
GLASNIM. 

Ljubljana, 7. maja 1965 

URADNI VESTNIH OBClff: 
CERKNICA, GROSUPLJE, LI- 
TIJA, LJUBLJANA — BEŽI- 
GRAD. CENTER, MOSTE-PO- 
LJE. SlSKA, ViC-RUDNIK, 
LOGATEC, VRHNIKA IN 
MESTNEGA SVETA LJUB- 

LJANA 

LETO XIL, STEV. 24 

MESTNI SVET 

35 
Na podlagi 38. in 50. člena statuta 

•nesta Ljubljana je Mestni svet na 
svoji 1. seji, dne 14. aprila 1965 
sprejel 

SKLEP: 
Ing. Marjan Tepina, član Mest- 

nega sveta Ljubljana, se izvoli 
za predsednika Mestnega sveta 

Ljubljana. 

Številka; 020-1/65 
Datura: 14. aprila 1965 

Predsedujoči: 
Zvone Bolite, 

član Mestnega sveta Ljubljane, 1. r. 

za predsednika; Ivo Sever, 
za člane: Zvone Bohte, 

Vlada Dokič, 
Vilko Kolar, 
Lučka Zalaznik. 

Številka; 020-02-/65 
Datum: 14. aprila 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

36 
Na podlagi 38. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane je Mestni svet 
Ljubljana na svoji 1, seji dne 14. apri- 
la 1965 sprejel 

SKLEP: 
Ing. Ljubo Levstik, član Mestnega 

sveta Ljubljana, se izvoli 
za podpredsednika Mestnega sveta 

Ljubljana. 

Številka: 020-3/65 
Datum; 14. aprila 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

39 
Na podlagi 50. in 60. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane je Mestni svet 
Ljubljana na svoji 1. seji dne 14. apri- 
la 1965 sprejel 

SKLEP: 
V komisijo za volitve in imeno- 

vanja se imenujejo; 
za predsednika; Ing. Lev Premru, 
za člane; Slavka Bergant, 

Milan Biber, 
Jože Cepar, 
Anton Petrovčič. 

Številka; 020-03/65 
Datum; 14. aprila 19C5 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

37 
Na podlagi 38. in 50. člttna sta- 

tuta mesta Ljubljane je Mestni svet 
Ljubljana na svoji 1. seji dne 14. apri- 
la 1865 sprejel 

SKLEP: 
Dr. Viktor Damjan, član Mest- 

nega sveta Ljubljana, se izvoli 
za podpredsednika Mestnega sveta 

Ljubljana. 

Številka; 020-2/65 
Datum: 14. aprila 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

38 
Na podlagi 50. in 60. člena statuta 

rnesta Ljubljane je Mestni svet 
Ljubljana na svoji 1. seji dne 14. apri- 
la 1965 sprejel 

SKLEP: 
V mandatno-imunitetno komisijo 

se imenujejo; 

Miloš Lapajne, ing. Braco Mušič, ing. 
Miklavž MušiČ, ing. Peter Novak, ing. 
Zmago Pipan, dr. Miro Saje, ing. 
Marko Skerlj, ing. Marko Slajmer, 
Albin Zor. 

Številka; 010-033/65. 
Datum; 28. aprila 19G5. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane: 
ing. Marjan Tepina, 1. r. 

42 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mesta Ljubljane je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za komunalno gospodar- 

stvo in mestni promet se imenujejo: 
za predsednika: Viktor Ceč, 
za člane; Duian Pirnar, ing. Ivan 

Bešter, Dane Dovjak, ing. Radoš Hri- 
bernik. Slane Keber, Franc Mrev- 
Ije, Anton Petrovčič, Ivan Poznik, 
ing. Leon Skaberne, Janez Žagar. 

Številka; 010-034/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta LJubljane; 
ing. Marjan Tepina, 1. r. 

40 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mesta Ljubljane je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V komisijo za predloge in pri- 

tožbe se imenujejo; 
za predsednika; ing. Božo Košir,; 
za člane; Ančka Cerin, ing. Drago 

Justin, ing. Nataša Krivčenko-Držaj, 
prof. Mitja Staut. 

Številka; 010-041/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

\ 
Predsednik 

Mestnega sveta Ljubljane; 
ing. Marjan Tepina, 1. r. 

43 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mesta Ljubljano je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za stanovanjsko politiko 

se imenujejo; 
za predsednika; Franc Lamut, 
za tlane; Alojz Girandon, Viktor 

Belič, ing. Srečko Berlič, Franc Bre- 
gar, ing. Slelan Mesarič, Pavel Roz- 
man, ing. Viktor Nolimal, Marko 
Rajner, Franc Rupret, Slavko Trošt. 

Številka; 010-035/65. 
Datum; 28. aprila 1905. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane: 
ing. Marjan Tepina, 1. r. 

41 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mesta Ljubljane je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za urbanizem se imenu- 

jejo; 
za predsednika: Ing. Marjan Te- 

pina, 
za člane; ing. Štefan Hočevar, ing. 

Janez Bore, Ing. Drago Derkovič, Al- 
bin Hočevar, ing. Jurij Jenšterle, ing. 

nar. Danilo Sbrizaj, Edi Štefan, 
Marta Vujec. 

Številka: 010-036/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane; 
Ing. Marjan Tepina, 1. r. 

45 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mesta Ljubljane je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za kulturo se imenujejo: 
za predsednika; Bojan Kardelj, 
za člane; Mirko Damjan, Igor 

Andrejčič, Stojan Batič, Lojze Fili- 
pič, Vinko Habjan, Jože Hriberšek, 
Djuro Smicberger, Bojan Stular, Ci- 
ril Trček, Sergej Vošnjak. 

Številka: 010-037/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane: 
ing. Marjan Tepina, I. r. 

46 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mestai LJubljane Je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za telesno in tehnično 

vzgojo se imenujejo; 
za predsednika: Ivan Vinkler, 
za člane; Janez Lužnik, Franc Ce- 

sar, Silvo Cebulj, Janez Hafner, Bo- 
ris Kobal, Miro Pavlica, Janko Pir- 
kovič. Rudi Samec, Jernej Sterle, 
ing. Marko Svete, Jože Vonta, Zivka 
Zibelj. 

Številka: 010-038/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane; 
ing. Marjan Tepina, 1. r. 

44 
Na podlagi 50., 60. in 61. člena 

statuta mesta Ljubljane Je Mestni 
svet LJubljane na 2. redni seji dne 
28. aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za turizem In prireditve 

se imenujejo: 
za predsednika; Vida Vodopivec, 
za člane: Ivan Brumen, Vili Fli- 

sek, dr. Miha Hlade, Niko Jerman, 
Tone Kolar, Teodor Malis, Jožko Pir- 

47 
Na podlagi 50,, 60. in 61. člen# 

statuta mesta Ljubljane je Mestni 
svet Ljubljane na 2. redni seji dne 
28, aprila 1965 sprejel naslednji 

SKLEP 
V odbor za finančna vprašanja se 

Imenujejo: 
za predsednika: Zora Ogrizek, 
za člane; Miran Ribnikar, Zvone 

Bohte, Vlado Frankovič, Pavle Haf- 
ner, Ciril Marinček, Marjan Planine, 
Rudi Rojina, Drago RogliČ, Dušan 
Tratnik, dr, Boris Zidarič. 

Številka: 010-039/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane; 
ing. Marjan Tepina, L r. 
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48 
Na podlagi 50., (30. in 61. člena 

«tatuta mesla Ljubljane je Mestni 
evet Ljubljane na 2. redni seji dne 
38. aprila 1965 sprejel naslednji 

ll SKLEP 
V odbor za preskrbo se imenu- 

jejo: 
za predsednika: Edo Klanšek, 
za člane: Stane Cerne, ing. Božo 

Alič, Breda Fojkar, Viktor Herksel, 
fine Kavšek, Marjeta Leskovec, Ti- 
ne Mulej, Franc Novak, Alenka Ris- 
inal, ing. Zvone Zakotnik. 

\\ Številka: 010-040/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljane: 
inj. Marjan Tepina, 1. r. 

49 
Na podlagi 103. člena zakona o 

narodni obrambi (Uradni list FLRJ 
št. 30/55, 14/57, 44/61, Uradnega lista 
SFRJ št. 22/64 in 14/65) ter 27. člena 
točka c in 50. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je 
Mestni svet na svoji 2. seji, dne 
28. aprila 1965 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju Štaba civilne zaščite 

za območje mesta Ljubljane 

V sestav štaba se imenujejo: 
1. za vodjo štaba: ing. Marjan 

Tepina, predsednik mestnega sveta 
Ljubljana; 

2. za namestnika: Lojze Fortuna, 
član ZSJ, republiškega sveta za 
Slovenijo; 

3. za namestnika: ing. Ljubo Lev- 
stik, podpredsednik mestnega sveta 
Ljubljana; 

4. za načelnika štaba: Ivan Bo- 
kal, načelnik uprave za notranje za- 
deve občinske skupščine Ljubljana- 
Center; 

5. za namestnika; Miran Kalčič, 
tajnik mestnega sveta Ljubljana; 

6. za člana; polkovnik milice 
Dušan Rozman, načelnik milice v 
upravi za notranje zadeve občinske 
skupščine Ljubijana-Center; 

7. za namestnika; podpolkovnik 
milice Andrej Sturm, pomočnik na- 
čelnika milice in inšpektorata za no- 
tranje zadeve; 

8. za člana: Dane Dovjak, direk- 
tor podjetja za PTT promet v Ljub- 
ljani, kot vodja službe za obveščanje 
In zveze; 

9. za namestnika; Franc Bratož, 
namestnik direktorja podjetja za 
PTT promet v Ljubljani; 

10. za člana; Rudi Lampret, usluž- 
benec okrajne skupščine Ljubljana 
v likvidaciji, kot vodja službe za 
evakuacijo in nastanitev; 

11. za namestnika: Milan Bras, 
strokovni sodelavec civilne obram- 
be pri mestnem svetu Ljubljana; 

12. za člana: dr. Dušan Mis, di- 
rektor Zavoda za zdravstveno var- 
stvo Ljubljana, kot vodja zdravstve- 
ne službe; 

13. za namestnika: dr. Sonja Me- 
jak, referent za organizacijo zdrav- 
stvene službe pri ZZV; 

14. za člana: ing. Bogdan Kos, 
uslužbenec RS za urbanizem — in- 
špektorat za industrijo, kot vodja 
gradbeno komunalnih služb; 

15. za namestnika: Ivan Kranjc, 
urbanistični inšpektor pri mestnem 
svetu Ljubljana; 

16. za člana; Milan Trpine, usluž- 
benec okrajne skupščine Ljubljana 
v likvidaciji, kot vodja službe pre- 
skrbe; 

17. za namestnika; Milan Hoče- 
Tar, strokovni sodelavec za gostin- 

stvo pri gospodarski zbornici SRS 
Ljubljana; 

Iti, za člana: ing. Aleksander 
Griinfeld, tehnični direktor podjetja 
Ljubljana-transport, kot vodja služ- 
be transporta; 

19. za namestnika; Stane Vrečar, 
direktor tovornega prometa pri 
podjetju Ljubljana-transport; 

20. za člana: Stane Muzlovič, sve- 
tovalec za civilno obrambo pri mest- 
nem svetu Ljubljana; 

21. za namestnika: Vili Strašek, 
svetovalec za družbene službe pri 
mestnem svetu Ljubljana; 

22. za člana: predstavnik JLA, ki 
ga določi poveljstvo vojaškega ob- 
močja Ljubljana. 

Številka; 010-042/65 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

50 
Na osnovi 24. člena statuta mesta 

Ljubljane ter členov 4, 5 in 6 odloka 
o nagradah mesta Ljubljane za po- 
sebne dosežke na področju kulture 
(Glasnik št. 25-13/65) je Mestni svet 
Ljubljana na svoji 2. seji, dne 
28. aprila 1965 sprejel 

SKLEP 
da se na predlog strokovne žirije, ki 
jo je imenoval Mestni svet Ljubljana 
na svoji seji dne 14. t. m. in na 
predlog odbora za kulturo Mestnega 
sveta Ljubljana podelijo nagrade 
mesta Ljubljane za posebne dosežke 
na področju kulture naslednjim kan- 
didatom: 

1. Mateju Boru — za poezijo, 
2. Dragotinu Cvetku — za mu- 

zikologijo, 
3. Cirilu Cvetku — za dirigent- 

stvo, 
4. Radovanu Gobcu — za zbo- 

rovstvo, 
5. Božidarju Jakcu — za grafiko, 
6. Pavlu Kalanu — za glasbeno 

pedagogiko, 
7. Miletu Klopčiču — za preva- 

jalstvo, 
8. ing. Borisu Kobetu — za spo- 

meniško varstvo, 
9. Gojmiru Antonu Kosu — za 

slikarstvo, 
10. Cirilu Kosmaču — za scena- 

rijsko delo v slov. filmu, 
11. Jušu Kozaku — za leposlovje, 
12. ing. Niku Kralju — za indu- 

strijsko oblikovanje, 
13. ing. arh. Emilu Medveščku — 

za arhitekturo, 
14. ing. arh. Edu Mihevcu — za 

arhitekturo, 
15. Miri Mihelič — za leposlovje, 
16. Mariji Nikolajevni Nablocki — 

za igralstvo, 
17. Duši Počkajevi — za igralstvo, 
18. Lojzetu Potokarju — za igral- 

stvo v filmu, 
19. Dušanu Povhu — za režijo 

kratkih filmov, 
20. ing. arh. Edu Ravnikarju — 

za arhitekturo in urbanizem 
21. Tatjani Remškarjevi — za 

balet, 
22. Frančišku Smerduju — za ki- 

parstvo, 
23. Stanetu Severju — za igral- 

stvo, 
24. Bogdani Stritarjevi — za petje, 
25. ing. arh. Marku Slajmerju — 

za urbanizem, 
26. Francetu Stiglicu — za film- 

sko režijo, 
27. Jožetu Tiranu — za režijo. 
Denarna nagrada znaša 300.000 di- 

narjev za vsakega nagrajenca. 

Poleg denorne nagrade prejme 
v s .k nagrajenec umelniiko plastiko, 
delo akademskega kiparja Zdenka 
Kalina. 

Nagrade se podelijo na slovesen 
način dne 7. maja 1905. 

Številka: 010-043/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

51 
Na podlagi 3., 8. in 150. člena te- 

meljnega zakona o prekrških (Ur. 1. 
FLRJ 2/59 in SFRJ 14/65), 166, člena 
temeljnega zakona o varnosti pro- 
meta na javnih cestah (Ur. 1. SFRJ 
št. 14/65), točke c) 3. člena zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. 1. SRS 11/64), in 27. ter 47. člena 
statuta mesta Ljubljana (Glasnik 
št. 38/64), je Mestni svet na svoji 
2. seji dne 28. aprila 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ureditvi 

cestnega prometa v Ljubljani 

1. člen 
V odloku o ureditvi cestnega pro- 

meta v Ljubljani (Glasnik št. 2/65, 
4/65 in 7/65), se v 47. členu prvi od- 
stavek dopolni in se glasi: 

»Z denarno kaznijo od 10.000 din 
do 30.000 din se kaznuje za pre- 
krške;« 

V drugem odstavku se nadomesti 
vsota 20.000 dinarjev z vsoto 50.000 
dinarjev. 

2. člen 
48. člen se spremeni in se glasi; 
Z denarno kaznijo 500 din se ka- 

znuje takoj na mestu za prekršek: 
1. Kdor vozi z vprežnim vozilom 

ali triciklom na nožni pogon, ali 
kdor pelje ročni voziček po javni 
cesti iz a) in b) točke 28. člena tega 
odloka; 

2. Pešec, ki ne gre čez vozišče na 
prehodu, ki je za to določen — ka- 
dar je to dolžan. 

3. člen 
Odlok stopi v veljavo 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka; 010-029/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina I. r. 

52 
Na podlagi 3. in 8. člena zakona 

o mestih, ki so razdeljena na ob- 
čine (Ur. 1. SRS št. 11/64), 3., 8. in 
150. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Ur. 1. FLRJ št. 2/59 in SFRJ 
št. 13/65) ter 27. in 47. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64), 
je Mestni svet Ljubljana na svoji 
2. seji, dne 28. aprila 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o vzdrževanju 

javne snage v Ljubljani 

1. člen 
V odloku o vzdrževanju javne 

snage v Ljubljani, objavljenem v 
Glasniku št. 11/65, se 27. člen spre- 
meni tako, da se v 1. odstavku vsota 
500 din nadomesti z vsoto 1000 din. 

2. člen 
Člen 28. se v 1. odstavku spre- 

meni tako, da se vsota 5000 din na- 
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domesti z vsoto 30.000 din in vsota 
10.000 din z vsoto 50.000 din. 

V 2. odstavku pa se vsota 5000 din 
nadomesti z vsoto 10.000 din. 

3. člen 
Člen 29. se v 1. odstavku spre- 

meni tako, da se vsota 5000 din na- 
domesti z vsoto 30.000 din in vsota 
10.000 din z vsoto 50.000 din. 

V 2. odstavku pa se vsota 5000 din 
nadomesti z vsoto 10.000 din. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo 8. dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-027/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

53 
Wa podlagi 3. in 8. člena temelj- 

nega zakona o prekrških (Ur. 1. 
FLRJ št. 2/59 in SFRJ št. 13/65), 
c) točke 1. odstavka 3. člena in 2. od- 
stavka 8. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS 
št. 11/64) in 27. ter 47. člena statuta 
mesta Ljubljana (Glasnik št. 38/64), 
je Mestni svet na svoji 2. seji, dne 
28. aprila 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ureditvi 

zimske službe v Ljubljani 

1. člen 
V odloku o ureditvi zimske služ- 

be v Ljubljani (Glasnik št. 60/64 in 
2/65) se prvi odstavek 29. člena spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Z denarno kaznijo od 30.000 din 
do 50.000 din se kaznuje pravna ose- 
ba, ki;« 

Drugi odstavek, ki se glasi: 
»Poleg pravne osebe se kaznuje 

za prekršek tudi odgovorna oseba 
z denarno kaznijo od 5000 do 10.000 
dinarjev.« 

2. člen 
V prvem odstavku 30. člena se 

vsota 10.000 din nadomesti z vsoto 
20.000 din. 

3. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka; 010-030/65. 
Datum; 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. r. 

54 
Na podlagi 3. in 8. člena temelj- 

nega zakona o prekrških (Ur. 1. FLRJ 
št. 2/59 in SFRJ št. 13/65), 99. člena 
zakona o zdravstvenem varstvu in o 
zdravstveni službi v SR Sloveniji 
(Ur. 1. SRS št. 14/65) ter 27. in 47. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38/64), je Mestni svet na svoji seji, 
dne 28. aprila 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o obveznem 
odlaganju in odvažanju smeti ter 

odpadkov na območju mesta 
Ljubljane 

1. člen 
V odloku o obveznem odlaganju 

in odvažanju smeti ter odpadkov 
na območju mesta Ljubljane (Glas- 
nik št. 86/63) se člen 20. spremeni 
tako, da se glasi; 
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Hišni sveti, lastniki in upravite- 
lji stanovdnjskih in poslovnih stavb 
se kaznujejo za kršitve določil čle- 
nov 6., 7., 8. in 12 z denarno kaznijo 
do 10.000 dinarjev. 

2. člen 
Novi člen 21. se glasi: 
Komunalno podjetje Snaga se za 

kršitve določil členov 9. (3. odsta- 
vek), 10., 11., 13., 15. in 16. (3. od- 
stavek) kaznuje z denarno kaznijo 
do 50.000 dinarjev. 

Poleg pravne osebe se kaznuje 
tudi odgovorna oseba z denarno ka- 
znijo do 10.000 dinarjev. 

3. člen 
Novi člen 22. se glasi; 
Gostinski obrati in obrati druž- 

bene prehrane se za kršitve določil 

1. odstavka člena 9. kaznujejo z đe- 
) kaznijo do 50.000 dinarjev. 

i'oleg pravne osebe se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba z de- 
narno kaznijo do 10.000 dinarjev. 

4. člen 
Dosedanji 21. člen postane 23. člen. 

5. člen 
Dosedanji 22. člen postane 24. člen. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi 

dan po objavi v Glasniku. 

Številka: 010-028/65. 
Datum: 28. aprila 1965. 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljubljana: 

ing. Marjan Tcpina 1. r. 

Finančni načrt sklada rizika mesta Ljubljane za leto 1965 

Л. Dohodki: 

1. Sredstva iz finančnega načrta mesta Ljubljane 
2. Sredstva iz izravnalnega sklada Okraja Ljubljana 

za intervencijo v proizvodnji in preskrbi z vrtni- 
nami (Glasnik št. 15/65) 

3. Glavnica od kreditov iz izravnalnega sklada 
4. Obresti od kreditov iz izravnalnega sklada 
5. Sredstva trgovskih organizacij iz leta 1963 in 1964 

— 2 % od določene realizacije 
6. Sredstva trgovskih organizacij za leto 1965 — 2 % 

od določene realizacije 

din 
30,000.000 

5,996.864 
10,681.118 

830.980 

58,995.087 

69,000.000 

Skupaj dohodki . . . 175,512.049 

B. Izdatki: 
1. Za kritje rizika v trgovini na podlagi Temeljnega 

zakona o skladih rizika (Ur. 1. FLRJ št. 13/63) 59,000.000 
2. Posojilo komunalnemu podjetju »Sadje-zelenjava«- 

»Trgohlad« za povečanje hladilnice (10 let, 1 %) 14,000.000 
3. Nerazporejena sredstva sklada 102,512.049 

Skupaj izdatki 175,512.049 

finančni načrt mestnega sklada za komunalno izgradnjo 
za leto 1965 

A. Dohodki: 

1. Po finančnem načrtu mesta Ljubljane 
za leto 1965 

2. Lastna sredstva mestnega sklada: 
— ostanek neporabljenih sredstev iz 

leta 1964 
— obresti oročenih depozitov 
— dohodek od poslovnih najemnin 
— dotok sredstev iz likvidacije računa 

F-l 
— amortizacija skladovih stanovanj 
— anuitete iz posojil sredstev Sklada 

za preprečevanje alkoholizma 
— anuitete od prodaje osnovnih sred- 

stev 
— anuitete od invest. mest. pomena 
— anuitete Cestnega sklada občine Vič 
— anuitete »Kanalizacije«, Ljubljana 
— vračilo Občine Ljubljana-Center 

3. Združena sredstva: 
obresti od poslovnega sklada ter pri- 

vek iz dohodka komunalnih organi- 
zacij iz leta 1964 

Ostali dohodki; 
— soudeležba Republiškega sklada za 

negospodarske investicije pri grad- 
nji športne hale 

— Komunalna banka — investicijsko 
posojilo za gradnjo športne hale 

din din 

452,481.000 

111,453.881 
8,760.000 

109,484.400 

50,000.600 
500.000 

37,639.928 

32,433.500 
91,882.200 

2,111.640 
9,069.000 

10,660.156 463,994.705 

403,001.295 

1.319,477.000 

700,000.000 

400,000.000 1.100,000.000 
Skupaj dohodki . : . 2.419,477.00M 

Obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih organizacij za leto 1965, ki 
se lahko uporabljajo v letu 1966 533,603.000 

B. Izdatki: 

1. Po finančnem načrtu mesta Ljubljane 
za leto 1965: 

— gradnja objektov v Športnem parku 
ing. Stanka Bloudka 

— rekonstrukcija kompleksa »Rotovž- 
Grad« 

2. Lastna sredstva mestnega sklada: 
— oročeni depozit pri KB za dogradi- 

tev poslovne stavbe PTT v Ljubljani 
— nakup poslovnih prostorov v Ker- 

snikovi ulici v Ljubljani (Zavod za 
stanovanjsko gospodarstvo in po- 
slovne prostore obč. Ljublj.-Center) 

— stroški polaganja kabla Resljeva— 
Karlovška za koordinacijo semafor- 
jev (po programu iz 1. 1964) 

— ureditev cestnih križišč s semaforji 
po programu za 1. 1965: 
prehod za pešce na Tržaški cesti 
nova centrala za 50 priključkov 

— financiranje investicij občine Ljub- 
Ijana-Vič za gradnjo cest 

— rekonstrukcija kompleksa »Rotovž- 
Grad« — nakup nadomestnega sta- 
novanja 

— očiščevalna, rušitvena ter ostala 
pripravljalna dela na Ljub. gradu: 
po programu iz leta 1965 
po programu za leto 1965 

— režijski stroški poslovanja Mest. 
sklada 
stroški dograditve stanovanjskih 
objektov 
— obveznosti iz likvidacije raču- 

na F-l 
— investicije mestnih zavodov: 

Ljubljanski festival 
Pionirski dom 
Zavod ing. Stanka Bloudka 

— manipulativni stroški bančnega po- 
slovanja 

— prbmetrti davek od najetega invest. 
pttsbjila bri KB na фп 400,000.000 

— anuitete investicijskega posojila KB 
za podjetje »Žito«, Ljubljana 

— anuitete invest. posojila KB za do- 
graditev »Konzorcija« — obveznost 
iz likvidacije računa F-l: 
od posojila 220,000.000 din 
od posojila 50,000.000 din 

— 2 %-ni prispevek za obnovo Skopja 
— ostanek za financiranje investicij 

komunalnih organizacij 

din Jin 

400,000.000 

52,481.000 452,481.000 

47,000.000 

5,723.000 

3,000.000 

2,700.000 
20,200.000 

10,000.000 

4,801.015 

6,700,000 
30,000.000 

500.000 

20,000.000 

6,000.000 
15,600.000 
12,750.000 

5,000.000 

1,000.000 

88,000.000 

/гјЧЦ ,1H>( 

17,049.200 
3,875.000 

43,000.000 

121,096.490 463,994.705 

i. Združena sredstva: 
— financiranje investicij komunalnih organizacij 403,001.294 

I. Ostali izdatki: 
— gradnja objektov v Športnem parku ing. Stanka 

1.319,477.000 

' Bloudka v Ljubljani 
.oiulJlaJii' 

Skupaj izdatki , 

1.100,000.000 

2.419,477.000 

PROGRAM FINANCIRANJA INVESTICIJ KOMUNALNIH 
ORGANIZACIJ 

Dohodek iz lastnih sredstev Mestnega sklada 
Dohodek iz združenih sredstev 

Skupna sredstva za financiranje investicij 
komunalnih organizacij 

Program financiranja: 
— »Kanalizacija«, Ljubljana: 

A-l, Bežigrad 
A-2, Šiška 
A-7, Vič 
A-0, Moste 
Sostro — Čistilna naprava 

121,096.490 
403,001.295 

524,097.785 

80,000.000 
40,000.000 

102,000.000 
16,000.000 
12,000.000 250,000.000 

— »Rast«, Ljubljana 
— »Snaga«, Ljubljana 
— »Ljubljanske mlekarne« 
— Občina Center — za gradnjo kolektorja 
— Študije in analize 

Skupno financiranje po program* 

70,000.000 
70,000.000 
20,000.000 

110,000.000 
4,097.785 

524,097.785 



1« 
GLASNIK 

OBČINA 

CERKNICA 

199 
Na podlagi 5., 6., 47. in 54. člena 

temeljnega zakona o varstu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi 
(Ur. 1. FLRJ št. 26/54) in na podlagi 
109. člena statuta občine Cerknica 
je svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
skupščine občine Cerknica na svoji 
seji dne 18. januarja 1965 sprejel 

ODREDBO 

0 obveznem izkoreninjenju tuberku- 
loze govedi na območju občine 

Cerknica 

1. 
Zaradi izkorenenjenja tuberkulo- 

ze govedi in zaradi varstva ljudske- 
ga zdravja se mora na območju 
občine Cerknica preiskati za tuber- 
kulozo vsa goveja živina, stara nad 
1 mesec. Preiskava s pomočjo tuber- 
kulinizacije mora biti izvršena do 
31. decembra 1965. 

2. 
Izkoreninjenje goveje tuberkuloze 

organizira in vodi veterinarski in- 
špektor skupščine občine Cerknica. 
Za tehnično izvršbo pa se lahko po- 
oblasti veterinarja veterinarske po- 
staje in druge veterinarje. 

3. 
Živali, ki bodo spoznane za oku- 

žene s tuberkulozo, morajo lastniki 
oddati v zakol najkasneje v 30 dneh 
po ugotovitvi okužbe. Ostale ukrepe 
določi pristojni organ skupščine ob- 
čine Cerknica s svojo odločbo. 

4. 
Tuberkulinizacija in ogled živine 

se opravita po hlevih na stroSke 
skupščine občine Cerknica iz sklada 
za plačevanje odškodnin za tuber- 
kulozne živali. 

5. 
Sklad je pravna oseba in ima svoj 

statut. Statut sprejme upravni od- 
bor, potrdi pa ga svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo občine. Sredstva skla- 
da se koristijo namensko po sta- 
tutu sklada. 

6. 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki 

ali imetniki nabavijo na novo za 
rejo izven območja občine Cerk- 
nica, mora imeti potrdilo pristojnega 
občinskega veterinarskega inšpek- 
torja, da ni reagirala na tuberkulin 
in da izvira iz hleva, ki ni okužen 
s tuberkulozo. 

7. 
Kršitev določb te odredbe se ka- 

znuje po določilih členov 71. in 72. 
temeljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi. 

8. 
S tem preneha veljati odredba o 

obveznem izkoreninjenju tuberkulo- 
ze govedi na območju občine Cerk- 
nica z dne 16. septembra 1964, šte- 
vilka 1/1-010-08/64 (Glasnik št. 57 

z dne 20. oktobra 1964). 

Ta odredba zaffne veljati osmi . 
đan po objavi v Glasniku. 

Številka: S/0-010-08/62. 
Datum: 18. januarja 1965. 

Predsednik 
sveta za kmetijstvo 

in gozdarstvo: 
Jože Telič 1. r. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

200 
Na podlagi 122. člena statuta ob- 

čine Ljubljana Bežigrad je Skupšči- 
na občine Ljubljana Bežigrad na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 19. marca 1965 spre- 
jela v soglasju s skupščinami občin 
Ljubljana Šiška, Ljubljana-Moste- 
Polje, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ko- 
čevje, Ribnica, Grosuplje, Litija, 
Kamnik, Domžale, Vrhnika, Cerknica 
in Logatec 

ODLOK 
o ustanovitvi Občinskega javnega 

pravobranilstva Ljubljana 

1. člen 
Ustanovi se občinsko javno pra- 

vobranilstvo v Ljubljani za občino 
Ljubljana-Siška, Ljubljana-Moste- 
Polje, Ljubi j ana-Beži grad, Ljubljana- 
Vič-Rudnik, Kočevje, Ribnica, Gro- 
suplje, Litija, Kamnik, Domžale, 
Vrhnika, Cerknica in Logatec (v na- 
daljnjem besedilu: pravobranilstvo). 

Sedež pravobranilstva je v Ljub- 
ljani. 

2. člen 
Pravobranilstvo posluje po za- 

konu o javnem pravobranilstvu in 
drugih predpisih. 

3. člen 
Občine ustanoviteljice prispevajo 

sorazmerno k stroškom za redno de- 
lo pravobranilstva. 

Pravobranilstvo ima svoj finančni 
načrt. 

Občinski javni pravobranilec je 
odredbodajalec za izvrševanje fi- 
nančnega načrta. 

4. člen 
Občinskega javnega pravobranil- 

ca in njegove namestnike imenuje 
in razrešuje skupščina občine Ljub- 
Ijana-Bežigrad v sporazumu z osta- 
limi občinami, za katere je pravo- 
branilstvo ustanovljeno. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 
1. aprila 1965. 

Številka: 021-15/64-1. 
Datum: 19. marca 1965. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi j ana-Beži grad: 
Jože Pogačnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

201 
Na podlagi 5. čl. temeljnega za- 

kona o upravnih taksah (Ur. list 

SFRJ št. 14/65) v zvezi s členom za- 
kona o financiranju družbenopolitič- 
nih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. 
SRS št. 36/64) in na podlagi 110. čl. 
statuta občine Ljubljana-Center je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na seji občinskega žbora in na seji 
zbora delovnih skupnosti dne 26. apri- 
la 1965 sprejela 

ODLOK 
o upravnih taksah 

1. člen 
Občina Ljubljana Center uvaja 

obveznost plačevanja upravnih taks 
za spise in dejanja v upravnih stva- 
reh pri občinskih organih za druge 
predmete in dejanja, ki so določeni 
v taksni tarifi. 

2. člen 
Občinski organi uporabljajo taks- 

no tarifo, ki je predpisana s temelj- 
nim zakonom o upravnih taksah 
(Ur. 1. SFRJ št. 14/65). 

3. člen 
Dovoljenje za prodajo taksnih 

vrednotnic izda delovnim in drugim 
organizacijam in organom (v nadalj- 
njem besedilu: pooblaščeni proda- 
jalci) svet za družbeni plan in fi- 
nance. 

Za prodajo taksnih vrednotnic 
pooblaščenim prodajalcem pripada 
provizija v višini 5 % od vrednosti 
prodanih taksnih vrednotnic. 

Pooblaščeni prodajalci morajo 
vedno imeti v prodaji potrebne koli- 
čine taksnih vrednotnic; taksne 
vrednotnice morajo biti občanom na 
razpolago v teku vsega delovnega 
časa delovne organizacije oz. njene 
poslovne enote. Pooblaščeni proda- 
jalci morajo taksne vrednotnice 
skrbno shranjevati in varovati. 

4. člen 
Za finance pristojni upravni organ 

nadzoruje izvajanje tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 

Številka: 423-05/65-31/SJ 
Datum: 26. aprila 1965. 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center: 

ing. Drago Lipič 1. r. 

202 
Pri primerjanju z izvirnikom se 

je ugotovilo, da je v besedilu odloka 
o stopnjah prispevkov in davkov, 
objavljenem v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, št. 7-38 
z dne 1. marca 1965 zašla spodaj na- 
vedena napaka, zato dajemo nasled- 
nji 

POPRAVEK 
odloka o stopnjah prispevkov 

in davkov 

V 11. točki 13. člena je treba v 
3. vrsti črtati besede: »(umskih in 
fizičnih)«. 

Stev.: 422-б/в5-31/КВ 
Datum: 30. aprila 1905. 

Iz skupščinske pisarne Skupščine 
občine Ljubljana Center. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

203 
Na podlagi določila 5. člena 4. od- 

stavka temeljnega zakona o upravnih 
taksah (Ur. 1. SFRJ št 14/65 z dne 
3. marca 1965) in 232. člena statuta 
občine Ljubljana-Siška Je Skupščina 
občine Ljubljana Šiška na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 27. aprila 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o občinskih upravnih taksah 

1. člen 
Za delo organov v občini Ljub- 

ljana-Siška se pobirajo občinske 
upravne takse. 

2. člen 
Za občinske upravne takse ve- 

ljajo določila temeljnega zakona o 
upravnih taksah in tarifa, ki je pred- 
pisana za zvezne državne organe. 

3. člen 
Ta odlok velja naslednji dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 1/1-423-5/65 
Datum: 27. aprila 1965. 

Predsednik 
občine Ljubljana-Siška: 

Miran Goslar 1. r. 

VSEBINA 
35 Sklep o Izvolitvi predsednika mest- 

nega sveta 
se Sklep o Izvolitvi podpredsednika mestnega sveta 
37 Sklep o Izvolitvi podpredsjdnika , 

mestnega sveta 
38 Sklep o imenovanju mandatno imuni" 

tetne komisije 
39 Sklep o imenovanju komir4Je za vo* 

litve In imenovanja 
tO Sklep o imenovanju komlsiie za pred' 

loge in pritožbe 
41 Sklep o Imenoviinju odbora га urba' 

nJzem 
42 Sklep o imenovanju odbora za ko* 

mu na Ino gospodarstvo In meeinl pre 
met 

43 Sklep o imenovanju odbora za sta- 
novanjsko politiko 

44 Sklep o Imenovanju odbora za turi"' 
zem In prireditve 

45 sklep o Imenovanju odbora za kul- j 
turo 

46 Sklep o Imenovanju odbora ra telesno 
In tehnična vzgojo 

47 Sklep o Imenovanju odbora za teli- 
nltna vprašanja 

48 Sklep o Imenovanju odbora za pre* gkrbo 
49 Sklep o Imenovanju Štaba civilne za- 

ščite za območje mesta Ljubljane 
50 Sklep o podelitvi nagrad mesta Lj"®' 

Ijano z« posebne dosežke na področj" 
kulture posameznim kandidatom 

51 Odlok o spremembi odloka o ureditvi 
cestnega prometa v Ljubljani 

52 Ođlofc o spremembi odloka o vzdrže- 
vanju Javne snage v LJublJa.il 

53 Odlok o spremembi odloka o uredit^' 
zimske službe v LJubljani 

54 Odlok o spremembi odloka o obvez- 
nem odlaganju In odvajanju smeti ,tP' 
odpadkov na obmj'iju mesta Liu" 
Ijane 

— Finančni načrt sklada rizika mc3'a 

LJubljane za 1.196.") 
— Finančni načrt mestnega r.kUdJ za 

komunalno Izgradnjo za 1.1963 
19» Odredba o obveznem Izkoreninjenj^ 

tuberkuloze govedi občine cerkn'0 

200 Odlok o ustanovitvi občinskega 
nega pravobranilstva občine Ljubljana 
Beilgrad 

201 Odlok o upravnih taksah obči0 

Ljubljana-Center 
i02 Popravek odloka o stopnjah prlsP*5^ 

kov In davkov , občino Ljubljan" 
Center . 

203 Odlok o občinskih upravnih taksa 
občine LJublJana-SlSka 


