 217—26 

Odlok o dopolnitvi odloka o sestavi in 

nih cen za moko, kruh, sladkor, olje. 
sveže meso In mleko ter določitvi 
marž v prometu na drobno za riž, 
sol. Jedilne maščobe, mesne Izdelke, 
kavo, začimbe. Južno sadje, testenine 
In konzerve — 332—35 

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi 
vplivnih območij na območju občine 
in o rokih za Izdelavo urbanističnih 
projektov — 396—42 

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev- 
ka za območje krajevne skupnosti 
Kresnice — 457—49 

Poročilo občinske volilne komisije o Izi- 
du volitev v občinski zbor občinske 
skupščine — 161—19 

lovne skupnosti občinske skupščine — 
162—19 

Ljubljcma-Bežigrad 

Odlok o začasnem flnanclranju proračun- 
skih potreb občine za čas od 1. ja- 

delovnem področju svetov občinske poročilo za volitve odbornikov zbora de- 
skupščlne — 244—27 

Odlok o obsegu In višini denarne pomočil 
žrtvam fašističnega nasilja In njiho- 
vim družinam — 245—27 

Odlok o določitvi banke, v katero se vla- 
gajo sredstva občine za razširjeno re- 
produkcijo — 246-27 

Odlok o pooblastitvi zavoda za stano- nuarja do 3!, marca 1965 - 7-3 
vanjsko In komunalno gospodarstvo odlok o spremembi odloka o začasnem 

financiranju proračunskih potreb — 
i 17—5 

Odlok o spremembi odloka o urejanju 
mestnega zemljišča — U—5 

Odlok o pooblastitvi zavoda za admini- 
strativno in finančno poslovanje hiš- 
nih svetov Bežigrad, da opravlja do- 
ločene posle Iz pristojnosti skupSčlne 
občine glede stanovanjskega gospo- 
darstva In poslovnih prostorov — 19—• 

Odlok o prispevkih In davkih občanov 
i ter njihovih stopnjah, Id se obraču- 

za Izvršitev revalorizacije stanovanj- 
skih hiš In stanovanj ter poslovnih 
prostorov — 333—35 

Odlok o določitvi in plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine — 334—35 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi sklada za Štipendije — 
535—35 

Odlok o potrditvi zaključnega računa o 
izvršitvi proračuna občine ха 1.1964 
— 336—35 

Odlok o družbeni pomoči — MS—3* 
Odlok o priznavalninah — S44—3* 
Odlok o redu In miru na območju občine 

— 351—37 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odlok« ш—U 

navajo in plačujejo na območju ob- 
čine — 55—10 

Odlok o proračunu občine ш L l»ej — 

Odlok o zaključnem računu proračuna 
občine za 1.1964 — 163—19 

Odlok o občinskih upravnih taksah — 
179—21 

Odlok o ustanovitvi občinskega javnega 
pravobranilstva Ljubljana — 100—24 

Odlok o ukinitvi občinskega zdravstve- 
nega investicijskega sklada — 220—2* 

Odlok o uvedbi In stopnjah prometnega 
davka od nepremičnin In pravic — 
308—32 

Odlok o pooblastitvi zavoda za gospodar- 
jenje s stanovanjskimi in poslovnimi 
prostori Bežigrad za izvršitev revalo- 
rizacije stanovanjskih hiš In stano 
vanj ter poslovnih prostorov — 337—S5 

Odlok o določitvi in plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine In najemnine 
— 338—35 

Odlok o spremembah In dopolnitvah ta- ) 
rlfe občinskega prometnega davka — 
403—43 

Odlok o spremembi odloka o določitvi in 
plačevanju akontacije na nove stana- 
rine In najemnine — 404—43 

Odlok o določitvi sklada za zidanje sta- 
novanjskih hiš za Izvršitev revalori- 
zacije stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov — 405—43 

Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih občine — 408—4* 

Popravek odloka o spremembi odloka o 
določitvi In plačevanju akontacije na 
nove stanarine In najemnine — 417—45 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti — 458—49 

Odlok o spremembi odloka o proračunu 
občine za L 1965 — 459-49 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih ^ 
in davkih občanov ter njihovih stop- v 

njah, ki se obračunavajo In plačujejo 
na območju občine — 460—49 

Odlok o določitvi obrestne mere od sred- 
stev poslovnega sklada — 461—49 

Odlok o rokih čiščenja In pregledovanj* 
kurilnih naprav In dimnih vodov — 
472—50 

Odlok o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in določitvi dela prispevka, 
ki ga plača skupščina občine v sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev za L 1965 — 502—51 

Odlok o turistični taksi — 527—53 
Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih 

upravnih taksah — 535—54 
Odlok o Izdatkih za potne In druge stro- 

ške, ki se priznavajo občinskim orga- 
nom med materialne stroške — 53*—5* 

Odlok o občinskem prometnem davku — J 
612—59 

Odredba o maloprodajnih cenah za pre- 
hrambene proizvode — 321—34 

Odredba o maloprodajnih cenah In mar- 
žah — 448—48 

Statut občine — 172—20 
Poročilo o Izidu nadomestnih volitev ▼ 

13. volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti — 571—56 

Ljubljana-Center 

Odlok o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine za čas od 1. ja- 1 

nuarja do 31. marca 1965 — S—3 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 

o ustanovitvi komunalnega sklada ol>- 
Mne — 13—4 

Odlok o ustanovitvi sklada za urejanje 
mestnega zemljišča — 13—4 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev — 
34—7 

Odlok o stopnjah prispevkov In davkov 
— SS—7 

Odlok o določitvi voblnlh enot v občin- 
sko skupščino — *3—11 

Odlok o proračunu občine za L 1965 — 
110—14 

Odlok o spremembah odloka o pobiranje 
občinskega prometnega davka — 
1П—13 

Odlok o spremembi odlok« o določltvt 
delovnega časa upravnih organov ot>- 
člnske skupščine — 118—15 

Odlok o ustanovitvi medobčinskega skla- 
da za financiranje Sol II. stopnje U 
domov — 1*4—1» 

Odlok o spremembi odloka o temeljgS 
organizaciji uprave občinske skupMk; 
ne — US—U 
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, Odlok o upravnih taksah — 201—24 
Popravek odloka o stopnjah prispevkov 

In davkov — 302—24 
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi 

sklada га urejanje mestnega zemlji- 
šča — 208—25 

Odlok o dopolnitvah odloka o poobla- 
1 / stitvl zavoda za stanovanjsko gospo- 
y darstvo in poslovne prostore Ljub- 

ljana, da opravlja določene posle Iz 
pristojnosa občinske skupSčlne ter 
glede stanovanjskega gospodarstva in 
poslovnih prostorov — 209—25 

Odlok o občinskih sodnih taksah — 
248—27 

Odlok o odpravi družbenega investicij- 
skega sklaia — 243—27 

Odlok o zaključnem računu o IzvrSitvi 
proračuna občine za 1. 1964 — 250—27 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
družbenega investicijskega sklada ob- 
čine — 251—27 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti 36. volilne 
enote — 267—28 

Odlok o premiranju kravjega mleka za 
1. 1965 — 2S0—31 

i Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
\y/* o temeljni organizaciji uprave občin- 

ske skupfičlne — 291—31 
Odlok o ukinitvi sklada za negospodar- 

ske investicije — 292—31 
Odlok o ukinitvi sklada za Štipendije — 

293—31 
Odlok o ukinitvi cestnega sklada — 

294—31 
Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 

loka o ustanovitvi sklada za pospeše- 
vanje telesne vzgoje — 295—31 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada za kulturo — 

296—31 
Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 

loka o ustanovitvi sklada za zdrav- 
stveno varstvo — 297—31 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada za spdalno 
varstvo — 298—31 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi občinskega zdrav- 
stvenega investicijskega sklada — 
299—31 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
^ loka o ustanovitvi stanovanjskega 

sklada— 300—31 
Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 

loka o ustanovitvi sklada za varstvo 
borcev NOB — 301—31 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada za šolstvo 
— 302—31 

Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj sto- 
ritvenih dejavnosti — 303—31 

Odlok o komunalni Inšpekciji — 315—33 
Odlok o pooblastitvi stanovanjskega skla- 
\yda za Izvršitev revalorizacije stano- 

vanjskih hlS In stanovanj ter po- 
slovnih prostorov — 325—34 

Odlok o premiranju kravjega mleka v 
1. 1965 — 324 — 34 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
zboru delovnih skupnosti — 397—42 

Odlok o spremembi tarife 
prometnega davka — 418—45 

Odlok o uvedbi in sTbpnjah prometnega 
davka od nepremičnin in pravic — 
4ff4s 9 • 

I 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti — 431—47 

Odlok o določitvi obrestne mere od go- 
spodarskih skladov obrtnostorltvenlh, 
gostinskih turističnih in komunalnih 
gospodarskih organizacij — 432—47 

Odlok o ugotovitvi, kateri odloki so pre- 
nehali veljati — 433—47 

Odlok o poslovnih prostorih — 449—48 
On?|k o nrisli'lmistih samoupravnih op- 

ganov v upravnih organih občinske 
 rtiupMiHg m И ^ 
Odlok o Izdatkih za potne In druge stro- 

fike, ki ee priznavajo občinskim or- 
ganom med materialne stroške — 
451—48 

Oolok o proraCunu občine za 1. 1965 — 
462—49 

Odlok o spremembi odloka o stopnjah 
prispevkov In davkov — 463—49 

Popravek odloka o pristojnosti samo- 
upravnih organov v upravnih orga- 
nih občinske skupščine — 500—51 

Popravek odloka o Izdatkih za petne in 
druge stroške, ki se priznavajo ob- 
činskim organom med materialne stro- 
Ske — 501—51 

Odlok o ustanovitvi medobčinskega 
upravnega organa za notranje zadeve 
občin Ljubljana-Bežigrad, -Center, 
-Moste-Polje, -SlSka In -Vlč-Rudnlk — 
504—51 

Odlok o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plača skupščina občine v 
sklad zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev za L 1965 — 
507—52 

Odlok o komunalnih taksah — 528—53 
Odlok o določitvi enostavnih rekonstruk- 

cij in adaptacij ter drugih gradbenih 
del, za katere nI potrebeo dovoljenje 
za graditev — 537—54 

Odlok o določitvi banke, v katere kredit- 
ni sklad se prenesejo denarna sred- 
stva sklada za zidanje stanovanjskih 
hiš — 538—54 

i Odlok o 4rrnr]inl n^' 
I ~-&LaalceskuDačine - 554-55 
Odlok o ustanovitvi sklada za Studijska 

posojila — 579—57 
Odlok o začasnem financiranju proračun- 

skih potreb občine za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1966 — 613—59 
Odlok o občinskem davku od prometa 

blaga na drobno ter o davku odplačil 
za storitve — 614—59 

Odločba o določitvi območij zborov vo- 
livcev in zborov delovnih ljudi za vo- 
litve odbornikov občinske skupščine 
— 35—7 

Odločba o ugotovitvi povprečnih letnih 
kosmatih osebnih dohodkov, ki so 
podlaga za določitev prispevnih osnov 
za zavezance od obrtnih In drugih 
gospodarskih dejavnosti ter intelek- 
tualnih storitev v 1. 1965 — 64—11 

Odredba o uporabi osebnih avtomobilov 
v družbeni lastnini in pogojih za upo- 
rabo osebnih avtomobilov za uradne 
vožnje organov občinske skupščine — 

«161—49 
Odredba o stroških za peko kruha, stroš- 

kih trgovine na drobno in najvišjih 
maloprodajnih cenah pšeničnega in 
rženega kruha — 14—4 

Odredba o stroških trgovine na drobno 
1 za žita — 15—4 
Odredba o maloprodajnih cenah In mar- 

žah za prehrambene proizvode — 
322—34 

Odredba o maloprodajnih cenah kuriva 
— 323—34 

Odredba o maloprodajnih cenah in mar- 
marže — 409—44 
Obvestilo gospodarskim in delovnim 

organizacijam, družbenim organizacijam, 
zavodom ter občanom — 14 

Osnutek predloga za spremembo prora- 
čuna občine — 4la . 

Volilne enote, v katerih bodo spomladi 
volitve novih odbornikov občinske 
skupščine in poslancev skupščine 
SRS — 1 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za 
odbornika zbora delovnih skupnosti 
občinske skupščine — 9—3 

Poročilo o izidu volitev v občinski zbor 
delovnih skupnosti — 119—15 

Poročilo občinske komisije o Izidu voli- 
tev v občinski zbor — 135—16 

Poročilo o 1/ldu nadomestnih volitev v 
36. volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti — 316—33 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v 
12. volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti — 552—55 t 

Porodilo o Izidu nadomestnih volitev v | 
S6. volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti — 353—55 

LjuWi(ma-Mc>sle-Pol|e 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
/bor delovnih skupnosti občinske 
skupSČine — 30—6 

Odlok o prispevkih In davkih občanov 
ter stopnjah, ki se obračunavajo in 
plačujejo na območju občine — 46—8 

Odlok o proračunu občine za L 1965 — 
65—11 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o prispevkih in davkih občanov 
ter stopnjah, ki se obračunavajo in 
plačujejo na območju občine — 120—15 

Odlok o potrditvi sklepov o ustanovitvi 
krajevnih skupnosti in o določitvi 
njihovih območij — 180—21 

Odlok o upravnih taksah — 252—27 
Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 

mestnega sveta o določitvi del, za ka- 
tera nI potrebno dovoljenje za grad- 
njo na območje, ki leži izven ob- 
močja mesta — 268-28 

Odlok o prenosu sredstev družbenega in- 
vesticijskega sklada občine v komu- 
nalno banko LJubljana — 269—28 

Odlok o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna občine za 1. 19G4 — 270—28 

Odlok o prometnem davku od nepremič- 
nin in pravic — 317—33 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
občinski zbor — 398—42 

Odlok o spremembah tarife občinskega 
prolftefnega davka — 399—42 

Odredba o spremembi odredbe o najvišji 
ravni cen in o najvišjih maržah v 
prometu na drobno za določene ži- 
vilske proizvode ter o najvišjih ce- 
nah za premog in <irva za kurjavo v 
prodaji na drobno — 594—58 

Poročilo o Izidu volitev odbornikov v 
občinsko skupščino — 159—18 

Poročilo o Izidu nadomestnih volitev za 
odbornike zbora delovnih skupnosti 
— 166—19 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 14. 
volilne enote občinskega zbora — 
503—51 

Ljubljonc-šiška 
Odlok o prispevkih in davkih občanov 

ter njihovih stopijah, ki se obraču- 
navajo in plačujejo na območju ob- 
čine — 47—8 

Odlok o proračunu občine za 1. 1965 — 
67—11 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev za 
2. volilno enoto občinskega zbora — 
100—12 

OdfcTč o spremembi odičlca o proračunu 
občine za l. 1965 — 434—47 

Odlok o spremembah odloka o prispev- 
kih in davkih občanov ter stopnjah, 
ki se plačujejo na območju občine — 
435—47 

Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnegS sveta o določitvi in plače- 
vanju akontacije na nove stanarine in 
najemnine na območje občine, ki leži 
izven mestnega območja — 436—47 

Odlok o spremembi odloka o temeljni 
organizaciji uprave občinske skupšči- 
ne 437—47 

Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih občinske skupščine 

— 438—47 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 

občinski zbor — 508—52 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 

zbor delovnih skupnosti — 509—52 
Odlok o spremembi odloka o ra/plsu na- 
domestnih volitev v zbor delovnih skup- 
nosti — 580—57 
Odlok o rokih čiščenja in pregledovanja 

kurilnih naprav in dimnih vodov — 
581—57 

Odlok o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in deležu, ki ga prispeva 
skupščina občine v sklad zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev za l. 1965 — 582—57 

Odlok o začasnem financiranju prora- 
čunskih potreb občine za čas od 1. Ja- 

nuarja do 31. marca 19G0 — 588—58 
Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 

mestnega sveta o popisu stanovanj- 
skih hiš, stanovanj in poslovnih pro- 
storov ter o postopku in metodah za 
ugotavljanje njihove vrednosti na ob- 
močje občine, ki leži izven mestnega 
območja — 589^48 

Odlok o -razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta o najvišji stanarini 
za stanovanja, ki jih uporabljajo or- 
ganizacije za gospodarjenje s staho- 
vanjskimi hišami na območje občine, 
ki leži izven mestnega območja — 
590—58 

Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta o odstotku sredstev, ki 
se izločajo Iz sklada porabe za sub- 
vencioniranje stanarine na območja 
občine, ki leži izven mestnega ob- 
močja — 591—58 

Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta o amortizaciji stano- 
vanjskih hiš na območje občine, ki 
leži izven mestnega območja — 592—58 

Odlok o določitvi najnižje mesečne na- 
grade vajencev — 593—58 

Odlok o občinskem prometnem davku — 
613—5? 

Odredba o določitvi tarife za osemenje- 
vanje goved — 66-11 

Odredba o najvišjih maloprodajnih cenah 
za kruh in sveže meso ter trgovskih 
maržah — 326—34 

Odredba o najvišji ravni cen in o naj- 
višjih maržah v prometu na drobno 
za določene živilske proizvode ter o 
najvišjih cenah za premog In drva, 
za kurjavo v prodaji na drobno — 
400—42 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev za 
12. volilno enoto občinskega zbora — 

101—12 
Odlok o ustanovitvi sklada za vzgojo in 

izobraževanje — 111—14 
Odlok o posebni uporabi cestnega zem- 

ljišča — 136—16 
Odlok o občinskih upravnih taksah — 

203—24 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 

2. volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti — 253—27 

Odlok o dopolnitvi odloka o svetih ob- 
činske skupščine — 309—32 

OdlpJc o pooblastitvi Biroja za stanovanj, 
' sko, poslovno in komunalno graditev 

Šiška za izvršitev revalorizacije sta- 
novanjskih hiš in stanovanj ter po- 
slovnih prostorov — 33S—35 

Odlok o razširitvi veljavnosti odlokov 
mestnega sveta o določitvi in plače- 
vanju akontacije na nove stanarine in 
najemnine na območje občine, ki leži 
izven mestnega območja — 334—38 

Odlok o spremembi tarife občinskega 
prometnega davka — 410—44 

Odlok o pooblastitvi sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš za izvršitev revalo- 
rizacije stanovanjskih hiš, stanovanj 
In poslovnih prostorov — 411—44 

Odlok o določitvi obrestne mere od sred- 
stev poslovnega sklada komunalnih, 
gostinskih in obrtno-storitvenih go- 
spodarskih organizacij — 412—44 

Odlok o spremembah odloka o temeljni 
organizaciji uprave občinske skupšči- 
ne — 413—44 

Odlok o razmejitvi pravic samoupravlja- 
nja v upravnih organih uprave ob- 
činske skupščine — 414—44 

Odlok o spremembi odloka o proračunu 
občine za l. 1965 — 510—52 

Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna občine za 1. 1961 — 511—52 

Odlok o prometnem davku od nepremič- 
nin in pravic — 512—52 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o prispevkih in davkih občanov ter 
njihovih stopnjah, ki se obračuna- 
vajo in plačujejo na območju občine 
— 513—52 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o uporabi poslovnih stavb in 
prostorov — 514—52 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
;J8. enoti občinskega zboru — 555—55 

Odlok b razpisu nadomestnih volitev v 
33. enoti občinske 'a zbora — 5l'»6—55 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
44. volilni enoti zbora delovnih skup- 
nosti — 557—55 

Odlok o komunalni taksi — 558—55 
Odlok o spremembi odlokov o razpisu 

nadomestnih volitev v občinski zbor 
— 583—57 

Odlok o spremembi odloka o razpisu 
nadomestnih volitev v 44. volilni enoti 
zbora delovnih skupnosti — 584—57 

Odlok o rokih čiščenja In pregledovanja 
kurilnih naprav in dimnih vodov — 
585—57 

Odlok o izdatkih za potne in dru«?e stro- 
ške, ki se priznavajo občinskim orga- 
nom med materialne stroSke — 586—57 



OLASNIK вт 

Odločba o ustanovitvi osemletne osnovne 
Sole Na Jami v Ljubljani — J10—32 

Odločba o ugotovitvi letnih kosmatih 
ohsebnlh dohodkov delavcev za 1.1965 

48—8 
Odredba o maloprodajnih cenah za meso 

— 327—34 
Odredba o maloprodajni ceni nepasteii- 

zlranega mleka — 328—34 
Odredba o maloprodajnih cenah za do- 

ločene vrste kuriva — 345—36 
Odredba o najvišji ravni cen in o naj- 

višjih maržah v prometu na drobno 
za določene živilske proizvode ter o 

I najvišjih cenah za premog In drva za 
kurjavo v prodaji na drobno — 355—38 

Odredba o spremembah odredbe o naj- 
višji ravni cen in o najnižjih maržah 
v prometu na drobno za določene žd- 

r Vilske proizvode ter o najnižjih cenah 
za premog in drva, za kurjavo v pro- 
daji na drobno — 415—44 

i Poročilo o volitvah odbornikov občin- 
skega zbora — 147—17 

Poročilo o volitvah odbornikov zbora de- 
lovnih skupnosti — 148—17 

Poročilo o izidu nadomestnih voldtev v 
drugi volilni enoti zbora dedovnili 
skupnosti — 318—33 

Ljubljona-Vič-Rudnik 
Odlok o razpisu nadomestnih volAtev v 

občinski zbor — 37—7 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 

zbor delovnih skupnosti — 38—7 
Odlok o uvedbi obveznosti plačevanja pri- 

spevkov in davkov občanov ter nji- 
hovih stopnjah — 39—7 

Popravek odloka o razpisu nadomestnih 
volitev v zbor delovnih skupnosti — 
68—u 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o "Socialnih podporah — 69—11 

Odlok g o proračunu občine za 1. 1965 — 
102—12 

Popravek odloka o uvedbi obveznosti pla- 
čevanja prispevkov in davkov občanov 
ter njihovih stopnjah — 103—12 

Odlok o prenehanju občinskega zdrav- 
stvenega investicijskega sklada — 
121—15 

Odlok o prenehanju sklada za varstvo 
otrok — 122—15 

Odlok o prenehanju sklada za štipendije 
— 123—15 

Odlok o prenehanju sklada za pospeše- 
vanje telesne vzgoje — 124—15 • 

Odlok o obveznem fluorografiranju pre- 
bivalcev — 125—15 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o določitvi najnižjih najemnin za po- 
slovne prostore — 167—19 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o načelih In merilih za določanje sred- 
stev, ki pripadajo šolam in drugim 
vzgojnim ter izobraževalnim zavodom 
za njihovo osnovno dejavnost — 168—19 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o oprostitvah in olajšavah plačila sa- 
moplačnikov za zdravstvene storitve 
— 169—19 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o povračilu stroškov učencem, 
vajencem, dijakom in študentom za 
Vožnjo v Solo — 170—19 

Odlok o ustanovitvi sklada za preživnin- 
sko varstvo kmetov — 171—19 

Odlok o potrditvi zaključnega proračuna 
o izvršitvi proračuna občine za 1.1965 
— 175—20 

Odlok o skladu za negospodarske investi- 
cije — 176—20 

Odlok o skladu za šolstvo — 177—20 
Odlok o preživninskem varstvu kmetov 

— 178—20 
Odlok o ustanovitvi sklada za pospeše- 

vanje živinoreje — 181—21 
Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj 

obrti, trgovine, gostinstva in turizma 
— 190—22 

Odlok o upravnih taksah — 197—23 
Odlok o določitvi območij, za katera so 

ustanovljene krajevne skupnosti — 
198—23 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o cestah IV. reda — 254—27 

Popravek odloka o skladu za šolstvo — 
256-27 0tllok o prometnem davku od nepreml6- 
nin in pravic — 311—32 

Odlok o določitvi organizacije za Izvrši- 
tev revalorizacije stanovanjskih hiš 
in stanovanja ter poslovnih prostorov 
— 340—35 

Odlok o določitvi In plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine na Izvenmest- 
nem območju občine — 341—35 

Odlok o spremembi odloka o določitvi in 
plačevanju akontacije na nove stana- 
rine na izvenmestnem območju ob- 
čine — 393—41 

Odlok o premiji za kravje mleko za 
1. 1965 — 394—41 

Odlok o najvišji ravni cen In najvišjih 
maržah v prometu na drobno za do- 
ločene živilske proizvode ter o naj- 
višjih cenah za premog in drva, za 
kurjavo v prodaji na drobno — 401—42 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 406—43 

Odlok o spremembah in dopolnitvah ta- 
rife občinskega prometnega davka — 
465—49 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o uvedbi obveznosti plačevanja pri- 
spevkov in davkov občanov ter nji- 
hovih stopnjah — 466—49 

Odlok o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev, ki jo plačujejo v sklad 
zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev za 1. 1905 — 467—49 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o najvišji ravni cen in najVišjih 
maržah v prometu na drobno za do- 
ločene živilske proizvode ter o naj- 
višjih cenah za premog in drva, za 
kurjavo v prodaji na drobno — 468—49 

Odlok o razmejitvi pravic samoupravlja- 
nja v upravnih organih uprave ob- 
činske skupščine — 469-49 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o proračunu občine za 1. 1965 — 
515—52 

Odlok o turistični taksd — 529—59 
Odlok o določitvi obrestne mere od sred- 

stev osnovnega sklada za komunalno, 
gostinsko, storitveno obrtnb dejavnost 
In dejavnost turističnega posredova- 
nja — 539—54 

Odlok o izdatkih za potne stroške, ki se 
priznavajo med materialne stroške — 
560—55 

Odlok o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb za 1.1966 — 616—59 

Odlok o občanskem prometnem ć&vku — 
617—59 

Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta s stanovanjskega pod- 
ročja na izvenmestno območje občine 
— 618—59 

Odločba o ugotovitvi letnih kosmatih 
osebnih dohodkov delavcev — 40—7 

Odredba o določitvi pavšalne skočnine za 
1. 1965 — 31—6 

Odredba o maloprodajnih cenah in mar- 
žah za prehrambene proizvode — 329—34 

Odredba o maloprodajnih cenah kuriva 
— 342—35 

Odredba o obveznem cepljenju kokoši 
proti kokošji kugi — 559—55 

Sklep o dodatni premiji za mleko, pro- 
dano neposredno potrošnikom — 25^—27 

Sklep o odpravi podružničnih osnovnih 
šol v Pijavi gorici in v Zapotoku — 
540—54 

Poročilo o izidu volitev odbornikov ob- 
činskega zbora — 149—17 

Poročilo o izidu volitev odbornikov zbora 
delovnih skupnosti — 151—17 

Poročilo o Izidu nadomestnih volitev od- 
bornikov občinskega zbora — 150—17 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev od- 
bornikov zbora delovnih skupnosti — 
152—17 

Popravek poročila o izidu volitev —196—23 

Logatec 
Popravek odloka o določdtvl novoletne 

nagrade uslužbencem in delavcem 
občinskih upravnih organov — 4—2 

Odlok o ustanovitvi zimske službe na 
območju občine — 16—4 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 20—5 

Odlok o uvedbi krajevnega samoprispev- 
ka za območje zbora volivcev Hote- 
dršica — 21—5 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti — 49—8 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij in go- 
spodarskih organizacij storitvene obrti ^ 
za 1. 1965 — 52—9 

Odlok o proračunu občine za 1. 1965 — 
104—12 

Odlok o prispevkih in davkih občanov — 
105—12 

Popravek odloka o obračunavanju in pla- 
čevanju obresti od poslovnega sklada 
komunalnih gospodarskih organizacij 
in gospodarskih organizacij storitvene 
obrti za 1. 1965 — 106—12 

Popravek odloka o razpisu nadomestnih 
volitev v zbor delovnih skupnosti — 
112—14 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 126—15 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi sklada za šolstvo — 
127—51 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi občinskega zdravstve- 
nega investicijskega sklada — 128—15 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi cestnega sklada — 
*29—15 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi komunalnega skla- 
da — 130—15 

Odlok' o spremembi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi sklada za gradnjo vodo- 
voda — 151—15 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada za pospeše- 
vanje kmetijstva — 132—15 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovtvl gozdnega sklada — 
133—15 

Odlok o uvedbi krajevnega samoprispev- 
ka za območje vasi Gorenja vas In 
Gor. Logatec-del — 172—19 

Odlok o občinskih upravnih taksah — 
210—25 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o povračilu potnih in drugih 
stroškov odbornikom In članom svetov 
ter drugih kolegijskih organov občin- 
ske skupščine — 211—25 

Odlok o spremembah in dopolnitvah sta- 
tuta občine — 221—25 

Odlok o obveznem fluorografiranju pre- 
bivalstva — 222—26 

Odlok o določitvi banke, v katero se vla- 
gajo sredstva občine za razširjeno re- 
produkcijo — 223—26 

Odlok o prometnem, davku od nepremi6- 
nin in pravic — 362—39 

Odlok o določitvi in plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine in najemnine 
— 363—39 

Odlok o pooblastitvi stanovanjskega skla- 
da občine za izvršitev revalorizacije 
stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov — 364—39 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 365—39 

Odlok o določitvi količin žganja, ki ga 
smejo proizvajalci porabiti doma brez 
plačila prometnega davka — 366—39 

Odlok o družbeni kontroli cen obrtnih 
storitev — 368—39 

Odlok o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna občine za 1.1964 — 369—39 

Odlok o spremembi proračuna občine 
za 1. 1965 — 516—52 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku 
— 517—52 

Odlok o prenosu sredstev sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiš v kreditni 
sklad banke — 518—52 

Odlok o spremmebi odloka o priznavalni- 
nah in družbeni pomoči borcem In 
družinam borcev NOB — 530—53 . 

Odlok o dopolnitvi odloka o podeljeva- 
nju družbene pomoči — 531—53 

Odlok o določitvi premije kmetijskim 
proizvajalcem in o določitvi dela pri- 
spevka, ki ga plača skupščina občine 
v sklad zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev za L 1965 — 
532—53 

Odločba o ukinitvi zavoda Delavska 
univerza Logatec — 22—5 

Odredba o maloprodajnih cenah in mai> 
^ žah v prometu na malo — 367—3S 

Odredba o spremembi In dopolnitvi od- 
redbe o maloprodajnih cenah in mar- 
žah v prometu na drobno — 519—52 

Statut občine — 28—6 
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka 

za območje krajevne skupnosti Gor. 
Logatec — 41—7 

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka 
za območje krajevne skupnosti DoL 
Logatec — 53—9 

Poročilo o izvolitvi odbornikov v občin- 
ski zbor — 137—16 

Poročilo o izidu volitev odbornikov ▼ 
zbor delovnih skupnosti — 138—16 

Poročilo o Izidu volitev odbornikov v 
zbor delovnih skupnosti — podskupine 
kmetijstvo — 139—16 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
zbora delovnih skupnosti — 140—16 

Vrhnika . 
Odlok o začasnem financiranju prora- 

čunskih potreb občine za čas od 1. ja- 
nuarja ilo 31. marca 1965 — 1—1 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o občinski dokladl na dohodke od 
kmetijstva, samostojnih poklicev, pre- 
moženj in zgradb za L 1964 — 2—1 

Odlok o povišanju stopnje prispevka т 
skupni rezervni sklad gospodarskih 
organizacij — 3—1 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o razdelitvi prispevka Iz dohodka ko- 
munalnih gospodarskih organizacij 
storitvene obrti In gostinskih gospo- 
darskih organizacij za 1.1964 — 5—2 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o odpravi družbenega Investicijskega 
sklada in o uporabi sredstev za go- 
spodarske investicije — 10—3 

Odlok o določitvi količine žganja, ki ga 
smejo proizvajalci porabiti doma brez 
plačila prometnega davka v proizva- 
jalni dobi 1965/66 — 11—3 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o razdelitvi prispevka Iz dohodka ko- 
munalnih gospodarskih organizacij« 
gospodarskih organizacij storitvene 
obrti In gostinskih gospodarskih orga- 
nizacij za 1. 1964 — 23—5 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij In 
gospodarskih organizacij storitvene 
obrti — 24—5 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o določitvi enostavnih rekonstrukcij 
In adaptacij ter drugih gradbenih dol, 
za katere nI potrebno dovoljenje za 
graditev — 25—5 

Odlok o gradbenih delih, za katera nI 
potrebno dovoljenje za gradllev — 26—5 

Odlok o obvezni splošni in sistematični 
deratizaciji na območju mesta In v 
strnjenih naseljih občine — 27—5 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o urejanju mestnega zemljišča — 32—« 

Odlok o spremembi proračuna občine za 
L 1964 — 42—7 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o določitvi odstotka stanarine in na- 
jemnine, M. pripada stanovanjskim 
skupnostim — 54—9 

Odlok o prispevkih In davkih občanor 
— 56-10 

Odlok o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 
drobno — 71—11 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o določitvi višine dnevnic za službena 
potovanja, nadoraestUa za ločeno živ- 
ljenje in kilometrino za uslužbence 
organov občinske skupščine — 72—11 

Odlok o proračunu občine za 1. 1985 — 
113—14 

Odlok o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij in go- 
spodarskih organizacij storitvene obrti 
za 1. 1965 — 114—14 

Odlok o MSčenJu snega s cestnih površin 
in ostalih Javnih površin — 115—14 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odlolf« 
o notranji organlzacllj uprave ob- 
činske skupSčine — 141—16 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o sistemizaciji delovnih mest v upna'^ 
nlh organih občinske skupSčine — 
142—16 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloke 
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o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno — 224—2« 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi cestnega sklada — 
225—26 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada za komu- 
nalne potrebe družbenega standarda 
— 226—26 

* Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi občinskega gozd- 
nega sklada — 227—26 

i Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi občinskega rezerv- 

I nega sklada za potrebe gospodarskih 
organizacij — 228—26 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi občinskega sklada 
za borca NOB — 229—26 

' Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
, loka o ustanovitvi občinskega sklada 

za Šolstvo — 230—26 
Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 

loka o ustanovitvi občinskega sklada 
za zdravstvene investicije — 231—26 

Odlok o ustanovitvi sklada za pospeše- 
vanje kulturne, tlzkuitume In rekrea- 
cijske dejavnosti — 232—26 

Odlok o združevanju sredstev za Izgrad- 
njo zdravstvenega doma na Vrhniki 
— 233—26 

Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 
loka o ustanovitvi sklada za preživ- 
ninsko varstvo kmetov — 234—26 

Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o krajevnih skupnostih — 235—26 

Odlok o zaključnem računu o Izvršitvi 
proračuna občine za 1. 1964 — 236—26 

Odlok o občinskih upravnih taksah — 
257—27 

Odlok o občinskih sodnih taksah — 258—27 
Odlok o določitvi banke, v katero se 

vlagajo sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo — 259—27 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o obveznem vlaganju dela amortizk- 
clje zdravstvenih zavodov Iz območja 
otičlne v občinski zdravstveni Investi- 
cijski sklad — 312—32 

Odlok o razveljavitvi odloka o agroteh- 
ničnih ukrepih pridobivanje pše- 
nice — 313—32 

Odlok o določitvi meja vodnih zemljišč 
— 319—33 

Odlok o kategorizaciji cest IV. reda — 
320—33 

Odlok o prometnem davku od nepremič- 
nin In pravic — 356—38 

Odlok o premiji za kravje mleko v 1.1965 
— 357—38 

Odlok o doJočltvil premilje kmetijskih 
proizvajalcev In določitvi dela pri- 
spevka, ki ga plača skupščina občine 
v sklad zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev za 1. 1965 — 
358—38 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka 
o določitvi najnižje mesečne nagrade 

vajencev — 359—38 
Odlok o spremembah In dopolnitvah od- 

loka o pobiranju občinskega promet- 
nega davka — 424—16 

Odlok o obračunavanju In plačevanju 
obresti od poslovnega sklada gospo- 
darske organizacije, s katerim oprav- 
lja komunalno dejavnost, gostinsko 
dejavnost, dejavnost turističnega po- 
sredovanja ali dejavnost storitvene 
obrti — 439—47 

Odlok o spremembi odloka o določitvi 
premije kmetijskih proizvajalcev In 
o določitvi dela prispevka, ki ga plača 
skupščina občine v sklad zdravstve- 
nega zavarovanja kmetijskih proizva- 
jalcev v 1.1963 — 452—48 

Odlok o spremembi odloke o prispevkih 
In davkih občanov — 520—52 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
o proračunu občine za L 1965 — 533—53 

Odločba o določitvi sestojev za semensko 
objekte — 360—38 

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka 
za območje mesta Vrhnika — 260—27 

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka 
za območje krajevne skupnosti Bo- 
rovnica — 261—27 

•klep o uvedbi krejevnega samoprispevka 
za območje krajevne skupnosti Bevke 

^ — 370—39 

Poročilo o Izidu volitev v občinski zbor 
In zbor delovnih skupnosti občinske 
skupščine — 143—16 

Razpis delovnega mesta občinskega sodr 
nlka — —25 

Zagorje ob Savi 
Odlok o začasni omejitvi proračuna po- 

trošnje — 352—37 
Odlok o pooblastitvi stanovanjskega skla- 

da občine za Izvršitev revalorizacije 
stanovanjskih hiš, stanovanj In po- 
slovnih prostorov — 353—37 

Odlok o spremembi 17. člena odloka o 
podeljevanju socialne pomoči — 381—40 

Odlok o določitvi in plačevanju akonta- 
cije na nove stanarine In najemnine 
— 382—40 

Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih uprave občinske 
skupščine — 420—45 

Odlok o spremembi proračuna občine za 
1. 1965 — 440—47 

Odlok o dopolnitvi odloka o kontroli cen 
za storitve — 441—47 

Odlok o rokih čiščenja, pregledov kuril- 
nih naprav In dimnih vodov — 442—47 

Popravek odloka o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih 
uprave občinske skupščine — 543—48 

Popravek odloka o pooblastitvi stano- 
vanjskega sklada za izvršitev revalo- 
rizacije stanovanjskih hiš, stanovanj 
In poslovnih prostorov — 454—48 

Odlok o spremembi tarife občinskega 
prometnega davka — 541—54 

Odlok o uvedbi in stopnjah prometnega 
davka od nepremičnin in pravic — 
542—54 

Odlok o spremembi odloka o prispevkih 
In davkih občanov — 543—54 

Odlok o nagrajevanju vajencev — 561—55 

Odlok o določitvi premije kmetijskih pro- 
izvajalcev in o določitvi dela prispev- 
ka, ki ga plača skupščina občine v 
sklad zdravstvenega zavarovanja kme- 
tijskih proizvajalcev za 1.1965 — 562—65 

Odlok o plačevanju obresti poslovnega 
sklada gostinskih in komunalnih go- 
spodarskih organizacij — 572—56 

Odlok o izdatkih za potne in druge stro- 
ške, ki se priznavajo organom skup- 
ščine med materialne stroške — 573—56 

Odločba o ustanovitvi vzgojno varstve- 
nega zavoda Zagorje ob Savi — 385—40 

Odredba o najvišji maloprodajnih cenah 
za moko, kruh, sladkor, olje, mleko, 
sveže meso In premog — 346—36 

Odredba o najvišjih maržah v malopro- 
daji za riž. Jedilno sol, jedilne masti, 
mesne izdelke, kavo. začimbe in južno 
sadje — 347—36 

Odredba o spremembi odredbe o naj- 
višjih maloprodajnih cenah za moko. 
kruh. sladkor, olje, mleko, sveže meso 
In premog — 383—40 

Odredba o spremembi odredbe o naj- 
višjih maržah v maloprodaji za riž. 
Jedilno sol. Jedilne masti, mesne Iz- 
delke, kavo, začimbe In Južno sadje 
— 384—40 

Odredba o dopolnitvi odredbe o naj- 
višjih maloprodajnih cenah za moko, 
kruh, sladkor, olje, mleko, sveže meso 
In premog — 343—47 

Popravek odredbe o najvišjih malopro- 
dajnih cenah za moko, kruh, sladkor, 
olje, mleko, sveže meso in premog 
ter odredbe o najvišjih maržah v ma- 
loprodaji za riž. Jedilno sol. Jedilne 
masti., mesne Izdelke, kavo, začimbe 
In Južno sadje — 454—48 

Odredba o minimalnem poslovnem času 
trgovin — 544—54 

Skupščine komunalnih skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za*' L 1964 ob- 
čine LJ.-Bežlgrad — 73—П 

Sklep o znesku podpore za opremo otro- 
ka občine LJ.-Bežlgrad — 74—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe občine Lj.-Bežlgrad — 
75—11 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1. Ш4 občine 
LJ.-Center — 76—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe občine LJ.-Center — 77—11 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občine LJ.-Center — 78—11 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1. 1964 občine 
Lj.-Moste-Polje In Litija — 79—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe občlnd LJ.-Moste-Polje in 
Litija — 80—11 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občin LJ.-Moste-Polje in Litija —81—U 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1. 1964 občine 
Lj.-Siška — 82—11 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občine LJ.-Siška — 83—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe občine LJ.-Siška — 84—11 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1. 1964 občine 
LJ.-Vlč-Budnlk in Grosuplje — 85—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe občin LJ.-Vič-Rudnlk in 
Grosuplje — 86—11 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občin LJ.-Vlč-Rudnlk in Grosuplje — 
87—11 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1. 1964 občine 
Kamnik — 88—11 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občine Kamnik — 89—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe občine Kamnik — 90—11 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1.1964 občine 
Kočevje in Ribnica — 91—11 

Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 
vane osebe obfidn Kočevje in Ribnica 
— 92—11 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občin Kočevje In Ribnica — 93—11 

Sklep o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja za 1.1964 občin 

Vrhnika, Logatec in Cerknica — 94—11 
Sklep o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane obese občin Vrhnika, Logatec in 
Cerknica — 95—U 

Sklep o znesku podpore za opremo otroka 
občin Vrhnika, Logatec In Cerknica 
— 96—11 

Sklep o določitvi začasne stopnje osnov- 
nega prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje občine LJ.-Center — 107—12 

Sklep o začasni določitvi panog in višini 
stopenj dodatnega prispevka občin 
LJ.-Vlč-Rudnlk in Grosuplje — 134—15 

Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1965 občine LJ..Bežlgrad — 271—28 

Sklep o določitvi podskupin in stopenj 
dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za II. polletje 1965 občine 
LJ.-Bežlgrad — 272—28 

Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1965 občine'' LJ.-Center — 273—28 

Sklep o določitvi podskupin in stopenj 
dodatnega prispevka v II. polletju 
1965 občine LJ.-Center — 274—28 

Sklep o stopnji osnovnega pri-spevka 
za zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1965 občin LJ.-Moste-Polje in Li- 
tija — 275—2« 

Sklep o določitvi podskupin in stopenj 
dodatnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v II. polletju 1965 občin 
LJ.-Moste-Polje in Litija — 276—28 

Sklep o stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za II. pol- 
letje 1965 občine LJ.-Siška — 277—28 

Sklep o določitvi podskupin in stopenj 
dodatnega prispevka za II. polletje 1965 
občine LJ.-Siška — 278—28 

Sklep o določitvi stopnje osnovnega pri- 
spevka za II. polletje 1965 občin 
LJ.-VIC-Rudnik in Grosuplje — 279—28 

Sklep o določitvi podskupin in stopenj 
dodatnega prispevka v II. polletju 
1965 občin LJ.-Vlč-Rudnlk in Grosuplje 
— 280—28 

Sklep o določitvi stopnje osnovnega pri- 
spevka za II. polletje 1965 občin Vrh- 
nika. Logatec in Cerknica — 281—28 

Sklep o določitvi podskupin In stopenj 
dodatnega prispevka za II. polletje 
1965 občin Vrhnika. Logatec in Cerk- 
nica — 228—28 

Sklep o delu prispevka za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga odstopajo komu- 

nalne skupnosti delovnim organizs^1 

Jam za sodelovanje pri izvajani' 
zdravstvenega zavarovanja občin U' 
Bežigrad — Center — Moste-Polje ® 
Litija, LJ.-Siška — Vič-Rudnik in Of 
suplje ter Vrhnika, Logatec In Cel* 
niča — 283—28 

Sklep o določitvi stopnje osnovnega P^" 
spevka za II. polletje 1965 občin № 
čevje In Ribnica — 285—29 

Sklep o določitvi podskupin in stopcui 
dodatnega prispevka za II. polleti' 
1965 občin Kočevje in Ribnica — 286^ 

Sklep o spremembi sklepa o določit"1 ■ 
panog in višini dodatnega prispevK*; 
ki ga plačujejo delovne organizacij1 

občine LJ.-Bežlgrad — 287—29 
Sklep o določitvi stopnje osnovnega prf" 

spevka za II. polletje 1965 občine DotB" 
Žale — 288—30 

Sklep o določitvi podskupin in stopeol 
dodatnega prispevka za II. роИв# 
1965 občine Domžale — 289—30 

Sklep o spremembi sklepa o delu pi^ 
spevka, ki ga odstopajo delovnim of 
ganizacljam za sodelovanje In IzV^ 
Janje zdravstvenega zavarovanja ot>l№ 
Domžale, Kočevje in Ribnica, LJ.-M"' 
ste-Polje in Litija, Lj.-Siška, LJ.-Vifr 
Rudnik in Grosuplje ter Vrhnika, У 
gatec In Cerknica — 425—46 

Sklep o spremembi sklepa o določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za & 
polletje 1965 občine Domžale — 473—5* 

Sklep o spremembi sklepa o določit^ 
podskupin in stopenj dodatnega pri" 
spevka za II. polletje 1965 občine DoB*" 
Žale — 474—50 

Sklep o spremembi sklepa o določi'^ 
stopnje osnovnega prispevka za 
polletje 1965 občin Kočevje in Rlbnl"4 

— 475—50 
Sklep o spremembi sklepa o določit*' 

podskupin in stopenj dodatnega prf' 
spevka v II. polletju 1965 občin K®" 
čevje in Ribnica — 476—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit"! 
stopnje osnovnega prispevka za II. po'" 
letje 1965 občine LJ.-Bežlgrad — 477—^ 

Sklep o spremembi sklepa o določit^ 
podskupin In stopenj dodatnega pf^ 
spevka za II. polletje 1965 občine 1јУ 
Bežigrad — 478—50 

Sklep o spremembi sklepa o določiti | 
stopnje osnovnega prispevka za II. po1' ; 
letje 1965 občine LJ.-Center — 479—^ 

Sklep o spremembi sklepa o določit"* : 

podskupin in stopenj dodatnega prf' 
»pevka za II. polletje 1965 obClO4 , 
Lj .-Center — 480—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit** 
stopnje osnovnega prispevka za II. po*' 
letje 1965 občdn Lj.-Moste-Polje in 1^' 
tija — 481—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit"* 
podskupin In stopenj dodatnega prf' 
spevka za II. polletje 1965 občin Lj' 
Moste-Polje in Litija — 482—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit" 
stopnje osnovnega prispevka za II. pol* 
letje 1965 občine LJ.-Siška — 483—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit" 
podskupin in stopenj dodatnega prf' 
spevka za II. polletje 1965 občin* 
LJ.-Siška — 484—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit" 
stopnje osnovnega prispevka za II. po*" 
letje 1965 občin LJ.-Vlč-Rudnlk in GrC 
suplje — 485—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit" 
podskupin In stopenj dodatnega pf*" 
spevka za II. polletje 1965 občin !>)■' 
Vič-Rudnik in Grosuplje — 488—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit"* 
stopnje osnovnega prispevka za II. po'' 
letje 1965 občin, Vrhnika, Logatec V 
Cerknica — 487—50 

Sklep o spremembi sklepa o določit*' 
podskupin in stopenj dodatnega p^' 
spevka za П. polletje 1965 občin Vrtj' 
nika, Logatec In Cerknica — 488—'* 

Popravek sklepa o spremembi sklepa " 
določitvi podskupin in stopenj doda'J 
nega prispevka za II. polletje 19в' 
občin LJ.-Moste-Polje in Litija ^ 
505—51 

Sklep o stopnji osnovnega prispevka f 
zdravstveno zavarovanje za obdobj® 
od I. januarja 1966 dalje — 619—59 

Sklep o določitvi podskupin In stopefll 
dodatnega prispevka za zdravstven" 
zavarovanje za obdobje od 1. Januari* 
1966 dalje — 620—59 

Sklep o delu prispevka za zdravstven" 
zavarovanje, ki ga odstopa komunaln* 
skupnost delovnim organizacijam z* 
sodelovanje pri izvajanju zdravstvu" 
nega zavarovanja v obdobju od 1. 3®" 
nuarja 1966 dalje — 621—59 


