
GLASNIK 

LJUBLJANA, 5. FEBRUARJA 1965 
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O K B A J A 

LJUBLJANA 

LETO XII., ST. 4 

SKUPŠČINA OKRAJA 

Na podlagi 106. člena zakona o 
Proračunih in financiranju samostoj- 

zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
52-847/59) je Skupščina okraja Ljub- 
ljana na 23. seji dne 29. januarja 
1965 sprejela 

ODLOK 
*■ ukinitvi sklada za pospeševanje 
^oietijstva na območju okraja Ljub- 

ljana. 

1. člen 
Sklad za pospeševanje kmotij- 

■tva, ki je bil ustanovljen z odlokom 
(Glasnik okraja Ljubljana, št. 12-61/ 
83), se z dne 31. decembrom 1964 
ukine. 

2. člen 
Neporabljena sredstva, terjatve 

In obveznosti lega sklada s sftanjetn 
Po zaključnem računu za leto 1964 
^ prenesejo na proračun okraja 
Ljubljana. 

3. člen 
Ta odlok velja od 8. dneva po ob- 

javi v »Glasniku«, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Številka: 320-1/65 
Datum; 29. jan. 1965 

Podpredsednik 
skupščine okraja 
Franc Puhar 1. r. 

Na podlagi 109. člena zakona o 
financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SRS (Ur. L SRS, št. 
36/64) je Skupščina okraja Ljublja- 
na na 23. seji dne 29. januarja 1965 
8PrejeIa 

SKLEP: 
Skupščina okraja Ljubljana na- 

З^Ша pri Komunalni banki v Ljub- 
ljani kratkoročno posojilo do 200 mi- 
lijonov dinarjev za kritje proračun- 
skih potreb zaradi neenakomernega 
Pritekanja dohodkov. Posojilo bo 
Vrnjeno do konca leta 1965. 

Številka: 402-9/65 
Datum: 29. jan. 1965 ^ 

Podpredsednik 
skupščine okraja 
Franc Puhar Ur. 

Svert za kmetijstvo in gozdarstvo 
* ла svoji 17. seji razpravljal • 

predlogih in pripombah okrajne 
skupščine, ki jih je sprejela na svoji 
21. seji dne 11. dec. 1964, ko je raz- 
pravljala o »Osnovnih problemih 
kmetijstva v letu 1964«. 

Na osnovi sklepa sveta za kme- 
tijstvo in gozdarstvo sprejema Skup- 
ščina okraja Ljubljana na 23. seji 
dne 29. januarja, 1965 naslednja 

РШРШСПЛ 
1. Ob analitičnem pregledu sta- 

nja kmetijstva v okraju se ugotav- 
lja, da so se občinske skupščine in 
kmetijske organizacije v okviru 
možnosti v glavnem pridrževale 
sklepov In priporočil skupščine 
okraja iz 1. 1963. Odstopanja so ugo- 
tovljena pri sprejemanju odlokov o 
preživninskem varstvu kmetov, pri 
vsklajevanju razvoja kmetijstva s 
programom ostalih panog, pri koope- 
raciji in izgradnji družbenega stan- 
darda. 

2. Družbeno kmetijske organiza- 
cije naj še nadalje vključujejo zem- 
ljišča v svojo proizvodnjo in to pred- 
vsem v obsegu, kot ga narekuje or- 
ganska povezanost med živalsko in 
rastlinsko proizvodnjo. S tem se bo- 
do organizacije omejile na minima- 
len nakup močnih krmil in tako zni- 
žale proizvodne stroške mesa in 
mleka. Proces pridobivanja zemljišč 
naj teče vzporedno z urejanjem zem- 
ljišč. V zvezi s tem naj gospodarske 
organizacije formirajo stalno službo 
za pridobivanje in urejanje zemljišč, 
v kolikor je še nimajo. Pri podružb- 
Ijanju zemljišč pa je potrebna iz- 
datna pomoč občin in političnih fo- 
rumov, kjer je to akt gospodarsko 
političnega značaja, ki več ali manj 
spreminja tudi strukturo zaposlitve 
prizadetih in odpira socialne proble- 
me, ki jih gospodarske organizacije 
brez pomoči navedenih ne morejo 
same reševati. Zato naj občine med 
ostalim sprejmejo tudi odloke o 
ustanovitvi skladov preživninskega 
varstva zasebnih proizvajalcev po- 
vsod tam, kjer podružbljamo kme- 
tijska zemljišča in pri tem nastajajo 
socialni problemi, posebno sedaj, ko 
se z arondacijo ponekod že zajema 
celotna kmetijska posestva. 

Kmetijske drganizacije so dolžne 
▼ čimkrajšem času urediti pravne 
odnose v zvezi s pridobljenimi zem- 
ljišči in te čimprej usposobiti za in- 
tenzivno proizvodnjo. Zato naj izde- 
lajo investicijske elaborate za melio- 
racijo zemljišč. 

Oddajanje zemljišč iz že arondi- 
ranih kompleksov kmetom je načel- 
no zgrešeno in protizakonito. Le v 
izjemnih primerih se lahko od tega 
odstopa. V takih primerih pa se mo- 
rajo sklepati kooperacij ske pogodbe 
in dobiti predhoden pristanek občin- 
skih družbeno-političnih organov. 

3. Zaradi pomembnosti korišče- 
nja travniških površin za govedore- 
jo je potrebno, da strokovna služba 
pri gospodarskih organizacijah in 
znanstveno-raziskovalne institucije 
pričnejo z načrtnim delom prouče- 
vanja tehnologije proizvodnje na 
travnikih. 

Proizvajalcem družbenega in za- 
sebnega sektorja pa naj se omogoči 
nabava ustrezno mehanizacije za ob- 
delavo travnikov in spravilo krme. 
Zasebnim proizvajalcem je treba za- 
gotoviti stroje preko kmetijskih or- 
ganizacij. 

4. Večina novih plantažnih nasa- 
dov nima sredstev za dograditev in 
vzdrževanje nasadov do rodnosti. Da 
se prepreči nadaljnja gospodarska 
škoda, je treba v 1. 1965 vsem priza- 
detim organizacijam zagotoviti 
manjkajoča investicijska sredstva za 
dograditev in za vzdrževanje nasa- 
da do rodnosti. Gospodarske organi- 
zacije, ki imajo plantažne sadne na- 
sade, si morajo preskrbeti potreben 
strokovni kader. Prav tako je treba 
pripraviti načrte in zagotoviti, sred- 
stva za gradnjo skladišč in ostalih 
objektov v plantažnih nasadih. 

5. Zaradi pomanjkanja reproduk- 
cijskega materiala v sadjarstvu je 
treba povečati proizvodnjo v obsto- 
ječih drevesnicah ali pa organizi- 
rati nove, in izpopolniti sortiment 
skladno s potrebami za obnovo druž- 
benih nasadov ter za potrebe zaseb- 
nih proizvajalcev. 

6. Za nadaljnji razvoj in obnovo 
vinogradništva morajo kmetijske or- 
ganizacije na območju Novega me- 
sta in Bele krajine zagotoviti ustrez- 
ni sortiment cepljenk z organizira- 
njem lastne trsnice ali v kooperaciji 
s trsnicami izven okraja. Prav tako 
naj Izdelajo program in način obno- 
ve vinogradništva, upoštevajoč pri 
tem nadaljnji razvoj turizma. 

7. Da se izboljša ali vsaj obdrži 
sedanje razmerje v strukturi črede, 

^posebno pa da se prepreči nadaljnje 
upadanje števila plemenic goveje ži- 
vine, je treba nujno predvideti enot- 
ne ekonomske pogoje za proizvod- 
njo mleka in mesa. Zato je potrebno 

uskladila tržne cene mesa in mleka 
vsaj v razmerju 1:7, kar približno 
odgovarja vrednosti porabljene koli- 
čine mleka za kg prirastka telečjega 
mesa. Tako formirana odkupna cena 
je najsigumejšl in tudi najhitrejši 
ukrep za spremembo strukture čre- 
de govedi v korist povečanja števila 
krav, kar je tudi družbeno-ekonom- 
skl interes in se zaradi tega ne bi 
smelo tega vprašanja prepuščati v 
odločitev samo delovnim kolektivom 
mlekarskih obratov. 

Zasebni proizvajalec bi tako imel 
ekonomske pogoje za rejo krav in 
proizvodnjo mleka, na družbenih 
obratih pa bo potrebno г izboljša- 
njem tehnologije proizvodnje mleka 
in krme stalno delati za znižanje 
proizvodne cene. Zato morajo kme- 
tijske organizacije vložiti dodatna 
sredstva za mehanizacijo proizvod- 
nega' procesa v hlevih tn v pridelo- 
vanju krme. 

8. Povečanje proizvodnje goveje- 
ga mesa in preskrbljenost pitališč z 
zadostnim številom telet je осЉо ve- 
zano s pasemako strukturo pleme- 
nic. Najbolj pereče vprašanje zbolj- 
šanja osnovne črede s pretapljanjem 
in zamenjavo je območje Gorenjske. 
Za zboljšanje stanja je nujno, da 
skupščina občin in kmetijske orga- 
nizacije sprejete sklepe na simpozi- 
ju v Kranju dosledno Izvajajo. Ob- 
čine naj izvajanje programa pod- 
prejo tudi s sredstvi, ker sicer pro- 
gram ne bo izvršen. 

9. Se nadalje naj se izboljšuje 
služba reprodukcije govedi in zdrav- 
stvene zaščite živali. S tem je mož- 
no znatno povečati število rojstev, 
zmanjšati pogine in dvigniti proiz- 
vodnost živali. 

10. Zaradi izboljšanja ekonomike 
proizvodnje mesa morajo družbeni 
obrati še boljše izkoriščati svoje 
proizvodne kapacitete in vpeljati 
čimintenzivnejšo tehnologijo proiz- 
vodnje. Vsako odstopanje od tega 
močno zvišuje proizvodne ceno. 

11. Za povečanje in izboljšanje 
proizvodnje v prašičereji naj obsto- 
ječe farme prašičev: 

— v celoti uvedejo tehnologijo, 
ki se je v dosedanji praksi pri nas 
že uveljavila kot najboljša, 

— razširijo kooperacijsko rejo 
pujskov za zagotovitev lastnih po- 
treb. 

Da se obdrži pasemska vrednost 
krškopoljske in bele oplemenjene 
svinje v zasebnem sektorju, naj 
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kmetijska zadruga Novo mesto vpe- 
lje selekcijsko službo. KZ Stična pa 
naj nadaljuje s selekcijo oplemenje- 
ne svinje in vzrejo plemenskega ma- 
teriala. 

12. Svet za blagovni promet kot 
tudi svet za kmetijstvo in gozdar- 
stvo sta ugotovila, da se klavna in- 
dustrija nahaja v težkem finančnem 
stanju zaradi nesorazmerja med pro- 
stimi odkupnimi cenami klavne ži- 
vipe in administrativno določenimi 
prodajnimi cenami mesa. Da bi se 
finančno stanje klavne industrije iz- 
boljšalo, je nujno potrebno proučiti 
možnost čimhitrejše sprostitve pro- 
dajnih cen mesa, v kolikor ni druge 
rešitve. 

13. Za dobro organizirano koope- 
racijsko proizvodnjo je potrebno pri 
gospodarskih organizacijah ali pa v 
občinskem merilu predhodno Izde- 
lati analizo proizvodnih zmogljivosti 
posameznih zasebnih kmetijskih go- 
spodarstev ter na osnovi tega izde- 
lati načrt proizvodnje po strokovno 
tehniških kriterijih, ki veljajo za 
družbeno proizvodnjo s tem, da se 
upošteva načelo rajonizacije in spe- 
cializacije proizvodnje. Gospodarske 
organizacije naj sklepajo kooperacij- 
ske odnose predvsem s tistimi kmeti, 
ki Imajo možnost proizvajati tržne 
viške. Kooperacijsko proizvodnjo pa 
je treba postaviti na enakovredne 
ekonomske pogoje, kot veljajo za 
družbeni sektor. S tem bo kmet imel 
tudi interes razvijati in izboljševati 
svojo proizvodnjo. Nujno pa je, da 
banke zagotovijo poleg obratnih 
sredstev tudi sredstva za najnujnej- 
šo investicijsko izgradnjo in vzdrže- 
vanje proizvodnih kapacitet koope- 
rantov. Brez navedenih sredstev se 
kooperadjska proizvodnja ne bo 
mogla uspešno razvijati. 

Začeti bo treba reševati tudi 
vprašanje obsega optimalnih obde- 
lovalnih površin, odpravljanje raz- 
drobljenosti zemljišč kmeta — koo- 
peranta, posebno še, ker mu mora- 
mo zagotoviti za visoko produktiv- 
nost in povečano blagovno proizvod- 
nost najnujnejšo mehanizacijo, ki pa 
mora biti ekonomsko izkoriščena. 
Manjše površine v hribovitih prede- 
lih onemogočajo zaradi težjih in 
slabših proizvodnih pogojev eksi- 
stenco proizvajalcev in s tem tudi 
trajnejšo kooperacijo. 

Kooperacijo na določenem ob- 
močju naj vodi samo ena organiza- 
cija, in to tista, ki ima za to mate- 
rialne in kadrovske pogoje ter za- 
ledje v družbeni proizvodnji. Ko- 
operacijski odnosi in smer proizvod- 
nje naj bodo predhodno obravnava- 
ni pri občinskih svetih za kmetij- 
stvo. 

Za razširitev kooperacijske pro- 
izvodnje je važno, da kmetijske or- 
ganizacije vzpostavijo primerno no- 
tranjo organizacijo. 

Glede na zmanjšanje aktivnega 
kmečkega prebivalstva so nastale 
potrebe po spremembi tehnološkega 
procesa tudi v zasebni proizvodnji. 
Zato je treba: 

— specializirati proizvodnjo, 
— omogočiti nabavo uslrezne me- 

hanizacije, 
— urediti vprašanje kreditiranja, 
— uvesti stalnost v strokovni 

službi. 
Glede na usmeritev kmetijske 

proizvodnje v ljubljanskem okraju 
naj kooperacija usmerja kmeta 
predvsem v rejo goveje živine — 
krav, pitancev in plemenske živine, 
rejo-pujskov za farme prašičev,- re- 
jo piščancev, semenskega in mer- 
kantilnega krompirja ter jagodi- 
čevja. 

14. Kljub temu, da je bil v letu 
1964 osnovni namen investicijskega 
vlaganja v kmetijstvu dograditev 
obstoječih obratov in ureditev zem- 
ljišč, pa zaradi pomanjkanja sred- 
stev to ni bilo povsod dokončno iz- 
vršeno. Zato je potrebno, da se tudi 
leta 1965 pri investiranju daje pred- 
nost izpopolnitvi obstoječih obratov 
in dokončni ureditvi zemljišč. V ta 
namen je kmetijskim organizacijam 
treba zagotoviti udeležbo. 

15. Skupščina okraja je že v 1. 
1963 pri razpravi o kmetijstvu spre- 
jela priporočila, da se da kmetijskim 
organizacijam ugodnejše kreditne 
pogoje. Ta kreditna politika pa se 
kljub temu dosedaj ni bistveno spre- 
menila in ni v skladu z zmogljivost- 
jo kmetijskih organizacij. Banka ne 
daje niti dovolj sredstev za agro- 
melioracije, za ureditev komunika- 
cij itd. Poleg tega so roki vračanja 
v večini primerov prekratki in niso 
usklajeni z amortizacijsko dobo ob- 
jekta, kar otežuje finančno stanje 
kmetijskih gospodarskih organizacij. 
Te morajo uporabiti celotno amorti- 
zacijo za kritje anuitet, ki večkrat 
niti ne zadostuje. Zato bi morale 
banke dajati kmetijskim organiza- 
cijam kredite pod posebno ugodni- 
mi pogoji. Prav tako je treba po- 
enostaviti in pospešiti postopek pri 
najemanju ter odobravanju kredi- 
tov. 

16. Kljub temu, da davčne olaj- 
šave ne bodo v celoti rešile težkih 
problemov zasebne kmetijske proiz- 
vodnje, ker te povzročajo predvsem 
neskladni ukrepi ostalih ekonomskih 
instrumentov, priporočamo občin- 
skim skupščinam, da naj pri odlo- 
čanju o višini prispevka posameznih 
proizvodnih okolišev vodijo nasproti 
zasebnemu proizvajalcu tako politi- 
ko, kd bo spodbudna za krepitev in 
razširitev proizvodnje na sploh, po- 
sebno pa še v Ш. in IV. proizvod- 
nem okolišu, za katere ni neposred- 
no zainteresiran družbeni sektor. 
Zaradi tega naj o davčni politiki 
proti zasebnemu kmetijskemu pro- 
izvajalcu odločajo pristojni sveti za 
kmetijstvo in gozdarstvo in ne fi- 
nančno upravni organi občine, ki vi- 
dijo v davku samo proračunski do- 
hodek, ne pa instrument politike 
oz. regulator, ki naj vpliva na 
večjo kmetijsko proizvodnjo. Vsako 
pogojno sproščanje davkov bo goto- 
vo terjalo novo administrativno 
obremenitev, vendar če bodo pred- 

logi razumno obravnavani, se bo 
lahko v teku leta na osnovi izkušenj 
dobilo dobro obliko reševanja, ki 
nam bo koristila za nadaljnje 
ukrepe. 

V zvezi s tem priporočamo ob- 
činskim skupščinam, da naj ponov- 
no prouče meje dosedanjih proiz- 
vodnih okolišev in jih po potrebi tu- 
di popravijo: 

— da upoštevajo olajšave, ki jih 
predvideva osnutek zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, 

— da se v celoti ali delno odpo- 
vedo prispevkom iz dohodka od goz- 
dov v IV. in III. proizvodnem oko- 
lišu, 

— da se oproete plačila davka 
kmečke stavbe v IV. in III. proiz- 
vodnem okolišu, 

— da se da kmetom proizvajal- 
cem — udeležencem NOB ustrezne 
olajšave pri plačevanju prispevkov 
od kmetijstva, 

— da se kritično oceni in odpiše 
davčne dolgove iz preteklih let, če 
so nastali zaradi preobremenitve z 
občinskimi dokladami. 

17. V zvezi z razpravo o stanju, 
posebno pa še zaradi perspektivne- 
ga razvoja kmetijske in gozdarske, 
kot tudi lesnoindustrijske dejavno- 
sti svet priporoča, da se prouči se- 
danje stanje in izdela analiza, ki 
naj prikaže probleme navedenih go- 
spodarskih panog. Take analize naj 
bi se izdelale tudi v občinah, kjer 
so slični pogoji in problemi, kot v 
občini Cerknica. 

Številka: 320-2/65 
Patum: 29. jan. 1965 

Podpredsednik 
skupščine okraja 
Franc Puhar 1. r. 

6. 
Skupščina okraja Ljubljana je 

na podlagi 50. in 78. člena zakona o 
sodiščih na 23. seji dne 29. janu- 
arja 1965 sprejela 

SKLEP 

o razrešitvi sodnikov občinskih so- 
dišč v Radovljici, na Jesenicah, v 
Grosupljem, Domžalah In v Kranju 
ter o izvolitvi sodnikov občinskih 
sodišč v Radovljici, Novem mestu, 

Ljubljani II in na Jesenicah. 
I. Razrešijo se: 
1) Lojze UDE kot sodnik občin- 

skega sodišča v Radovljici 
2) Metoda SETINA kot sodnica 

občinskega sodišča na Jesenicah 
3) Tatjana LOKOVSEK kot sod- 

nica občinskega sodišča v Grosup- 
ljem 

4) Zivko LUKIC kot sodnik ob- 
činskega sodišča v Domžalah 

5) Breda LOKAR-GASPARI kot 
predsednica občinskega sodišča v 
Kranju 

II. Izvolijo se: 
1) Metoda SETINA za sodnico 

občinskega sodišča v Radovljici 

2) Magda KOLAR za sodnico ob- 
činskega sodišča v Novem mestu 

3) Tatjana LOKOVSEK za sodni- 
co občinskega sodišča Ljubljana II. 

4) Anton ZITKO za -sodnika ob- 
činskega sodišča na Jesenicah. 

Številka: 4/8-3/64-64 
Dati'"i: 29. I. 1965 

Podpredsednik 
skupščine okraja 
Franc Puhar s. r, 

7. 

Skupščina okraja Ljubljana je 
na podlagi 85. člena statuta okraja 
Ljubljana na 23. seji dne 29. janu- 
arja 1965 sprejela 

SKLEP 

o razrešitvi člana komisije za na- 
rodno obrambo in o imenovanju no- 

vega člana komisije. 

I. razreši se: 

Tone KOPRIVNIKAR kot član 
komisije za narodno obrambo. 

II. Imenuje se: 
Franc PUHAR, podpredsednik 

skupščine okraja za člana komisije 
za narodno obrambo. 

Številka: 020-1/65 
Datum: 29. 1. 1965 

Podpredsednik 
skupščine okraja 

Franc Puhar s. r. 

8. 

Skupščina okraja Ljubljana Je 
na podlagi 84. člena statuta okraja 
Ljubljana na 23. seji dne 29. janu- 
arja 1965 sprejela 

SKLEP 

o razrešitvi predsednika komisije za 
maloobmejni promet in o imenova- 
nju novega predsednika komisije. 

I. razreši se: 

Tone KOPRIVNIKAR kot pred- 
sednik komisije za maloobmejni 
promet. 

II. imenuje se: 

Franc PUHAR, podpredsednik 
skupščine okraja za predsednika 
komisije za maloobmejni promet. 

Številka: 020-1/65 
Datum: 29. 1. 1965 

Podpredsednik 
skupščine okraja 

Franc Puhar s. r. 

9. 

Skupščina okraja Ljubljana je 
v skladu z odlokom o organizaciji 
upravnih organov in drugih služb 
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MESTNI SVET 

t«. 
SkupSčlna okraja Ljubljana Je na 

podlagi 16§. člena zakona o javnih 
uslužbencih na 23. seji dne 29. janu- 
arja 1965 sprejela 

SKLEP 
Ludvik RAPOSA, uslužbenec 

uprave skupščine, doslej zaposlen 
na delovnem mestu s prosto jnega 
pravnega svetovalca 

se imenuj«, 
za načelnika oddelka za upravno 
pravne zadeve in inšpekcijske službe 
uprave skupščine okraja. 

Številka; 020-1/65 
Datum: 29. jan. 1965. 

Predsednik 
skupščine okraja 

Franc Puhar s. r. 

— sodeluje pri obravnavah za 
določitev lokacije za gradbene na- 
mene in 

— sodeluje pri kontroli investicij- 
ske tehnične dokumentacije 

— ter opravlja druge naloge po 
posebnih predpisih. 

3. člen 
Organi mestne urbanistične in- 

špekcije; 
1. mestni urbanistični inšpektor, 

ki vodi mestno urbanistično inšpek- 
cijo, 

2. urbanistični inšpektorji iz. 4. 
člena tega odloka. 

Mestnega urbanističnega inšpek- 
torja imenuje in razrešuje mestni 
svet 

4. člen 
Mestna urbanistična inšpekcija 

ima lahko pri skupščinah ljubljan- 
skih občin svoje urbanistične inšpek- 
torje. 

skupščine okraja (Glasnik, uradni 
Vestnik okraja Ljubljana, št 65-107 
2 dne 29. 12. 1964) sprejela 

SKLEP 

• razrešitvi starešin temeljnih in 
^nigih organov in inšpektorjev up- 
'ave skupščine okraja Ljubljana. 

Razrešijo se; 
D Ludvik TRAMTE kot načelnik 

oddelka za inšpekcijske službe 
2) Anton KLEMEN kot načelnik 

^delka za skupne službe 
3) Štefan MIKEC kot načelnik 

^delka za upravno pravne zadeve 
4) Milan IVANUS kot vodja ura- 
za vloge in pritožbe 

5) ing. Jože PUST kot kmetijsld 
Inšpektor 

61 Srečko HLEBEC kot tržni in- 
špektor 

Popravek „ f jr i. . . ^ *> .„i v, 
0<Uoka o ureditvi cestnega prometa 

v Ljubljani 

V odloku o ureditvi cestnega pro- 
meta v Ljubljani, objavljenem v 
Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, št. 2/65, z dne 19. I. 1965, 
80 bila pomotoma izpuščena, oz. ne- 
pravilno objavljena določila iz 4., 
l4-. 19., 24., 37., 47. in 48. člena tega 
odloka; pravilno se glasi: 

4 4. člen 

Za izpolnitev nalog iz prejšnjega 
Člena lahko občine ustanovijo komu- 
nalno gospodarsko organizacijo ali 
Pa poverijo opravljanje teh nalog s 
Posebno pogodbo določeni komunalni 
gospodarski organizaciji (v nadalj- 
"jem besedilu: komunalna organiza- 
p'ja). v pogodbi se določijo naloge 
12 5. člena tega odloka, ki naj jih 
opravlja komunalna organizacija in 
^agotovijo materialna sredstva, ki 
№ mora prispevati občina za raz- 
Voi In napredek mestnega cestnega 
Prometa ter za izgradnjo in vzdrže- 
^anje mestne cestnoprometne signa- 
hzacije. 

14. člen 
Tretji odstavek tega člena se pra- 

lno glasi: 

Delovna organizacija, ki upravlja 
Posebej urejen parkirni prostor, kjer 

organizirano čuvanje motornih 
ozil, mora vzdrževati prometne zna- 
e in označbe na vozišču, skrbeti za 
od in čistočo na tem prostoru, od- 
ranjevati sneg in ukreniti vse dru- 

j* • s čimer je zagotovljena normal- 
uPoraba parkirnega prostora. 

7) Stane TJDRIH kot Inšpektor 
dela 

8) ing. Dušan BUTARA kot goz- 
darski inšpektor 

9) ing. Jože VIDRIH kot gozdar- 
ski inšpektor 

10) ing. Hugo HOFBAUER kot 
elektroenergetski inšpektor 

11) ing. Virgilij GRBEC kot 
elektroenergetski inšpektor 

12) ing. Georgij ASSEJEV kot 
cestni inšpektor 

13) Marija UZELAC kot sanitar- 
ni inšpektor 

14) Franc MERZELJ kot sanitar- 
ni inšpektor. 

Številka; 020-1/65 
Datum: 29. 1. 1965 

Podpredsednik 
skupščine okraja 

Franc Puhar s. r. 

19. člen 
V drugi vrsti tega člena se na- 

mesto besede, »bit« vstavi beseda 
»biti«. 

24. člen 
V 4. odstavku, v poti vrsti se na- 

mesto številke »20« vstavi št. »18«. 

34. člen 
Drugi odstavek tega člena se 

glasi: 
Izjeme v primeru izrednega či- 

ščenja in obeleževanja cesf dovolju- 
je pristojni upravni organ občinske 
skupščine. 

37. člen 
Člen se pravilno glasi; 
Delovišče na cesti ali neposredno 

ob cesti mora biti ponoči in v megli 
razsvetljeno, po potrebi z električ- 
nimi ali akumulatorskimi svetilkami. 

47. člen 
Prvi stavek tega člena se pravilno 

glasi: 
Z denarno kaznijo do 10.000 din 

se kaznuje za prekrške: 

48. člen 
K 48. členu se doda tretji odsta- 

vek: 
2. Po 7. točki 32. člena, kdor preč- 

ka javno cesto v nasprotju z določbo 
45. člena tega odloka. 

Stev.: 010-05/65 
Datum: 28. jan. 1965. 

Iz tajništva 
Mestnega sveta 

10. 

Na podlagi 47. in 50. člena statuta 
mesta Ljubljana in 11. člena zakona 
o urbanistični inšpekciji (Ur. L SRS 

št. 21/64) je Mestni svet na 15. seji 
23. decembra 1964 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi mestne urbanistične In- 

špekcije 

1. člen 
Pri mestnem svetu v Ljubljani se 

ustanovi mestna urbanistična in- 
špekcija. 

2. člen 
Mestna urbanistična inšpekcija 

opravlja tele naloge: 
— nadzoruje, če je bila izdana za 

gradnjo odločba o lokaciji oz. izjem- 
no dovoljenje, če leži zemljišče izven 
gradbenega okoliša 

— nadzoruje, če se gradi ob po- 
gojih, ki so določeni v odločbi o lo- 
kaciji oz. v izjemnem dovoljenju ter 

— da se gradnja ustavi 
— odreja, da se v določenem ro- 

ku odpravijo ugotovljene pomanj- 
kljivosti in da se gradnja nadaljuje 
ob pogojih odločbe o lokaciji oz. iz- 
jemnega dovoljenja. 

— odreja, da se odstrani objekt 
ali del objekta na stroške investi- 
torja in na njegove stroške vzposta- 
vi prejšnje stanje, kadar ugotovi, da 
se je pričela gradnja brez odločbe o 
lokaciji oz. brez izjemnega dovolje- 
nja za gradnjo na zemljiSču izven 
gradbenega okoliša ali če se izvaja 
gradnja v nasprotju s pogoji, dolo- 
čenimi v odločbi o lokaciji oz. v iz- 
jemnem dovoljenju ter če iz urbani- 
stičnih razlogov dokončani ali začeti 
objekt ne sme ostati ali če se po- 
manjkljivosti ne dajo odpraviti 

— sodeluje v skladu s posebnimi 
predpisi pri obravnavah za izdajo 
dovoljenja za krčenje gozda 

— daje pripombe k odločbam o 
lokaciji za gradnjo investicijskih ob- 
jektov v gradbenem okohšu 

5. člen 
Delovna mesta mestne urbanistič- 

ne inšpekcije se določijo s predpi- 
som o sistemizaciji delovnih mest v 
tajništvu in službah Mestnega sveta. 

6. člen 
Ta odlok velja z dnevom objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Stev.: 010-03/65 
Datum; 13. jan. 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tepina s. r. 

11. 
Na podlagi 37. člena zakona o 

družbeni kontroli cen (Ur. 1. FLRJ 
št. 30/62), II. točke odloka o organi- 
zaciji službe družbene kontrole cen 
v občinah (Ur. 1. LRS 4/63), temeljne- 
ga zakona o sredstvih za delo uprav- 
nih organov ter 50., 83. in 85. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št 
38/64), je sprejel Mestni svet Ljub- 
ljane na svoji seji dne 23. decembra 
1964 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Zavoda za cene za ob- 

močje občin mesta Ljubljana 

Odlok o ustanovitvi zavoda za ce- 
ne za območje občine mesta Ljub- 
ljana z dne 22. 5. 1963 (Glasnik, 
uradni vestnik skupščine okraja 
Ljubljana, št. 35/63) se spremeni in 
dopolni ter se prečiščeno besedilo 
novega odloka glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi Zavoda za cene mesta 

Ljubljana 

1. USTANOVITEV IN 
PRISTOJNOST- 

1. člen 
Ustanovi se Zavod za cene za ob- 

močje Mestnega sveta Ljubljana in 
za območje občine Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Center, Ljubljana- 
Moste-Polje, Ljubljana-Siška, Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik (v nadaljnjem be- 
sedilu zavod) kot samostojen uprav- 
ni organ Mestnega sveta Ljubljana. 



GLASNlE 

2. člen 
f' Zavod je pravna oseba. Naziv za- 
voda je »Zavod za cene mesta Ljub- 

j Ijana«. 
Sedež zavoda je v Ljubljani. 

3. člen 
Zavod opravlja na področju služ- 

be družbene kontrole cen zlasti tele 
naloge; 

1. spremlja in analizira gibanje 
I cen vseh vrst izdelkov, pridelkov in 
j storitev ter ugotavlja njihov vpliv 
'■ na proizvodnjo, promet blaga, ko- 
I njunkturo na tržišču in potrošnjo; 
1 2. opravlja družbeno kontrolo 
1 cen izdelkov in pridelkov v prometu 
I na drobno, ki so pod družbeno kon- 
i trolo, in cen komunalnih in obrtnih 
1 storitev, katerih družbeno kontrolo 
I uvede Mestni svet Ljubljana, skup- 
! gfrine ljubljanskih občin ali kak 
( drug za to pristojni upravni organ; 
j 3. sestavlja analize, ki se nana- 
1 lajo na gibanje cen po naročilu; 

4. spremlja gibanje življenjskih 
stroškov na svojem območju; 

5. izvaja ukrepe v zvezi z oprav- 
i Ijanjem službe družbene kontrole 
cen v mejah pooblastil, ki jih ima 

{ po Zakonu o družbeni kontroli cen 
' «11 po posebnih predpisih; 

6. daje Mestnemu svetu Ljublja- 
na, skupščinam ljubljanskih občin in 
drugim pristojnim upravnim orga- 
nom informacije, mnenja in predlo- 
ge o ukrepih, ki so potrebni v zvezi 
s politiko stabilizacije cen, založe- 
nostjo trga in zaščito oziroma dvi- 
gom življenjskega standarda; 

7. sodeluje z delovnimi organiza- 
cijami, njihovimi združenji, gospo- 
darskimi zbornicami in drugimi or- 
ganizacijami glede pravilnega in 
smotrnega izvajanja politike cen; 

8. sodeluje z drugimi zavodi za 
eene in občinskimi službami družbe- 
ne kontrole cen v obliki medseboj- 
nega obveščanja o gibanju cen in 
vodenju enotne politike cen ter da- 
janju ustreznih podatkov o prevze- 

' tih ukrepih s področja kontrole cen; 
9. opravlja vse druge zadeve, ki 

ee nanašajo na službo družbene kon- 
j trole cen, ki so ali bodo odrejene s 
1 posebnimi predpisi. 

j 4. člen 
Pri opravljanju službe družbene 

kontrole cen se zavod ravna po po- 
, stopku, ki je določen z zakonom o 
družbeni kontroli cen in odredbo o 
kontroli cen v prometu na drobno 

j (Ur. 1. SRS, št. 37/63) po določilih 
Zakona o splošnem upravnem po- 
stopku ter po drugih predpisih in 
navodilih, ki jih izdaja pristojni 

i upravni organ. 

5. člen 
Zavod ima svoj pravilnik o no- 

tranji organizaciji, delovnih razmer- 
jih in delitvi dohodka zavoda. 

Ta pravilnik sprejme na predlog 
direktorja delovna skupnost spora- 
zumno s svetom zavoda, potrdi pa 
ga Mestni svet Ljubljana. 

6. člen 
Zavod opravlja na podlagi Zako- 

na o družbeni kontroli cen in drugih 
predpisov zadeve s področja druž- 
bene kontrole cen in tarif izdelkov, 
pridelkov in storitev. 

2. ORGANIZACIJA 
IN UPRAVLJANJE 

7. člen 
Organi upravljanja so: delovna 

skupnost, svet zavoda in direktor. 

8. člen 
Člani delovne skupnosti so vsi 

uslužbenci, ki so z zavodom v red- 
nem delovnem razmerju s polnim 
ali skrajšanim delovnim časom. 

Ker delovna skupnoet ne šteje 15 
članov, opravlja zavod funkcije de- 
lavskega sveta in upravnega odbora. 

9. člen 
Delovna skupnost odloča v zade- 

vah s področja delovnih razmerij 
uslužbencev, o sprejemu finančnega 
načrta, o letnem delovnem progra- 
mu, o zaključnem računu, o letnem 
poslovnem poročilu, o razpolaganju 
z delovnimi sredstvi, o delitvi čiste- 
ga dohodka, o delitvi osebnih do- 
hodkov uslužbencev in drugih zade- 
vah, za katere tako določajo pred- 
pisi. 

10. člen 
Svet zavoda ima devet članov. 
V svet imenuje po enega člana: 

odbor za preskrbo Mestnega sveta 
Ljubljana, vsaka skupščina ljubljan- 
skih občin, svet za blagovni promet 
skupščine okraja Ljubljana In Go- 
spodarska zbornica okraja Ljub- 
ljana. 

Direktor je član sveta po svojem 
položaju. 

Mandatna doba članov sveta tra- 
ja dve leti. Vsako leto se izmenja 
polovico članov. 

11. člen 
Svet zavoda spremlja delo zavo- 

da, skrbi za razvoj in napredek za- 
voda in daje splošne smernice za 
pravilno izpolnjevanje nalog zavoda. 

Svet odloča oz. soodloča o vseh 
zadevah, za katere tako določajo 
predpisi. 

Svet sprejema poslovnik o svo- 
jem delu. 

12. člen 
Direktorja zavoda imenuje in 

razrešuje Mestni svet Ljubljana. 

13. člen 
Direktor neposredno vodi delo 

zavoda in izvršuje sklepe samo- 
upravnega organa. 

Direktor predstavlja In zastopa 
zavod, je odredbodajalec za izvrše- 
vanje finančnega načrta in disciplin- 
ski starešina uslužbencev. 

14. člen 
Dohodki zavoda so usluge po na- 

ročilu Mestnega sveta Ljubljane in 
skupščin ljubljanskih občin, ter pla- 
čilo ostalih storitev. 

Finančno posluje zavod po dolo- 
čilih temeljnega zakona o sredstvih 
za delo upravnih organov. 

Zavod ima sklad opreme, sklad 
skupne porabe in rezervni sklad. 

/ 
15. člen 

Nadzorstvo nad poslovanjem za- 
voda opravlja Mestni svet Ljubljana 
oz. organ, ki ga ta pooblasti. 

16. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

javi v »Glasniku«, uradnem veetni- 
ku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-01/65 
Datum: 13. jan. 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

12 
Na osnovi 47. in 50. člena statuta 

mesta Ljubljana (Glasnik, št. 38 z 
dne 16. jun. 1964, 9., 10. in 11. člena 
zakona o organih upravljanja v za- 
vodih (Ur. L SRS, št. 8 z dne 5. mar. 
1964) izdaja Mestni svet Ljubljana 
po sklepu 15. seje z dne 23. decemb- 
ra 1964 

ODLOČBO 

o spremembah In dopolnitvah odloč- 
be o ustanovitvi samostojnega »Za- 
voda ing. Stanka Bloudka« v Ljub- 

ljani. 

Odločba o ustanovitvi samostojnega 
zavoda »Športni park ing. Stanka 
Bloudka« v Ljubljani, ki jo je spre- 
jel Mestni svet Ljubljana, na 19. seji 
dne 13. junija 1962 se spremeni tako, 
da se v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOČBA 

o ustanovitvi samostojnega »Zavoda 
ing. Stanka Bloudka« v Ljubljani 

1. 
Ustanovi se samostojni zavod 

»Zavod ing. Stanka Bloudka« v 
Ljubljani. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2. 
Zavod je pravna oseba in mora 

biti vpisan v register zavodov pri 
pristojnem organu občinske skup- 
ščine, v kateri ima zavod svoj delež. 

3. 
Zavod opravlja zlasti tele naloge: 
— opravlja in vzdržuje telesno 

vzgojne in rekreacijske objekte in 
naprave; 

— projektira in gradi nove šport, 
ne, rekreacijske in turistično re- 
kreacijske in druge objekte in nad- 
zira njihovo izgradnjo; 

— skrbi za smotrno izkoriščanje 
športnih in rekreacijskih objektov in 
naprav ter organizira v ta namen 
potrebne službe; 

— organizira in prireja razne 
mednarodne in tradicionalne šport- 
ne prireditve, nastope propagandne- 
ga, kultumo-prosvetnega in drugega 
značaja z namenom, da bi bilo izko- 
riščanje športno rekreacijskih ob- 
jektov čim boljše; 

— izdaja strokovno literaturo, ki 
obravnava gradnjo in vzdrževanje 
športnih in rekreacijskih objektov in 
naprav. 

Poleg tega zavod opravlja znan- 
stveno raziskovalno delo na tem 
področju. 

4. 
Zavod gospodari s premoženjetni 

ki mu je dano v upravljanje ali S 
ga pridobi s svojo dejavnostjo. 

5. 
Organi zavoda so; 
1. Svet zavoda (delavski svet) 
2. Upravni odbor 
3. Direktor 

6. 
Pri upravljanju zavoda sodeluje- 

jo tudi predstavniki javnosti. Način 
in obliko sodelovanja določi Statut 
zavoda. 

7. 
Svet zavoda upravlja zavod v 

skladu z veljavnimi predpisi in sta' 
tutom zavoda, zlaeti pa; 

— sprejema statut in drug6 

splošne akte zavoda; 
— sprejema finančni načrt i" 

zaključni račun zavoda; 
— sprejema pravilnik o delovnih 

razmerjih in pravilnik o delitvi 
osebnih dohodkov delavcev in usluž- 
bencev zavoda. 

8. 
Število članov upravnega odbori 

ter pravice in dolžnosti, ki jdh irfl3' 
določi statut. 

9. 
Direktor vodi poslovanje zavodi 

izvršuje sklepe delovne skupnosti i" 
UO, skrbi za zakonitost poslovanj8' 
ter predstavlja in zastopa zavod. D'' 
rektorja imenuje svet zavoda P0 

javnem razpisu na predlog razplsO® 
komisije. 

10. 
Zavod ima svoj statut, v katerei*1 

morajo biti zlasti natančnejša dolf 
čila o nalogah, notranji organizacij'' 
načinu volitev in odpoklicu člano^ 
samoupravnih organov, ki jih vol' 
delovna skupnost, o pravicah № 
dolžnosti njegovih organov, medse' 
bojnih razmerjih, skladih in načio11 

financiranja. K statutu dajeta so' 
glasje skupščina tiste občine, kje' 
ima zavod svoj sedež in Mestni svet- 

il. 
Zavod posluje po predpisih, & 

veljajo za financiranje samostojni 
zavodov. 

12. 
Dohodki zavoda so plačila za sto' 

ritve in usluge, ki jih doseže zavod 
s svojim poslovanjem, dotacije ^ 
drugi dohodki. 

13. 
Zavod ima te-le sklade: 
1. Poslovni sklad. 
2. Rezervni sklad, 
3. Sklad skupne porabe. 

14. 

Ta odločba velja od dneva obja' 
ve v »Glasniku«, uradnem vestnih11 

okraja Ljubljana. 

Stev.: 030-06/65 
Datum; 13. >en. 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta LjubljaJ1 

Ing. Marjan Tepina 1. f' 



вМЈВМК 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

5. Dimne cevi do 2 metra dolžine 
za vsak nadaljnji meter 

6. Štedilniki: 
a) v zasebnem gospodinjstvu z eno pečico jo botliSem 
b) z dvema pečicama in kotličem ali preaoeoi fttedlloJk 
c) v zavodih, restavracijah, menzah zaprtega tipa 

in podobno; 
mali 
srednji v 

veliki 
d) v restavracijah, hotelih in podobno: 

srednji 
veliki ■ 

7. Pralni kotel navadni: 
a) v stanovanjskih zgradbi 
b) v restavracijah, hotelih in podobno 

8. Navadne železne pečd do dva metra cevi 
9. Peči sistema Lutz: ,и, ,>»1лу 

•R 

. 4' » JV 
•' i' ■ 

4 

a) brez pečice z 1 metrom cevi 
b) z eno pečico in 1 meter cevi 
c) z dvema pečicama in 1 meter ce»4 

10. Kanali centralnih ogrevalnih naprav, pekovskih рсв! Mrf 
a) mali neplezalni do 4 metre dolžin« 

za vsak nadaljnji meter _ • ■ 
b) plezalni do 4 metre dolžine 1» I ! i 

za vsak nadaljnji meter j j ., 

11. Navadna pekovska peč ali slaščačaraka p«t 

12. Parna pekovska peč ali slaščičarska peč* 
a) z eno etažo . . j 
b) z eno ali več etažami 

13. Centralne kurilne naprave: 
a) do 8 m1 ogrevalne površine (8 članov) 
b) do 15 m' ogrevalne površine (14 člano^f 
c) do 30 m8 ogrevalne površine (nad 14 članovi 

d) izredno velike nad 30 m* ogrevalne površine 
14. Pregledi in ostruganje dimnikov v novih ril adaptiranih 

zgradbah: 
a) v zgradbah od podstrešja navzgor, oziroma za prvo etažo 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 
c) za vsak nadaljnji pregled se zaračuna 50 % od cene pod 

a) in b) točko. 

K dlo 
u din 

M din 
100 din 

100 din 
243 dlo 
937 сћц 

$00 On 
400 din 

40 dki 
07 din 

90 din 

90 din 
130 din 
150 din 

195 din 
30 din 

290 din 
60 din 

195 din 

400 din 
594 din 

325 din 
525 din 
630 din 
840 din 

100 din 
15 din 

OBČINA 

CERKNICA 

12 
Na podlagi 9. člena uredbe o ure- 

^vi in upravljanju dimnikarske 
službe (Ur. 1. LRS, št 21/110-50), 6. 
^ke 42. člena uredbe o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov (Ur. list LRS, št. 49/57), 10. 
ilena uredbe o izravnavi posebnih 
Predpisov o prekrških v uredbah in 
drugih predpisov vlade LRS in nje- 

organov z določbami temeljnega 

2. člen 
, Za dimnikarska dela, ki so zdru- 
'ena s posebno varnostjo ali ki se 
*ahko opravijo po posebnem naro- 

strank, se sme zaračunati naj- 
УеС do 50% pribitka na veljavno 
tarifo. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

•J0 objavi v »Glasniku«, uradnem 
v©stniku okraja Ljubljana. 

Številka: 1/2-22-45/65 
Datum: 20. jan. 1965 

^ Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

Franc Kavčič 1. r. 

OBČINA 

Ljubljana- 

center 

13 
^а podlagi 22. člena zakona o 

rojanju mestnega zemljišča (Ur. L 

zakona o prekrških (Ur. list LRS, 
št 14/52) ter 3. in 8. člena temeljne- 
ga zakona o prekrških (Ur. list 
FLRJ, št 2/59) je Skupščina občine 
Cerknica na seji občinskega zibora 
in zbora delovnih skupnosti dne 20. 
januarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o najvišjih tarifah za dimnikarske 
storitve na območju občine Cerknica 

1. člen 
Na območju občine Cerknica se 

predpisuje najvišje tarife, od kate- 
rih lahko dimnikarji določajo cene 
za te-le vrste dimnikarskih storitev: 

150 din 

200 din 

120 din 

1^6 din 

300 din 

350 din 

210 din 

220 din 

f, • 

126 din 

70 din 

132 din 
70 din 
84 din 

129 din 
60 din 

LRS, št. 8/63), v skladu z 68. členorn 
zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnositi (Ur. 1. „ SRS, št. 
36/64) ter 89. in 90 člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Center je skupščina 
občine Ljubljana Center na• seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti dne 28. januarja 
1965 sprejela 

ODLOK 

o spremembah In dopolnitvah odlo- 
ka o ustanovitvi Komunalnega skla- 

da občine Ljubljana-Center. 

1. člen 
Ustanovi se sklad za urejanje 

mestnega zemljišča na območju ob- 
čine (v nadaljnjem besedilu: sklad), 

2. člen 

Namen sklada je urejanje mest- 
nega zemljišča na območju občine. 

Sredstva sklada se uporabljajo: 

1. za pripravo in razčiščen je 
zemljišč (asanacijska dela, odkupi 
stavb, odškodnine za stavbe in zem- 
ljišča, podiranje starih stavb, odvoz 
materiala in podobno); 

lotno odškodnino za rušene objekte 
vlože v novogradnjo; 

5. za dajanje kreditov komunal- 
nim organizacijam; 

0. za druga komunalna dela. 

3. člen 

Viri dohodkov in sredstva skla- 
da so: 

1. prispevek za urejanje mestne- 
ga zemljišča po odloku o urejanju 
mestnega zemljišča na območju ob- 
čine Ljubljana Center; 

2. sredstva, ki jih politično teri- 
torialne enote, zavodi in skladi tet 
gospodarske, družbene in druge or- 
ganizacije namensko vlagajo v 
sklad; 

3. obresti sredstev sklada; 

4. vračila danih kreditov; 

5. posojila; 

6. darila; 

7. drugi dohodki. 

Odlok u ustanovitvi Komunalne- 
ga sklada občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št. 6/62) se spremeni in 
tiopolni tako, da se prečiščeno be- 
sedilo odloka glasi: 

ODLOK 

o ustanovitvi sklada za urejanje 
mastnega zemlj'.SCa na območju 

občine 

2. za izgradnjo stalnih in začas- 
nih objektov za stanovalce stavb, ki 
jih je treba podreti in za stroške 
njihove preselitve; 

3. za dograditev, razširitev in re- 
konstrukcijo obstoječih komunalnih 
naprav in napeljav sekundarnega 
omrežja; 

4. za dajanje kreditov delovnim 
in drugim organizacijam ter obča- 
nom za gradnjo in nakup nadomest- 
nih stanovanj pod pogojem, da ce- 

Odprto kuhinjsko ognjišče 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 

5- Plezalni dimnik: 
a) kurilnih naprav, štedilnikov gospodinjstev za vključno 

4 etaže 

b) nad 4 etaže (povprečno 6 etaž) 
c) centralnih kurilnih naprav, štedilnikov v restavracijah, 

hotelih, pekovskih pečeh in podobno do vključno 4 etaže 

d) nad 4 etaže (povprečno 6 etaž) 

e) v zavodih, ustanovah, menzah zaprtega tipa in podobno 
do vključno 4 etaže 

1) nad 4 etaže (povprečno 6 etaž) 
Ozki ali valjkasti dimniki: 

e) etažnih peči, štedilnikov- v gostiščih, zavodih, ustanovah;' 
menzah zaprtega tipa in podobno do vključno 4 etaže 

h) štedilnikov v restavracijah, hotelih, centralnih kurilnih 
naprav in podobno do vključno 4 etaže 

c) nad 4 etaže (povprečno 6 etaž) 
d) gospodinjskih kurilnih naprav do vključno 4 etaže 
e) za več kot 4 etaže 

skunt dimniki 
8) priključki na skunt dimnik 



22 GLASNI' 

Г 4. Člen 
Sklad je pravna oseba. 

5. člen 
Organ upravljanja sklada je 

upravni odbor. 
Upravni odbor ima 11 članov. 
Predsednika in člane upravnega 

odbora imenuje občinska skupščina 
izmed svojih članov in članov orga- 
nizacij ter občanov, zainteresiranih 
za delovanje sklada. 

6. člen 
Sklad ima svoj statut, ki ga 

sprejme upravni odbor, potrdi pa 
občinska skupščina. 

7. člen 
Za finančno in materialno poslo- 

vanje sklada se uporabljajo predpi- 
si, s katerimi je urejeno finančno in 
materialno poslovanje pri državnin 
organih in določila zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti. 

Administrativno tehnične in ra- 
čunovodske posle za sklad opravlja 
upravni organ občinske skupščine. 

8. člen 
Finančni načrt sklada sprejme 

upravni odbor, soglasje k finančne- 
mu načrtu pa da občinska skup- 
ščina. 

9. člen 
Odredbodajalec za finančni načrt 

sklada je predstojnik upravnega or- 
gana občinske skupščine. 

i 
10. člen 

Zaključni račun sklada sprejme 
upravni odbor, potrdi pa ga občin- 
ska skupščina. 

11. člen 
Za zadeve in naloge sklada ie 

pristojen svet za komunalne zadeve 
občinske skupščine. 

12. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o preno- 
su pravic in dolžnosti po 141. členu 
zakona o stanovanjskih razmerjih 
na Komunalni sklad občine Ljub- 
Ijana-Center in o pooblastitvi Ko- 
munalnega sklada, da razpolaga z 
objekti, za katere je izdana odločba 
o rušenju (Glasnik, uradni vestnik 
okraja Ljubljana, št. 31/63). 

13. člen 
Ta odlok začne ❖eljati 8. dan po 

objavi v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Številka: 021-40/64-2/OP 

Datum: 28. jan. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

114 
Na podlagi 2. odstavka 3. točke 

odredbe o prodajnih cenah za žita in 
mlevske izdelke (Ur. 1. SFRJ, št. 
30/64) in 110, člena statuta občine 
Ljubljana-Center je Skupščina ob- 
čine Ljubljana-Center na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora delov- 
nih skupnosti z dne 24. decembra 
IB64 sprejela 

ODRKDBO 
0 stroških za peko kruha, stroških 
trgovine na drobno in najvišjih ma- 
loprodajnih cenah pšenićnega in 

rženega kruha. 

1. Pekarskim podjetjem na ob- 
močju občine Ljubljana-Center se 
za kruh iz pšenične in ržene moke 
določijo najvišji stroški za peko in 
dostavo za 1 kg kruha: 
a) za kruh iz moke »tip 

400« do 31,42 din 
b) za kruh iz moke »tip 

1000« do 25,46 din 
c) za mešani kruh iz pše- 

nične in ržene moke 29,17 din 
č) za kruh iz ržene moke 

do 27,33 din 
2. Trgovskim podjetjem in trgo- 

vinam (ter, prodajalnam proizvajal- 
nih podjetij) na območju občine 
Ljubljana-Center se za kruh iz pše- 
nične in ržene moka določijo naj- 
višji stroški trgovine na drobno za 
1 kg kruha: 
a) za kruh iz moke »tip 

400« do ' 7,20 din 
b) za kruh iz moke »tip 

1000« do 6,00 din 
c) za mešani kruh iz pše- 

nične in ržene moke do 6,48 din 
č) za kruh iz ržene moke 

do 6,96 din 

3. Trgovskim podjetjem (ter pro- 
dajalnam proizvajalnih podjetij) na 
območju občine Ljubljana-Center se 
določijo najvišje maloprodajne cene 
pšeničnega in rženega kruha za 1 kg 
kruha; 
a) za kruh iz moke »tip 

400« do 120 din 
b) za kruh iz moke »tip 

1000« do 100 din 
c) za mešani kruh iz pše- 

nične in ržene moke do 108 din 
č) za kruh iz ržene moke 

do 116 din 
4. Ta odredba začne veljati na- 

slednji dan po objavi v »Glasniku", 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 38-77/64-2/OP 
Datum: 24. dec. 1964 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Centei 

ing. Drago Lipič L r. 

V dogovoru s Skupščino občine 
Ljubljana-Center bo podjetje »Pe- 
karna Center« prodajalo bel kruh, 
t. j. kruh iz moke »tip 400« po 116 
din za kg. 

115 
Na podlagi 3. odstavka 1. točke 

odredbe o prodajnih cenah za žita 
in mlevske izdelke (Ur. 1. SFRJ, št. 
30/64) in 110. člena statuta občine 
Ljubljana-Center (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 33/64) 
je Skupščina občine Ljubljana-Cen- 
ter na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti z dne, 
28. januarja 1965 sprejela 

ODRKDBO 
o stroških trgovine na drobno za žita 

1. Pri trgovanju na drobno s pše- 
nico, koruzo, ječmenom (razen pi- 
varskega), ovsem in drobljencem 

smejo zaračunavati gospodarske or- 
ganizacije stroške trgovine na drob- 
no do 12 din za kg. 

2. V stroških trgovine na drobno, 
določenih v 1. točki te odredbe, so 
všteti vsi stroški prometa na drob- 
no, vključno stroški za embalažo. 
Znesek iz 1. točke te odredbe se pri- 
šteje k nabavni ceni, povečani za 
prevozne stroške nabave. 

3. Gospodarska organizacija lah- 
ko prodaja posamezne proizvode iz 
1. točke te odredbe po enotni (pon- 
derirani) prodajni ceni na drobno. 
Enotna prodajna cena na drobno 
mora v trimesečnem obračunskem 
obdobju ustrezati povprečju cen, ki 
bi se oblikovale v različni višini 
glede na različne nabavne pogoje in 
ob uporabi marže iz 1. točke te od- 
redbe. 

4. T^a odredba začne veljati na- 
slednji dan po objavi v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 38-4/65-2/OP 
Datum: 28. jan. 1965 , 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

OBČINA 

LOGATEC 

116 
Na podlagi 18. člena zakona o 

javnih cestah (Ur. 1. SRS št. 39/62) 
in 100. člena statuta občine Logatec 
je Skupščina občine Logatec na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 15. januarja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o ureditvi zimske službe na območ- 

ju občine Logatec 

1. člen 
Lastniki, upravitelji,' delovne or- 

ganizacije, najemniki poslovnih 
prostorov ali osebe, odgovorne za 
nepremičnine ob javnih cestah in 
ulicah na območju občine Logatec, 
morajo skrbeti: 

1. Za čiščenje snega po pločnikih 
ali hodnikih oziroma javnih poteh 
ob svoji, najeti ali v upravo dani 
nepremičnini; 

2. Za takojšnjo odstranitev sne- 
ga, ki je padel s streh ali je bil 
odstranjen s streh; 

3. Za posipanje pločnikov, vho- 
dov v poslovne prostore in pešpoti 
pred svojo ali v upravo dani stavbi 
ali nepremičnini. 

2. člen 
1. Zapadli sneg se mora odstra- 

niti takoj, kolikor zapade sneg 
ponoči pa v zgodnjih jutranjih 
urah, najkasnje do 6.30 ure; podne- 
vi ga je treba očistiti večkrat, če je 
to potrebno; 

2. Očistiti je treba tudi jarke ob 
pločnikih ali javnih peipoteh kakor 
tudi kanalske požiralnike. 

3. člen 
1. Ob zmrzovanju ali poledici se 

pločniki in pešpoti posipavajo s so- 
ljo, žaganjem, drobnim peskom ali 
drugim usitreznim materialom; 

2. Prepovedano je posipanje s 
srrietmi ali pepelom. 

4. člen 
1. Pri čiščenju snega s pločnikom 

pešpoti ali s streh ni dovoljeno sn6" 
ga razmetavati na cesto tako, da ^ 
se zatrpalo vozišče in s tem ovir3' 
javni promet. 

5. člen 
Zgradbe, s katerih se lahko vs"' 

je snežni plaz, ki ogroža varno5; 
ljudi ali premoženja, morajo ime'! 
snegobrane. Žlebovi in odtočne cev" 
ne smejo biti poškodovani. 

6. člen 
Za kršitve določb tega odloka s® 

z denarno kaznijo od 1000 do 500° 
dinarjev kaznuje posameznik, pra"' 
na oseba pa s kaznijo od 5000 p" 
10.000 din. 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrb' 

oddelek za gospodarstvo in finan^ 
— referent za komunalne in stan"' 
vanjske zadeve občinske skupščin® 
Logatec. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan P0 

objavi v »Glasniku«, uradnem vest'; 
niku okraja Ljubljana. 

Številka; 010-24/64 
Datum: 16 1. 1965 

t Predsednik 
skupščine občine Logatec: 

Otmar Oblak, s. r. 

VSEBINA 
3 Odlok o ukinitvi sklada za posp«46" 

vanle kmetijstva na območju okraja > 
4 Sklep o najetju kratkoročnega poeoJ''i 

la za kritje proračunskih potreb sKU'1' 
SClne okraja 

5 Priporočilo k osnovnim problo:^011'1 

kmetijstva v letu 1964 
6 Sklep o razrešitvi in Izvolitvi sodnlK0' j 

občinskih sodlSč v Radovljici, na J't:' 
sonlcah. Grosupljem, Domžalah, KranJ"' 
Novem mestu In Ljubljana II. 

7 Sklep o razrešitvi člana komisije ^ 
narodno obrambo In o Imenovanju nCr 

vega člana komisije 
8 SMep o razrešitvi predsednika komi^J8 

za maloobmejni promet In o imen0' 
vanju novega predsednika komisije 

0 Sklep o razrešitvi starešin temelj"'" | 
in drugih organov in inšpektorji 
uprave skupščine okraja 
Sklep o imenovanju načelnika oddel*8 

za upravno pravne zadeve In inšp"'' 
cijske službe v upravi skupščine okr'i' 
Popravek odloka o ureditvi cestni'1 

prometa v Ljubljani 
Odlo-k o ustanovitvi mestne urbanist^' 
ne Inšpekcije 
Odlok o spremembah in dopolnitvi' 
odloka o ustanovitvi zavoda za 
za območje občin mesta Ljubljane 
Odločba o spremembah in dopolnit"'''^, 
odločbe o ustanovitvi samostojnega 
voda »ing, Stanka Bloudka« v LjuB'i 
Ijanl 
Odtok o najvišjih tarifah za dimnik"' 
ske storitve občine Cerknica 
Odlok o spremembah in dopolnitv811 

odloka o ustanovitvi komunalne® 
sklada občine Ljubljana-Center 
Odredba o stroSkih za peko kruf'' 
stroških trgovine na drobno in naj^' ts- 
Jih maloprodajnih cenah pšeničneg« 
rženega kruha občine Ljubljana-Cen1^ j 
Odredba o Stroških trgovine na droB^I 
7.a žita občine Ljubljana-Center 
Odlok o ureditvi zimske službe na 0 

močju občine Logatec 


