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

LJANA 

LETO XIL, ŠTEV. 32 

MESTNI SVET 

74. 

Na padlagi 3. člena zakona o me- 
stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64), pravilnika o oz- 
načevanju imen naselij, ulic in tr- 
gov ter o označevanju hiš (Ur. list 
LRS, it. 35/59), 3. in 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Ur. list 
SFRJ, št. 26/65) in 27. ter 47. člena 
statuta mesta Ljubljarite (Glasnik št. 
38/64) je Mestni svet Ljubljana na 5. 
^edni seji, dne 30. junija 19G5 spre- 
jel 

ODLOK" 
0 postopku In načinu označevanja 

hnon ulic, cest, trpov in naselij ter 
zgradb na območju Ljubljane 

I. SPLOŠNE določbe 

1. člen 
Zgradbe na območju Ljubljane se 

označujejo z imeni ulic, cest, trgov 
in naselij ter s hišnimi številkami. 

2. člen 
Zgradbe na mestnem območju 

Ljubljane, ki obsega celotno območ- 
je občine Ljubljana-Center in dele 
Občin Ljubljana-Bežigrad, Ljublja- 
na-Siška, Ljubljana-Moste-Polje in 
^jubljana-Vič-Rudnik, ki so strnje- 
na zazidana gradbena površina z iz- 
delanim sistemom prometnih komu- 
nikacij, se označujejo z ulicami, ce- 

ali trgi. 
Izven tega območja pa se zgrad- 

0° označujejo z imeni naselij. 

3. člen 
Ce naselje postane strnjena zazl- 

^na gradbena površina in ima po- 
boje, da se uvede sistem ulic, cest 
In trgov, se za tako naselje določijo 
jniena ulic, cest in trgov po tem od- 
loku. 

4. člen 
Imesia novih ulic, cest, trgov in 

^aselij ter vso spremembe že obsto- 
nazivov določi mestni svet s 

I>osebnim odlokom na predlog pri- 
"bojnega organa skupščine občine in 
Ustrezne dokumentacije. 

5. člen 
Dokumentacija mora vsebovati: 
— predlog in utemeljitev imena 

^ce, ceste, trga ali naselja; 
— predlog, oziroma soglasje kra- 

levne skupnosti; 

— obrazložitev adstema ulic, cest 
^ trgov prizadetega kraja ali sose- 
e na podlagi zazidalnega načrta. 

6. člen 
so ulice, ceste ali trgi na ob- 

nočju dveh ali več občin, mora do- 

kumentacija vsebovati predloge 
obeh ali vseh pristojnih upravnih 
organov skupščin občin. 

7. člen 

Na območju Ljubljane ne sme 
biti več ulic, ceist, trgov ali naselij 
z istim imenom. 

8. člen 
Vsaka zgradba meta imeti svojo 

hišno številko. Hišne številke za po- 
samezne zgradbe in zgradbe, ki se 
ne označujejo, določi v skladu z do- 
ločili tega odloka pristojni upravni 
organ skupščine občine. 

včju Ljt 
člen 

Na območju Ljubljane, ki je do- 
ločeno v prvem odstavku 2. člena 
odloka, mora pristojni upravni or- 
gan skupščine občine zagotoviti, da 
je na vsakem vhodu ulice, ceste ali 
trga in sicer na desni strani postav- 
ljena napisna tabla z imenom ulice, 
ceste, oziroma trga v velikosti 
60-Х 30 om. Tabla mora biti pritrje- 
na na prvi zgradbi, če prva zgradba 
ne stoji na desni strani ob cesti, pa 
na ograji, oziroma na postnem 
stebričku. 

V tem obmpčju morajo biti na- 
pisne table z iAenora ulice, ceste ali 
trga tudi v vsakem križišču. 

Pristojni upravni organ skupšči- 
ne občine mora zagotoviti, da so na 
glavnih vhodih vsakega naselja po- 
stavljene na desni strani ceste u- 
strezne table z imenom naselja v 
velikosti 65 X 40 cm. Tabla mora bi- 
ti pritrjena na prvi zgradbi, če prva1 

zgradba ne stoji na desni strani ob 
cesti, pa na posebnem stebričku. 

Stroški za napisne table gredo v 
breme skupščine občine. 

II. SEZNAM ULIC, CEST, TRGOV 
IN NASELIJ TER OZNAČEVANJE 

HlS S ŠTEVILKAMI 

10. člen 
Upravni organ skupSčlne občine 

mora voditi seznam ulic, cest, trgov 
in naselij ter na^rt z vrisanimi 
zgradbami in hišnimi številkami. 
Načrt mora biti izdelan v merilu 
1:2500. 

Seznam in načrt je treba sproti 
dopolnjevati. 

v 11. člen 
Seznam obstoječega stanja imen 

ulic, cest, trgov in naselij z dnem 
30. VI. 1965, mora mestni svet Ljub- 
ljana objaviti v uradnem glasilu 
najkasneje v treh mesecih po uve- 
ljavitvi tega odloka. 

12. člen 
Vsaka zgradba mora imeti nad 

hišnimi vrati ali na desni strani 
hišnih vrat napisno tablico v veli- 
kosti 20 X 15 cm. Napisna tablica 
mora vsebovati hišno številko In ime 
ulice, ceste, trga ali naselja. 

Ce ima zgradba Več funkcional- 
no ločenih delov in ima vsak del 
svoj vhod, mora imeti vsak vhod 
svojo hišno številko. 

Hišne tablice morajo biti pritr- 
jene tako, da so vidne s ceste ali 
dohoda k zgraibi. 

Za provizorije na gradbiščih, ki 
se uporabljajo za paslovne aH sta- 
novanjske namene, mora pristojni 
upravni organ skupščine občine do- 
ločiti začasno hišno številko. 

13. člen 

Napisne table in tablice za hišne 
številke mora>o biti napravljene iz 
železne emajlirane pločevine. Pred- 
pisano besedilo mora bit1' izdelano 
reliefno z belimi črkami na zeleni 
podlagi. 

Na hišah, ki sc doslej imele hiš- 
ne številke vklesane v kamen, lahko 
te »ostanejo Se naprej. 

14. člen 

Hišne številke določa pristojni 
upravni organ skupščine občine v 
skladu 7. določili 9. in 10. člena pra- 
vilnika o označevanju imen naselij, 
ulic, trgov in označevanju hiš (Ur. 
Ust LRS, št. 35/59). 

15. člen 
Hišne številke in napisne table 

morajo lastniki, oziroma upravljale! 
zgradb ter pristojni upravni organi 
skpuščin občirr redno vzdrževati in 
čistiti, dotrajane pa zamenjati z no- 
vimi. 

16. člen 
V primeru spremembe imena uli- 

ce, ceste, trga ali naselja morajo pri- 
stojni upravni organi skupščine ob- 
čine ter lastniki, oziroma upravljal- 
ci zgradb zamenjati napisne table in 
hišne številke najkasneje v 2 mese- 
cih po uveljavitvi novega imena. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 di- 

narjev se kaznuje za prekršek fizič- 
na in pravna oseba, ki: 

1. ne namesti napisne table ali 
hišne številke (9. in 12. člen); 

2. poškoduje ali odstrani napisno 
tablo ali^iišno številko; 

3. napisne table redno ne vzdržu- 
je, oziroma dotrajanih ne nadomesti 
z novimi (15. člen);^ 

4. namesti table ali hišne številke 
v nasprotju z določili tega odloka 
(9., 12. in 13. člen); 

5. ne zamenja napisne table ali 
hišne številke po spremembi imena 
(16. člen). 

Upravno kazenski postopek vodi 
sodnik za prekrške pristojne skup- 
ščine občine na podlagi pismene pri- 
jave uslužbencev milice ali pristoj- 
ne inšpekcije. 

IV. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 

Pristojni upravni organ skupščine 
občine mora izvršiti določila 10. In 
11. člena tega odloka v roku dveh 
mesecev po uveljavitvi odloka. 

19. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-048/65 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tcpina 1. r. 
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Na podlagi 2. odstavka 59. člena 

uredbe o trgovanju ter o trgovskih 
podjetjih in trgovinah (Ur. L FLRJ, 
št. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 
6/62, 16/62, 4/63 in SFRJ št. 16/65) 
ter 27. člena statuta mosta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) je Mestni svet 
Ljubljana na 5. redni seji, dne 30. 
junija 1905 sprejel 

ODREDBO 
o določitvi minimalnega poeliivnoga 

časa v trgovinah na drobno na 
območju mesta Ljubljane 

1. člen 
Na območju mesta Ljubljane se 

v trgovini na drobno dr:loči poslovni 
čas: 

a) zimski od 1. oktobra do 30. 
aprila, 

b) letni od 1. maja do 30. sep- 
tembra. 

2. člen 

1. ZlAiski minimalni poslovni čas 
v trgovini na drobno se določi za: 

a) prodajalne živil in gospodinj- 
skih potrebščin: 

— od ponedeljka do petka: 
dopoldne od 08,00 do 12,00 ure, 
popoldne od 15,00 do 18,30 ure, 
ob sobotah od 08,00 do 13,00 ure. 

b) prodajalne kruha in mleka: 
— od ponedeljka do sobote: 
dopoldne od 06,00 do 11,00 ure, 
popoldne od 15,00 do 18,00 ure. 
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c) prodajalne sadja in zelenjave: 
— od ponedeljka do sobote: 
dopoJdne od 08,Oo do 11,30 ure, 
popoldne od 13,30 do 17,00 um 

d) prodajalne mesa: 
— od ponedeljka do sobote: 
dopoldne od 06,30 do 11,30 ure, 
popoldne od 16,00 do 18,00 ure. 

e) cvetličarne: 
— od ponedeljka do petka: 
dopoldne od 08,00 do 12,00 ure, 
popoldne od 16,00 do 20.00 ure. 
ob sobotah od 08,00 do 15,30 ure. 

f) ostale prodajalne trgovine na 
drobno: 

— od ponedeljka do petka: 
dopoldne od 08,00 do 12,00 ure, 
popoldne od 15,30 do 19,00 ure, 
ob sobotah od 08,00 do 13,00 ure. 

2. Letni minimalni poslovni čas v 
trgovini na drobno se določi za: 

a) prodajalne živil in gospodinj- 
skih potrebščin: 

— od ponedeljka do petka: 
dopoldne od 07,30 do 12,30 ure, 
popoldne od 17,00 do 19,30 ure, 
ob sobotah od 07,30 do 12,30 ure. 

b) prodajalne kruha in mleka: 
— od ponedeljka do sobote: 
dopoldne od 05,30 do 10,30 ure, 
popoldne od 17,00 do 19,00 ure. 

c) prodajalne saidja in zelenjave: 
— od ponedeljka do sobote: 
dopoldne od 07,30 do 12,30 ure, 
popoldne od 17,00 do 19,00 ure. 

d) prodajalne mesa: 
— od ponedeljka do sobote: 
dopoldne od 06,30 do 11,30 ure, 
popoldne cd 17,00 do 19,00 ure. 

e) cvetličarne: 
— od ponedeljka do petka: 
dopoldne od 07,30 do 12,30 ure( 
popoldne od 17,00 do 20,00 ure, 
ob sobotah od 07,00 do 13,00 ure. 

i) ostale prodajalne trgovine na 
drobno: 

— od ponedeljka do petka: 
dopoldne od 07,30 do 12,00 ure, 
popoldne od 16,30 do 19,30 ure, 
ob sobotah od 07,30 do 12,30 ure. 
3. Minimalni poslovni čas v trgo- 

vini na drobno se določi za zimsko 
in letno obdobje enako za prodajal- 
ne tobaka in tobačnih izdelkov in 
sicer: 

— od ponedeljka do sobote: 
dopoldne od 06,30 do 11,00 ure, 
popoldne od 16,00 dc 19,30 ure. 

3. član I 
Na delovni dan pred državnimi 

prazniki (1. januar, 1. maj, 9. maj, 
4. julij in 29. november) morajo po- 
slovati neprekinjeno brez opoldan- 
skega premora: 

a) prodajalne z živili do 18,00 ure, 
b) vse ostale prodajalne do 17,00 

ure. 
Da se zagotovi normalna preskr- 

ba občanov mesta Ljubljane, je me- 
stni svet v soglasju s trgovskimi de- 
lovnimi organizacijami dolžan obja- 
viti v dnevnem časopisju najmanj 3 
dni prod pričetkom teh praznikov 
poslovni čas prodajaln z živili v 
času praznikov. 

4. člen 
Za prodajalne z živili in gospo- 

dinjskimi potrebščinami, ki imajo 
nedeljsko in praznično dežurno služ- 
bo, se določi minimalni poslovni čas: 

a) zimski od 07,30 do 11,00 ure, 
b) letni od 07,30 do 12,00 ure. 

tlen G)čl' 
Nedeljsko in praznično dežurno 

službo trgovin določijo" пл prfv1W 
pristojnih poslovnih zdruzen', rTO- 
tov za blagovni promet skupščin ob- 
čin ter mestnega sveta trgovske de5- 
lovne organizacije same. 

6. člen 
Trgovske delovne organizacije 

lahko doloCijo tudi daljši poslovni 
čas od predpisanega v tej odredbi. V 
njem pa mora biti časovno zajet mi- 
nimalni poslovni čas, ki je določen 
za posamezno vrsto trgovine. 

7. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe 

prenehajo veljati vsi predpisi o mi- 
nimalnem poslovnem času v trgovi- 
ni na drobno na območju mesta 
Ljubljane, ki so z njo v nasprotau. 

8. člen 

Ta' odredba velja osmi dan po 
objavi v Glasniku. 

Stev.: 010-049/65 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tcpina 1. r. 
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Na podlagi 3. člena zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni list SRS, št. 11/64), zaikona 
o urbanističnih projektih (Urad. list 
LRS, št. 22/58) in 47. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
je Mestni svet Ljubljane na 5. redni 
seji, dne 30. junija 1965 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu predloga zazidave 

soseske M-l Vič 

1. člen 
Sprejme se predlog zazidave so- 

seske M-l Vič, ki zajema elaborate 
»•Hrast-« za montažno gradnjo v pre- 
delu med cesto v Mestni log. Malim 
grabnom in podaljškom Titove ceste 
ter elaborat »Boršt« za klasično 
gradnjo v predelu med podaljškom 
Titove ceste in Opekarske ceste, juž- 
no od urbanistično obdelanega ob- 
močja soseske S-l Trnovo. 

Sprejeti predlog zazidave naj slu- 
ži kot osnova za izdajanje Izjemnih 
dovoljenj, ker se nahaja izven grad- 
benega okoliša. 

2. člen 
Ko bo priprava načrta dokonča- 

na, bo mestni svet sprejel odlok o 
potrditvi načrta soseske M-l, na 
podlagi katerega bo skupščina obči- 
ne Ljubljana-Vič-Rudnik zazidalni 
načrt lahko samostojno izvajala. 

3. člen 
Ta sklop veJja od dneva objaYe 

v Glasniku. 
Stev.: 010-045/65 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Teplna I. r, 
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Na podlagi odloka skupščine SRS 

o Slovenskem narodnem gledališču v 
Ljubljani (Uradni list SRS, št. 14/65) 
in 50. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) je Mestni svet na 
5. redni seji, dne 30. junija 1965 
sprejel 

SKLEP 
V svet Slovenskega narodnega 

gledališča v Ljubljani se kot pred- 
stavniki družbene skupnosti imenu- 
jejo: 

1. Sergej VOSNJAK 
2. Breda CAJHEN 
3. Zvone DINTINJANA. 
Stev.: 010-046/65 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tcpina 1. r. 

78 
Na podlagi odloka skupščine SRS 

o Slovenski filharmoniji v Ljubljani 
(Uradni list SRS, št. 14/65) in 50. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38/64) je Mestni svet na 5. red- 
ni seji, dne 30. junija 1965 sprejel 

SKLEP 
V svet Slovenske filharmonije v 

Ljubljani se kot predstavniki druž- 
bene skupnosti imenujejo: 

1. Bojan STULAR I 
2. Jože HRIBERSEK i IVI 
3. Janko KRSIN. ; ] 
Stev.: 010-047/65 IT^l 

Datum: 30. VI. 1965 
Predsednik 

mestnega sveta Ljubljana 
inž. Marjan Tcpina L r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

obCina 

GROSI rPLJE 

..k i 
Na podlagi 8. in 13. člena zakona 

r> prispevkih in davkih občanov (Ur. 
SRS, št. 209-37/64), 69. in 92. člc- 
■T-.tuta občine Grosuplje (Glas- 
št 39/64), je Skupščina občine 

rosuplje na seji občinskega zbora 
•i zbora delovnih skupnosti, dne 30. 

junija 1965 sprejela 
ODLOK 

o spremembah odloka o prispevkih 
In davkih občanov občine Grosuplje 

1. člen 
8. člen odloka o prispevkih In 

davkih občannv občine GrosupJje 
(Glasnik št. 9/65) se spremeni tako, 
da Бе v IIL proizvodnem okolišu čr- 

ta k o. Valična vas in da se v IV. 
proizvodnem okolišu za k. o. Zagra- 
dec doda k. o. Valična vas. 

2. člen 
Ta odlok začne veljeti osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. VII. 1965. 

Stev.: 420-7/65-1/1 
Datum: 30. VI. 1065 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin 1. r. 
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Na podlagi 25., ,?2. in 92. člena 

statuta občine Grosuplje (Glasnik št. 
39/64) je Skupščina občihe Grosuplje 
na skupni seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne. 30. ju- 
nija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbeni 

pomoči 

1. člen 
Drugi odstavek 19. člena odloka o 

družbeni pomoči (Glasnik, št. 19/65) 
se spremeni tako, da se spremenjen 
glasi: 

»Za odločanje o pritožbah zoper 
odločbe, izdane po 18. in 19. členu 
ndioka, je pristojen republiški se- 
kretariat SR Slovenije za zdravstvo 
in socialno varstvo.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 554-1/65-1/1 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin 1. r. 
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Na podlagi 25., 32. In 92. člena 

statuta otene Grosuplje (Glasnik 
št. 39/64) je Skupščina občine Gro- 
suplje na skupini seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti# 
dne 30. junija 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o 

priznavalninah 

1. člen 
Prvi odstavek 12. čjena odloka o 

priznavalninah (Glasnik št. 18/65) se 
spremeni tako, da se spremenjen 
glasi: 

»Zoper odločbo po 11. členu je 
dovoljena pritožba v roku 15 dni po 
vročitvi na republiški sekretariat SR 
Slovenije za zdravstvo in socialno 
varstvo.« j 
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2. flen 
Ta odlok začne veljati oemJ dan 

Po objavi v Glasniku. 
Stev.: 191-3/85-1/1 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin I. r. 

mičnlne se plafa po naelednjih stop- 
njah: 
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Na podlagi m. točke odloka o 
Premijah za kravje mleko (Uradni 
list SRS, št. 9/65) in odloka o premiji 
Za kravje mleko v letu 1965 (Ur. list 
SFRJ, št. 23/65) ter v zvezi z 92. čle- 
nom statuta občine Grosuplje je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 30. junija 1965 spre- 
jela. 

ODLOK 
o premiji' za kravje mleko 

v letu 1965 

1. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

izvajajo in prodajajo sveže kravje 
nileko, se bo izplačevala iz občinske- 
ga proračuna premija za m loko, ki 
Ea prodajo neposredno potrošnikom 
Иа območju občine Grosuplje. 

2. člen 
Od 1. januarja do 31. maja se bo 

Premija izplačevala v višini 7,5 di- 
narjev, od 1. junija do 31. decembra 
Pa v višini 10 dinarjev za 1 liter 
kravjega mleka. 

3. člen 
Premija po tem odloku se bo ob- 

računavala in priznaiv^Ja ob pogojih 
in na način, določen z zveznimi in 
republiškimi predpisi ter tem odlo- 
kom. 

4. člen 
Ta odlok stopd v veljavo osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 
Stev.: 320-31/65-1/1 
Datum: 30. VI. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin 1. r. 

davčna stopnja 
v odstotku 

5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% v 
12% 
14% 
15 % 

OBČINA 

LJUBLJANA 
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308 

Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 
nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni Ust 
SPRJ, št. 12/65) in 119. in 122. člana 
statuta občine Ljubljana-Bežigrad, je 
Skupščina občine Ljubljana-Beži- 
grad na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 6. ju- 
liia 1965 sprejela 

ODLOK 
o uvedbi in stopnjah prometnega 

^avka od nepremičnin in pravic na 
ob«nočju občine Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Prometni davek ed odplačilnega 

Prenosa la'stninske pravice na nepre- 

davčna osnova 
nad do 

100.000 
100.000 300.000 
300.000 500.000 
500.000 700.000 
700.000 1,000.000 

1,000.000 1,300.000 
1,300.000 1,600.000 
1,600.000 2,000.000 
2,000.000 2,500.000 
2,500.000 

2. čle* 
Prometni davek od odplačilnega 

prenosa pravice patenta (licence), 
pravice užitka, pravice stvarne služ- 
nosti, pravice do rente, pravice mo- 
dela in znamke, se plača: 

1. od prenosa pravice patenta (li- 
cence) — po stopnji 2 %, 

2. od prenosa pravico užitka — 
po stopnji 5 %, 

3. od prenosa drugih pravic iz 
tega člena — po stopnji 3 %. 

3. člen 
Od odplačilnega prenosa pravice 

bivšega lastnika do uporabe nacio- 
naliziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plača prometni davek 
po 2. členu tega odloka. 

4. člen 
Glole davčnih obveznosti in nje- 

nega nastanka, odmere in plačeva- 
nja davka, pritožbe vračanja davka, 
poroštva in zastaranja ter vsega 
drugega, kar ni s tem odlokom pred- 
videno, se uporabljajo smiselno do- 
ločbe temeljnega zakona o davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ, št. 12/65) in določbe zakona o 
prometnem davku od nepremičnin in 
pravic. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku-«. 

6. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, preneha veljati tarifna šte- 
vilka 3 dela C tarife občinskega pro- 
metnega davka v občini Ljubljana- 
Bežigrad (-Glasnik«, št. 52-444/64). 

Stev.: 421-15/65-4 
Datum: 6. VII. 1965 

Predsednik skupžčine 
občine Ljubljana-Bežigrad 

Jože Pogačnik I. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
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Na podlagi 264. člena stfituta ob- 
čine Ljubljana-Siška je Skupščina 
občine Ljubljana-Siška na seji ob- 
činskega zbora in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 21. junija 1965 
sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o svetih 

občinske skupščine 

1. člep 
Prvemu členu odloka o svetih ob- 

činske skupščine (Glasnik, št. 55 z 

dne 9. IX. 1964) se doda nova 18. 
točka, ki se glasi: »Sveit za narodno 
obrambo«. 

2. člen 
Drugi člen se spremeni tako, da 

se glasi: 
Posamezen svet ima 11 članov, 

razen svet za narodno obrambo, ki 
ima 9 članov ter svet za šolstvo in 
svet za socialno varstvo, ki imata 
po 15 članov. 

3. člen 

Za 20. členom se doda nov člen 
20.a, ki se glasi: 

Svet za narodno obrambo: 
— skrbi za neposredno izvajanje 

zakonov in drugih predpisov s pod- 
ročja narodne obrambe ter odlokov 
in ukrepov pristojnih organov za 
narodno obrambo širših družbeno po- 
litičnih skupnosti na področju orga- 
nizacije in mobilizacije virov in sil- 
države aa obrambo ter sprejema 
ustrezne sklepe za njihovo izvajanje; 

— usmerja in vsestransko uskla- 
juje delo na področju obrambnih 
priprav vseh družbenih činiteljev v 
občini; » 

— po potrebi imenuje posebne 
strokovne organe oziroma komisije 
za proučevanje- določenih vprašanj 
ali pripravljanje ustreznih predlogov 
za delovanje posameznih dejavnosti, 
Služb ali organizacij v primeru voj- 
ne; 

— z ustreznimi ukrepi zagotavlja 
pravilno izvedbo nabora in izbiro 
kandidatov za šole rezervnih oficir- 
jev; 

— spremlja pouk predvojaške 
vzgoje v mladinskih odredih in šo- 
lah, z ustreznimi ukrepi zagotavlja 
njegovo uspešno izvajanje ter skrbi 
za borbeno pripravljenost odreda; 

— predlaga skupščini občine po- 
trebne preventivne in druge ukrepa 
za zaščito občanov in imetja pred 
posledicami naravnih nesreč ter 
zračnih in drugih oblik napadov v 
primeru vojne; odloča o gradnji za- 
klonišč na svojem območju ter o or- 
ganizaciji služb In enot civilne za- 
ščite; 

— v skladu s sklepi organov za 
narodno obrambo širših družbeno 
političnih skupnosti določa elemente 
in smeemice za izdelavo načrta umi- 
ka (disperzije) prebivalstva, nato pa 
načrt odobri; 

— določa objekte in javne napra- 
ve, ki so v primeru vojne nujno po- 
trebni za življenje civilnega prebi- 
valstva in skrbi, da se predvidijo po- 
trebni ukrepi za njihovo zaščito; 

— daje smernice za sestavo pro- 
grama dela upravnega organa za na- 
rodno obrambo, neposredno nadzio- 
ruje izvajanje njegovih nalog in 
ukrepov ter pripravi poročila o delu 
in stanju priprav na področju na- 
rodne obrambe za skupščino občine; 

— opravlja tudi druge zadeve z 
delovnega področja narodne obram- 
be, za katere ga pooblasti skupščina 
občine. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Stev.: 1/1-020-7/64. 
Datum: 21. junija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Mirko Damjan 1. r. 
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Na podlagi 74. in 232. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Siška in 70. 
člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zaklona o osnovni šoli (Ur. 
1. SRS, št. 7/65) in po 25. členu te- 
meljnega zakona o zavodih (Ur. L 
SFRJ, št 5/65) je Skupščina občine 
Ljubljana-Siška na soji obeh zborov 
z ločenim glasovanjem, dne 21. ju- 
nija 1965 sprejela naslednjo 

ODLOČBO: 

1. 
Ustanovi se osemletna osnovna 

šola Na jami v Ljubljani z veljav- 
nostjo pd 1. julija 1965 dalje. 

Sedež osnovne šole je Na jami in 
obsega šolski okoliš s naslednjimi 
mejami: leva stran Celovške ceste do 
ulice Mairtina Krpana vključno, na- 
to do Vodnikove ceste vključno do 
Šišenske ceste. Šišenska cesta pa sa- 
mo njena leva stran, ki sega do ce- 
ste Pod hribom vključno, in nato do 
športnega parka ing. Stanka Bloud- 
ka. 

2. 
Naloge osemletne osnovne šole 

so: vzgoja in izobraževanje šoloob- 
veznih otrok po načelih uvodoma na- 
vedenega zakona o osnovni šoli. 

I 
3. 

Sredstva za dejavnost osemletne 
šole so zagotovljena vsako leto v 
družbenem skladu za financiranje 
vzgoje in izobraževanje občine Ljub- 
ljana-Siška. 

4. 
Za začetek dela te šole se posta- 

vita začasno Šolski upnavitelj in nje- 
gov pomočnik, ki opravljata svoje 
posle sporazumno s svetom za vzgo- 
jo in izobraževanje skupščine obči- 
ne Ljubljana-Siška po zakonitih do- 
ločilih Uvodoma navedenega zakona 
o osnovni šoli in temeljnega zaloona 
o zavodih. 

5. 
Odločba se objavi v »Glasnikи-ч. 
Stev.: 1/1-022-8/65. 
Datum: 21. junija 1965. 

Podpredsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Mirko Damjan 1. r. 
j 

OBČINA 
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Na podlagi 1. ter 15. člena temelj- 
nega ггЈшпа o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ, št. 12/65) in 107. člena statu- 
ta občine Ljubljana-Vič-Rudnik je 
Skupščina občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 1. julija 1965 
sprejela 

ODLOK 
o prometnem davku od nepremičnin 

in pravic 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudnik se 

plačuje prometni davek od nepre- 
mičnin in pravic po davčnih stop- 
njah, ki so predpisane s tem odlo- 
kom. 

2. člen 
Prometni davek od odplačnega 

prenosa, lastninske pravice na nepre- 
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mičnini se plača po naslednjih davč- 
nih stopnjah: 

davčna stopnja 
v odstotku 

5 % 
6 % 
7 % 
8% 
9% 

10 % 
11 % 
12 % 
14% 
15 % 

davčna 
osnova do 

100.000 
100.000 300.000 
300.000 500.000 
500.000 700.000 
700.000 1,000.000 

1,000.000 ■ 1,300.000 
1,300.000 1,000.000 
1,600.000 2,-000.000 
2,000.000 2,500.000 
2,500.000 

3. člen 
Prometni davek od odplačnega 

prenosa pravice patenta (licence), 
pravice užitka, pravice stvarne služ- 
nosti, pravice do rente, pravice mo- 
dela in znamke, se plača; 

1. Od prenosa pravice patenta 
(licence) — po stopnji 2 %. 

2. Od pravice prenosa užitka — 
po stopnji 5 %. 

3. Od prenosa drugih pravic iz 
tega člena — po stopnji, 3 %. 

4. člen 
Od odplačnega prenosa pravice 

bivšega lastnika do uporabe naciona- 
liziranega nezazidanega stavbnega 
remljiSča se plača prometni davek 
po 2. členu tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Štev.: 421-99/65. 
Datum: 1. julija 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Ljubljana- 

Vič-Rudnik 
inž. Slavko Korbar, 1. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 
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Na podlagi 36, Člena splošnega za- 
kona o zdravstvenem varstvu in 
sdravstveni službi (Uradni list SFRJ, 
6t. 9/65) in 169. člena statuta občine 
Vrhnika je skupžčina občine Vrhni- 

ka na se.II občinskega zbora In na ski sklad vplačana amortizacija, se 
seji zbora delovnih skupnosti, dne bodo uporabljale določbe 2. člena v 
21. maja 1965 sprejela 1. členu omenjenega odloka. 

ODLOK 
o prenehanju veljavnosti odioUa o 
obveznem vlaganju dela amortizacije 
zdravstvenih zavodov iz območja ob- 
čine Vrhnika v občinski zdravstveni 

investicijski sklad 

1. člen 
Odlok skupščine občine Vrhnika o 

obveznem vlaganju dela amortizacije 
zdravstvenih zavodov iz območja ob- 
čine Vrhnika v občinski zdravstveni 
investicijski sklad (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 81/63) 
preneha veljati. 

2. člen 
Dokler zdravstvenim zavodom ne 

bo vrnjena v zdravstveni Investicij- 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«. 
Stev,: 3/4-010-09/65. 
Datum: 1. julija 1965. 

Predsednik skupščine občine 
Vrhnika 

Franci Širok, 1. r. 
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Skupščina občine Vrhnika je na 
podlagi 169. člena statuta občine 
Vrhnika na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 21. 
maja 1965 sprejela 

VABILO 

na 6. sejo obeh zborov skupščine občine 
Ljubljcma-Moste-Polje 

Na podlagi 183. člena statuta občine Ljubljana-Moste-Polje 

sklicujem 
v četrtek, dne 15. julija 1965 ob 17. url popoldan 

v sejni dvorani skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, Proletarska 
cesta l/I 

6. sejo obeh zborov 
in predlagam naslednji 

dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 5. seje občinskega zbora in zbora delovnih 

skupnosti skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, z dne 25. junija 1965. 
2. Poročilo o izvrševanju sklepov 5. seje občinskega zbora in zbora 

delovnih skupnosti skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, z dne 25. Ju- 
nija 1965. 

3. Poročilo upravnega odbora stanovanjskega sklada. 
4. Predlog odloka o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 
5. Program dela in finančni načrt nogometnega kluba Slovan za ob- 

dobja 1965/66. 
6. Kadrovske zadeve. 
7. Odborniška vprašanja in zahteve po pojasnilih. 
Morebitno odsotnost prijavite skupščinski pisarni skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje, telefon 31-60-35. 
Številka: 06-10/65-1. 

Dattim: 9. julija 1965. 
Predsednik skupščine občinef 

Vlado Črne, 1. r. 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o agrotehnič- 
nih ukrepih za pridobivanje pšenice 

v občini Vrhnika 

1. člen 
Razveljavi se odlok o agrotehnič- 

nih ukrepih za pridelovanje pšenice 
v občini Vrhnika (Glashik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 73/60). 

i • 
2. člen 

Ta odlok začne veljati 8. dan po 
objavi v Glasniku. 

Stev.: 3/1-010-010/65. 
Datum: 1. julija 1965. 

Predsednik skupščine občine 
Vrhnika • 

Franci Širok, 1. r. 

, VSEBINA 
74. Odlok o postopku In načina ozna- 

'čevanja Imen ulic. cest, trgov In 
naselij ter zgradb na območju LJub- 
ljane. 

75. Odredba o določitvi minimalnega 
poslovnega časa v trgovinah na 
drobno na območju mesta Ljub- 
ljane. 

70. Sklep o sprejemu predloga zazidale 
sosesko M-l Vič. 

77. Sklep o imenovanju predstavnikov 
družbene skupnosti v svet Sloven- 
skega narodnega gledališča v LjuB- 
Uanl. 

78. Sklep o Imenovanju predstavnikov 
družbene skupnosti v svet Slovenske 
lilharmonije v Ljubljani. 

304. Odlok o spremembah odloka o pri- 
spevkih in davkih občanov občine 
Grosuplje. 

305. Odlok o spremembi odloka o druž- 
beni pomoči občine Grosuplje. 

308. Odlok o spremembi odloka o pri- 
znavalninah občine Grosuplje. 

307. Odlok o premiji za kravje mleko v 
1. 1965 občine Grosuplje. 

308. Odlok o uvedbi in stopnjah promet- 
nega davka od nepremičnin in pra- 
vic na območju občine LJubljana. 
Bežigrad. 

309. Odlok o dopolnitvi odloka o svetih 
skupščine občine LJubljana-Siška. 

310. Odločba o ustanovitvi osemletne os- 
novne šole »Na jami-« v LJubljani. 

311. Odlok o prometnem davku od ne- premičnin in pravic občine LJublja- 
na-Vič-Rudnik. 

312. Odlok o prenehanju veljovnosti od- 
loka o obveznem vlaganju dela 
amortizacije zdravstvenih zavodov iz 
območja občine Vrhnika v občinski 
zdravstveni investicijski sklad. 

813. Odlok o razveljavitvi odloka o agro- 
tehničnih ukrepih za pridobivanje 
pšenice občine Vrhnika. 
Vabilo na e. sejo obeh zborov skup- 
ščine občine Ljubljana-Moste-Polje. 

!■ 


