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Svet га urbanizem, stanovanjsko 
In komunalno izgradnjo je na seji 
dne 1. marca 1965 na osnovi informa- 
cije o stanju urejanja mestnih zem- 
ljišč (republiški zakon o urejanju 
mestnih zemljišč, Ur. 1. SRS, St. 8/63 
in ustrezni občinski odloki) sprejel 
•ledeča 

PRIPOROČILA 
O nalogah in ukrepih na področju 

urejanja mestnih zemljišč 
Racionalna, ekonomična porazde- 

litev površin v prostoru je eno izmed 
Osnovnih vprašanj nadaljnjega urba- 
nega in gospodarskega razvoja seda- 
nje in bodočih generacij. Na tem 
področju so prevladovale administra- 
Uvno-proračunske metode urejanja 
in delitve mestnih zemljišč, kar ni 
bilo v skladu s stopnjo gospodarske- 
ga In urbanega razvoja. Zvezni te- 
meljni zakon o urejanju in uporabi 
mestnih zemljišč (Ur. 1. SFRJ, St. 
12-137/1962) in na osnovi njega 
Ustrezni republiški zakoni o urejanju 
mestnih zemljišč ter občinski odloki 
o urejanju mestnih zemljišč so zasle- 
dovali predvsem cilj gospodarnosti 
Pri stroSkih urejanja mestnih zem- 
iJiSč, kakor tudi upoštevanje enotne- 
Ea gospodarskega prostora SFRJ na 
Področju delitve mestnih zemljišč. 

Kljub nekaterim pomanjkljivo- 
•tlm je pozitivno, da je zakon po- 
vzročil vrsto pobud, zamisli o opti- 
malnih stroških komunalnega ureja- 
nja stanovanjskih sosesk v komunah, 
prve izračune teh stroškov, skratka, 
Vzbudil je zavest o potrebi vredno- 
tenja komunalnih stroškov kot te- 
meljnih urbanih stroškov. Pospešil 
Pa je v mnogih občinah tudi izdela- 
vo osnovne urbanistične dokumenta- 
cije, brez katere do vrednotenja ko- 
munalnih stroškov ne moremo priti. 

Da bi na tem področju pospešili 
in Izboljšali ne preveč zadovoljivo 
sedanje stanje, priporočamo občin- 
skim skupščinam, organizacijam za 
Urejanje mestnih zemljišč in ostalim 
družbenim faktorjem na tem področ- 
ju, da temeljito prouče priporočilo 
za razvoj urbanizacije v okraju 
Ljubljana (»►Glasnik-, uradni vestnik 
okraja LJubljane, št. 62-97/1964) in da 
Upoštevajo še naslednja priporočila: 

Organizacija urejanja mestnih 
Zemljišč, kadri, sredstva 

— Na področju organizacij za ure- 
janje mestnih zemljišč ne opazimo 
medobčinskega sodelovanja. Zaradi 
racionalne uporabe kadrov, kapacitet 
in sredstev je nujno, da se ustvari 
medobčinsko sodelovanje pri organi- 
zacijah za urejanje mestnih zemljišč 
V mestu Ljubljani in po zaključenih 
rajonih, kot so npr. zgornjesavski, 
Zasavski rajon itd. Za enotno politi- 
ko na tem področju bi zadostovala 
ona organizacija, ki bi se strokovno 
Ukvarjala s komunalno izgradnjo, 
^na, ki bi se ukvarjala s stanovanj- 

sko izgradnjo in ena organizacija za 
industrijsko in drugo poslovno iz- 
gradnjo. 

— Disperzija redkih strokovnih 
kadrov je na tem področju očitna za- 
radi disperzije organizacij za ureja- 
nje mestnih zemljišč. Potrebno je po- 
leg večje koncentracije kadrov tudi 
bolj dohodkovno zainteresirati ustrez- 
ne kadre vseh funkcionalnih profilov 
v tesni povezavi s kadri na področju 
stanovanjskega gospodarstva. V večji 
meri pa je potrebno okrepiti tudi 
strokovno-analitično-raziskovalno u- 
smerjene kadre na tem področju, ki 
zahteva temeljite in poglobljene raz- 
iskave pred pričetkom izdelave pro- 
jektov, programov in gradenj. To ve- 
lja prav posebno za večja mesta. 

— Sredstev za vnaprejšnje ko- 
munalno urejanje mestnih zemljišč 
je odločno premalo. To pa ruši 
osnovno intencijo zakona, ki je stre- 
mel k racionalizaciji stroškov za ko- 
munalno urejanje mestnih zemljišč. 
Kljub temu pa opažamo pritisk od 
raznih organov občinskih skupščin 
za nenamensko trošenje že itak pič- 
lih sredstev skladov za komunalno 
urejanje mestnih zemljišč. 

Zato je potrebna večja neodvis- 
nost skladov za komunalno urejanje 
mestnih zemljišč v podobni smeri, 
kot se predvideva za sredstva, name- 
njena stanovanjski izgradnji, na ka- 
tera so sredstva za komunalno ure- 
janje mestnih zemljišč v pretežni 
meri tudi vezana. 

Občinske skupSčine naj v večji 
meri pomagajo organizacijam za ure- 
janje mestnih zemljišč, v svojih pro- 
računih in skladih pa v večji meri 
predvidijo sredstva za financiranje 
primarnih komunalnih naprav, sred- 
stva za kritje razlike do polnega pri- 
spevka k stroškom za komunalno 
urejanje mestnih zemljišč občanov z 
nižjimi osebnimi dohodki itd. Med- 
občinsko sodelovanje med zainteresi- 
ranimi občinskimi skupščinami na 
tem področju bi bilo zelo koristno. 

— Pristojne banke bi morale za- 
gotoviti zadostne kontingente kredi- 
tov za vnaprejšnje komunalno ureja- 
nje mestnih zemljišč z ustreznimi od- 
plačilnimi roki tako organizacijam za 

začetna obratna sredstva, kot tudi 
komunalnim gospodarskim delovnim 
organizacijam v večjih mestih. Pre- 
ko stroškovne cene je treba nujno 
zagotoviti večje možnosti tem organi- 
zacijam za lastno akumulacijo sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo ko- 
munalnih naprav, kar bi v večji meri 
poslovno zainteresiralo te organiza- 
cije za rentabilnost investicij. To 
velja prav posebno za komunalne go- 
spodarske delovne organizacije za 
vodo, kanalizacijo, plin itd. 

II. 
Prispevek za urejanje mestnih 

zemljišč, konkurzi 
— Manjka osnovna metodologija 

za izračunavanje in funkcionalno po- 
razdelitev stroškov komunalnega ure- 
janja mestnih zemljišč na koristnike, 
prav tako manjkajo določena navo- 
dila, ki bi tolmačila republiški zakon 
o urejanju mestnih zemljišč. Ustrez- 
na strokovna služba za SRS naj bi v 
letu 1965 izdelala metodologijo izra- 
čunavanja in porazdeljevanja stro- 
škov komunalnega urejanja mestnih 
zemljišč. Potrebno pa je, da bi repub- 
liški sekretariat za urbanizem, sta- 
novanjsko in komunalno izgradnjo 
izdal navodila k zakonu o urejanju 
mestnih zemljišč. 

— V skladu s priporočilom okraj- 
ne skupščine za razvoj urbanizacije 
v okraju Ljubljana pričakujemo, da 
bo republiška skupščina čimpreje 
sprejela zakon o uporabi mestnega 
zemljišča. 

— V skladu s priporočilom okraj- 
ne skupščine Ljubljana za razvoj ur- 
banizacije je treba stremeti, da bi 
razširili veljavnost prispevka za ure- 
janje mestnega zemljišča na vsa 
mestna regulacijska zemljišča in na 
vsa naselja, ki so perspektivno raz- 
vojnega značaja v občini. Instrument 
razdeljevanja mestnih zemljišč na 
osnovi natečajev ne odigrava tiste 
vloge, kot je bila z njim predvidena 
na osnovi zveznega zakona o ureja- 
nju in koriščenju mestnega zemljišča 
(Ur. list SFRJ, št. 12-137/62). V veliki 
meri se ta zemljišča dodeljuje raznim 
interesentom še vedno na temelju 
38. člena zakona o nacionalizaciji na- 

urejanje mestnih zemljišč za njihova Jemnih zgradb in gradbenih zemljišč 

(Ur. list SFRJ, št. 52-890/58). Menimo, 
da dokler ne bodo imele organizacije 
za urejanje mestnih zemljišč zadost- 
nih sredstev za vnaprejšnje urejanje 
mestnih zemljišč, da toliko časa na- 
tečaji v smislu zakona ne bodo 
uspeli. Zato se tudi v največji meri 
oddajajo zemljišča na osnovi 4. čle- 
na republiškega zakona o urejanju 
mestnega zemljišča kot neurejena na 
osnovi pogodb. Zato je potrebno 
poleg zagotovitve določenih sredstev 
za vnaprejšnje urejanje mestnih 
zemljišč tudi hitrejše urbanistično 
reševanje, to je hitrejše sprejemanje 
urbanističnih programov, pri nate- 
čajih pa je potrebno skrbeti za večjo 
zakonitost, to je za doslednejše in 
masovnejše obveščanje interesentov 
javnega natečaja, da ne bi prišlo do 
upravičenih mnenj občanov, da so 
bili oškodovani v pravicah zaradi kr- 
šitve postopka pri javnem natečaju 
ali pa zaradi tega, ker je bilo dode- 
ljeno mestno zemljišče ponudniku z 
manj ugodno ponudbo, ali pa, da je 
natečaj v tem smislu le formalen. 
Potrebna bi bila večja družbena 
kontrola na tem področju. 

Ш. 
V cilju čim hitrejšega In realnej- 

šega Izvajanja tega priporočila je po- 
trebno, da občinske skupščine, njiho- 
vi sveti in ostali družbeni organi na 
osnovi strokovnih podatkov strokov- 
nih služb čimpreje konkretizirajo ta 
priporočila v obliki konkretnega pro- 
grama dela. Enako pričakujemo, da 
bodo ta priporočila pregledali ustrez- 
ni urbanistični zavodi, organizacije 
za urejanje mestnih zemljišč in re- 
publiški sekretariat za urbanizem, 
stanovanjske in komunalne zadeve. 

Vsi družbeni organi, pristojni za 
področje urbanizma, stanovanjskih 
in komunalnih zad>?v okraja Ljublja- 
na naj bi pregledali realizacijo tega 
priporočila v določenih obdobjih. 

Stev.: 350-08/65. 
Datum: 1. marca 1965. 

Predsednik 
sveta za urbanizem, sta- 
novanjsko in komunalna 
izgradnjo okraja Ljub- 

ljana: 
Inž. Marko SkrI, 1. r. 
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Na podlagi 3. in 8. člena zakona 

o mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS št. 11/64) in 27. ter 47. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana 
St. 38/64) ter 3., 8. in 150. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Ur. 1. 
FLRJ št. 2/59), je Mestni svet Ljub- 
ljana na svoji 16. seji, dne 10. fe- 
bruarja 1964 sprejel 

ODLOK 
o vzdrževanju javne snage 

v Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom so predpisani 

ukrepi za vzdrževanje snage na jav- 
nih površinah na delih občin na ob- 
močju mesta Ljubljane, ki tvorijo 
ožje mestno območje Ljubljane. 

Ožje mestno območje Ljubljane, 
na katerega se nanašajo določbe tega 
odloka, obsega območje občine Ljub- 
IJana-Center, in dele občin Ljublja- 
na-Bežigrad, Ljubljana-Siška, Ljub- 
Ijana-Moste-Polje in LjubJJana-Vič- 
Rudnik, ki imajo zazidane gradbene 
površine z izdelanimi prometnimi 
komunikacijami ter Imajo ulice, ce- 
ste in trge z imensko označbo in dru- 
ge javne površine (prehodi, podvozi. 
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mostovi, avtobusna postajališča mest- 
nega prometa, prostori okrog - ben- 
cinskih črpalk, parkirni prostori, -sej- 

>ml, tržnice, železniške postaje, javni 
drevoredi, odprti prazni prostori med 
In okrog stavb in podobno). 

2. člen 
V vzdrževanje snage na javnih 

površinah v smislu tega odloka spa- 
dajo zlasti: 

1. preventivni ukrepi pri vzdrže- 
vanju snage na javnih površinah; 
skrb za nameščanje in vzdrževanje 
koškov za odpadke, kakor tudi za 
njihovo praznjenje, skrb občanov in 
organizacij, da ne odmetavajo odpad- 
kov ter ne onesnažijo javnih površin; 

2. čiščenje javnih površin: odstra- 
njevanje prahu, blata, zbiranje in 
odstranjevanje odpadkov In vse dru- 
ge nesnage, kakor tudi praznjenje in 
vzdrževanje zbiralnih smetnjakov za 
odpadke in smeti; 

3. odvoz smeti In odpadkov ter 
odlaganje tega odpadnega materiala 
na določenih odlagališčih. 

3. člen 
Občani, hišni sveti in drugi organi 

upravljanja stanovanjskih in poslov- 
nih zgradb, kakor tudi druge pravne 
osebe in pristojno komunalno pod- 
jetje so dolžni, da sodelujejo pri 
vzdrževanju snage na javnih površi- 
nah in nudijo svojo pomoč pristoj- 
nim organom, ki so odgovorni za 
vzdrževanje snage na javnih površi- 
nah na ožjem območju mesta. 

II. PREVENTIVNI UKREPI 
PRI VZDRŽEVANJU SNAGE 

4. člen 
Na javnih površinah iz drugega 

odstavka 1. člena tega odloka komu- 
nalno podjetje za vzdrževanje snage 
postavlja koške za odpadke in zbi- 
ralne smetnjake. 

Koški za odpadke morajo biti lič- 
ni, zbiralni smetnjaki pa pokriti in 
tipizirani. 

Mesta, na katerih so postavljeni 
koški za odpadke in zbiralni smet- 
njaki ter njihovo obliko določi svet 
za komunalne zadeve pristojne ob- 
činske skupščine na predlog komu- 
nalnega podjetja za vzdrževanje 
snage. 

Za postavljanje koškov za odpad- 
ke se lahko uporabljajo razni dro- 
govi in zidovi ob pločnikih ali pa 
ustrezna stojala. 

5. člen 
Prepovedano je: 
1. odmetavati papir in druge od- 

padke na javnih površinah izven ko- 
škov za odpadke ter pljuvati ali na 
drug način povzročati nesnago na 
javnih površinah; 

2. izlivati odpadno vodo in drugo 
tekočo nesnago iz stanovanja ter po- 
slovnih prostorov na javne prometne 
površine, kot tudi na teh površinah 
odlagati smeti, odpadke, zemljo, grad- 
beni material itd.; 

3. odlagati v zbiralne smetnjake 
odpadno vodo in drugo tekočino ter 
razni gradbeni material; 

4. nameščati na javnih prometnih 
površinah razni material, embalažo 
ipd., če ni zato dovoljenja pristojnih 
organov; 

5. prati in čistiti razna vozila na 
javnih prometnih površinah ali 
opravljati na teh površinah razna 
obrtniška dela. Ta prepoved ne velja 
za dvorišča okoli zgradb. 

6. člen 
Prepovedano je izobešanje perila, 

i oblek in posteljnine na oknih in bal- 
jkonih, ki so obrnjeni proti cesti ali 
ilrgu. 

Prepovedano je stepanje in -čišče- 
nje prahu iz oken, balkonov ali vrat 
na pločnike. 

7. člen 
Prepovedano je odvajanje vode iz 

zgradb in zemljišč na javne promet- 
ne površine. Izjemno se lahko od- 
vaja v obcestni kanal samo meteorna 
voda, če te vode ni mogoče s pri- 
ključki ali na drug - ustrezen način 
odvajati neposredno v kanalsko mre- 
žo. Izjemo dovoli pristojna komunal- 
na organizacija, ki upravlja in 
vzdržuje mestno kanalizacijo. 

8. člen 
Prepovedano je pisanje in risanje 

po zidovih, ograjah, vratih, klopeh, 
napisih in poškodovanje le-teh. 

9. člen 
Pri čiščenju in obrezovanju dre- 

voreda ter grmičevja, pri urejanju 
zelenic In drugih podobnih delih na 
ali ob javnih prometnih površinah je 
dolžan izvajalec del ves material in 
odpadke takoj odstraniti. 

10. člen 
Izvajalec gradbenih del ob ali na 

javnih prometnih površinah je dol- 
žan na svoje stroške: 

1. skrbeti za čiščenje javne po- 
vršine pred gradbiščem, do koder se- 
že širjenje prahu in vse druge ne- 
snage iz gradbišča; 

2. skrbeti za preprečevanje prahu 
ob rušenju zgradb (s spiranjem in 
drugimi preventivnimi ukrepi); 

3. skrbeti za vzdrževanje snage na 
mrežah in odtočnih jaških v bližini 
gradbišč; 

4. očistiti vozila pred odhodom iz 
gradbišč tako, da z vozil ne padajo 
po cestah blato in drugi odpadki; 

5. skrbeti za odlaganje In zava- 
rovanje gradbenega materiala na 
gradbiščih tako, da Je onemogočeno 
vsako širjenje In prenašanje istega 
na javne prometne površine; 

6. skrbeti za odvodnjavanje od- 
padne vode tako, da je onemogočena 
zamašitev vtočnih jaškov 

Uporabniki nezazidanih površin 
so dolžni na svoje stroške odstranje- 
vati vse odpadke in nesnago Iz teh 
površin. 

11. člen 
Pri izvajanju raznih del (prekopa- 

vanju in podobno) na Javnih promet- 
nih površinah Je izvajalec dolžan po- 
skrbeti, da se zemlja, gradbeni in 
ostali material (agregat, mineralna 
moka, pesek, apno, cement ipd.) ne 
razširijo na Javni prometni površini. 
Zato mora izvajalec gradbeni mate- 
rial ustrezno zavarovati. Po konča- 
nih delih pa mora izvajalec preostali 
materiala, odpadke ter nesnago takoj 
odstraniti. 

Gospodarske organizacije so dolž- 
ne stalno skrbeti za red in čistočo na 
dvoriščih okrog svojih poslovnih 
zgradb. 

12. člen 
Transportna, trgovska, gradbena 

In druga podjetja ter prevozniki so 
dolžni pri prevozu kuriva, odpadkov 
in raznega drugega materiala prepre- 
čiti vsako odpadanje le-tega ter šir- 
jenje smradu ali prahu po Javnih 
prometnih površinah. Prav tako mo- 
rajo prevozniki gramoza in peska iz 
separacij in peskokopov poskrbeti, 
da se iz vozil pri prevozu ne odceia 
voda po Javnih prometnih površinah. 
V ta namen morajo prevozniki udo- 
rabljati primerno urejena vozila. V 
primeru onesnaženja javnih promet- 
nih površin pri prevozu so prevoz- 
niki dolžni takoj poskrbeti za odstra- 
nitev povzročene nesnage pri pre- 
vozu. Nesnago, povzročeno pri na- 
kladanju in razkladanju raznega ma- 

teriala (kurivo, drva ipd.) na javnih 
prometnih površinah, so dolžni od- 
straniti koristniki sami. 

13. člen 
Vsi uporabniki javnih površin za 

posebne namene (organizatorji prire- 
ditev, prodajalci na stojnicah, cir- 
kusi ipd.), so dolžni poskrbeti za vse 
higienske ukrepe, da se prepreči one- 
snaženje in smrad na javnih površi- 
nah. Po končani prireditvi oz. v času 
prodaje, raznega blaga so dolžni upo- 
rabljeno površino počistiti. 

III. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN 

14. člen 
Redno čiščenje javnih prometnih 

površin opravlja komunalno podjetje 
za vzdrževanje snage, kateremu ta 
dela poverijo občinske skupščine s 
pogodbo, s katero se določi obseg de- 
la, intenzivnost čiščenja in način 
plačila po enotah izvršenega dela. 

Občinske skupščine so dolžne po- 
skrbeti za ustrezna finančna sredstva 
v skladu s programom nujnega vzdr- 
ževanja snage javnih prometnih po- 
vršin. 

15. člen 
Za čiščenje stalnih odprtih in za- 

prtih javnih površin, ki ne spadajo 
y Javne prometne površine, ampak 
imajo značaj poslovnih površin, so 
dolžne skrbeti organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnost na teh površinah (že- 
lezniške postaje, avtobusne postaje, 
tržnice, gostinski prostori ipd.). 

16. člen 
Za čiščenje odprtih prostorov 

okrog zgradb, če se ti prostori ne 
štejejo za javne prometne površine, 
so dolžni skrbeti hišni sveti in drugi 
organi upravljanja stanovanjskih in 
poslovnih zgradb ter lastniki zgradb. 

17. člen 
Za čiščenje parkovnih gozdov in 

javnega zelenja v javni uporabi je 
dolžna skrbeti pristojna občinska 
skupščina oziroma komunalna orga- 
nizacija za vzdrževanje Javnega ze- 
lenja, kolikor Je za to pogodbeno 
zadolžena. 

18. člen 
Za čiščenje vtočnih cestnih jaškov 

Je dolžna skrbeti komunalna orga- 
nizacija, ki vzdržuje mestno kanali- 
zacijo. 

19. člen 
Za čiščenje prometnih površin, ki 

se uporabljajo za kioske in druge 
provizorne prodajalnice, za avtobus- 
na postajališča medkrajevnega pro- 
meta, za vhod in izhod v športne in 
zabavne prostore, v železniiko posta- 
jo, sejme, skladišča in druge Javne 
prireditve ter manifestacije so dolž- 
ni skrbeti praviloma prireditelii, ki 
te objekte oz. površine uporabljalo 
ali pa komunalno podjetje za vzdr- 
ževanje snage, v kolikor mu je od 
strani občinskih skupščin oziroma 
prirediteljev naročeno čiščenje teh 
površin. 

20. člen 
Podrobnejše predoise o obvezah 

komunalnega podietia za vzdrževa- 
nie snage in koristnikov nosame^nih 
obiektov ter površin, naverlonih v 
19 Členu tetra odloka določilo nri- 
stoine občinske skunščino. 
Joč nri tem пг^1о<?р 1romnr>qlr*f>rfq 
nodietla in dntoih nrizarletih fizičnih 
in pravnih oseb. 

?1 člen 
Odeovorne in nr^vne ose- 

b0. ki same ne r)ov7ro- 
ppcnqfie no Ho1n*iliVi 1П. do 13. 

in 15. i rt, ter 10, člpnfl, Inhko nove- 
rijo čiščenje navedenih površin ko- 

munalnemu podjetju za vzdrževanje 
snage na podlagi pogodbe ali naro- 
čilnice. 

Ne glede na to pa je komunalno 
podjetje za vzdrževanje snage dolžno 
samo takoj po izrednem ponesnaže- 
nju javnih prometnih površin z njih 
odstraniti nečistočo, če bi tega takoj 
ne storile fizične in pravne osgbe 
same. V tem primeru ima komunal- 
no podjetje pravico, da stroške iz- 
rednega čiščenja na Javnih promet- 
nih površinah v primerih iz 10. do 
13. člena zaračuna omenjenim fizič- 
nim in pravnim osebam. 

IV. ODVOZ ODPADNEGA 
MATERIALA Z JAVNIH 

POVRŠIN 

22. člen 
Zbrane smeti in odpadke z zbi- 

ralnih mest na javnih površinah 
odvaža komunalno podjetje za vzdr- 
ževanje snage v skladu s predpisi 
odloka o ureditvi prometa ter odloka 
o obveznem odlaganju ter odvozu 
smeti in odpadkov na določena stal- 
na odlagališča. 

23. člen 
Za prevoz smeti in odpadkov, ki 

ga opravlja komunalno podjetje, ve- 
ljajo v vsem določila 12. člena tega 
odloka. 

24. člen 
Čiščenje in črpanje fekalij iz grez- 

nic, kakor tudi odpadnega materiala 
iz odprtih kanalov in kanalskih sifo- 
nov je dovoljeno opravljati samo S 
sredstvi, ki so primerna za te na- 
mene s tem, da so poprej zagotov- 
ljeni potrebni higiensko-sanitarnl 
ukrepi. Prostor pri čiščenju in črpa- 
nju fekalij mora biti po končanem 
delu očiščen. 

Izpraznjevanje fekalij in drugih 
odpadkov iz cistern Je dovoljeno pra- 
viloma le v mestno kanalizacijo na 
onih mestih, ki jih odredi pristojno 
komunalno podjetje za vzdrževanje 
mestne kanalizacije. Za izpraznjeva- 
nje cistern se lahko odredi tudi dru- 
go primerno mesto, s tem, da so iz- 
polnjeni potrebni sanitarno-higienski 
pogoji in je zato izdano dovoljenje 
pristojne sanitarne inšpekcije. 

Prepovedano je zlivanje fekalij pO 
vrtovih kot tudi v vse vodotoke. 

25. člen 
Pri prometni nesreči je treba na 

javnih prometnih površinah odstra- 
niti vse ostanke, razbitine materiala 
in nesnage. Za to je odgdvorno ko- 
munalno podjetje za vzdrževanje 
snage, ki izvrši to delo v breme po- 
vzročitelja nesreče. 

V. NADZOR 

26. člen 
Nad izvrševanjem določil tega od- 

loka in predpisov, sprejetih na osnovi 
tega, opravljajo nadzor komunalni , 
Inšpektorji pristojnih občinskih skup- 
ščin in uslužbenci milice. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

27. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se ka- 

znuje fizična oseba, ki ravna v na- 
sprotju z določili 5. in 9. člena: 

1. kdor na Javnih prometnih po- 
vršinah meče papir in druge od- 
padke izven koškov za odpadke, ali 
pljuje ter na drug način povzroča 
nesnago (5. člen); 

2. kdor izliva oz. odlaga na Javnih 
prometnih površinah odpadno vodo, 
smeti, zemljo, odpadke, gradbeni ma- 
terial ipd. (5. člen); 

3. kdor odlaga razne tekoče od- 
padke ali gradbeni material v zbi- 
ralne smetnjake (5. člen); 
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4. kdor na javnih prometnih po- 
vršinah odlaga embalažo ali drug 
Material brez dovoljenja pristojnih 
organov (5. člen); 

5. kdor na javni prometni povr- 
šini pere ter čisti razna motoma vo- 
zila (5. člen); 

6. kdor iztepava prah z oken 
balkonov ali vrat ali izobeša perilo 
in podobno v nasprotju s 6. členom 
odloka; 

7. kdor odvaja vodo iz zgradbe in 
Zemljišča na" javno prometno povr- 
šino v nasprotju s 7. členom odloka; 

8. kdor piše po zidovih, ograjah, 
Vratih, klopeh, napisih ter poškoduje 
le-te na javnih površinah v nasprotju 
' 8. členom odloka; 

9. kdor po obsekavanju dreves in 
Brtničevja ter po čiščenju zelenice ob 
Javnih površinah ne odstrani takoj 
vseh odpadkov z javnih prometnih 
Površin po določilih 9. člena tega 
odloka. 

28. člen 
Z denarno kaznijo 5000 do 10.000 

din se kaznuje delovna organizacija 
fili druga pravna oseba, ki ravna v 
nasprotju z določili 5., 1 J., 13., 15., 16. 
in 19. člena: 

1. delovna organizacija, ki iz svo- 
jih poslovnih površin na javne pro- 
metne površine meče in odvaja od- 
padke, nečistočo, odpadno vodo ipd. 
(5. člen); 

2. delovna organizacija, ki pere in 
čisti vozila na javnih prometnih po- 
vršinah (5. člen); 

3. izvajalec gradbenih del ob ali 
na javnih prometnih površinah, ki ne 
poskrbi za očiščenje javne prometne 
površine v skladu z določili 10. in 11. 
člena tega odloka; 

4. delovna organizacija, ki po raz- 
kladanju in nakladanju materiala na 
javni prometni površini ne odstrani 
takoj z nje odpadkov in druge po- 
vzročene nesnage (12. člen); 

5. delovna organizacija, ki pri in 
po izvajanju del na javnih prometnih 
površinah ne poskrbi za snago po do- 
ločilih 11. člena tega odloka; 

6. delovna organizacija, ki začasno 
uporabi javno površino za prireditve 
in ne poskrbi za snago po določilih 
13. člena tega odloka; 

7. delovna organizacija, ki ne po- 
skrbi za redno čiščenje zaprtih ali 
odprtih površin, na katerih stalno 
opravlja dejavnost (15. člen); 

8. hišni sveti in drugi upravitelji 
ali lastniki zgradb, ki ne skrbijo za 
redno čiščenje odprtih pro.t.ucv 
okrog zgradb, kateri se ne štejejo 
za javne prometne površine (16. člen); 

9. delovna organizacija, ki ne po- 
skrbi za čiščenje javnih prometnih 
površin ob kioskih, provizomih pro- 
dajalnah, vhodih in izhodih v šport- 
ne in zabavne prostore (19. člen). 

Za prekrške iz prejšnjih točk se 
kaznuje z denarno kaznijo do 5000 din 
poleg delovne organizacije tudi ne- 
posredni kršilec. 

29. člen 
Z denarno kaznijo 5000 do 10.000 

din se kaznuje komunalno podjetje: 
1. ki ne očisti javne prometne po- 

vršine na podlagi pogodb med njim 
in drugimi delovnimi organizacijami 
(14. člen); 

2. ki po obsekavanju dreves in či- 
ščenju zelenic ter parkov ne počisti 
javne prometne površine (9. in 17. 
člen); 

3. ki na javnih prometnih površi- 
nah ne postavlja ali izpraznjuje red- 
no določenega števila koškov za od- 
padke (2. člen); 
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4. ki pri prevozu fekalij ne pre- 
preči razsipavanja in širjenja smra- 
du, ali izprazni cisterno na nedovo- 
ljenih mestih (24. člen). 

Za prekrške iz prejšnjih točk se 
kaznuje z denarno kaznijo do 5000 
din tudi odgovorna oseba za to de- 
javnost v prizadetem podjetju. 

30. člen 
Uslužbenci milice in občinskih 

komunalnih inšpekcij so pooblaščeni, 
da izrekajo in izterjajo denarne ka- 
zni iz 27. člena od kršiteljev na kraju 
samem. Ostale kazni pa izterjajo sod- 
niki za prekrške pristojnih skupščin 
občin na podlagi prijave organov mi- 
lice, komunalnih inšpekcij in komu- 
nalnega podjetja za vzdrževanje 
snage. 

VII. KONČNE DOLOČBE 
31. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Številka: 010-012/S5. 
Datum: 10. februarja 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

CERKNICA 

58. 

57. 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Ur. list LRS, št. 11/63) 
je občinski zbor ' Skupščine občine 
Cerknica na seji dne 27. februarja 
1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v ob- 
činski *bor skupščine občine Cerknica 

1. člen 
Razpišejo se volitve v občinski 

Zbor skupščine občine Cerknica v vo- 
lilni enoti št. 21, ki obsega območje 
naselja Stari trg. 

Nadomestne volitve se razpišejo, 
•Jer je prenehal mandat odbornika 
Janeza VOLJČA, ki je bil izvoljen v 
^еЈ volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v občinski zbor skupščine 

občine Cerknica za volilno enoto št. 
*1 bodo v nedeljo, dne 28. marca 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, se po za- 

konu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
0<1 razpisa volitev. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija občine Cerk- 
nica. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

glasniku«, uradnem vestniku okra- 
Ljubljana. 

Stev.: 01/1-013-2/64. 
Datum: 27. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, 1. r. 

Na podlagi 22. člena zakona o vo- 
litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Ur. list LRS, št. 11/63) 
je zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Cerknica na seji, dne 27. fe- 
bruarja 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev v /bor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Cerknica 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Cerknica v volilni enoti št. 20, 
ki obsega: Kmetijsko zadrugo Stari 
trg — uprava, obrat v Nadlesku, ob- 
rat v Markovcu in zadružniki z ob- 
močja Loške doline. 

Nadomestne volitve se razpišejo, 
ker je prenehal mandat odbornika 
Jožeta OVSECA, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v zbor delovnih skupnosti, 

kmetijska podskupina skupščine 
Cerknica za volilno enoto št. 20, bodo 
v nedeljo, dne 28. marca 19S5. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, se po za- 

konu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija občine Cerk- 
nica. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»•Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 1/1-013-2/64. 
Datum: 27. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, 1. r. 

59. 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščine (Ur. list LRS, št. 11/63) 
je zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Cerknica na seji, dne 27. fe- 
bruarja 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Cerknica 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti (skupina 
kulture in prosvete) skupščine občine 
Cerknica v volilni enoti št. 22, ki ob- 
sega: Osnovno šolo Rakek, Osnovno 
šolo Unec in Glasbeno šolo Rakek. 

Nadomestne volitve se razpišejo, 
ker je prenehal mandat odbornika 
Marjana TOMSlCA, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v zbor delovnih skupnosti 

(skupina kulture in prosvete) za vo- 
lilno enoto št. 22, bodo v petek, dne 
26. marca 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila se po za- 

konu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija občine Cerk- 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 1/1-013-2/64. 
Datum: 27. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, L r. 

OBČINA 

GROSUPLJE 

60 
Na podlagi 45., 46. in 47. člena te- 

meljnega zakona o financiranju druž- 
beno političnih skupnosti (Uradni list 
SFRJ št. 31/64), 47., 48. in 49. člena 
zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti v SR Sloveniji (Цг. 
list SRS št. 36/64) ter 2. in 3. odstavka 
na skupni seji občinskega zbora in 
72. in 92. člena statuta občine Gro- 
suplje je Skupščina občine Grosuplje 
zbora delovnih skupnosti dne 24. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Grosuplje 

za leto 1965 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1965 

znašajo skupno 984,392.000 din. 

2. člen 
Z občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni v višini 952,217.000 
dinarjev. 

Nerazporejena tekoča rezerva zna- 
ša 32,175.000 din. 

3. člen 
Navedena sredstva proračuna so 

razporejena v določenem znesku za 
redno dejavnost in posebne namene 
ter se črpajo direktno iz proračuna. 

4. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
ranje strokovnega šolstva, zavoda za 
pedagoško službo, spomeniško var- 
stvo, medobčinskega zdravstvenega 
centra, gasilske brigade, okrajnega 
tožilstva in ljubljanske bolnišnice, se 
odvajajo na račune pristojnih zavo- 
dov v skladu s pogodbami, ki jih ob- 
čina sklene s temi zavodi. 
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5. člen 
Svet za finance skupščine občine 

Grosuplje je pooblaščen, da razpo- 
reja sredstva proračunske rezerve za 
premalo predvidene izdatke po posa- 
meznih postavkah proračuna in do- 
voljuje izplačila za izredne nepred- 
videne izdatke v breme rezerve. 

O odobrenih izplačilih je svet dol- 
žan naknadno poročati skupščini ob- 
čine Grosuplje. 

6. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1965 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci prora- 
čuna in v posebnem delu proračuna. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

V Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1965 dalje. 

Številka; 400-8/65. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje: 

Ivan Ahlin 1. r. 

PREGLED 
dohodkov in razporeda dohodk 

ov proračuna občine Grosuplje 
za leto 1965 

Vrsta 
dohodkov Dohodki Skupaj 

1 Prispevki 572,798.000 
2 Davki 156,680.000 
3 Takse 19,040.000 
5 Dohodki po posebnih 

zveznih predpisih 26,000.000 
6 Dohodki organov in 

razni drugi dohodki 57,692.000 
7 Dopolnilna sredstva 170,822.000 
8 Prenesena sredstva 4,760.000 

Skupaj 984,392.000 

St. gl. Razpored 
namena dohodkov Skupaj 
01 Dejavnost šol 396,500,000 
02 Kulturno prosvetna 

dejavnost 21,438,000 
03 Socialno skrbstvo 49,272.000 
04 Zdravstveno varstvo 52,300.000 
05 Komunalna dejavnost 54,200.000 
06 Delo državnih organov 169,000.000 
11 Dejavnost krajevnih 

skupnosti 13,000.000 
12 Dejavnost družbeno 

političnih organizacij 26,185.000 
13 Negospodarske inve- 

sticije 62,961.000 
14 Gospodarski posegi 57,640.000 
15 Vlaganje v rezervni 

sklad 9,844.000 
16 Proračunske obvez- 

nosti iz prejšnjih let — 
17 Gospodarske investi- 

cije 19,877.000 
18 Nerazporejeni dohodki 32,175,000 

Skupaj 984,392,000 

61 
Na podlagi 27. in 28. člena zakona 

o prispevku iz dohodka gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLRJ 
št. 8-G1/61, 26-447/61, 12-139/62, 
12-144/63 in Ur. 1. SFRJ št. 52-718/63 
in 4-46/64), 7. člena zakona o obrestih 
od gospodarskih skladov (Uradni list 
FLRJ št. 8-63/61), 2. člena zakona o 
ustvarjanju in uporabi sredstev re- 
publiških in občinskih rezervnih 
skladov za potrebe gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ št. 9-85/61, 
22-270/62, 47-649/63) in 90. člena sta- 
tuta občine Grosuplje, je Skupščina 
občine Grosuplje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih skup- 
nosti, dne 24. februarja 1965 sprejela 

EKONOMSKE UKREPE 
za izpolnitev družbenega planik 
občine Grosuplje za leto 1965 

Družbene obveznosti 
v pavšalnem znesku 

Komunalne gospodarske organi- 
zacije, gospodarske organizacije sto- 
ritvene obrti in gostinske gospodar- 
ske organizacije se oprosti plačeva- 
nja prispevka iz dohodka. 

Obresti od poslovnega sklada 
Komunalne gospodarske organiza- 

cije in gospodarske organizacije sto- 
ritvene obrti se oprosti plačevanja 
obresti od poslovnega sklada. 

Prispevek v skupna rezervna 
sredstva 

V sklad skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij se steka prispevek, 
ki znaša 5 % od doseženega dohodka, 
zmanjšanega za izplačilo osebnih do- 
hodkov in za znesek, ki ga mora go- 
spodarska organizacija odvajati v 
svoj rezervni sklad. Ta prispevek 
plačujejo vse gospodarske organiza- 
cije na območju občine. 

Komunalni prispevek 
Prispevek za ureditev gradbenih 

zemljišč se bo plačeval po občinskem 
odloku o urejanju mestnega zemlji- 
šča, objavljenem v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana št. 
25/64 in 57/64 in bo dohodek občin- 
skega sklada za negospodarske inve- 
sticije. 

Prispevki in davki občanov 
Prispevki in davki občanov se bo- 

do plačevali po odloku o prispevkih 
in davkih občanov, objavljenem v 
tem »Glasniku«. 

Občinski prometni davek 
Občinski prometni davek se bo 

plačeval po odloku o občinskem pro- 
metnem davku v občini, objavljenem 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana št. 14/64 in 52/64 in 
s spremembami odloka, objavljenem 
v tem »Glasniku«. 

Končne določbe 
Ti ukrepi začno veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
ljajo se pa od 1. januarja 1965. 

Številka; 30-2/65-1/1. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje: 

Ivan Ahlin 1. r. 

62 
Na podlagi 90. člena statuta ob- 

čine Grosuplje (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 39/64) in 
66. člena temeljnega zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupnosti 
(Uradni list SFRJ št, 31/64) ter na 
predlog upravnega odbora zdravstve- 
no investicijskega sklada občine Gro- 
suplje je Skupščina občine Grosuplje 
na seji, dne 24. februarja 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o ukinitvi zdravstveno-investicij- 
skega sklada občine Grosuplje 

1. člen 
Ukine so zdravstveno-investicijski 

sklad občine Grosuplje. 

2. člen 
Sredstva sklada se s stanjem na 

dan 31. decembra 1964 prenese na 
proračun občine Grosuplje. 

3, člen 
Obveznosti in pravice zdravstve- 

no-investicijskega sklada občine Gro- 
suplje se prenesejo na skupščino ob- 
čine Grosuplje. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Številka: 402-10/65-1/1. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje: 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

63. 

Na podlagi 2. odstavka 37. člena 
zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin (Ur. list 
SRS, št. 11/63 in 4/65) je skupščina 
občine Ljubljana-Center na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 25. februarja 
1965 sprejela prečiščeno besedilo 

ODLOKA 
o določitvi volilnih enot za volitve 
odbornikov v občinsko skupščino 

Ljubljana-Center 

1. člen 
Volitve odbornikov v občinski 

zbor, ki bodo, dne 28. marca 1965 se 
opravijo na območju občine Ljublja- 
na-Center v naslednjih volilnih eno- 
tah: 

1. V volilni enoti št. 1, ki obsega: 
Rožna ulica — h. št.: 3, 5, 7, 8, 9, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37 39 41 ' 

' Gornji trg — h. št.: 20, 22, 24, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
38/a, 39, 40, 42, 44 

Zvezdarska ulica — h. št.: 1, 4 
Levstikov trg — h. št.: 3 

2. V volilni enoti št. 3, ki obsega: 
Cimpermanova ulica — h. št.: 1, 

3, 4, 5, 7, 9 
Praprotnikova ulica — h. št.: 2, 3, 

5, 7 
Janežičeva ulica — h. št.: 1, 3, 5, 

11, 12, 21, 23, 25 
Karlovška cesta — h. št.: 1, 3, 3/a, 

3/b, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 18, 19, 20, 
22, 24, 28, 32, 34 

Za gradom — h, št.: 1, 3, 4, 6 

3. V volilni enoti št. 5, ki obsega: 
Prule — h. št.: 1, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 
Prijateljeva ulica — h. št.: 15, 17, 

18, 19, 21, 28, 30, 32 
Grubarjevo nabrežje — h. št.: 6, 

14, 16, 18, 20 

4. V volilni enoti št. 7, ki obsega: 
Stari trg — h, št.: 1, 2, 3, 4, 5, fi, 

7, 9, 10, 11, 11/a, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34 

Reber — h. št.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19 

Gallusovo nabrežje — h. št.: 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 25 

5 V volilni enoti št. 9, ki obsega: 
Ciril-Metodova ulica — h. št.: 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 

Vodnikov trg — h. St.: 4, 5 
Krekov trg — h. št.: 2, 7, 10 
Studentovska ulica h. št.: 2, 2/a, 

3, 7, 9, 11, 13 

Grajska planota — h. št: 1 
Mačkova ulica — h. št.: 1, 2, 4 
Delničarjeva ulica — h. št.: 1, ^ 

6. V volilni enoti št. 11, ki obsega: 
Trg francoske revolucije — h. št.: 

I, 2, 5, 6, 7 
Emonska cesta — h. št.: 2, 4, 6, 
Gorupova ulica — h. št.: 1 
Rimska cesta — h. št.: 1, 2, 3, 4, 

5, 5/b, 6, 7 
Gradišče — h. št.: 15, 17 
Gregorčičeva ulica — h. št.: 1, 3, 

5, 5/a, 6, 7, 8, 9, 10 
Soteska — h. št.: 4, 6, 8, 10 
Vegova ulica — h. št.: 10, 12 

7. V volilni enoti št. 13, ki obsega: 
Dvorni trg — h. št.: 1, 2 
Židovska ulica — h. št.: 1, 3, 4, 5, 

8.8 
Židovska steza — h. št.: 1, 2. 3, 4, 

6 
Jurčičev trg — h. št.: 2, 3 
Čevljarska ulica — h. št.: 1, 2 
Gosposka ulica — h. št.: 2, 3, 4. 6, 

8. 9, 10. 12. 14. 15. 18. 19 
Vegova ulica — h. št.: 2, 4, 5. 6. 8 

8. V volilni enoti št. 15. ki obsega: 
Erjavčeva ulica — h. št.: 23. 25, 29 
Zlljskega ulica — h. št.: 3, 7 
Prešernova ulica — h. št.: 5, 7, 9, 

II, 13, 15 
Levstikova ulica — h. št.: 1, l/a, 

3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 22 
Tobačna ulica — h. št.: 6, 8, 10, 12 
Vrtača — h. št.: 4, 6, 8, 10, 11, 13, | 

15, 17, 19 
Cesta na Rožnik — h. št.: 2 
9. V volilni enoti št. 17, ki obsega: 
Gradišče — h. št.: 12 
Snežniška ulica — h. št.: 2 
Borštnikov trg — h. št.: 1, 2, 3 
Igriška ulica — h. št.: 5, 12, 14 
Gorupova ulica — h. št. 2 
Aškerčeva ulica — h. št.: 12. 14, 

16, 18, 20, 26 
Rimska cesta — h. št.: 8, 9, 10, Hi 

12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 
Trg mladinskih delovnih brigad 

— h. št: 2, 3 

10. V volilni enoti štev. 19, ki ob- 
sega: 

Valvazorjcva ulica — h. št.: 1, 3, 
5,7 

Veselova ulica — h, št.: 2, 8, l", 
12. 13, 14, 15, 16, 17, 19, bar. 

Levstikova ulica — h. št: 4, 6, 8 
Erjavčeva ulica — h. št.: 22, 24, 

26, 28, 30, 32 
Prešernova ulica — h. št.: 12, 14, 

16, 17, 19, 21, 23 

11. V volilni enoti štev. 21, ki ob- 
sega: 

Gosposvetska cesta — h. št.: 2. 4, 
5, 8, 10, 12, 14 

Vošnjakova ulica — h. št.: 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 

Prešernova ulica — h. št.: 34, 35, 
36, 38 . 

12. V volilni enoti štev. 23, ki ob- 
sega: 

Cankarjeva ulica — h. št.: 2, 4, 
4/a, 10, 14, 16, 18, 20 

Titova cesta — h. št,: 11, 13 
Beethovnova ulica — h, št.: 7, 

12, 14 
Pod turnom — h. št.: 3, 4, 5, 8, ® 

13. V volilni enoti štev. 25, ki ob- 
sega: 

Pražakova ulica — h. št.: 1, 3, 5, 
7, 9, 11. 13 

tJlica Moše Pljade — h. št.: 39. 41, 
43 

Trg OE — h. št.: 3. 4. 5, 6, 7, 8- 
13, 14. 16 

Miklošičeva cesta — h. št: 13, 15' 
15/a, 17/a, 19, 34, 36 

14. V volilni enoti štev. 27, ki ob- 
sega: 
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Miklošičeva cesta — h. št.; 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32 

Pražakova ulica — h. št.: 8, 10, 12 
Ulica Moše Pijade — h. St. : 25; 33, 

35 
Dalmatinova ulica — h. št.: 9, 11, 

13 
Tavčarjeva ulica — h. št.: 8, 10, 

11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Cufarjcva ulica — h. št.; 1, 3, 4 
Vilharjeva cesta —'• h. št.; 2, 12, 

'Vb, 14 

15. V volilni enoti štev. 29, ki Ob- 
sega: 

Miklošičeva cesta — h. St.: 2, 4, 
e. B, 10, 12, 14, 16 

Dalmatinova ulica — h. št.: 10 
Ulica Moše Pijade — h. št.: 3, 5, 

И, 13 
Prečna ulica — h. št.; 1, 3 
Pctkovškovo nabrežje — h. št.: 5, 

9 
Trubarjeva cesta — h. št: 1, 3, 5, 

e. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 
Obrežna steza — h. št.: 2 

16. V volilni enoti štev. 31, ki ob- 
sega: 

Prečna ulica — h. št.; 2, 4, 6, 8 
Ulica Moše Pijade — h. št.: 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18 • 
Cufarjeva ulica — ћ. št. 6, 8, 10, 

12 
Resljeva cesta — h. št.: 1, 3, 5, 7, 

9.11, 13 
Pctkovškovo nabrežje — h. št.: 15, 

18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 29 

Trubarjeva cesta — h. št.; 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30. 31, 32, 33 

Komenskega ulica — h. št.: 4, 5, 6, 
j 7. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

17. V volilni enoti štev. 33, ki ob- 
sega: 

Resljeva cesta — h. št.: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14 

Komenskega ulica — h. št.: 13, 17, 
19, 20, 21, 22, 24, 20, 28, 30, 34, 36 

Trubarjeva ccstji — h. št.; 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43i;43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 

Znamenjska ulica — h. št.: 4 
Petkovškovo nabrežje — h. št.: 33, 

35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59 

Usnjarska ulica — h. št.; 2 
. Vidovdanska ulica — h. št.: 1, 2, 
3. 4,6 

18. V volilni enoti štev. 35, ki ob- 
sega: 

Ilirska ulica — h. št.: 1, 3, 5, 6, 7, 
®. H, 12, 12/a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34 

Vidovdanska ulica — h. št.: 8, 10, 
12, 14 

19. V volilni enoti štev. 37, ki ob- 
sega; 

Maistrova ulica — h. št.; 2, 6, 8, 
! l0, 10/a, 14, 4/a, 4/b, blok pri stavbi 

^djetja Chemo 
Prisojna ulica — h. št.: 1, 3, 5, C, 

7, 8 
Priškovec — h. št.; 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Njegoševa ulica — h. št.; 12, 14, 

21, 23, 25 
_ Metelkova ulica — h. št.: 1, 3, 4, 
5- 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19 

Stnartinska cesta — h. št.; 4, 13, 
*5. 17, 19, 21, 23, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 
4 66 
- Slomškova ulica — h. št.: 20, 21, 
^3. 25, 27, 31 

Tabor — h. št.: 11, 12 
Vidovdanska ulica — h. št.: 5, 7 

„ 20. V volilni enoti štev. 39, ki ob- 
»ega: 
. Zaloška cesta — h. St.: 6, 8, 10, 11, 

15, 17, 21, 23, 25 

Slajmerjeva ulica — h. št.: 3, 3/a, 
4, 5, 6 

Vodmatski trg — h. št.; 7 
Korytkova ulica — h. št.; 3, 5, 7, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, Ž6, 
26/a, 28, 29, 30, 32, 34 

Sketova ulica — h. št.; 1, 3, 5, 6, 
7 in 2 nova bloka brez hišne številke 

Bohoričeva ulica — h. Št.; 17, 19, 
21, 23, 27, 28, 30, 32, 34 

21. V volilni enoti štev. 41, ki ob- 
sega; 

Bolgarska ulica — h. št.; 2, 4, 5, 
6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 
22, 23, 24, 19 

Jenkova ulica — h. št.: 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Japljeva ulica — h. št.: 1, 2, 3, 4, 
4/a, 5, 7, 9, 11, 13^ 15, 17; 19, 21 

Grablovičeva ulica — h. št.: 2, 6, 
8, 10, 12, 14, 1», 20, 22, Ž6, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40 

Smartinska cesta — h. št.; 2, 4, 5, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, Žb, 22, 22/a, 24, 26, 
28 

22. V volilni enoti štev. 43, ki ob- 
sega: 

Poljanska cesta — h. št.: 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/a, 23, 
23/a, 25, 25/a, 27, 29, 31, 33 

Poljanski nasip — h. št.: 4, 5, 8, 
10, 12, 14, 32, 34, 22 

Kapiteljska ulica — h. št.; 4, 7, 11 
Bavarska steza — h. št.: 5, 6 
Gestrinov prehod — h. št.; 2, 3, 4, 

5, 6, 8 
Ambrožev trg — h. št.; 1, 2 

23. V volilni enoti štev. 45, ki ob- 
sega: 

Kapusova ulica — h. št.: 1, l/a 
Potočnikova ulica — vse hišne 

številke 
Poljanska cesta — h. št.: 42, 44, 

46, 48, 50, 52, 54 
Povšetova ulica — h. št.: 12, 12 b, 

19, 31, 33, 34, 34/a, 34/b, 34/c, 34/d, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48 

Ob Ljubljanici — h. št.: 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 14/a, 14/b, 14/c, 16, 18 

Koblarjeva ulica — h. št.: 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 

Mesarska ulica —h. št.; 1, 4, 6 
Poljanska cesta — h. št.: 58, 00, 62 
Poljanska cesta — h. št.: 09, 71, 

75, 77, 77/a, 79, 79/a, 81, 83, 85 
Poljanski nasip — h. št.; 50, 52, 

54, 56, 58. 60 
Glonarjeva ulica — h. št.; 1, 3, 5, 

6, 8 
Povšetova ulica — h. št.: 1, 3, 5 

24. V volilni enoti štev. 47, ki ob- 
sega; 

Poljanska cesta — h. št.: 14, 16, 
18, 20, 20/a, 20/b, 20/c 

Zarnikova ulica — h. št.; 3, 4, 6 
Ulica talcev — h. št.: 1, 5, 7, 9 
Zrinjskcga ulica — h. št.: 3, 5, 7 

25. V volilni enoti štev. 49, ki ob- 
sega; 

Roška ulica — h. št.: 2, 17, 19, 21, 
23, 25, 29, 31, 33 

Saranovičeva ulica — h. št.: 5, 7, 
9, 11, 13, 15 

Ulica stare pravde — h. št.; 18, 
20, 25 

Hradeckega cesta — vse hišne 
številke; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/a, 10/b, 
12, 12/a, 12/b, 14, 14/a, 14/b, 16, 17, 18, 
20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 40/a, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 66, 68, 
70, 74, 76, 78, 80, 82, 84 in zvezdama 

Poljanska cesta — h. št.: 40 

2. člen 
Volitve odbornikov v zbor delov- 

nih skupnosti, ki bodo dne 26. marca 
1965, se opravijo na območju občine 
Ljubljana-Center v naslednjih volil- 
nih enotah: 

A. V skupini gospodarstva 
a) prva skupina 
1. V volilni enoti št. 1, ki obsega 

gospodarske organizacije: 
»Vega«, tovarna aparatov in in- 

strumentov v izgradnji, Metelkova 13 
— sklicatelj 

Toplarna, Slomškova 18 
»•Zmaj«, tovarna baterij in suhih 

elementov, Smartinska 28 
»Žarnica«, obrat »Iskre«, Kotniko- 

va 16 
Zavod za avtomatizacijo, Mikloši- 

čeva 28 

2. V volilni enoti št. 3, ki obsega 
gospodarske organizacije; 

»Pletenina«, tovarna trikotažnega 
perila. Zaloška 14 

3. V volilni enoti št. 5, ki obsega 
gospodarske organizacije; 

»Sadje-zeienjava« — Trgohlad, 
Poljanska 46 — sklicatelj 

»Sumi«, tovarna bonbonov, deser- 
ta in peciva, Gradišče 7 

4. V volilni enoti št. 7, ki obsega 
gospodarske organizacije: 

»Ljudska pravica«, časopisno za- 
ložniško podjetje, Kopitarjeva 2 — 
sklicatelj 

5. V volilni enoti št. 9, ki obsega 
gospodarske organizacije: 

Kartonažna tovarna, Cufarjeva 16 
— sklicatelj ^ 

6. V volilni enoti št. 11, ki obsega 
gospodarske organizacije; 

»Gradiš«, Korytkova 1 — skli- 
catelj 

»Tegrad«, Smartinska 10 
Atelje za arhitekturo, Cankarje- 

va 5 
»Progres«, podjetje za projektira- 

nje, Vilharjeva 14 
»Slovenija-projekt«, Cankarjeva 1 
»Splošni projektivni biro«, Kidri- 

čeva 1 

7. V volilni enoti št. 13, ki obsega 
gospodarske organizacije; 

»Slovenija ceste«, Titova 38 — 
sklicatelj 

Mestna plinarna, Resljeva 34 
Skupnost cestnih podjetij, Prešer- 

nova cesta 
Biro gradbeništva, Titova 25 
Megrad, Bohoričeva 
Elektro Ljubljana-mesto, Titova 

cesta 38 
Javna razsvetljava. Poljanski na- 

sip 42 
Cestno podjetje, Povšetova 
Geodetski zavod SRS, Saranoviče- 

va 12/a 
•AFOS«, projektivno podjetje, 

Streliška 12/a 
»Projekt«, Cankarjevo nabrežje 11 

8. V volilni enoti št. 15, ki obsega 
gospodarske organizacije: 

Sekcija za vleko, Vilharjeva 2 — 
sklicatelj 

9. V volilni enoti št. 17, ki obsega 
gospodarske organizacije; 

Podjetje za PTT, Cigaletova 10 — 
sklicatelj 

Skupnost PTT, Cigaletova 6 
Jugofilatelija, Nazorjeva 3 

10. V volilni enoti štev. 19, ki ob- 
sega gospodarske organizacije; 

»Prehrana«, Kersnikova 2 — skli- 
catelj 

Specerija — Mercator, Prisojna 
»Rožnik« — Mercator, Titova 18 
»Bonboniera«, Titova 14 
»Vino produkt«, Resljeva 22 
»Tikveš«, Trubarjeva 67 
»Vino Brežice«, Vidovdanska 24 
»Srednja vas«, Cankarjeva 4 — 

pasaža 

»Emona« — Zalog, Kersnikova 1 
»Fabrika duvana« — Sarajevo, M. 

Pijade 26 
»Novitet« — Sarajevo, M. Pijade 

26 
»Hrana« — poslovalnice. Ilirska 

15, Levstikov trg 7, Puharjeva 3, Res- 
ljeva 10 

Veletrgovina — Mercator, poslo- 
valnica Emona, Borštnikov trg 3 

»Delikatesa«, Wolfova 8 
»J. Kraš«, Čopova 3 
»Krka«, Ciril-Metodov trg 18 
»Tobačna tovarna« — Rovinj, Trg 

francoske revolucije 
»Zupa«, Vodnikov trg 

11. V volilni enoti štev. 21, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 

»Tekstil«, Ciril-Metodov trg 1 — 
sklicatelj 

Kerrioservis — fotomaterlal. Trg 
revolucije 2 

Zlatarna Celje, Wolfova 3 
»Tekstil-promet«, Stritarjeva 5 
Predstavništva: 
»Gorjanci«, Novo mesto. Dvorni 

trg 2/1 
Poljoprivredno preduzeće »Vino- 

gradar« — Vis, Ciril-Metodov trg 20 
^Perutnina«, Ptuj, Kapiteljska 9 
»Fructus«, veletrgovina s sadjem. 

Gosposka 3 
»Kovinotehna«, Celje, Mestni trg 

18 
»Radnik«, Zagreb, Cankarjeva 5 
»Transjug — Rijeka«, Trg revolu- 

cije 2/1 
»Energoinvest« — Sarajevo, Pod 

trančo 2 
»Negotin« — pogon, Poljanska 17 
»Narodna radinost« — Beograd, 

Zabjak 3 
»Industrija-import«, Igriška 14 
»Jugomontaža«, Wolfova 14 
»Jugodrvo«, Beograd, Gradišče 4 
»Elektro Srbija«, Beograd, Stari 

trg 22 
Vinarska zadruga Vipava, Zaloška 

7 
»Vinag«, export-import, Mikloši- 

čeva 4 
»Intereuropa« — špedicija, Moša 

Pijade 13 
»Imeks«, veletrgovina — Koper, 

Miklošičeva 4 
»Azbest — ploče«, predstavništvo 

za SRS, Trubarjeva 13 
Tovarna parnih kotlov — Zagreb, 

Trubarjeva 4 
»Rade Končar«, Zagreb, Kotniko- 

va 12 
»Novinarsko izdavačko preduzeče 

Vjesnik«, Miklošičeva 20 
Filmske novosti t— Beograd, Tito- 

va 25/a 
»Jugošped«, Beograd, M. Pijade 41 
»Jugoton«, Zagreb, Cankarjeva 3 
»Feroelektro«, Sarajevo, Kidriče- 

va 9 
»Astra«, Zagreb, Beethovnova 12 
»Jugotehna«, Beograd, Gosposvet- 

»Jugoavto«, Beograd, Dvoržakova 
9 

»Intereksport«, Beograd, Titova 25 
»Inter-inpex«, Skopje, Tavčarjeva 

11 
»Balkanija«, Miklošičeva 15 
»Continental«, Trubarjeva 17 
»Tehnoservis«, Beograd, Kidriče- 

va 1 
»Veletekstil« — Svila, Masaryko- 

va 17 
»Konus«, Gosposvetska 
»Centromerkur«, Trubarjeva 1 
Modna hiša, Čopova 38 
Jugotekstil, Titova 3 
ESKA — poslovno združenje, Pra- 

žakova 8 
Slovenija-promet, splošno posred- 

niško podjetje, Tavčarjeva 6 

12. V volilni enoti štev. 23, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 
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Elektronabava, Dolnfffarjeva 1 — 
fklicatelj 

Jugotehnika, Pod trančo 2 
»Đom-", Mestni trg 24 
»ONPZ-« mizarjev, Wolfova 12 
»Gasilska oprema-«, Levstikov trg 

I 
»Standard union«. Rimska 17 
»Elektrotchna-«, Kotnikova 12 
»Contal«, Beethovnova 11 
»Kemofarmacija«, Metelkova 7 
»Papirografika«, Resljeva 30 
»Chemo«, Maistrova 10 
Vesna-film, Miklošičeva 38 
>»Export projekt«, Cankarjeva 4 
»Agencija Slovenija«, Kotnikova 

16 
Kristal, Stari trg 2 
Sava-film, Trubarjeva 23 
Tanjug, Trubarjeva 24 
Tanjug — predstavništvo, Streli- 

£ka 24 

13. V volilni enoti štev. 25, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 

»Intertrade«, Titova 3 — sklicatelj 
»Tehnounion«, Titova 22 
»Konim«, Titova 38/VIII 
»Hermes«, Titova 25 
»Commerce«, Titova 3 
»Avtocotnmerce«, Trdinova 4 
»Agroprogres«, Kidričeva 1 
»Teko«, Cankarjeva 1 
»Tehno-impex«, Beethovnova 12 
Kinematografsko podjetje, Can- 

karjeva 1 

14. V volilni enoti štev. 27, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 

Kompas, Titova 12 — sklicatelj 
Obrtniški dom »Govejek«, Cufar- 

jeva 12 
Tavčarjev hram, Tavčarjeva 4 
Slavija — restavracija, Gosposvet- 

ska 6 
Partizan, Trg OF 13 
Gostinsko podjetje Ljubljana, Mi- 

klošičeva 28 
Istra, M. Pijade 28 
Hotel »Turist«, Dalmatinova 13 
Kavama Evropa, Gosposvetska 2 
Dalmacija, Trubarjeva 23 
Delavski dom, Prešernova 30 
»Figovec«, Gosposvetska 1 
Zdravstvena menza, Čopova 9 
Hotel »Lev«, Vošnjakova ul. 1 

15. V volilni enoti štev. 29, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 

Brivsko frizersko podjetje, Kidri- 
čeva 4 — sklicatelj 

Dimnikarsko podjetje — Prešer- 
nova 35 

Foto — Tivoli, Cankarjeva 7 
Adria hranilni proizvodi, Reslje- 

va 28/a 
Slaščičarna »Ledina«, Gradišče 17 
Stanovanjska skupnost »Kolo- 

dvor«, servis za vzdrževanje hiš, 
Slomškova 3 

Pekarna Center, Poljanska 19 
Brivnice in česalnice. Stari trg 18 
Foto Slovenija, Dvorni trg 1 
Labod, Poljanski nasip 6 
Slaščica — šport, Wolfova 10 
Slaščičarna Mignon, Stari trg 30 

• Slaščičarna Zvezda, Wolfova 14 
»Žito« — luščilnica, Resljeva 28 
»Žito« — prodajni odd., Cufar- 

jeva 2 
»Žito« — prodajalna, Gosposvet- 

ska cesta 7 
^ »Žito« — prodajalna, Bohoričeva 

»Žito« — prodajalna, Smartinska 
18 

Privatna obrt — panoge: 
— barvanje in kemično čiščenje 

blaga 
— brivci in frizerji 
— brusilci 
— brusilci stekla in steklarji 
— copatarji 
— cvetličarstvo 
— čevljarji 
— čistilci čevljev 
— čistilci oken 

— dežnlkarj! 
— dimnikarji 
— elektroinstalaterjl 
— elektromehaniki 
— fotografi 
— frizerstvo 

16. V volilni enoti štev 31, ki ob- 
sega gospodarske organizacije; 

Universal, Glonarjeva 8 — skli- 
catelj 

Marmor, Resljeva 38 
Jugoreklam, Kidričeva 5 
Parketar, Trubarjeva 44 
Kristal — delavnice, Slomškova 4, 

Stari trg 21 
Elektrodvigalo, Karlovška 19 
Ključavničarska delavnica, Gre- 

gorčičeva 3 
Kleparstvo, Gornji trg 7 
Reklam servis, Čopova 5 
Pletiljstvo, Gosposka 4 
Splošno tapetništvo, Poljanska 77 
Privatna obrt — panoge: 
— ključavničarstvo 
— kemično čiščenje in barvanje 

tkanin 
— kovinostrugarstvo, strojno klju- 

čavničarstvo 
— klobučarji 
— knjigovezi 
— kolarji in izdelovalci karoserij 
— kotlarji 
— kovaštvo 
— kozmetiki 
— krojači 
— krojači ženskih oblek 
— krojaštvo perila 
— umetno krpanje tkanin 
— krovci 
— krznarji 
— mehaniki 
— izdelovanje metel 
— mizarstvo — parketarjl 

17. V volilni enoti štev. 33, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 

»Novost«, Poljanska c. 11 — skli- 
catelj 

»Kroj«, Poljanska 15 
»Klobuček«, Wolfova 3 
Modni salon »Zivka«, Gradišče 
Privatni obrtniki — panoge: 
— modisti 
— optiki 
— ortopedski predmeti 
— orodjarstvo 
— parketarjl 
— pasarji, cizelarstvo in kovino- 

tiskarstvo 
— lončarji — pečarji 
— pleskarji — napisni, sobni čr- 

koslikarji 
— podobarji 
— podkovači 
— pogrebna podjetja 
— precizni mehaniki 
— prešite odeje 
— prevozništvo 
— pletilci 
— popravljanje nogavic 
— polnjenje svinčnikov 
— postreščki 
— prepisovanje in razmnoževanje 
— projekti in proračun 
— ročna dela 
— razno 
— sedlarji in jermenarji 
— steklarji 
— strugarji — lesni 
— svečarji — medičarji 
— šivilstvo 
— ščetarstvo 
— tapetniki — dekoraterji 
— tesarji 
— torbarji 
— urarji 
— vrtnarji oziroma vrtnarstvo 
— vulkanizacija 
— zlatarji 

■ — zidarji 
— žaganje drv 
— žično pletarstvo in sitarstvo, 

18. V volilni enoti štev. 35, ki ob- 
sega gospodarske organizacije: 

Narodna banka — centrala za 
SRS, Titova 11 — sklicatelj 

Služba družbenega knjigovodstva 
pri NB — centrala za SRS, Titova 11 

Služba družbenega knjigovodstva 
pri NB 600-11, Cankarjeva 18 

Jugoslovanska banka za zunanjo 
trgovino — filiala Ljubljana, Titova 
32 

Jugoslovanska investicijska ban- 
ka, Preži h o va 4 

Jugoslovanska kmetijska banka 
— podružnica, Miklošičeva 38 

Služba družbenega knjigovodstva 
pri NB — podružniea 600-14, Miklo- 
šičeva 8 

Splošna gospodarska banka SRS, 
Miklošičeva 38 

B. V skupini prosvete in kulture 
1. V volilni enoti št. 37, ki obsega 

delovne organizacije; 
Pravna fakulteta, Trg rev. 11 — 

sklicatelj 
Višja pedagoška šola. Poljanska 

cesta 28 
Fakulteta za strojništvo, Aškerče- 

va 16 
Univerzitetna založba, Trg rev. 11 
Narodna univerzitetna knjižnica. 

Turjaška 1 
Biotehnična fakulteta, Krekov trg 

1 
Ekonomska fakulteta, Gregorčiče- 

va 27 
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 
Univerza — rektorat, Trg revolu- 

cije 11 
Fakulteta za naravoslovje in teh- 

nologijo — oddelek za montanistiko, 
Aškerčeva 20 

2. V volilni enoti št. 39, ki obsega 
delovne organizacije; 

H. gimnazija, Subičeva — skli- 
catelj 

Gimnazija Poljane, Strossmayer- 
jeva 1 

Učiteljišče, Resljeva 12 
Višja šola za zdravstvene delavce 

in dom višje šole za zdravstvene de- 
lavce, Veselova 2 

Sola za zdravstvene delavce in za 
ginekološko smer z domom, Slajmer- 
jeva 34/a 

Dom JLA, Trg OF 
Ekonomska srednja šola, Prešer- 

nova 6 
Sola za oblikovanje. Trg franco- 

ske revolucije 1 
Zavod za glasbeno in baletno Iz- 

obraževanje, Vegova 7 
Tehniška šola za elektro stroko, 

Vegova 4 
Sola za sanitarne in laboratorij- 

ske tehnike, Saranovičeva 5 
Višja šola za socialne delavce, Sa- 

ranovičeva 5 
Zobotehnična šola, Saranovičeva 5 
Sola za farmacevtske tehnike, Sa- 

ranovičeva 5 
Vzgojiteljska šola. Poljanska 22 
Šolski center za trgovino in go- 

stinstvo, Poljanska 28 
Zavod za napredek šolstva SRS, 

Poljanska 28 
Zavod za prosvetno pedagoško 

službo Ljubljana I, Mestni trg 16 
Vzgojna posvetovalnica. Poljanska 

26 

3. V volilni enoti št. 41, ki obsega 
delovne organizacije; 

Slovensko narodno gledališče, 
Cankarjeva 18 — sklicatelj 

Svet svobod in prosvetnih društev 
Slovenije, Dalmatinova 4 

Okrajni svet svobod in prosvetnih 
društev, Komenskega 7 

Občinski svet svobod in prosvet- 
nih društev Ljubljana-Center, Ko- 
menskega 7 

Delavska knjižnica, Prešernova 30 
Mestno lutkovno gledališče, Res- 

ljeva 36 

Mestno gledališče, Gled. pasaž* 
Center za estetsko vzgojo mladin® 

Komenskega 9 
Zavod za zaščito avtorskih maU®' 

pravic, Titova 25/a 
Moderna galerija, Tomšičeva 1^ 
Narodna galerija, Prežihova 1 
Zavod za spomeniško varstV 

Prežihova 1 , 
Etnografski muzej, Prešernova • 
Narodni muzej, Prešernova 20 ' 
Prirodoslovni muzej, Prešerno1" 

20 
Zavod »Borec«, Titova 
Novinarska agencija — Tanj^ 

Resljeva 18 
Centralna tehniška knjižnica 1 

Tomšičeva 7 J 
Delavska univerza B. Kidriča, № 

klošičeva 12 
Komunist, Beethovnova 2 I 
Uredništvo in uprava »Naša n" 

na«, Erjavčeva 14/a 
Uprava in uredništvo »Polet«, P'| 

saža Nebotičnika 
Ekonomska revija, Trdinova 4 
Jugoslovanska avtorska agencir 

Titova 21 
Koncertna direkcija. Trg rev. 9 , 
Šentjakobsko gledališče, Krek0' 

trg 2 J Mestna ljudska knjižnica, Gosr 
ska 1 .L 

Slovanska knjižnica. Gosposka 1 i 
Institut za narodnostna vprašan)8. 

Trg rev. 6 
Ekonomski institut, Gregorčiče*'' 

25 
Slovenska filharmonija. Trg re^ 

lucije 9 
Mestna galerija. Mestni trg 5 
Šolski muzej 
Glasbeno narodopisni inštiH 

Wolfova 8 
Ljubljanski festival, Trg (va*1 

revolucije 
Glavni odbor Prešernove druž" 

Tomšičeva 7 
Uradni list SRS, Erjavčeva 15/a 
Državni arhjv,.Levstikov trg 3 
Mestni arhiv. Mestni trg 27 
Mestni muzej. Gosposka 15 . 
Nova proizvodnja — glasilo in^ 

nirjev in tehnikov SRS, Erjavčeva ^ 
Zavod za ureditev stare Ljubli8! 

ne, Karlovška 1 ' ! J, 
Sodobna pedagogika. Gosposka 
Sodobna pisarna. Stari trg 20 
Gozdarski vestnik, Erjavčeva № 
Mladinsko gledališče. Trg frafC" 

ske revolucije 2 J 
Zveza delavskih in ljudskih u" 

verz Slovenije. Dalmatinova 4 

C. V skupini zdravstva in sociJ' 
nega varstva 

1. V volilni enoti št. 43, ki obs^! 

delovne organizacije; 
Klinične bolnice — sklicatelj . 
Dermatološka klinika. Zaloška 
Stomatološka klinika 
Otorinolaringološka klinika 
Tehnični obrati 
Servisne enote 
Glavna lekarna 
Nevrološka klinika 
Ortopedska klinika, SlajmerjeV0 

Infekcijska klinika, Japljeva 

2. V volilni enoti št. 45, ki obs^j 
delovne organizacije; 

Komunalni zavod za socialno 
varovanje, Miklošičeva 24 — ^ 
catelj jj 

Lekarna Miklošič, Miklošičeva ^ 
Lekarna Ajdovščina, GosposVe 

ska 4 J, 
Zavod za zdravstveno varstvo = j 

dentov, Miklošičeva 14 , 
Zdravstveni dom Center, Miki" 

čeva 24 
Zavod za zdravstveno varS1 

SRS, Trubarjeva 2 . 
Republiški zavod za socialno 

varovanje, Kidričeva 5 
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Vzgojni varstveni zavod Ane 
Ziherl, Cufarjeva 14 

Vzgojno varstveni zavod Ajdov- 
ščina, Puharjeva 7 

Dom Majde Vrhovnikove, Tabor 
12 

Vzgojni varstveni zavod »Dr. F. 
Prešerna-«, Prešernova 29 

Dom srednje tehnične šole, Vidov- 
danska 7 

Vzgojno varstveni zavod Tabor, 
Rozmanova 

Dom počitka. Poljanska 14 
Center za socialno delo, Resljeva 

18 
Dom prehodnikov. Poljanski na- 

sip 40 
Lekarna Tabor, Trubarjeva 78 
Študentski zdravstveni sklad, Trg 

revolucije 
Lekarna Levstik, Levstikov trg 5 
Lekarna Mirje, Trg MDB 2 
Centralna šolska poliklinika, Aš- 

kerčeva 14 
Vzgojno varstveni zavod Novi trg. 

Novi trg 5 
Vzgojno varstveni zavod Poljane, 

Strossmayerjeva 3 
Vzgojno varstveni zavod Prule, 

Janežičeva 5 
Dom Ivana Cankarja, Poljanska 

26 
Dom Anice Cernejeve, Poljanska 

cesta 22 

C. V skupini delovnih ljudi v dr- 
žavnih organih, družbenih organiza- 
cijah in društvih 

1. V volilni enoti št. 47, ki obsega 
delovne organizacije: 

Okrožno sodišče, Tavčarjeva 9 — 
sklicatelj 

Občinsko sodišče I, Tavčarjeva 9 
Občinsko sodišče II, Tavčarjeva 9 
Višje gospodarsko sodišče SRS, 

Tavčarjeva 9 
Vrhovno sodišče SRS, Tavčarje- 

va ulica 9 
Javno tožilstvo SRS, Tavčarjeva 

ulica 9 
Okrajno javno tožilstvo, Tavčar- 

jeva 9 f 
Okrožno javno tožilstvo, Tavčar- 

jeva 9 
Državni sekretariat za pravosodno 

upravo, Tavčarjeva 9 
Javno pravobranilstvo SRS, Can- 

karjeva 1 
Okrožno gospodarsko sodišče, Can- 

karjeva 5 
Hidrometeorološki zavod SRS, 

Resljeva 18 
Investicijski zavod za izgradnjo 

Trga revolucije, Erjavčeva 14 
Zavod za vodno gospodarstvo SRS, 

Miklošičeva 13 
Okrajno javno pravobranilstvo. 

Mestni trg 2 
Kontrola meril in plemenitih ko- 

vin, Grudnovo nabrežje 17 
Okrajni Zavod za urbanizem, Ada- 

mič-Lundrovo nabrežje 1 
Zavod SRS za statistiko, Vožarski 

pot 12 
Ljubljanski investicijski zavod, 

Beethovnova 11 
Ustavno sodišče SRS, Erjavčeva 

ulica 18 

2. V volilni enoti št. 49, ki obsega 
delovne organizacije: 

Okrajni odbor SZDL, Komenske- 
ga 11 — sklicatelj 

Centralni komite ZMS, Dalmati- 
nova 4 

Glavni odbor SZDL, Tomšičeva 5 
Okrajni komite ZMS, Komenske- 

ga 7 
Občinski komite ZKS, Komenske- 

ga 11 
Občinski odbor SZDL, Komenske- 

ga 11 
Občinski sindikalni svet, Dalma- 

tinova 4 
Okrajni komite ZKS, Komenske- 

ga 11 

Okrajni sindikalni svet, Dalmati- 
nova 4 

Univerzitetni komite ZKS, Ko- 
menskega 7 

Planinska zveza Slovenije, Dvor- 
žakova 9 

Slovenska Izseljenska matica, 
Cankarjeva 1 

Turistična zveza Slovenije, Nazor- 
jeva 12 

Turistično društvo Ljubljana, 
Cankarjeva 1 

Aero klub »-Stanko Bloudek«, Ko- 
menskega 7 

Avto-moto društvo Ljubljana, Čo- 
pova 40 

Avto-moto zveza Slovenije, Dal- 
matinova 6/a 

Republiški center klubov OZN, 
Cankarjeva 1 

Društvo SRS za združene narode, 
Cankarjeva 5 

Društvo novinarjev SRS, Vošnja- 
kova 8/a 

Društvo slovenskih filmskih de- 
lavcev, Vošnjakova 8 

Društvo slovenskih književnikov, 
Tomšičeva 12 

Gasilska zveza Slovenije, Veselo- 
va 9 

Lovska zveza Slovenije, Zupanči- 
čeva 9 

Okrajni odbor ljudske tehnike, 
Komenskega 7 

Počitniška zveza Slovenije, Can- 
karjeva 5 

Šahovska zveza, Cankarjeva 1 
Okrajni strelski odbor, Komen- 

skega 7 
Ribiška zveza Slovenije, Zupanči- 

čeva 9 
Športno društvo »Odred«, Kidri- 

čeva 9 
Združenje šoferjev in avtomeha- 

nikov SRS, Metelkova 10 
Okrajna zveza prijateljev mladi- 

ne, Komenskega 7 
Zveza prijateljev mladine Slove- 

nije, Miklošičeva 16 
Zveza ribiških družin, Vidovdan- 

ska 1 
Zveza tabornikov Slovenije, Dvor- 

žakova 
Zveza za telesno kulturo Sloveni- 

je, Cankarjeva 5 
Okrajna zveza za telesno kulturo, 

Komenskega 7 
Konferenca za družbeno aktivnost 

žensk Slovenije, Tomšičeva 5 
Mladi tehnik, Stari trg 5 
Klub invalidov, Malenškova 1 
CK ZKS, Tomšičeva 5 
Okrajna zveza združenja borcev 

NOV, Komenskega 7 
ZSJ, republiški svet za Slovenijo, 

Dalmatinova 4 
Občinski odbor mladine, M. Pijade 
TNZ skupščine okraja Ljubljana, 

Prešernova 18 
Filatelistična zveza Slovenije, Čo- 

pova 3 
Okrajni odbor zveze gluhih, Gor- 

nji trg 
Zveza gluhih — republiški odbor 

za Slovenijo, Gornji trg 20 
Zveza inženirjev in tehnikov SRS, 

Erjavčeva 15 
Zveza inženirjev in tehnikov goz- 

darstva in lesne industrije, Erjav- 
čeva 15 

Društvo upokojencev SRS, Novi 
trg 6 

Zveza združenj borcev NOV Slo- 
venije, Trg revolucije 1 

Združenje borcev NOV občine 
Ljubljana-Center, Komenskega 7 

Društvo steno^afov in strojepis- 
, cev. Roška 19 

Okrajna zveza tabornikov, Can- 
karjeva 4 

ZVeza ekonomistov Slovenije, Mi- 
klošičeva 4 

Zveza arhitektov, Erjavčeva 15 
Revija »Arhitekt-«, Erjavčeva 15 
Okrajni odbor RK, Miklošičeva 24 
Občinski odbor RK, Miklošičeva 
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Okrajni odbor počitniške zveze. 
Komenskega 7 

Okrajna gasilska zveza, Prešer- 
nova 11 

Odvetniki 

3. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 

Stev.: 013-4/e5-23/BL. 
Datum: 25. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Center: 

inž. Drago Lipič, 1. r. 

64. 
Na podlagi 81, in 87. člena zako- 

na o prispevkih in davkih občanov 
(Ur. list SRS, št. 37/64) in 110. člena 
statuta občine Ljubljana-Center je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 

na skupni seji obeh zborov, dne 25. 
februarja 1965 sprejela 

ODLOČBO 
o ugotovitvi povprečnih letih kosma- 
tih osebnih dohodkov, ki so podlaga 
za določitev prispevnih osnov za za- 
vezance od obrtnih in drugih gospo- 
darskih dejavnosti ter intelektualnih 

storitev v letu 1965 

1. 
Za določanje osnov zavezancem, 

ki plačujejo prispevek od obrtnih de- 
javnosti po pavšalnih letnih osnovah 
in zavezancem, ki plačujejo prispe- 
vek od obrtnih dejavnosti po dejan- 
skem osebnem dohodku, se ugotav- 
ljajo naslednji povprečni letni ko- 
smati osebni dohodki delavcev 
ustrezne strokovne izobrazbe iste de- 
javnosti v gospodarskih organizaci- 
jah na območju občine Ljubljana- 
Center oziroma Ljubljane: 

Gospodarska dejavnost 

1. Predelovanje nekovin 
2. Predelovanje kovin 

— kotlarji 
— galvanizerji 
— kovinostrugarstvo 
— kovinopasarstvo 
— strojno ključavničarstvo 
— orodjarstvo 
— avtomehanika 
— precizna mehanika 
— livarstvo 
— kovinostiskarstvo 
— vsi ostali iz te stroke 

3. Elektrostroka 
4. Kemična stroka 
5. Lesna stroka — mizarji, modelni mizarji 

in tapetniki 
vsi ostali iz te stroke 

6. Papirna stroka 
7. Tekstilna stroka 
8. Usnjarska stroka in izdelki iz gume 
9. Živilska stroka 

10. Tiskarne in knjigoveznice 
11. Izdelovanje in popravljanje raznih 

izdelkov 
— filigranstvo in umetno kovaštvo 
— zlatarji 
— graverji, pečatarji 
— plastične mase 
— okrasni predmeti 
— vsi ostali iz te stroke 

12. Stavbna stroka 
13. Obrtne osebne in druge storitve 

— kozmetika 
— ličarji 
— aranžerji 
— optiki 
— moško frizerstvo 
— žensko frizerstvo 
— vsi ostali iz te stroke 

14. Avtoprevozništvo 
15. Avtotaksi 
16. Gostilne 

2. 

Letni kosmati 
VK 

1,048.000 

1,429.000 
1,619.000 
1,429.000 
1,429.000 
1,429.000 
1,619.000 
1,429.000 
1,619.000 
1,619.000 
1,429.000 
1,238.000 
1,619.000 
1,333.000 

1,143.000 
952.000 
855.000 
855.000 
952.000 
762.000 
952.000 

1,619.000 
1,429.000 
1,619.000 
1,524.000 
1,619.000 
1,048,000 
1,143.000 

1,333,000 
1,429,000 
1,333,000 
1,619,000 

762,000 
855,000 

1,143,000 
1,619,000 

952,000 
1,333,000 

oseb, dohod. 
K 

839,000 

1,143,000 
1,295,000 
1,143,000 
1,143,000 
1,143,000 
1,295,000 
1,143.000 
1,295.000 
1,295.000 
1,143.000 

990.000 
1,295.000 
1,066.000 

914.000 
762.000 
684.000 
684,000 
762,000 
610,000 
762,000 

1,295.000 
1,143,000 
1,295,000 
1,219,000 
1,295,000 

839,000 
914,000 

1,066,000 
1,143,000 
1,066,000 
1,295.000 

610.000 
684.000 
914.000 

1,295.000 
762.000 

1,066.000 

Letni povprečni kosmati osebni dohodek delavca ali uslužbenca, na 
podlagi katerega se bo določala osnova za prispevek od intelektualnih sto- 
ritev, znaša: 

Intelektualne storitve 
1. Odvetniki, zdravniki, dentisti 
2. Ostali 

3. 
Ta odlačba velja takoj, uporablja 

pa se od 1. januarja 1965. 

Letni kosmati osebni dohodek 
1,619.000 
1,333.000 

Stev.: 422-6/65. 
Datum: 4. marca 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

Inž. Drago Lipič, 1. r. 
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9 člen 
, Ta odlok velja osmi đan od dneva 

objave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1965. 

Štev.: 400-17/6577. 
,Datum: 26/2-1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne,. L r, 

66. 
Na podlagi 1. in 2. točke odredbe 

o okvirni tarUi za osemenjevanje go- 

ve(J (Ui-adni, list L RS št. 11,'59) je 
Svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
skupščine pbčine Ljubljana-Moste- 
Polje na seji dne 18. februarja 1965 
sprejel 

ODREDBO 
o določitvi tarife za osemenjevanje ■ 

goved 

1. 
ТадЦа za prvo osemenitev krav 

in goved in nad enb leto starih telic 
(umetno in naravno) oziroma za dve 
nadaljnji osemenitvi, če se plemenica 
pri prvi ni obrejila, znaša za leto 
1965 2000 dinarjev. 

PREGLED 
DOHODKOV IN RAZPOREDA DOHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-MOSTE-POLJE ZA 

LETO 1965 

Vrsta Dohodki 
dohod. 

1 Prispevki 
2 Davki 
3 Takse 
5 Dohodki po posebnih 

zveznih predpisih 
6 Dohodki organov in 

razni drugi dohodki 
8 Prenesena sredstva 

Skupaj 

Skupaj Stev. 
glav. Razpored dohodkov Skupaj 

1,871.660.000 namena 
423,200.000 01 Dejavnost šol 1,109.890.000 
42,000.000 02 Kulturno prosvetna dejavnost 24,048.000 

03 Socialno skrbstvo 145,000.000 
6,400.000 04 Zdravstveno varstvo 51,800.000 

05 Komunalna dejavnost 96,000.000 
200,947.000 06 Delo državnih organov 321,383.000 

30,000.000 08 Financiranje mestnega sveta 220,266.000 
2,574.207.000 11 Dejavnost krajev, skupnosti 32,000.000 

12 Dejavnost drugih političnih 
organizacij in društev 63,115.000 

13 Negospodarske investicije 242,540.000 
14 Gospodarski posegi 186,066.000 
15 Vlaganje v rezervni sklad 25,742.000 
18 Nerazporejeni dohodki 56,357.000 

(tekoča proračunska rezerva) 
Skupaj 2,574.207.000 

PREGLED 
SREDSTEV, KI SO RAZPOREJENA V SKLADE IN POSEBNE RAČUNE 
NA PODLAGI 2. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LJUBLJA- 

NA-MOSTE-POLJE ZA LETO 1965 
Glavni Zap. 

št. 

1 
2 

namen 

01 
01 

08 

14 
15 

Sklad 
Občinski šolski sklad 
Medobčinski sklad za strokovno 
šolstvo 
Mestni svet za financiranje skup- 
nih mestnih potreb mesta 
Ljubljane 
Občinski sklad za ceste 
Rezervni sklad 
SKUPAJ 

Znesek 
899.585.000 

210,305.000 

220,266.000 
74,866.000 
25,742.000 

1,430,764.000 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

65. 
Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno-poii- 
tičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, štev. 
31/64) in 167. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje je skupščina 
občine Ljubljana-Moste-Polje na 30. 
seji občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti, dne 26. februarja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o' proračunu občine Ljubljana-Moste- 

Polje za leto 1965 
1. člen 

Dohodki občinskega proračuna za 
leto 1965 znašajo 2.574,207.000 din; 

od tega je razporejenih dohodkov 
2 517,850.000 din; 

nerazporejenih dohodkov (tekoča 
proračunska rezerva) 56,357.000 din. 

2. člen 
Od sredstev, ki so razporejena v 

odstotku od dohodkov pripada: 
— 39,2 % od 1. in 2. vrste dohod- 

kov občinskemu skladu za šolstvo; 
— 0,5 % od 1. vrste dohodkov in 

100 »/o od 6. vrste dohodkov medob- 
činskemu skladu za strokovno šol- 
stvo; 

— 9,4 % od 1., 2., 3. in 5. vrste 
dohodkov mestnemu svetu Ljubljana 
za financiranje skupnih mestnih po- 
treb mesta Ljubljane; 

— 4 % od 1. vrste dohodkov ob- 
činskemu skladu za ceste; 

— 1 % od vseh dohodkov občin- 
skemu rezervnemu skladu. 

3. člen 
Uprava skupščine občine Ljublja- 

na-Moste-Polje v skladu z zakonom 
samostojno razpolaga s sredstvi, ki 
so ji dodeljena za redno dejavnost in 
za posebne namene. 

4. člen 
Sredstva, ki so v določenem zne- 

sku razporejena za skupno financi- 
ranje matične službe, se odvajajo v 
proračun občine Ljubljana-Center na 
podlagi pogodbe med občinama. 

5. člen 
Sredstva za skupno financiranje 

zavoda za spomeniško varstvo Ljub- 
ljana, zdravstvenega centra Ljublja- 
na, gasilske brigade Ljubljana, občin- 
skega sodišča 1. Ljubljana, javnega 
tožilstva Ljubljana in javnega pravo- 
branilstva Ljubljana se odvajajo na 
račune navedenih zavodov na pod- 
lagi sklenjenih pogodb. 

6. člen 
Za odplačilo najetih posojil se za- 

gotovi znesek 186,000.000 dinarjev za 
anuitete v letu 1965. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Ljubljana-Moste- 
Polje je pooblaščen, da razporeja 
sredstva tekoče proračunske rezerve 
za premalo predvidene izdatke po 
posameznih postavkah proračuna m 
dovoljuje izplačila za izrednć nepred- 
videne izdatke iz tekoče proračunske 
rezerve tako, da o tem naknadno po- 
roča skupščini občine Ljubljana- 
Moste-Polje. 

8. člen 
Pregled dohodkov občinskega pro- 

računa za leto 1965 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci proračuna 
in v posebnem delu proračuna. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

67. 
Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 
31/64) in na podlagi 47. člena zakona 
o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Ur. list 
SRS, št. 36/64) in na podlagi 50. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Siška je 
Skupščina občine Ljubljana-Siška na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 26. februarja 
1965 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Siška 

za leto 1965 

1. člen 
Skupen znesek predvidenih do- 

hodkov v letu 1965 znaša 3.425,832.000 
dinarjev. 

Skupen znesek razporejenih do- 
hodkov znaša 3.273,233.000 dinarjev. 

Nerazporejeni del dohodkov (pro^ 
računska rezerva) znaša 152,599:000 
dinarjev. 

2. člen 
V odstotku od vseh proračunskih 

dohodkov se razporejajo dohodki na- 
slednjim koristnikom: 

— 40 % občinskemu skladu za 
vzgojo in izobraževanje, 1.370,333.000 
dinarjev; 

— 7,9 % sredstva za finančni na- 
črt upravnega organa občine, 270 mi- 
lijonov 641.000 dinarjev; 

— 8,3 % mestnemu svetu Ljublja- 
na, 284,344.000 dinarjev; 

— 1 % od vseh dohodkov — re- 
zervnemu skladu, 34,258.000 dinarjev. 

3. člen 
Delitev dohodkov v smislu 56. in 

57. člena zakona o družbeno-politič- 
nih skupnostih v SR Sloveniji se 
opravlja s tromesečnimi načrti za iz- 
vrševanje proračuna, pri tem je tre- 
ba upoštevati naslednje določbe: 

Tako, kakor zapadejo obveznosti, 
se uporabljajo naslednja sredstva: 

— sredstva za komunalno dejav- 
nost, 

— sredstva za regres za mleko, 
— sredstva za kritje obveznosti iž 

preteklih let — anuitete. 
Vsa razporejena sredstva, razen 

sredstev razporejenih v odstotku od 
proračunskih dohodkov in , sredstev 
naštetih v tem členu, se dodeljujejo 
posameznim nosilcem proračunskih 
sredstev oziroma se smejo črpati me- 
sečno v višini ene dvanajstine letne- 
ga plana. 

,   . . 8, . . 
Ta odredba začne veljati 8 dni po 

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

Številka: 38-5/65-1. 
Datum: 25. februarja 1965. 

Predsednik sveta 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

Viktor Uerksel 1. r. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 
Vlado Črne I. r. 

Predlog tromesečnega načrta za 
izvrševanje občinskega proračuna se- 
stavi za finance pristojni upravni or- 
gan, sprejme pa ga svet za družbeni 
plan in finance. 

Svet za družbeni plan In finance 
poroča o realizaciji proračuna ob pol- 
letju in preteku tretjega in četrtega 
tromesečja občinski skupščini. 

4. člen 
Poleg sredstev iz 2. člena prora- 

čuna, ki se razporejajo v odstotku od 
proračunskih dohodkov, se dodeljuje- 
jo sredstva na ustrezni račun nasled- 
njim koristnikom: 

— upravnim organom, 
— krajevnim skupnostim, 
— družbeno-političnim organiza- 

cijam, 
— gasilski brigadi Ljubljana, 
— katastrski službi, 
— matični službi, 
— zavodu za socialno delo, 
— tiskovnemu skladu, 
— veterinarski inšpekciji, 
— medobčinski energetski inšpek- 

ciji. 
Vsa ostala sredstva se črpajo ne- 

posredno Iz žiro računa proračuna. 

5. člen 
Sklad za vzgojo in izobraževanje 

odvaja ustrezni del sredstev medob- 
činskemu skladu za strokovno šol- 
stvo, višina teh sredstev se določi s 
posebno pogodbo. 

Za financiranje občinskega sodi- 
šča, javnega pravobranilstva in jav- 
nega tožilstva prispeva občina ade- 
kvatni del v smislu posebnega dogo- 
vora med občinami, za območje ka- 
terih navedeni organi poslujejo. 

Sredstva, ki jih za financiranje 
občinskega sodišča, javnega pravo- 
branilstva in občinskega javnega to- 
žilstva prispeva občina Ljubljana- 
Siška, se nakazujejo neposredno na 
račune teh organov. 

6. člen 
Svet za družbeni plan In finance 

je pooblaščen, da razpolaga s sred- 
stvi rezervnega sklada v smislu 96. 
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člena zakona o financiranju družbe- 
no-političnih skupnosti v SR Slove- 
niji. 

7. člen 
O razporeditvi nerazporejenih do- 

hodkov (proračunska rezerva) za ne- 
predvidene ali premalo predvidene 
družbene potrebe odloča svet za 

družbeni plan fn finance s tem, da o 
razporeditvi nerazporejenih sredstev 
poroča naknadno občinski skupščini. 

8. člen 
Splošni del proračuna se objavi v 

»Glasniku-«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Proračun velja od osmega dne po 
objavi, uporablja pa se od 1. januarja 
1965. 

Stev.: 1/1-400-5/65. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar 1. r. 

PREGLED 
DOHODKOV IN RAZPOREDA DOHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-SlSKA ZA LETO 1965 

Vrsta 
dohod. 

1 
2 
3 
5 

Dohodki 

Prispevki 
Davki 
Takse 
Dohodki po posebnih 
zveznih predpisih 
Dohodki organov in 
razni drugi dohodki 
Prenesena sredstva 
Skupaj 

Razpored dohodkov 
Skupaj Stev. 

glav. 
2,512.700 namena 

864.200 01 Dejavnost šol 
30.500 02 Znanstvena in kult. prosv. dejav. 

03 Socialno skrbstvo 
3.000 04 Zdravstveno varstvo 

05 Komunalna dejavnost 
15.400 06 Delo državnih organov 

32 07 Sofinanc. Mestnega sveta 
3,425.832 11 Dejavnost krajevnih skupnosti 

12 Dejav. družb. pol. organizacij 
13 Negospodarske investicije 
14 Gospodarski posegi 
15 Vlaganja v rezervni sklad 
17 Gospodarske investicije 
18 Nerazporejeni dohodki 

Skupaj 

Skupaj 

1,370.333 
20.104 

277.300 
38.460 

106.178 
344.157 
284.344 

62.900 
88.960 

248.283 
157.500 

34.258 
240.456 
152.599 

3,425.832 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 

68. 
POPRAVEK 

odloka o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupščine 

občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
V primerjavi z izvirnikom, se je 

ugotovilo, da je v odloku o razpisu 
nadomestnih volitev v zbor delovnih 
skupnosti šktl^iSCine občine LJublja- 
Па-Vič-Rudnik (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana štev. 7-38/65 z 
dne 1. marca 1965) pomotoma izosta- 
la v 35. volilni enoti delovna organi- 
zacija »Institut za celulozo in papir«, 
Ljubljana, Bogišičeva 8, zato se daje 

popravek 
odloka o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

35. volilna enota zbora delovnih 
skupnosti obsega poleg že v odloku 
navedenih delovnih organizacij še: 
»Institut za celulozo in papir«, Ljub- 
ljana, Bogišičeva 8. 

Številka: 020-2/65-2 
Datum: 1. marca 1965 

Iz skupščinske pisarne 
skupščine občine Ljub- 

Ijana-Vič-Rudnik 

6. točka 1. člena odloka o izenačenju 
predpisov odpravljenih občinskih 
ljudskih odborov občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Vič-Rudnik 
(Glasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana, št. 41-332/61) se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Podpore se dajejo praviloma do 
zneska 12.000 dinarjev. Stalne in za- 
časne podpore se dajejo lahko v zne- 
sku nad 12.000 dinarjev, če gre za 
plačevanje oskrbnih stroškov v domu 
ali za rejnine, enkratne podpore nad 
12.000 dinarjev pa le, če so podani za 
to posebni pogoji. 

Razlogi za podporo nad 12.000 di- 
narjev morajo biti v obrazložitvi po- 
sebej navedeni.- 

2. člen 
Besedilu 8. člena se doda drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»Zavod za socialno delo občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik je pred dolo- 
čitvijo socialne podpore socialno 
ogroženim občanom dolžan zahtevati 
mnenje socialno-zdravstvenih ko- 
misij pri krajevnih skupnostih ter v 
primeru neupoštevanja njihovih 
mnenj in predlogov podati pismeno 
obrazložitev.« i 

3. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se s 
1. marcem 1965. 

Stev.: 554-17 65. 
Datum: 3. februarja 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

inž. Slavko Jakofčič, 1. r. 

69. 
Na podlagi 101. in 108. člena usta- 

ve SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 
10-90/63) in 107. ter 175. člena statuta 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 3. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o 

socialnih podporah 

1. člen 
7. člen odloka o socialnih podpo- 

rah občinskega ljudskega odbora 
Lpubljana-Vič (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, št. 50-256/58) in 

OBČINA 

VRHNIKA 

71. 
Po III. točki dela V. tarife pro- 

metnega davka (Ur. 1. FLRJ št. 25/62, 
20 62. 31/62, 40/62, 42/65, 46/62, 51/62, 
53/62 12/63 in Uradni list SFRJ št. 
18'63 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 
52/6i!r 7/64, 10/64, 13/64, 24/64, 29/64, 
30/64, 31/64, 48/64, 50/64, 1/65 in 3/65) 
ter 9. točki 169. člena statuta občine 
Vrhnika, je Skupščina občine Vrhnika 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora' delovnih skupnosti dne 25. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o občinskem 
prometnem davku od prometa na 

drobno v občini Vrhnika 
(Glasnik št. 50/64), ki se v prečišče- 
nem besedilu glasi: 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Vrhnika 

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo od celo- 
kupnega prometa na drobno, ki ga 
imajo na območju občine Vrhnika: 

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer za promet, ki ga imajo sama 
ali po prodajalnah, izvzemši promet 
na debelo, ki ga imajo trgovska pod- 
jetja na drobno s pravico prodaje na 
debelo, 

b) trgovine, 
c) prodajalne trgovskih podjetij 

na debelo, 
č) prodajalne proizvajalnih orga- 

nizacij, 
d) prodajalne zadrug in zadruž- 

nih organizacij, 
e) komisijska podjetja -in trgo- 

vine, 
f) obrtna podjetja in delavnice, in 

sicer samo za tisti del prometa, s pro- 
izvodi, ki so ga imele neposredno 
s potrošniki. Promet s proizvodi, pro- 
danimi trgovskim podjetjem in trgo- 
vinam, se ne šteje za promet na 
drobno po določbah te točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

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

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

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

c) od živil, izvzemši alkoholne pi- 
jače, 

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

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

busov, traktorjev, tovornjakov in pri- 
klopnikov, kadar nabavljajo to blago 
družbeno pravne osebć. 

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

g) od tobaka in tobačnih izdelkov, 
h) od zdravil. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek ne 

plačuje, se štejejo živilski izdelki iz 
panoge 127 začasne nomenklature 
zvezne planske komisije iz leta 1948, 
Iz panoge 211 — kmetijstvo, 212 sad- 
jarstvo, 213 vinogradništvo, 214 — 
živinoreja, 215 ribištvo, 210 — do- 
mača predelava kmetijskih pridelkov 
razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski davek po tem odloku se 

plačuje: 
a) od prometa v trgovini na drob- 

no od motornih koles, skuterjev, mo- 
pedov, osebnih avtomobilov in kme- 
tijskih strojev, po stopnji 3 %, 

b) od ostalega prometa v trgovini, 
razen od alkoholnih pijač, po stop- 
nji 4 %, 

c) od prometa alkoholnih pijač v 
trgovini, po stopnji 20 %. 

5. člen 
Glede plačevanja, poroštva, zasta- 

ranja obresti, pravnih sredstev in 
vsega drugega, kar se nanaša na 
odmero, obračun in pobiranje občin- 
skega prometnega davka, pa ni do- 
ločeno s tem odlokom, se uporabljajo 
ustrezne določbe zadevnih pred- 
pisov. 

6. člen 
Upravni organ skupščine občine, 

pristojen za finance, lahko* določi 
posameznim davčnim zavezancem 
plačevanje prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno v drugačnih 
rokih (štirinajstdnevno ali mesečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ, pristojen za finance 
skupščine občine. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 4/1-421-010/64. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik 
občinske skupščine Vrhnika: 

Franci Širok 1. r. 

72. 
Na podlagi 5. in 47. člena uredbe 

o povračilu potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. 1. FLRJ št. 
9/60, 15/61, 24/61, 10/62, Ur. 1. SFRJ 
št. 20/64, 25/64 in Ur. 1. SRS št. 30/64) 
ter 169. člena statuta občine Vrhnika 
je Skupščina občine Vrhnika na seji 
občinskega zbora in na seji zbora de- 
lovne skupnosti dne 29. januarja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o določitvi višine dnevnic za služ- 
bena potovanja, nadomestila za lo- 
čeno življenje in kilometrino za 
uslužbence organov skupščine občine 

Vrhnika 

1. člen 
5. člen odloka o določitvi višine 

dnevnic za službena potovanja, na« 
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domestila za ločeno življenje In o 
kilometrini za uslužbence organov 
skupščine občine Vrhnika, objavljen 
v Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana št. 80/63, se spremeni in 
dopolni tako, da še glasi; 

»Uslužbenci občinskih organov 

imajo po 14. členu uredbe o povra- 
čilu potnih in drugih stroškov javnih 
uslužbencev pravico do kilometrine, 
ki znaša: 

— za dvokolo 15 din 
— za motorno kolo 25 din 

— za osebni avtomobil 50 din 
za vsak prevoženi kilometer 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

od dneva objave v »Glasniku«, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 2/2-010-031/63. 
Datum: 29. januarja 1965. 

Predsednik 
občinske skupščine Vrhnika: 

Franci Širok 1. r. 

Skupščine komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 

73. 
Na podlagi 4. točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, 
St. 22/62) je sprejela SkupSčina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občine Ljubljana- 
Bežigrad na XII. zasedanju, dne 26. 
februarja 1965 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

Ljubljana-Bežigrad za leto 1964 

I. 
Sprejme se zaključni račun skla- 

da zdravstvenega zavarovanja komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja Ljubljana-Bežigrad za leto 1964, 
ki izkazuje: 

— dohodki 1.768,400,947 dinarjev; 
— izdatki 1.662,714.252 dinarjev; 
— presežek dohodkov 105,686.695 

dinarjev. 
П. 

V -smislu uredbe o zaključnih ra- 
čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64) se 
predloži zaključni račun službi druž- 
benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v Ljubljani. 

Štev.: 400-10/64. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vinko Kastelic, L r. 

74. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. list FLRJ, št. 44/62), je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Ljubljana-Bežigrad na 
XII. zasedanju, dne 26. februarja 
1965 

SKLEP 
• znesku podpore za opremo otroka 

L 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

•Glasniku««, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190/41/65. 
Datum: 27. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vinko Kastelic, 1. r. 

FLRJ, št. 22/62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev (Ur. list LRSy 8t. 
6/63), je sprejela Skupščina komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev občine Ljubljana-Bežigrad 
na XII. zasedanju, dne 26. februarja 
1965 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

I. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osebe znaša: 
— stare do 1 leta 31.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 43.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 60.000 dinar- 

jev. 
П. 

Za zavarovane osebe te komunal- 
ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te skupnosti, se izplača 
pogrebnina v znesku, kot ga je do- 
ločila skupščina tiste komunalne 
skupnosti, kjer je bil opravljen po- 
greb le, če je določen višji znesek 
pogrebnine, kot pod L tega sklepa. 

П1. 
Ta sklep velja od dneva objave 

v »Glasniku*, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-19/65. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vinko Kastelic, 1. r. 

75. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 

76. 
Na podlagi 4 točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, 
št. 22 62) je Skupščina komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev občine Ljubljana-Center na 
XI. zasedanju, dne 24. februarja 
1965 sprejela 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

Ljubljana'Center za leto 1964 

I. 
Sprejme se zaključni račun sklada 

zdravstvenega zavarovanja komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
Ljubljana-Center za leto 1964, ki iz- 
kazuje: 

— dohodki 4,932,070.045 dinarjev; 
— izdatki 5,149,935.138 dinarjev; 
— presežek izdatkov 217,865.093 

dinarjev. 

II. 
V smislu uredbe o zaključnih ra- 

čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64) se 
predloži zaključni račun službi druž- 

benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v Ljubljani. 

Stev.; 400-8/64. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik skupščine; 
Aleksander Senčar, 1. r. 

77. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. lut 
FLRJ, št. 22/62) In sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev (Ur. list LRS, St. 
6/63), je Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Ljubljana-Center na XI. 
zasedanju, dne 24. februarja 1965 
sprejela 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

I. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osebe znaša: 
— stare do 1 leta 31.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 43.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 60.000 dinar- 

jev. 
II. 

Za zavarovane osebe te komunal- 
ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te skupnosti, se izplača 
pogrebnina v znesku, kot ga je do- 
ločila skupščina tiste komunalne 
skupnosti, kjer je bil opravljen po- 
greb le, če je ddločen višji znesek 
pogrebnine, kot pod I. tega sklepa. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-18/65, 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Aleksander Senčar, 1. r. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-40/65. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Aleksander Senčar, L r. 

79. 
Na podlagi 4. točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Ur. L FLRJ, 
št. 22/62), je sprejela Skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občin Ljubljana- 
Moste-Polje-Litija na XI. zasedanju 
dne 26. februarja 1965 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 
Ljubljana-Moste-Polje-Litija za leto 

1964 

I. 
Sprejme se zaključni račun skla- 

da zdravstvenega zavarovanja komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja občin Ljubljana-Moste-Polje-Li- 
tija za leto 1964, ki izkazuje: 

— dohodki 1.970,320.129 dinarjev; 
— izdatki 1.895,248.994 dinarjev; 
— presežek dohodkov 75,071.135 

dinarjev. 
II. 

V smislu uredbe o zaključnih ra- 
čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64) se 
predloži zaključni račun službi druž- 
benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v Ljubljani. 

Stev,: 400-3/64. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Milovan Ilich, 1. r. 

78. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) In sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. list FLRJ, št. 44/62), je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Ljubljana-Center na XI. 
zasedanju, dne 24. februarja 1965 

SKLEP 
o znesku podpore za opremo otroka 

I. 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

80. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev (Ur. list LRS, št. 
6/63), je sprejela Skupščina komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev občine Ljubljana-Moste- 
Polje in Litija na XI. zasedanju, dne 
26. februarja 1965 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro* 

vane osebe 

I. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

.osebe znaša: 
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— stare do 1 leta 31.000 dinarjev; 
— stare-nad 1 leto do H let-43.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 60.000 dinar- 

jev. 

II. 
Za zavarovane osebe te komunal- 

ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te skupnosti, se izplača 
pogrebnina v znesku, kot ga je do- 
ločila skupščina tiste komunalne 
skupnosti, kjer je bil opravljen po- 
greb le, če je določen višji znesek 
pogrebnine, kot pod I. tega sklepa. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

"•Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 1. 
januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-20/65. 
Datum; 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Milovan Ilich, 1. r. 

benega knjigovodstva pri Narodni 
banki «00-14 v Ljubljani. 

Stev.; 400-9/64. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Kare! Polajnar, 1. r. 

81. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. list FLRJ, št. 44/62), je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Ljubljana-Moste-Polje in 
Litija na XI. zasedanju, dne 26. fe- 
bruarja 1965 

SKLEP 
o znesku podpore za opremo otroka 

I. 
Podpora za opišemo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.; 190-42/65. 
Datum; 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine; 
Milovan Ilich, 1. r. 

83. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. list FLRJ, št. 44/62), je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Ljubljana-Siška na XI. 
zasedanju, dne 26. februarja 1965 

SKLEP 
o znesku podpore za opremo otroka 

I. 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.; 190-21/65. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine; 
Karel Polajnar, I, r. 

82. 
Na podlagi 4. točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, 
št. 22/62) je sprejela Skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občine Ljubljana- 
Siška na XI. zasedanju, dne 26. fe- 
bruarja 1965 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

Ljubljana-Siška za leto 1964 
1 

I. 
Sprejme se zaključni račun sklada 

zdravstvenega zavarovanja komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
Ljubljana-Siška za leto 1964, ki iz- 
kazuje: 

— dohodki 2.156,669.510 dinarjev; 
— izdatki 2.230,060.775 dinarjev; 
— presežek izdatkov 73,391.265 di- 

narjev. 
II. 

V smislu uredbe o zaključnih ra- 
kunih gospodarskih organizacij za 
ieto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64) se 
Predloži zaključni račun službi druž- 

soclalnega zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, 
št. 22/62) je sprejela Skupščina komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev občin Ljubljana-Vič- 
Rudnik in Grosuplje na X. zasedanju, 
dne 25. februarja 1965 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 
LjubIjana-Vtč~Rudnik in Grosuplje 

za leto 1964 

I. 
Sprejme se zaključni račun sklada 

zdravstvenega zavarovanja komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
Ljubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje 
za leto 1964, ki izkazuje: 

— dohodki 1.192,078.237 dinarjev; 
— izdatki 1.915,667.252 dinarjev; 
— presežek izdatkov 123,589.015 

dinarjev. 

II. 
V smislu uredbe o zaključnih ra- 

čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64), se 
predloži zaključni račun službi druž- 
benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v. Ljubljani. 

Stev.; 400-2/64. 
Datum; 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Badovinac Vladimir, 1. r. 

sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občin Ljubljana-Vič-Rudnik in 
Grosuplje na X. zasedanju, dne 25. 
februarja 1965 

SKLEP 
o znesku podpore za opremo otroka 

I. 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-44/65. 
Datum; 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Badovinac Vladimir, 1. r. 

84. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
^LRJ, št. 22/62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja delavcev (Ur. list LRS, št. 
6/63), je sprejela Skupščina komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev občine Ljubljana-Siška na 
XI. zasedanju, dne 26. februarja 1965 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

I. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osebe znaša: 
— stare do 1 leta 31.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 43.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 60.000 dinar- 

jev. 

II. 
Za zavarovane osebe te komunal- 

ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te skupnosti, se izplača 
pogrebnina v znesku, kot ga je dolo- 
čila skupščina tiste komunalne skup- 
nosti, kjer je bil opravljen pogreb le, 
če je določen višji znesek pogrebni- 
ne, kot pod I. tega sklepa. 

m. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-21/65. 
Datum; 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine; 
Karel Polajnar, 1. r. 

86. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev (Ur. list LRS, št. 
6/64) je sprejela Skupščina komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev občin Ljubljana-Vič-Rudnik 
in Grosuplje na X. zasedanju, dne 
25. februarja 1965 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

I. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osebe znaša: 
— stare do 1 leta 31.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 43.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 60.000 dinar- 

jev. 

II. 
Za zavarovane osebe te komunal- 

ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te skupnosti, se izplača 
pogrebnina v znesku, kot ga je do- 
ločila skupščina tiste komunalne 
skupnosti, kjer je bil opravljen po- 
greb le, če je določen višji znesek po- 
grebnine kot pod I. tega sklepa. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-25/65. 
Datum; 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Badovinac Vladimir, 1. r. 

88. 
Na podlagi 4. točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, 
št. 22/62) je sprejela Skupščina ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev občine Kamnik na 
XI. zasedanju dne 25. februarja 1965 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

Kamnik za leto 1964 

Sprejme se zaključni račun sklada 
zdravstvenega zavarovanja komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
Kamnik za leto 1964, ki izkazuje: 

— dohodki 668,208.250 dinarjev; 
— Izdatki 650,977.586 dinarjev; 
■— presežek dohodkov 17,230.664 

dinarjev. 
II. 

V smislu uredbe o zaključnih ra- 
čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64) se 
predloži zaključni račun službi druž- 
benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v Ljubljani. 

Stev.: 400-5/64. 
Datum; 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vekoslav Fcrbežar, 1, r. 

85. 
Na podlagi 4. točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 

87. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. list FLRJ, št. 44/62), je 

89. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. list FLRJ, št. 44/62) je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Kamnik na XI. zaseda- 
nju, dne 25. februarja 1965 

SKLEP 
o znesku podpore za opremo otroka 

L 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-24/65. 
Datum: 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vekoslav Ferbežar, L t. 



74 OLASNIft 

90. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. Ust 
FLRJ. št. 22-62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev (Ur. list LRS, št. 
6/63), je sprejela Skupščina komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev obline Kamnik na XI. 
zasedanju, dne 25. februarja 1965 

SKLEP 
O znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

I. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osebe znaša; 
— stare do 1 leta 25.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 35.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 55.000 dinar- 

jev. 
II. 

Za zavarovane osebe te komunal- 
ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te komunalne skupnosti, 
se izplača pogrebnina v znesku, kot 
ga Je določila skupščina tiste komu- 
nalne skupnosti, kjer je bil opravljen 
pogreb le, če Je določen višji znesek 
pogrebnine kot pod I. tega sklepa. 

П1. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

•»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja LJubljana, uporablja pa se od 
L Januarja 1965 dalje. 

Btev.: 190-22/65. 
Datum: 25. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Vekoslav Ferbeiar, I. r. 

delavcev občin Kočevje In Ribnica 
na XI. zasedanju, dne 24. februarja 
1965 4 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

f. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osebe znaša: 
— stare do 1 leta 20.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 30.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 45.000 dinar- 

jev. 
II. 

Za zavarovane osebe te komunal- 
ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te komunalne skup- 
nosti, se izplača pogrebnina v zne- 
sku, kot ga je določila skupščina tiste 
komunalne skupnosti, kjer Je bil 
opravljen pogreb le, če Je določen 
višji znesek pogrebnine kot pod I. 
tega sklepa. 

III. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. Januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-28/65. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Podpredsednik skupščine: 
Jože Benčina, I. r. 

•1. 
Na podlagi 4. točke 21. člena o or- 

ganizaciji in financiranju socialnega 
zavarovanja (Ur. list FLRJ, St. 22/62) 
Je sprejela Skupščina komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev občin Kočevje in Ribnica na 
XI. zasedanju, dne 24. februarja 1965 

SKLEP 
O zaključnem računu sklada sdrav- 
ktvenega zavarovanja komunalne 
Skupnosti socialnega zavarovanja 

Kočevje-Rlbnlca sa leto 1964 

I.' 
Sprejme se zaključni račun sklada 

idravstvenega zavarovanja komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja Kočevje-Rlbnica za leto 1964, ki 
izkazuje; 

— dohodki 833,386.686 dinarjev; 
— izdatki 846,568.668 dinarjev; 
— presežek izdatkov 13,181.982 

dinarjev. 
II. 

V smislu uredbe o zaključnih ra- 
čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, St. 44/64) se 
predloži zaključni račun službi druž- 
benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v Ljubljani. 

Stev.; 400-6/64. 
Datum; 24. februarja 1965. 

Podpredsednik skupščine: 
Jože Benčina, L r. 

П. 
V smislu uredbe o zaključnih ra- 

čunih gospodarskih organizacij za 
leto 1964 (Ur. list SFRJ, št. 44/64) se 
predloži zaključni račun službi druž- 
benega knjigovodstva pri Narodni 
banki 600-14 v Ljubljani. 

Stev.: 400-7/64. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik skupščine: 
Stane Zigmond, 1. r. 

1П. 
Ta sklep velja od dneva objave * 

»Glasniku-", uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-27/65. 
Datum: 24. februarja 196S. 

Predsednik skupščine: 
Stane Zigmond. L r. 

93. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. list 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. Ust FLRJ, St. 44/62) Je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja občin 
Kočevje in Ribnica na XI. zasedanju, 
dne 24. februarja 1965 

SKLEP 
O znesku podpore ca opremo otroka 

I. 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. Januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-38/65. 
Datum; 24. februarja 1965. 

Podpredsednik skupščine: 
Jože Benčina, I. r. 

95. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. Ust 
FLRJ, St. 22/62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja delavcev (Ur. Ust LRS, št. 
6/63) je sprejela Skupščina komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev občine Vrhnika-Cerknica in 
Logatec na X. zasedanju, dne 24. fe- 
bruarja 1965 

SKLEP 
o znesku za pogrebnine za zavaro- 

vane osebe 

! i. 
Znesek pogrebnine za zavarovane 

osd)6 znaša* 
— stare do 1 leta 20.000 dinarjev; 
— stare nad 1 leto do 14 let 30.000 

dinarjev; 
— stare nad 14 let 50.000 dinar- 

jev. 
II. 

Za zavarovane osebe te komunal- 
ne skupnosti, ki so bile pokopane iz- 
ven območja te komunalne skup- 
nosti, se izplača pogrebnina v znesku, 
kot ga je določila skupščina tiste ko- 
munalne skupnosti, kjer je bil oprav- 
ljen pogreb le, če Je določen višji 
znesek pogrebnine kot pod I. tega 
sklepa. 

96. 
Na podlagi 82. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. Ust 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa Jugoslo- 
vanske skupnosti socialnega zavaro- 
vanja (Ur. Ust FLRJ, št. 44/62) je 
sprejela Skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delav- 
cev občine Vrhnika-Cerknica in Lo- 
gatec na X. zasedanju dne 24. fe- 
bruarja 1965 

SKLEP 
o znesku podpore za opremo otrok* 

I. 
Podpora za opremo za vsakega 

novorojenega otroka znaša 20.000 di- 
narjev. 

II. 
Ta sklep velja od dneva objave * 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965 dalje. 

Stev.: 190-27/65. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik skupščine'- 
Stane Zigmond, I. r. 

VSEBINA 

92. 
Na podlagi 85. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju (Ur. Ust 
FLRJ, št. 22/62) in sklepa skupščine 
republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev (Ur. Ust LRS, št. 
в/в4) Je sprejela Skupščina komunal- 
ne skupnosti socialnega zavarovanja 

94. 
Na podlagi 4. točke 21. člena za- 

kona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Ur. 1. FLRJ, 
St. 22/62) je sprejela Skupščina komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev občine Vrhnika-Logatec 
in Cerknica na X. zasedanju, dne 24. 
februarja 1905 

SKLEP 
o zaključnem računu sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 
Vrhnika-Logatec-Cerknica za leto 

1964 

I. 
Sprejme se zaključni račun skla- 

da zdravstvenega zavarovanja ko- 
munalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja Vrhnika-Logatec in Cerkni- 
ca za leto 1964, ki izkazuje: 

— dohodki 966,849.014 dinarjev; 
— izdatki 962,387.854 dinarjev; 
— presežek dohodkov 4,461.160 di- 

narjev. 

IS priporočilo o nalogah In ukrepih na 
podruCju urejanja mestnih zemljišč na 
območju okraja Ljubljana 

tt Odlok o vzdrževanju Javne enage v Ljubljani 
57 Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 

občinski zbor skupSčlne občine Cerk- 
58 Odtok o razpisu nadomestnih volitev 

v zbore delovne skupnosti volilna eno- 
ta 20., skupSčlne občine Cerknica 

59 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovni skupnosti volilna enota 
22. skupSčlne občine Cerknica 

60 Odlok o proračunu za leto 1965 občine Grosuplje 
61 Ekonomski ukrepi za Izpolnitev druž- benega plana za leto' 1965 občine Gro- 

suplje 
62 Odlok o ukinitvi zdravstveno-lnvestl- 

cljskega sklada občine Grosuplje 
63 Odlok o določitvi volilnih enot za vo- 

litve odbornikov v skupSčlno občine 
LJublJana-Center 

64 Odločba o ugotovitvi povprečnih let- 
nih kosmatih osebnih dohodkov, ki so 
podlaga za določitev prispevnih osnov 
za zavezance od obrtnih In drugih go- 
spodarskih dejavnosti ter intelektualnih 

storitev v letu 1985 občine LJublJana- 
Center 

65 Odlok o proračunu za leto 1965 občine 
LJ ubij ana-Moste-PolJ e 

86 Odredba o določitvi tarife za oseme- 
njevanje govedi občine LJubljana- 
Moste-Polje 

67 Odlok o proračunu za leto 49G5 občine 
LJublJana-Slška 

68 Popravek odloka o razpisu nadomest- 
nih volitev v zbor delovnih skupnosti 
skupščine občine LJublJana-Vlč-Rudnlk 

69 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o socialnih podporah občine LJu- 
bljana-Vlč-Rudnlk 

71 Odlok o spremembi odloka o, občin- 
skem prometnem davku od prometa 
na drobno občine Vrhnika 

72 Odlok o spremembi odloka In dopol- 
nitvi odloka o določitvi viSine dnevnic 
za službena potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje In kilometrino za 
uslužbence organov skupSčlne občine 
Vrhnika 
SkupSčlne komunalne skupnosti soci- 
alnega zavarovanja delavcev 

TS Sklep o zaključnem računu sklada 
zdravstvenega zavarovanja za leto 1964 
občine LJubtJana-Bežigrad 

74 Sklep o znesku podpore za opremo 
otroka občine LJublJana-Bežlgrad 

75 Sklep o znesku pogrebnine za ** 
varovane osebe občine LJubljana-B" 
žlgrad . . .. 

76 Sklep o zaključnem računu sklao» zdravstvenega zavarovanja za leto 1»^ 
občine LJublJana-Center 

77 Sklep o znesku za pogrebnine za 
varovane osebe občine Ljubljani 
center . 

78 Sklep o znesku podpore za opretn" 
otroka obMne LJublJana-Center . 

79 Sklep o zaključnem računu sklao* 
zdravstvenega zavarovanja za leto 19J: 
občin LJublJana-Moste-PolJe In UtU» 

80 Sklep o znesku za pogrebnine za '-JT 
varovane osebe občin LJublJana-Most^ 
Polje in Litija . 

81 Sklep o znesku podpore za oprem" 
otroka občin LJublJana-Moste-PolJe 
I.ltija . .. 

82 Sklep o zaključnem računu skla^J zdravstvenega zavarovanja za leto 
občine LJublJana-SISka 

83 Sklep o znesku podpore za oprert1" 
otroka občine LJublJana-SISka 

84 Sklep o znesku za pogrebnine za varovane osebe občine LJublJana-SlS*, 
85 Sklep o zaključnem računu sla"", 

zdravstvenega zavarovanja za leto 19°, 
občin LJublJana-Vič-Rudnik In Ot" 
suplje 

86 Sklep o znesku za pogrebnine za 
varovane osebe občin LJublJana-V''7 

Rudnik in Grosuplje 
87 Sklep o znesku podporo za oprenL 

otroka občin LJublJana-Vlč- Rudo1 

in Grosuplje 
88 Sklep o zaključnem računu skla*^ 

zdravstvenea zavarovanja za leto 1' 
občine Kamnik „ i 

89 Sklep o znesku podpore za opre"1 I 
otroka občine Kamnik 

90 Sklep o znesku za pogrebnine za z" 
varovane osebe občine Kamnik Л1 01 Sklep o zaključnem računu skla°( 
zdravstvenega zaavrovanja za leto № 
občin Kočevje in Ribnica 

»2 Sklep o znesku za pogrebnine za 
varovane osebe občin Kočevje In R1" 
nlca ^,0! 

93 Sklep o znesku podpore za opre"' j 
otroka občin Kočevje In Ribnica 

M Sklep o zaključnem računu sklajJJ zdravstvenega zavarovanja za leto 
občin Vrhnika. Logatec In Cerknica 

95 Sklep o znesku za pogrebnine za 
varovane osebe občin Vrhnika. L0" ! 

tec In Cerknica ^ 
06 Sklep o znesku podpore za opn'1 ^ 

otroka občin Vrhnika. Logatec 
Cerknica 


