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Poročilo 

občinske volilne komisije 

Ljubljona-Center o izidu vo- 

• litev v občinski zbor 

Na osnovi člena 94 zakona ct vo- 
litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin daje občinska vo- 
lilna komisija naslednje 

POROČILO 
o izidu volitev v občinski zbor 

1. V volilni enoti St. 1, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data; Kandidat ing. Peter NOVAK. 
Ljubljana, Prijateljeva 12 je dobil 
323 glasov in bil izvoljen za odbor- 
nika v občinski zbor. Drugi kandi- 
dat Emest JELER, Ljubljana, Zvo- 
narska 9 Je dobil 147 glasov. Ne- 
veljavnih glasov je bilo 29. 

2. V volilni enoti št. 3, v kateri 
se voli en odbornik, sta bila 2 kan- 
didata. Kandidat Alojz JAMNIK, 
Ljubljana, Privoz 11/b je dobil 471 
glasov in je bil izvoljen za odborni- 
ka v občinski zbor. Drugi kandidat 
Stanko POLAJNER, Ljubljana, Te- 
sarska 5 pa je dobil 470 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo 49. 

3. V volilni enoti št. 5, v kateri 
Se voli 1 odbornik, sta bila 2 kan- 
didata. Kandidatka Justi KAVSEK 
Ljubljana, Privoz 11 je dobila 278 
glasov in je bila izvoljena za odbor- 
nico v občinski zbor. Druga kandi- 
datka Anica SUSTERSiC, Ljublja- 
na, Prule 1 je dobila 221 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 15. 

4. V volilni enoti št. 7, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat Jule CULIBERG, 
Ljubljana, Stritarjeva 3 je dobil 
262 glasov. Drugi kandidat Srečko 
CESNIK, Ljubljana, Stari trg 1 pa 
Je dobil 268 glasov in je bil izvoljen 
Ла odbornika v občinski zbor. Ne- 
veljavnih glasovnic Je bilo 6. 

5. V volilni enoti št. 9, je bila 
®^a kandidatka. In sicer Ančka SIN- 
D.tC, Ljubljana, Cankarjevo nabrež- 
je 1, ki je dobila 526 glasov ter Je 
bila izvoljena za odbornico v občin- 
®ki zbor. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 7. 

6. V volilni enoti St. 11, v kateri 
®e voli 1 odbornik, so bili trije kan- 
didati. Kandidat Miha ZIDANIC, 
LJubljana, Vegova 2 Je dobil 118 
Blasov, Drugi kandidat Sandi COL- 

Ljubljana, Gosposka 4 Je dobil 
334 glasov in je bil izvoljen za od- 

bornika v občinski zbor. Tretji kan- 
didat Karel NOVAK, Ljubljana, 
Novi trg 5 pa je dobil 139 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 8. 

7. V volilni enoti št. 13, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bili 2 kandi- 
datki. Kandidatka Desanka MAR- 
KOVlC, Ljubljana, Rimska 2 Je do- 
bila 228 glasov. Druga kandidatka 
Milica GRILC, Ljubljana, Prešer- 
nov trg 3 pa Je dobila 263 glasov 
ter je bila izvoljena za odbornico v 
občinski zbor. Neveljavnih glasovnic 
Je bilo 25. 

8. V volilni ^enoti št. 15, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat dr. France KOVIC, 
Ljubljana, Levstikova 9 je dobil 342 
glasov in Je bil izvoljen za odborni- 
ka v občinski zbor. Drugi kandidat 
Vid STEMPIHAR, Ljubljana, Pre- 
šernova ^ pa Je dobil 137 glasov. 
Neveljavnih glasovnic Je bilo 38. 

9. V volilni enoti št. 17, v kateri 
se voli 1 odbornik, Je bil 1 kandidat, 
in sicer Franc PUNGERCAR, Ljub- 
ljana, Beethovnova 4, ki je dobil 
527 glasov ter je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Neveljav- 
nih glasovnic Je bilo 26. 

10. V volilni enoti št. 19, v kateri 
se voli 1 odbornik. Je bila le ena 
kandidatka, in sicer ing. Draga RO- 
JEČ, Ljubljana, Valvazorjeva 1, ki 
Je dobila 535 glasov ter je bila iz- 
voljena za odbornico vobčinski zbor. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 21. 

11. V volilni enoti št. 21, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidatka Vida VODOPI- 
VEC, LJUBLJANA, Vošnjakova 4 je 
dobila 378 glasov in je bila izvolje- 
na za odbornico v občin s Id zbor. 
Drugi kandidat Ivan IVANClC, 
Ljubljana, Kersnikova 11 pa je dobil 
280 glasov. Neveljavnih glasovnic 
Je bilo 44. 

12. V volilni enoti št. 23, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat Milan BIBER, Ljub- 
ljana, Beethovnova 7 Je dobil 243 
glasov in je bil izvljen za odbornika 
v občinski zbor. Drugi kandidat Mi- 
loš MIKLIC, Ljubljana, Beethovno- 
va 14 pa je dobil 206 glasov. Neve- 
ljavnih glasovnic Je bilo 35. 

13. V volilni enoti št. 25, v kateri 
se voli 1 odbornik, je bil le 1 kan- 
didat, in sicer Anton LAVRENClC, 
LJubljana, Pražakova 13, ki je dobil 
611 glasov in Je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Neveljav- 
nih glasovnic je bilo 29. 

14. V volilni enoti št. 27, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bili 2 kan- 
didatki. Kandidatka dr. Katja VO- 
DOPIVEC, Ljubljana, Dalmatino- 
va 11 je dobila 320 glasov in je bila 
Izvoljena za odbornico v občinski 
zbor. Druga kandidatka Albina 
ZOR2, Ljubljana, Miklošičeva 26 pa 
je dobila 119 glasov. Neveljavnih 
glasovnic Je bilo 30. 

15. V volilni enoti .št. 29, v kateri 
se voli 1 odbornik, so bili 3 kandi- 
dati. Kandidat ing. Stojan ARMIC, 
Ljubljana, Miklošičeva 16 je dobil 
266 glasov in je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Drugi kan- 
didat Pavel VOZLIČ, Ljubljana, 
Tavčarjeva 15 je dobil 90 glasov. 
Tretji kandidat Mile SKABAR, 
Ljubljana, Moše Pijade 11 Je dobil 
90 glasov. Neveljavnih glasovnic Je 
bilo 8. 

16. V volilni enoti št. 31, v kateri 
se voli 1 odbornik. Je bil 1 kandidat, 
in sicer dr. Marjan JERSE, LJub- 
ljana, Trubarjeva 21/b, ki Je dobil 
677 glasov In je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Neveljav- 
nih glasovnic je bilo 13. 

17. V volilni enoti št. 33, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kan- 
didata. Kandidat Miro PAVLICA, 
Ljubljana, Komenskega 24 Je dobil 
446 glasov in je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Drugi kan- 
didat Stane FRKAC, LJubljana, Tru- 
barjeva 67 pa je dobil 243 glasov. 
Neveljavnih glasovnic Je bilo 32. 

18. V volilni enoti št. 35, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bili 2 kandi- 
datki. Kandidatka Anica PEPERKO, 
LJubljana, Ilirska 19 je dobila 263 
glasov. Druga kandidatka ing. Metka 
OZIMlC, Ljubljana, Rozmanova 6 
pa je dobila 323 glasov in Je bila iz- 
voljena za odbornico v občinski 
zbor. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 57. 

19. V volilni enoti št. 37, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat Marjan РШС, Ljub- 
ljana, Maistrova 8 Je dobil 359 gla- 
sov in Je bil izvoljen za odbornika 
v občinski zbor. Drugi kandidat ing. 
Jugan FEDRAN, Ljubljana, Ta- 
bor 12, pa je dobil 337 glasov. Ne- 
veljavnih glasovnic je bilo 16. 

20. V volilni enoti št. 39, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat fhg. Jule STAMAC, 
Ljubljana, Grablovičeva 18 je dobil 
519 glasov in je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Drugi kan- 
didat Albin ŠINKOVEC, Ljubljana, 
Sketova 1 pa je dobil 235 glasov. 
Neveljavnih glasovnic je bilo 15. 

21. V volilni enoti St. 41, v kateri 
se voli 1 odbornik, je bila le ena 
kandidatka, in sicer Olga SALETlC, 
Grabovičeva 32, ki je dobila 802 gla- 
sova ter bila izvoljena za odbornico 
v občinski zbor. Neveljavnih glasov- 
nic je bilo 45. 

22. V volilni enoti št. 43, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat Zvone BOHTE, 
Ljubljana, Poljanski nasip 14 je do- 
bil 490 glasov in bil izvoljen za 
odbornika v občinski zbor. Druga 
kandidatka Alenka BANOVEC, 
Ljubljana, Poljanska 17 pa je dobila 
146 glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 39. 

23. V volilni enoti št. 45, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kandi- 
data. Kandidat dr. Franc DOLIN- 
SEK, Ljubljana, Poljanska 76 Je do- 
bil 425 glasov in je bil izvoljen za 
odbornika v občinski zbor. Drugi 
kandidat Milan VRHOVEC, LJublja- 
na, Poljanska 46 pa Je dobil 240 
glasov. Neveljavnih glasovnic je 
bilo 22. 

24. V volilni enoti št. 47, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bili 2 kan- 
didatki. Kandidatka Nada KOSO- 
ROK, Ljubljana, Ulica talcev 5, Je 
dobila 389 glasov in Je bila izvolje- 
na za odbornico v občinski zbor. 
Druga kandidatka Tatjana CUL- 
KAR, Ljubljana, Ulica talcev 7 pa 
Je dobila 260 glasov. Neveljavnih 
glasovnic Je bilo 21. 

25. V volilni enotd št. 49, v kateri 
se voli 1 odbornik, sta bila 2 kan- 
didata. Kandidat Janez SLIVAR, 
Ljubljana, Saranovičeva 9/b Je dobil 
283 glasov in je bil izvoljen za od- 
bornika v občinski zbor. Drugi kan- 
didat Avgust Jereb, Ljubljana, Ulica 
Stare pravde 18 pa je dobil 207 gla- 
sov. Neveljavnih glasovnic je bilo 34. 

Štev.; 013-4/65-23/B1 
Datum: 28. marca 1965. 

Občinska volilna komisija: 
Tajnik: 

France Potisck, 1. r. 
Član: 

Zorko Salamon, 1. r. 
Predsednik: 

Jože Baloh, 1. r. 1 f.„'i 
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Na podlagi 108. člena ustave SRS 

in 15. čl. zakona o izvedbi ustave 
SRS (Ur. 1. SRS, št. 10/63), 35. člena 
o cestnih podjetjih (Ur. 1. FLRJ, št. 
27/61), 2. in 16. člena zakona o jav- 
nih cestah (Ur. 1. LRS, št. 39/62) in 
232. člena statuta občina Ljubljana- 
Siška je Skupščina občine Ljublja- 
na-Siška na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti z loče- 
nim glasovanjem dne 5. februarja 
1965 sprejela 

ODLOK 
o posebni uporabi cestnega zemljišča 

1. člen 
Za vsako posebno uporabo cest- 

nega zemljišča je treba imeti do- 
voljenje. 

To dovoljenje Izda upravni organ 
občinske skupščine, ki Je pristojen 
za komunalne zadeve (v nadaljnjem 
besedilu: upravni organ), v obliki 
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odločbe po določilih zakon# o sploS- 
lom upravnem postopku. 

Kot posebna uporaba cestnega 
zemljišča se Šteje vsaka uporaba 
ceste in zemljiškega pasu na obeh 
straneh ceste razen uporabe ceste 
za javni promet (npr. prekop ceste 
ali pločnika v zvezi z deli pri ko- 
munalnih napravah in napeljavah, 
uporaba cestnega zemljišča za grad- 
bišče in podobno). 

Dovoljenje po tem odloku je tre- 
ba imeti tudi za uporabo ceste za 
javno prireditev, za prevoz poseb- 
no velikih tovorov in za druge po- 
dobne primere, ko je treba cesto za- 
časno v celoti ali deloma zapreti. 

2. člen 
Za ceste po tem odloku se štejejo 

javne ceste IV. reda (občinske ceste) 
In vse mestne ceste in ulice ter trgi 
in parki, kot tudi druga mestna 
zemljišča v splošni rabi na območju 
občine Ljubljana-Siška. 

3. člen 
Stranka, ki si želi pridobiti do- 

voljenje za posebno uporabo cest- 
nega zemljišča (v nadaljnjem bese- 
dilu: uporabnik), vloži pri upravnem 
organu vlogo, v kateri navede točen 
kraj in čas ter namen in način po- 
aebne uporabe. 

Uporabnik mora v vlogi ali v 
posebnem pooblastilu, ki ga vlogi 
priloži, pooblastiti upravni organ, 
da v njegovem imenu in na njegov 
račun naroči ustrezni delovni orga- 
nizaciji, da poskrbi za to, da se po 
končani posebni uporabi cestno zem- 
ljišče vzpostavi v prejšnje stanje, če 
bi uporabnik sam za to ne poskrbel. 

Pooblastilo iz prejšnjega odstav- 
ka mora biti sestavljeno tako, da 
velja tudi za primer, če je uporab- 
nik sicer poskrbel za to, da je bilo 
vzpostavljeno cestno zemljišče v 
prejšnje stanje, vendar pa Je bilo 
delo opravljeno pomanjkljivo in so 
potrebna naknadna dela za dejan- 
sko vzpostavitev v prejšnje stanje. 

Praviloma se za sestavo vloge z 
navedenim pooblastilom uporablja 
obrazec, ki ga izda upravni organ. 

4. člen 
Vlogi, s katero se zahteva do- 

voljenje za prekop cestnega zemlji- 
šča, je treba priložiti situacijski 
načrt z vri som vseh komunalnih 
naprav v neposredni bližini prekopa 
in izjave vseh prizadetih komunal- 
nih podjetij, da le-ta brez pogojev 
ali z določenimi pogoji in omejitva- 
mi soglašajo s predvidenimi deli. 
Ce vlogi ta situacijski načrt in te 
Izjave niso priložene, upravni organ 
vložnika povabi, naj jih predloži, 
ker se sicer dovoljenje za prekop ne 
bo izdalo. 

Odločbo, s katero se dovoli pre- 
kop cestnega zemljiSča v taki meri, 
da ie treba zaradi tega delno ali v 
cloti zapreti cesto ali pot, je treba 
oojaviti na krajevno običajen način. 
V taki odločbi je treba praviloma 
čoločiti začasen obvoz. 

5. člen 
Uporabnik je dolžan ves čas, ko 

na podlagi dovoljenja opravlja na 
pesti dPla ali prireja prireditve, za- 
varovati udeležence cestnega prome- 
ta v skladu s prometnimi predpisi. 

Ne glede na to dolžnost se v od- 
ločbi o dovoljenju za posebno upo- 
rabo cestnega zemljišča določijo po- 
goji, ki jih mora za zavarovanje 
prometa izpolniti uporabnik (pro- 
metni znaki, razsvetljava delovišča 
ponoči in v megli, zasilni in zavaro- 
vani pločniki ter prehodi za 
pešce Itd.). 

в. člen 
Izkop in zakop cestnega zemljišča 

sme uporabnik izvesti sam, vendar 
mora izpolniti vse pogoje, ki mu jih 
naloži upravni organ z odločbo. 

Cesto ali pločnik, ki ima površi- 
no iz asfalta, betona ali kock, mora 
uporabnik vzpostaviti v prejšnje 
stanje po podjetju, ki je specializi- 
rano za takšna dela. 

7. člen 
Uporabnik mora takoj po konča- 

nem delu ali prireditvi cestno zem- 
ljišče vzpostaviti v celoti v prejšnje 
stnje. Ce tega ne oskrbi v roku, ki 
je določen v odločbi o posebni upo- 
rabi cestnega zemljišča, poskrbi za 
to upravni organ na podlagi po- 
oblastila (3. člen). 

V odločbi določeni rok, v kate- 
rem je treba cestno zemljišče vzpo- 
staviti v prejšnje stanje, ne more 
biti daljši kot 1 mesec po tem, ko 
so bila dela ali prireditve končane. 

8. člen 
V nujnih primerih, ki nastanejo 

zaradi višje sile ali drugih vzrokov, 
(če npr. poči vzemljena plinska cev 
ali se poškoduje vodna napeljava), 
ko so za odstranitev nevarnosti ali 
škode potrebna na cestnem zemljišču 
takojšnja dela, je uporabnik (pred- 
stavnik prizadetega komunalnega 
podjetja) dolžan takoj poklicati 
predstavnika upravnega organa, da 
ta odredi vse potrebno na kraju 
samem, vendar pa se nato tudi v 
takem primeru izvede celoten 
upravni postopek po tem odloku. 

9. člen 
Tudi tisti, ki imajo za izvedbo 

določenih gradbenih del izdano 
gradbeno dovoljenje, morajo za vsa- 
ko posebno uporabo cestnega zem- 
ljišča zaprositi še za dovoljenje po 
določilih tega odloka. 

10. člen 
Ce brez dovoljenja uporablja 

cesto za kakšen drug namen kot za 
promet, ali če se ne drži pogojev, 
ob katerih mu je bila dovoljena po- 
sebna uporaba ceste, se kaznuje za 
prekršek na podlagi 35. in 36. člena 
zakona o javnih cestah (Ur. 1. LRS, 
št. 39/62), in sicer; 

— pravna oseba z denarno kazni- 
jo 10.000 do 100.000 dinarjev, 

— odgovorna oseba pravne ose- 
be, ki se kaznuje hkrati s pravno 
osebo, z denarno kaznijo od 1000 
do 20.000 dinarjev, 

— posameznik pa z denarno 
kaznijo od 1000 do 20.000 dinarjev. 

Upravni organ občinske skupšči- 
ne, pristojen za komunalne zadeve, 
je dolžan prijaviti sodniku za pre- 
krške vsakega kršilca tega odloka, 
da se kaznuje za prekršek. 

11. člen 
Dolžnost uporabnika, da vzposta- 

vi cestno zemljišče v prejšnje stanje 
(oziroma da plača stroške vzposta- 
vitve v prejšnje stanje, če je ta dela 
na podlagi pooblastila iz 3. člena 
tega odloka naročil upravni organ I, 
ostane, čeprav je bil uporabnik ka- 
znovan za prekršek. 

12. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

veljati pa začne osmi dan po objavi. 

Številka: 1/1-352-25/64 
Datum: 5. februarja 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 
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LOGATEC 

Poročilo 

občinske volilne komisije o 
izidu volitev v občinsko 

skupščino 
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Občinska volilna komisija Loga- 

tec daje v smislu 2. odstavka 94. čle- 
na zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin (Ur. 
1. SRS, št. 11/63 in 4/65) 

POROČILO 
o izidu volitev za volitve odbornikov 
občinskega zbora skupščine občine 
Logatec. Volitve so bile v nedeljo, 
dne 28. marca 1965 v spodaj nave- 

denih volilnih enotah. 

Volilna enota št. 1 — volišče št. 1. 
Voli se 1 odbornik, predlagana sta 
bila dva kandidata. 

Volilnih upravičencev 498, glaso- 
valo 458, neveljavnih glasov 34; gla- 
sov sta dobila: Slavko KAVClC 300, 
Tomo KOBASIC 124. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Slavko KAVClC, Dol. Logatec 281. 

Volilna enota št. 3 — volišče St. 1. 
Voli se 1 odbornik, predlagana sta 
bila 2 kandidata. 

Volilnih upravičencev 231, glaso- 
valo 224, neveljavnih glasov 10, gla- 
sov sta dobila: Stane ISTENIC 07, 
Franc FECUR 147. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Franc FECUR, Martinj hrib 16. 

Volilna enota Št. 5 — volišče št. 1. 
Voli se 1 odbornik, predlagana sta 
bila 2 kandidata. 

Volilnih upravičencev 315, gla- 
sovalo 296, neveljavnih 28 glasov, 
glasov sta dobila: Jože MAČEK 165, 
Miroslav RUPNIK 103. 

Za odbornika je bil izvoljen Jože 
MAČEK, Brod 25. 

Volilna enota St. 7 ima 3 volišča. 
Voli se 1 odbornik, predlagana sta 
bila 2 kandidata. 

Volišče St 1 — volilnih upravi- 
čencev 212, glasovalo 197, neveljav- 
nih 10 glasov, glasov sta dobila: 
Anton VRABEC 10G, Ivan KO- 
RENC 81 

Volišče št. 2 — volilnih upravi- 
čencev 146, glasovalo 141, neveljav- 
nih 11 glasov, glasov sta dobila: 
Anton VRABEC 89, Ivan KO- 
RENC 41. 

Volišče št. 3 — volilnih upravi- 
čencev 69, glasovalo 66, neveljavnih 
5 glasov, glasov sta dobila: Anton 
VRABEC 51, Ivan KORENC 10. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Anton VRABEC, Kalce 20. 

Volilna enota št. 9 — volišče št. 1. 
Voli se 1 odbornik, predlagani so 
bili 3 kandidati. 

Volilnih upravičencev 426, glaso- 
valo 389, neveljavnih 28 glasov, gla- 
sov so dobili: Franc RUPNIK 163, 
Cilka KORENC 68, Janez NAGO- 
DE 130. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Franc RUPNIK, Hotedršica 60. 

Volilna eoota *t. 11 ima 2 vo- 
lišči. Voli se 1 odbornik, predlagan 
je bil 1 kandidat. 

Volišče St 1 — volilnih upravi- 
čencev 457, glasovalo 445, neveljav- 
ni 103 glasovi, glasov je dobil: Anton 
ARTAC 342. 

Volišče St. 2 — volilnih upravi- 
čencev 43, glasovalo 43, neveljavni 
3 glasovi, glasov je dobil: Anton J 
ARTAC 40. 

Za odbornika je bil izvoljen An- 
ton ARTAC, Rov te 91. 

Volilna enota št. 13 — volišče 
St. 1. Voli se 1 odbornik, predlagan 
je bil 1 kandidat. 

Volilnih upravičencev 188, gla- 
sovalo 178, neveljavnih 41 glasov, i 
glasov je dobil: Jože 2UST ml. iS1?. 

Za odbornika je bil izvoljen Jože 
2UST ml., Hleviše 16. 

Volilna enota št. 15 — voliSČe 

St. 1. Voli se 1 odbornik, predlagana 
sta bila 2 kandidata. 

Volilnih upravičencev 524, glaso- 
valo 507, neveljavnih 27 glasov, gla- 
sov sta dobila: Viktor MAČEK 212i 
Franc WOLF 268. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Franc WOLF, Ziri 114. 

Volilna enota St. 17 — volišče 
št. 1. Voli se 1 odbornik, predlagani 
so bili 3 kandidati. 

Volilnih upravičencev 463, glaso- 
valo 435, neveljavnih 14 glasov, gla- 
sove so dobili, Stanko SEDEJ 129» 
Maks OBLAK 246, Leopold DEM- 
ŠAR 45. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Maks OBLAK, Dobračeva 81. 

Volilna enota št. 19 — volišče 
št. 1. Voli se 1 odbornik, predlagani 
so bili 3 kandidati. 

Volilnih upravičencev 245, glaso- 
valo 241, neveljavnih 5 glasov, gla- 
sov so dobili: Ivan POLJANSEK- 
132. Emil GOVEKAR 45, Peter JE- 
REB 59. 

Za odbornika je bil Izvoljen Ivan 
POLJANSEK, Nova vas 9. 

Volilna enota St. 21 — volišče 
St. 1. Voli se 1 odbornik, predlagan 
je bil 1 kandidat. 

Volilnih upravičencev 102, glaso- 
valo 95, neveljavnih 8 glasov, glasov 
je dobil Franc KAVClC 86. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Franc KAVClC, Račeva 2. 

Volilna enota St. 23 ima 2 voliSči. 
voli se 1 ■ odbornik, predlagana sta 
bila 2 kandidata. 

Volišče št. 1 — volilnih upravi- 
čencev 93, glasovalo 93, neveljavnih 
7 glasov, glasov sta dobila: Alojz 

ERZNOZNIK 54. Jože JUSTIN 32. 
Volišče St. 2 — volilnih upravi- 

čencev 90, glasovalo 86, neveljavna 
2 glasova, glasov sta dobila; AloJz 

ERZNOZNIK 73, Ježe JUSTIN l1* 
Za odbornika je bil izvoljen Alojz 

ERZNOZNIK, Zirovski vrh 45. 

Številka: 013-1/65 
Datum: 28. marca 1965 

Občinska volilna komisija: 
Tajnik; 

Draso Drbcljak, I. r. 
Član: 

Ante Katalinič, 1. r. 
Predsednik; 

dr. Vladimir Lcitgeb, 1. r. 
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Občinska volilna komisija Loga- 
tec daje v smislu 2. odstavka 94. čle- 
na zakona o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin (Ur. L 
SRS, št. 11/13 in 4/65) 

POROČILO 
! o izidu volitev za volitve odbornikov 

zbora delovnih skupnosti skupščine 
občine Logatec. 

Volitve so bile v petek, dne 
26. marca 1065 za spodaj navedene 

! volilne enote. 
i 

Volilna enota St. 1 — volišče 1, 
voli se en odbornik, predlagani so 
bili trije kandidati. 

Volilnih upravičencev 197, glaso- 
valo 195, neveljavnih 7 glasov, gla- 

г sov so dobili: Rudolf ŽITKO 90, 
Jože ISTENIC 82, Marija CUK 16. 

г Izvoljen je bil za odbornika Ru- 
i dolf ŽITKO, obratovodja žage KLI 

Logatec. 

Volilna enota št. 3 — volišče 1, 
voli se en odbornik, predlagani so 

!, bili štirje kandidati. 

Volilnih upravičencev 207, glaso- 
n valo 189, neveljavnih 8, glasov so 

dobili; Tilka BOZlC 66, Anton MI- 
HEVC 62, Vinko 2ELJKO 37, Viktor e MAROLT 16. 

a 
Za odbornika je bila Izvoljena 

Tilka BOZlC, delavka KLI Logatec. 
K 
i- Volilna enota št. 5 — volišče 1, 
J, voli se en odbornik, predlagana sta 
l- bila dva kandidata. 

Volilnih upravičencev 75, glaso- 
n Valo 71, neveljavnih glasov 1, glasov 

sta dobila; Ivan SIMClC 61, Franc 
NEMGAR 9. 

•e 
li Za odbornika je bil Izvoljen Ivan 

SIMClC iz Laz. c f 

y Volilna enota St. 7 — volišče 1. 
j- voli se en odbornik, predlagana sta 
K bila dva kandidata. 
3" 

Volilnih upravičencev 247, glaso- 
valo 235, neveljavnih 8 glasov, gla- 

in sov sta dobila; Alojz F1LIPIC 119, 
Antonija DISIC 108. 

Se Za odbornika je bil izvoljen 
in Alojz FILIPIC iz Zirov. 

Volilna enota št. 9 .— volišče 1, 
o- voli se en odbornik, predlagana sta 
jV bila dva kandidata. 

Volilnih upravičencev 115, glaso- 
en Valo 112, neveljavnih 11 glasov, gla- 

sov sta dobila; Bruno MAZZINI 79, 
Slavko JUSTIN 22. 

čl, 
(ta Za odbornika je bil izvoljen Bru- 

no MAZZINI iz Zirov. 

/i- Volilna enota št. 11, Ima 5 volišč, 
lih Voli se en odbornik, predlaganih je 
)jz bilo šest kandidatov. 

Volišče št. 1 — volilnih upravi- 
Čencev 78, glasovalo 78, glasov so 

nfl dobili; Franc URBAS 59, Dušan 
ЈЈ2 TOLLAZZI 11,* Anton KUM 6, Dra- 

Ko ARHAR 2, Valerija MUGERLI 0, 
3jZ Miha LESKOVEC 0. 

% 
Volišče št. 2 — volilnih upravi- 

čencev 113, glasovalo 108, neveljavni 
J glasovi, glasov so dobili; Miha 
LESKOVEC 48, Anton KUM 34, 
Drago ARHAR 8, Dušan TOLLAZ- 
ZI 7, Franc URBAS 6, Valerija MU- 
GERLI 3. 

> Volišče št. 3 — volilnih upravi- 
čencev 117, glasovalo 114, nevelja- 
^en 1 giaS( glasov so dobili; Drago 
aRHAR 74 Dušan TOLAZZI 22, 

Miha LESKOVEC 7, Anton KUM 5, 
Franc URBAS 4, Valerija MUGER- 
LI l. 

Volišče št. 4 — volilnih upravi- 
čencev 11, glasovalo 10, neveljav- 
nih 0, glasov so dobili; Dušan TOL- 
LAZZI 5, Drago ARHAR 2, Vale- 
rija MUGERLI 2, Franc URBAS 1, 
Anton KUM 0, Miha LESKOVEC 0. 

Volišče St. 5 — volilnih upravi- 
čencev 45, glasovalo 42, neveljavna 
2, glasov so dobili; Dušan TOLLAZ- 
ZI 18, Drago ARHAR 15, Anton 
KUM 3, Miha LESKOVEC 2, Franc 
URBAS 1, Valerija MUGERLI 1. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Drago ARHAR iz Cevice — Dol. 
Logatec. 

Volilna enota št. 13 — voliiče 
št. 1, voli se en odbornik, predlaga- 
na sta bila dva kandidata. 

Volilnih upravičencev 315, glaso- 
valo 295, neveljavnih 10 glasov, gla- 
sov sta dobila; Janko ZABUKOVEC 
203, Ivan ZAKELJ 82. 

Za odbornika je bil Izvoljen Jan- 
ko ZABUKOVEC — Etiketa Ziri. 

Volilna enota št. 19 — volišče 
št. 1, voli se en odbornik, predla- 
gani so bili trije kandidati. 

Volilnih upravičencev 47, glaso- 
valo 47, neveljavna 2 glasova, glasov 
so dobili; Vinko DEBELJAK 24, Da- 
rij ERZNOZNIK 16, Helena PET- 
KOVSEK 5. 

Za odbornika je bil izvoljen Vin- 
ko DEBELJAK, učitelj iz Ziri. 

Volilna enota št. — volišče 
št. 1, voli se en odbornik, predlaga- 
na sta bila dva kandidata. 

Volilnih upravičencev 28, glaso- 
valo 28, neveljavnih 0, glasov sta 
dobila; Anton P1NTAR 19, Tilka 
JERIC 9. 

Za odbornika je bil izvoljen An- 
ton P1NTAR, zobotehnik iz Zirov. 

Volilna enota št. 23 — volišče 
št. 1, voli se en odbornik, predlagan 
je bil en kandidat. 

Volilnih upravičencev 34, glaso- 
valo 33, neveljavnih 0, glasov je do- 
bila 33 in bila izvoljena za odborni- 
co Jožica SULIGOJ, učiteljica Iz 
Dol. Logatca. 

Številka; 013-1/65 
Datum; 26. marca 1965 

Občinska volilna komisija: 

Tajnik; 
Drago Ucbeljak, 1. r. 

Član; 
Ante Katalinič, 1. r. 

Predsednik; 
dr. Vladimir Leitgeb, 1. r. 

139 
Občinska volilna komisija Loga- 

tec daje v smislu 2. odstavka 94. čle- 
na zakona o volitvah odbornikov ob- 
činskih in okrajnih skupščin (Ur. 1. 
SRS, št. 11/63 in 4/65) 

POROČILO 
o izidu volitev za volitve odbornikov 
zbora delovnih skupnosti — skupi- 
ne gospodarstvo — podskupine kme- 
tijstvo — skupščine občine Logatec. 

Volitve so bile v nedeljo, dne 
28. marca 1965 za spodaj navedene 
volilne enote. 

Volilna enota St. IS — KZ Loga- 
tec, ima 5 volišč, voli ae en odbor- 
nik, predlagani so bili štirje kandi- 
dati. 

Volišče St 1 — volilnih upravi- 
čencev 115, glasovalo 95, neveljavni 
4 glasovi, glasov so dobili, Anton 
ARH 21, Štefan JURSlC 23, Franc 
KOBAL 25, Igor PFAJFAR 22. 

VoliSče št. 2 — volilnih upravi- 
čencev 30, glasovalo 30, neveljaven 
1 glas, glasov so dobili; Anton ARH 
5, Štefan JURSlC 4, Franc KOBAL 
16, Igor PFAJFAR 4. 

Volišče št. 3 — volilnih upravi- 
čencev 29, glasovalo 29, neveljavnih 
7 glasov, glasov so dobili: Anton 
ARH 4, Štefan JURSlC 4, Franc 
KOBAL 7, Igor PFAJFAR 7. 

Volišče št. 4 — volilnih upravi- 
čencev 131, glasovalo 131, neveljav- 
nih 6 glasov, glasov so dobili; Anton 
ARH 25, Štefan JURSlC 26, Franc 
KOBAL 20, Igor PFAJFAR 54. 

Volišče št. 5 — volilnih upravi- 
čencev 70, glasovalo 70, neveljavna 
2'glasova, glasov so dobili; Anton 
ARH 1, Štefan JURSlC 1, Franc 
KOBAL 66, Igor PFAJFAR 0. 

Za odbornika je bil izvoljen 
Franc KOBAL, Jakovica 2. 

Volilna enota št. 17 — ki ima 
štiri volišča, voli se on odbornik, 
predlagan je bil en kandidat. 

Volišče št. 1 — volilnih upravi- 
čencev 172, glasovalo 167, neveljav- 
nih 27 glasov, glasov je dobil Pavel 
LOSTREK 140. 

Volišče St. 2 — volilnih upravi- 
čencev 57, glasovalo 52, neveljavnih 
19 glasov, glasov je dobil: Pavel 
LOSTREK 33. 

Volišče St. 3 — volilnih upravi- 
čencev 101, glasovalo 99, neveljav- 
nih 40 glasov, glasov je dobil: Pavel 
LOSTREK 59. 

VoliSče St. 4 — volilnih upravi- 
čencev 21, glasovalo 21, neveljavna 
2 glasova, glasov je dobil; Pavel 
LOSTREK 19. 

Za odbornika je bil izvoljen Pa- 
vel LOSTREK, Rovte 106. 

Občinska volilna komisija: 

Tajnik: 
Drago Debeljak, 1. r. 

Član; 
Ante Katalinič, 1. r. 

Predsednik; 
dr. Vladimir Leitgeb, L r. 

Številka; 013-1/65 
Datum. 28. marca 1965 

140 
Občinska volilna komisija Loga- 

tec daje v smislu 2. odstavka 94. čle- 
na zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin (Ur. 
1. SRS, št. 11/63) 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev za od- 
bornika zbora delovnih skupnosti 
skupščine občine Ix)gatcc v 8. vo- 
lilni enoti, ki so bile dne 26. mar- 

ca 1965 

1. V 8. volilni enoti, kjer se voli 
en odbornik, so bili predlagani trije 
kandidati, in sicer: Heron SUBIC, 
Dobračeva 136, Anton DOLINAR, 
Dobračeva 119, Vladimir PIVK, Do- 
bračeva 110. 
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S. Za kandidata Herona SUBIC 
je od vpisanih 194 volivcev glaso- 
valo 104, za kandidata Antona DO- 
LINAR je glasovalo 32 volivcev In 
za kandidata Vladimirja PIVK 44 
volivcev. 

Neveljavnih je bilo 10 glasovnic. 
3. Pri nadomestnih volitvah v 

zibor delovnih skupnosti skupSčine 
občine Logatec, dne 26. marca 1965 
je bil v 8. volilni enoti izvoljen za 
odbornika Heron SUBIC iz Dobra- 
čeve 136. 

Številka; 013-1/65 
Datum; 26. marca 1965 

Občinska volilna komisija: 

Tajnik; 
Drago Debeljak, l. r. 

Član; 
Ante Katalinič, 1. r. 

Predsednik: 
dr. Vladimir Leitgeb, 1. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

141 
Na podlagi 169. in 236. člena sta- 

tuta občine Vrhnika je Skupščina 
občine Vrhnika na soji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih 
skupnosti dne 24. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi odloka o 
notranji organizaciji uprave občine 

Vrhnika. 

1. člen 
Upravo skupščine občine Vrhni- 

ka sestavljajo temeljni, samostojni, 
posebni In drugi organi. 

Temeljni upravni organi: 
1. oddelek za družbene službe in 

splošne zadeve, 
2. oddelek za gospodarstvo, 
3. oddelek za finance. 
Samostojni upravni organi: I 
1. odsek za narodno obrambo, 
2. odsek za notranje zadeve. 
Posebni upravni organi: 
1. občinski inSpektorat, 
2. krajevni urad Borovnica. 
Drugi organi: 
sodnik za prekrške. 

2. člen 
Notranje organizacijske enote 

upravnih organov občinske skupSči- 
ne so; 

V oddelku za družbene službe In 
splošne zadeve; 

1. referat za splošne in družbene 
zadeve, 

2. referat za socialno varstvo in 
varstvo invalidov, 
. 3. glavna in sprejemna pisarna, 

4. pomožne službe. 
V oddelku za gospodarstvo; 
1. referat za plan In analizo, 
2. referat za upravno gospodarske 

zadeve, 
3. referat za splošno gospodarske 

zadeve, 
4. referat za kmetijstvo In go- 

zdarstvo, 
5. referat za gradbene, komunal- 

ne zadeve in urbanizem. 
V oddelku za finance: 
1. uprava za dohodke, 
2. referat za odmero dohodkov, 
3. referat za proračun in kontro- 

lo dohodkov. 
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4. referat za premoženjsko prav- 
ne zadeve 

V odseku za narodno obrambo in 
odseku za notranje zadeve ni notra- 
njih organizacijskih enot. 

3. ćlen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o notranji or- 
ganizaciji uprave skupščine občino 
Vrhnika, objavljen v Glasniku, 
uradnem vestniku okraja LJubljan/ 
it 31/64. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. Tajnik skupščine 
občine poskrbi, da se izvede organi- 
zacija v smislu tega odloka najkas- 
neje do 1. aprila 1965. 

'Stev.: 1/1-02-05/65 
Datum: 29. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika: 

Franci Siroh, 1. r. 

142 
Na podlagi 169. in 248. člena sta- 

tuta občine Vrhnika je Skupščina 
občine Vrhnika na seji občinskega 
zbora in na seji zbora delovnih 
skupnosti dne 24. marca 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
sistemizaciji delovnih mest v uprav- 
nih organih skupščine občine Vrh- 

nika. 

1. člen 
Za organe, navedene v odloku o 

spremembi in dopolnitvi odloka o 
organizaciji upravnih organov skup- 
ščine občine Vrhnika se določijo 
naslednja delovna mesta in stro- 
kovnosti: 

I. 1 tajnik — visoka ali višja 
strokovna izobrazba in 5 let prakse, 

1 administrativni tajnik in refe- 
rent za skupščinske zadeve — sred- 
nja strokovna izobrazba. 

II. oddelek za družbene službe in 
splošne zadeve; 

1 načelnik oddelka — visoka ali 
višja strokovna izobrazba in tri leta 
prakse. 

1 referent za splošne in družbene 
zac.eve — visoka ali višja strokovna 
izobrazba. 

Referat za socialno varstvo in 
varstvo invalidov ter borcev NOV: 

1 vodja referata — referent za 
zarteve invalidov'"in borcev (namest- 
nik načelnika) — višja strokovna 
izobrazba in dve leM prakse, 

1 referent za socialno varstvo — 
višja strokovna izobrazba, 

1 vodja glavne in sprejemne pi- 
sarne — srednja strokovna izobraz- 
ba in dve leti prakse, 

1 pisarniški referent — srednja 
strokovna izobrazba, 

1 pisarniški referent — srednja 
strokovna izobrazba, 

1 strojepiska in oddelčna admi- 
nistrataorka — strojepiska 1 a in 1 b. 

Pomožne službe: 
1 hišnik 
1 snažilka 
III. oddelek za gospodarstvo: 
1 načelnik oddelka — visoka ali 

Višja strokovna izobrazba in tri leta 
prakse^ 

1 referent za plan In analize — 
visoka ali višja strokovna izobrazba, 

1 referent za statistično In uprav- 
no dokumentacijo — višja ali sred- 
nja izobrazba, 

1 referent za upravno gospodar- 
ske zadeve (namestnik načelnika) 
viSja strokovna izobrazba, 

1 referent za splošne gospodarsko 
zadeve — srednja strokovna Izo- 
brazba, 

1 referent za gozdarstvo in kme- 
tijstvo — srednja strokovna izo- 
obrazba, 

1 referent za gradbene, komunal- 
ne zadeve in urbanizem — višja ali 
srednja strokovna Izobrazba, 

1 strojepiska in oddelčna admi- 
nistratofka — strojepiska 1 a ali 1 b. 

IV. oddelek za finance: 
1 načelnik oddelka — visoka ali 

višja strokovna izobrazba in tri leta 
prakse, 

Uprava za dohodke: 
1 šef uprave in referent za od- 

mero prispevkov in davkov od sa- 
mostojnih poklicev (namestnik na- 
čelnika) — višja strokovna izobraz- 
ba in dve leti prakse, 

1 referent za odmero prispevkov 
od dohodkov iz kmetijstva — sred- 
nja strokovna izobrazba, 

1 računski referent 
strokovna izobrazba, 

srednja 

srednja 1 davčni knjigovodja 
strokovna izobrazba, 

1 davčni knjigovodja — srednja 
strokovna izobrazba, 

1 davčni izterjevalec — nižja 
strokovna izobrazba. 

Referat za proračun In kontrolo 
dohodkov: 

1 vodja referata in referent za 
kontrolo dohodkov od proračuna — 
višja ali srednja strokovna izobraz- 
ba in dve leti prakse, 

1 računovodja proračuna — sred- 
nja strokovna izobrazba, 

1 referent za sklade in oskrbnik 
premoženja — srednja strokovna 
izobrazba. 

Referat za premoženjsko pravne 
zadeve: 

1 vodja referata in referent za 
premoženjsko pravne zadeve — vi- 
soka ali višja strokovna izobrazba 
in dve leti prakse. 

1 referent za evidenco družbene- 
ga premoženja — srednja strokovna 
izobrazba, 

1 strojepiska in oddelčna admi- 
nistratorka — strojepiska I a ali I b. 

V. odsek za narodno obrambo: 
1 šef odseka — visoka ali višja 

strokovna izobrazba in' tri leta 
prakse, 

2 referenta za obrambno vzgojo 
in civilno zaščito — višja ali sred- 
nja strokovna izobrazba, 

1 strojepiska in administratorka 
— strojepiska I a ali I b. 

VI. odsek za hotranje zadeve: 
1 šef odseka in referent za no- 

tranje zadeve — višja strokovna 
izobrazba ali dve leti prakse. 

1 matičar — srednja strokovna 
Izobrazba, 

1 vodja registra prebivalcev — 
srednja strokovna izobrazba, 

1 pisarniški referent — srednja 
strokovna izobrazba. 

VII. inšpektorat: 
1 šef inšpektorata In tržni in- 

špektor — višja ali srednja strokov- 
na izobrazba in dve leti prakse. 

1 sanitarni Inšepektor — srednja 
strokovna izobrazba, 

1 gradbeni inšpektor — višja ali 
srednja strokovna izobrazba. 

VIII. krajevni urad Borovnica: 
1 šef urada in matičar — srednja 

strokovna izobrazba in dve leti 
prakse. 

IX. sodnik za prekrške: 
1 sodnik za prekrške — visoka 

strokovna izobrazba in tri leta 
prakse. 

2. člen 
V upravnih organih občinske 

skupščine se poleg delovnih mest, 
navedenih v 1. členu določi še tri 
mesta za pripravnike raznih strok. 
Pripravniška mesta se razpisujejo po 

-potrebi. 
3. člen 

Ko prične veljati ta odlok, prene- 
ha veljati odlok o sistemizaciji de- 
lovnih mest v upravnih organih 
skupščine občine Vrhnika, objavljen 
v Glasniku, uradnem veetniku okra- 
ja Ljubljana št. 31/64. 

4. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

od dneva objave v Glasniku. 

Stev.: 1/11-02-05/65 
Datum; 29. marca 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhulka 

Franci Širok, L r. 

POROČILO 

o izidu volitev v občinsko skupščino 
občine VRHNIKA, ki so bile dne 

26. in 28. marca 1965 

V OBČINSKI ZBOR 
SO BILI IZVOLJENI: 

1. Marko FURLAN 
2. Stane PETRIC 

, 3. Andrej KRASOVEC 
4. Lado MOLE 
5. Franc BULO 
6. Vera DRASLER 
7. Anton STRUMELJ 
8. Milan VIDIC 
9. Franc LOVRIN 

10. Anton SARABON 
11. Ciril KR2IC 
12. Ciril GARAFOLJ 
13. Pavle BIZJAK 
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83 
292 
158 
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162 
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116 
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274 
226 
73 
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I 
1 
3 
5 
7 
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II 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 

V ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 
SO BILI IZVOLJENI: 

Poročilo 

občinske volilne komisije o 
izidu volitev v občinski zbor 
in zbor delovnih skupnosti 

občinske skupščine 

143. 
Na podlagi 94. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Ur. L SRS šte- 
vilka 11/63) daje občinska volilna 
komisija Vrhnika 

1. Vida KNEZ 
2. Poide DOBNIK 
3. Franc MALAVASlC 
4. Jakob BAKSA 
5. Jože KRASOVEC 
6. Stane OGRIN 
7. Franc FERJANClC 
8. Franc KOŠIR 
9. Stanko DOLINAR 

10. Stane NOVACAN 
11. Bojan PODBREGAR 
12. Ivan KAVClC 

Stev.: 013-03/65 
Datum: 29. marca 1965 

Občinska volilna komisija; 
Predsednik: Damjan Motezič, 1. r. 
Tajnik; Stane Novak, 1. r. 
Član: Dušan Ogorelec, 1. r. 
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4 
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16 
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MESTNI SVET 

33 
POPRAVEK 

odloka o določitvi cen za potrošeno 
vodo in uporabo kanalizacije 

V odloku o določitvi cen za po- 
trošeno vodo in uporabo kanaliza- 

cije je Izpuščen 2. odstavek k točki 
la in 2a v členu 1., ki se glasi: 

»-Od gospodarskih organizacij P3 

Snago (za čiščenje ulic), Rast ДО 
zalivanje zelenic), LJublJana-tranS' 
port (le za ekonomsko enoto mestn«:' 
ga prometa).« 

Iz tajništva mestnega sveti1 

VSEBIN 
133 — Poročilo občinske volilne komisije 140 — 

o Izidu volitev v obClnskl zbor skup- 
ščine občine Ljubljana-Center 

141 — 136 — Odlok o posebni uporabi cestnega 
zemljllča občine Lj.-SlSka 

137 — Poročilo občinske volilne komisije 
o Izidu volitev v občinski zbor skup- 142 
Sčine občine Logatec 

138 — Poročilo občinske volilne komisije 
o Izidu volitev v zbor delovnih ski J - 
nnstl skupSClne občine Logatec 

139 — Poročilo občinske volilne komisije 
v zbor delovnih skupnosti — pod- 
skupina kmetijstva skupščine obči- 
ne Logatec 

143 — 

33 

Poročilo občinske volilne komisije 0 

Izidu nadomestnih volitev za odbof 
nlka zbora delovnih skupnosti skup* 
SCIne občine Logatec 
Odlok o spremembi In dopolnitvi 
odloka o notranji organizaciji uprS' 
ve skupSClne občine Vrhnika 
Odlok o spremembi In dopolnit^ 
odloka o sistemizaciji delovnih mes' 
v upravnih organih skupSClne obči' 
ne Vrhnika 
Poročilo občinske volilne komisij' 
o izidu volitev v Skupščino občin' 
Vrhnika 
Popravek odloka o določitvi cen ** 
potrošeno vodo in uporabo kan"1''' 
isclje za območje mesta LJubljan'' 


