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Na podlagi 2. odstavka 1. člena, 

«. odstavka 5. člena in iS. člena te- 
meljnega zakona o prometnem davku 

nepremičnin in pravic (Urad. list 
it. 12/65), 2. odstavka 1. člena 

Republiškega zakona o prometnem 
Gavku od nepremičnin in pravic (Ur. 
ust SRS, št. 22/65) in 90. člena sta- 
tuta občine Cerknica je skupščina 
0bčme Cerknica na seji občinskega 
Jfoora in zbora delovnih skupnosti 
"ne 9. julija 1965 sprejela 

ODLOK 
0 Prometnem davku od nepremičnin 

in pravic v občini Cerknica 

1. člen 
Prometni davek od nepremičnin 

jn -pravic se v občini Cerknica do- 
Jpča, obračunava in predpisuje po 
določbah temeljnega zakona o pro- 
metnem davku od nepremičnin in 
fcravic, po določbah republiškega za- 
gona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic, po določbah tega 
0dloka in po predpisih, izdanih na 
Podlagi naštetih zakonov in tega od- 
loka, 

2. člen 
. V občini Cerknica se prometni 
^avek od nepremičnin in pravic pla- cuje: 

1. Od odplačanega prenosa last- 
^nske pravice na nepremičnine: 

Ce znaša davčna osnova: 
od do po stopnji 

— 100.000 5 % 
100.000 300.000 6 % 
300.000 500.000 8 % 
500.000 700.000 9 «/• 
700.000 1,000.000 10 % 

1,000.000 1,300.000 11 % 
1,300.000 1,600-.000 12 % 

. 1,600.000 2,000.000 13 % 
2,000.0d0 2,500.000 14 % 
2.500.000 dalje 15 % 

3. člen 
Od odplačanega prenosa pravice 

Patenta (licence), pravice užttka, pra- 
r 

ce stvarne služnosti, pravice do 
®nte, pravice modela in znamke ter 

raKVice Prednjega lastnika do upo- ?pe nacionaliziranega nezazidalnega 
^nega zemljišča: 

!• Od prenosa pravice prejšnjega 
Sniki Ra a do uporabe nacionalizirane- 
j/ nezazidalnega stavbnega zemlji- 
i ?> Po stopnjah iz 2. člena tega od- uKa. 

2- Od prenosa pravice užitka po ,toPnji 5% 
ee 

3- Od prenosa pravice patenta (li- 
l ^ a'i uporabe patenta (licence) I yo stopnji 2 % 

4- Od prenosa drugih pravic po 
I 0Pn4i 2 % 

а. člen 
Poleg primerov iz 5. člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic iiz 2. člena 
republiškega zakona o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic, se 
prometni davek od nepremičnin in 
pravic ne plača tudi, če gre za prvo 
prodajo stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja last splošnega ljudskega 
premoženja ali družbene lastnine. 

5. člen 
Za vse ostalo, k*r ni določeno s 

tem odlokom, ee smiselno uporablja- 
jo določila, ki so predpisana s te- 
meljnim zakonom o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic in 
republiškega zakona o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic. 

б. člen 
Tn odlok velja osmi dan po ob- 

javi v »Glasniku«. 
Številka: 4-421-05/65 
Datum: 9. julija 1965 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica 

franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

313 

Na podlagi 108. člena ustave SR 
Slovenije (Uradni list SRS št. 10/63), 
8. člena temeljnega zakona o prekrš- 
kih (Uradni list SFRJ št. 26/65) in 
И0. člena statuta občine Ljubljana- 
Center (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana, št. 33/64) je skupščina 
občine Ljubljana-Center na skupni 
44. seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 8. julija 1965 
sprejela 

ODLOK 
o komunalni inšpekciji 

I. 
SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Za nadzor nad izvrševanjem pred- 

pisov in izvajanjem ukrepov v ko- 
munalnih zadevah s strani občanov, 
uslužnostnih zavodov in organitacij, 
ki naj zagotove občanom, zavodom 
ali organizacijam smotrnejšo upora- 
bo komunalnih naprav in objektov, 
lepši in čistejši izgled mesta ter nje- 
gove neposredne okolice, ekspeditiv- 
nejše in kvalitetnejše opravljanje 
storitev in uslug komunalnih organi- 
zacij, se ustanovi komunalna inšpek- 
cija. 

Г člen 
Komunalna inšpekcija opravlja 

zadeve iz svoje pristojnosti na pod- 
lagi tega odloka in drugih predpisov. 

Pri opravljanju teh sadov mora 
upoštevati smernice občinske skup- 
šči oz. sveta, ki Je pristojen za ko- 
munalne zadeve. 

II. 
ORGANIZACIJA 

3. člen 
Neposredne naloge nadzorstva iz 

pristojnosti komunalne inšpekcije 
opravljajo komunalni inšpektorji. 

4. člen 
Komunalne inšpektorje imenuje 

in razrešuje občinska skupščina. 
Za inšpektorja je lahko imenova- 

na oseba, ki ima poleg splošnih po- 
gojev najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo in primerno prakso. 

III. 
PRISTOJNOSTI 

5. člen 
Komunalna inšpekcija nadzoruje 

izvrševanje predpisov in izvajanje 
ukrepov, ki jih je v komunalnih za- 
devah izdala občinska skupščina, 
mestni svet ter republiški in zvezni 
organi. 

Zlasti pa nadzoruje: 
1. urejevanje, vzdrževanje in upo- 

rabo komunalnih objektov in naprav: 
2. splošni izgled mesta, ulic in 

drugih javnih površin; ureditev oko- 
lice: gradbišč,' dvorišč, reklamnih na- 
pisov, vitrin, ogr^j, kioskov, spome- 
nikov na javnih mestih, prometnih 
obeležb in znakov, javnih telefon- 
skih govorilnic, kakor tudi ostalih 
objektov in površin, od katerih je 
odvisen izgled mesta; 

3. vzdrževanje čistoče ulic, plošča- 
di, trgov, parkov in drugih javnih 
površin, kakor tudi okolice telesno 
vzgojnih objektov; 

4. nakladanje, prevoz in razklada- 
nje kuriva, gradbenih in drugih ma- 
terialov; 

5. pobiranje in odvoz hišnih iij 
uličnih smeti, kakor tudi vzdrževa- 
nje in čiščenje posod in depojev za 
smeti; 

6. opravljanje komunalnih uslug 
v zvezi z javno razsvetljavo; 

7. ureditev, vzdrževanje in upora- 
bo ulic, trgov, parkov in drugih jav- 
nih zelenic, vodometov, reševalnih* 
naprav ob obrežjih in javnih, strav 
nišč; 

8. delovanje javnih avtomatov in 
javnih ur; 

9. čiščenje snega z ulic, poti, par- 
kov, streh in teras, kakor tudi pre- 
prečevanje poledice; 

10. druge zadeve komunalnega 
značaja. 

IV. 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

6. člen 
Kot neposredni izvrSevalec nalog 

komunalne inšpekcije ima komunal- 
ni inšpektor pravico in dolžnost: 

1. odredi začasno ustavitev del 
ki jih opravljajo občani, zavodi in 

organizacije v nasprotju s 5. členom 
tega 'odloka, dokler o tem ne odloči 
pristojni organ; 

2. prepovedati uporabo komunal- 
nih naprav, dokler niso uporabne; 

3. odrediti začasne ukrepe, da se 
odstrani nevarnost za življenje ljudi; 

4. odrediti odstranitev stvari in 
predmetov, ki ovirajo predpisani red; 

5. odrediti organizacijam, zavo- 
dom in občanom, da obvestijo in- 
špekcijo o odpravi pomanjkljivosti. 

POSTOPEK 
7. člen 

Izvršitev ukrepov, navedenih v 6. 
členu tega odloka, odredi komunalni 
Inšpektor z odločbo. 

V odločbi, s katero se odreja ukrep 
oz. določeno dejanje, mora brti nave- 
den rok, v katerem se mora opraviti 
odrejeno dejanje. 

Zoper odločbo je dopustna pritož- 
ba, ki praviloma ne zadrži izvršitve 
odrejenih ukrepov. 

Za postopek s pritožbo veljajo 
določbe zakona o splošnem uprav- 
nem postopku. 

8. člen 
Ce komunalna Inšpekcija pri 

opravljanju svojih nalog spozna, da 
je bil s kršitvijo komunalnih predpi- 
sov ali ukrepov storjen prekršek ali 
kaznivo dejanje, za katerega ni pri- 
stojna, mora to naznaniti organu, ki 
je pristojen za uvedbo postopka. 

9. člen 
Pri opravljanju komunalnega nad- 

zorstva morajo imeti komunalni in- 
špektorji za to posebno izkaznico. 

Izkaznico izda predsednik občin- 
ske skupščine. 

10. člen 
Vsi organi, zavodi, organizacije in 

osebe, ki imajo ali uporabljajo ob- 
jekte, naprave, priprave ali predmete 
za delo in poslovanje, ki spadajo pod 
komunalno nadzorstvo, so dolžni 
omogočiti komunalnim inšpektorjem 
.neovirano opravljanje službe. Zato 
jim morajo omogočiti dostop v po- 
slovne prostore in jim dati vsa po- 
trebna pojasnila ter podatke. 

VI. 
ZAVAROVANJE IZVRŠITVE 

ODREJENIH UKREPOV 
KOMUNALNEGA NADZORSTVA 

11. člen 
Ce je odrejeni ukrep v tem, da 

je treba opraviti določeno dejanje, 
pa ga oseba, zavod oz. organizacija, 
ki bi ga morala opraviti, ne stori V 
določenem času, lahko komunalna 
inšpekcija, ki je izdala odločbo, od- 
redi, da ga opravi druga fizična oz. 
pravna oseba. 

Ce odločbe komunalne inšpekcije 
ni mogoče izvršiti drugače, lahko ko- 
mura'na inšpekcija zahteva pomoč 
milice. 



ш GLASNI^ 

Stroške za Izvršitev ukrepov po 
prvem odstavku tega člena nosi fi- 
zična oz. pravna oseba, ki bi morala 
opraviti odrejeno dejanje. 

12. člen 
Z denarno kaznijo do 300.000 din 

se kaznuje za prekršek zavod ozi- 
roma organizacija: 

1. če ne ravna po izvršljivi od- 
ločbi komunalne inšpekcije in 

2. če prepreči komunalnemu in- 
špektorju izvrševanje komunalnega 
nadzorstva, ga pri tem ovira ali mu 
noče dati potrebnih podatkov in po- 
jasnil, kakor tudi če ne obvesti in- 
špekcijo o odpravi pomanjkljivosti. 

Za dejanje iz prejšnjega odstavka 
se kaznuje z denarno kaznijo do 
30.000 dinarjev tudi odgovorna oseba 
zavoda oz. organizacije. 

VII. 
KONČNE DOLOČBE 

13. člen 
Za zadeve komunalne inšpekcije 

Je pristojen svet za komunalne za- 
deve. 

14. člen 
Krajevne skupnosti lahko organi- 

zirajo, skladno s tem odlokom, po- 
sebno službo, ki obvešča komunalno 
inšpekcijo o nepravilnostih oz. po- 
manjkljivostih na njihovem območju. 

15. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

ha veljati odlok o službi komunalne 
Inšpekcije v upravi občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Center (Glas- 
nik, uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana št. 52/62). 

16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 021-08/65 
Datum: 8. julija 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Center 
ing. Drago Lipič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 
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Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ št. 12-217/65) ter 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Moste-Polje je 
Skupščina občine Ljubljana-Moste- 
Polje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 15. ju- 
lija 1965 sprejela 

ODLOK 
d prometnem davku od nepremičnin 

in pravic 

1. člen 
V občini Ljubljana Moste-Polje 

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

2. člen 
Prometni davek od plačanega pre- 

nosa lastninske pravice na nepre- 
mičnine se plača po naslednjih davč- 
nih stopnjah: 

stopnja 
davčna davčna osnova 

nad 100.000 
nad 300.000 
nad 500.000 
nad 700.000 
nad 1,000.000 
nad 1,300.000 
nad 1,600.000 
nad 2,000.000 
nad 2,500.000 

do 100.000 
do -300.000 
do 500.000 
do 700.000 
do 1,000.000 
do 1,300.000 
do 1,600.000 
do 2,000.000 
do 2,500.000 

3. člen 

5«/o 
6«/« 
7»/» 
8«/o 
9 0/o 

10«/o 
11 "/t 
12 "/t 
14 •/« 
15«/» 
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Na podlagi "2. odstavka 94. člena 

zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin (Urad. list 
SRS št. 11/63) daje volilna komisija 
skupščine občine Ljubljana-Center 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev 
za odbornike zbora delovnih 
skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-Center, v 36. volilni enoti, 

ki so bile 12. julija 1965: 

1. Za kandidata v 36. volilni enoti 
je bil predlagan en kandidat, in sicer 
Marjan Sešek, Ljubljana, Zarnikova 
ulica 7a. 

2. Za kandidata Marjana Seška je 
glasovalo 634 volivcev. Neveljavnih 
glasovnic je bilo 20. 

3. Pri nadomestnih volitvah za 
zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Center je bil v 
36. volilni enoti v skupini gospodar- 
stva izvoljen za odbornika Marjan 
Sešek iz Ljubljane, Zarnikova uli- 
ca 7 a. 

Številka; 013-04/65-23/BL 
Datum: 13. julija 1965 

Občinska volilna komisija: 
Predsednik: Jože Baloh, 1. r. 

Za tajnika: Anton GrabenSek, 1. r. 
Član: Zorko Saiamon, 1. r. 

Prometni davek od odplačnega 
prenosa pravice patenta (licence), 
pravice užitka, pravice stvarne služ- 
nosti do rente, pravice modela in 
znamke se plača: 

1. od prenosa pravice patenta (li- 
cence) — po stopnji 2 0/o 

2. od prenosa pravice užitka — 
po stopnji 5e/o 

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

4. člen 
Od odplačnega prenosa pravice 

bivšega lastnika do uporabe nacio- 
naliziranega nezazidalnega stavbene- 
ga zemljišča se plača prometni da- 
vek po 2. členu tega odloka. 

5. člen 
Glede davčne obveznosti in nje- 

nega nastanka, odmere in plačevanja 
davka, pritožbe, vračanja davka, po- 
roštva, zastaranja in ostalo se upo- 
rabljajo določbe temeljnega zakona 
o davku od nepremičnin in pravic 
(Uradni list SFRJ, št. 12/65) in za- 
kona o prisilni izterjatvi prispev- 
kov in davkov občanov (Uradni list 
SRS št. 11/65). 

6. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

ha veljati tar. št. 3 dela C tarife ob- 
činskega prometnega davka v občini 
Ljubljana Moste-Polje (Glasnik št. 
42-368/64). 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 
Številka: 421-13/65-1 
Datum: 16. julija 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 
Vlado Črne, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
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V smislu 1. odstavka 94. člena 

zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin (Ur. list 
SRS, št. 11-92/63) daje občinska vo- 
lilna komisija skupščine občine Lju- 
bljana-SlSKA 

POROČILO 
o izidu nadomestnih volitev 
za odbornika zbora delovnih 
skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-SiSka v volilni enoti t, 
ki so bile dne 20. junija 1965. 

1. V 2. volilni enoti, kjer se voli, 
en odbornik, so bili predlagani trije 
kandidati, in sicer: 

Dragica NOVAK iz Ljubljane, 
Miklošičeva 15, Toni PRESTRL iz 
Ljubljane, Majde Vrhovnikove 24 in 
Mitja LAVRIC iz Ljubljane, Sišen- 
skci 81 

2. Za kandidata Dragico NOVAK 
je od 733 vpisanih volivcev glasovalo 
99 volivcev, za kandidata Tonija 
PRESTRLA je glasoval 101 volivec, 
za kandidata Mitjo LAVRlCA je 
glasovalo 364 volivcev. 

Neveljavnih je bilo 19 glasovnic. 
3. Pri nadomestnih volitvah za 

zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-SlSKA je bil v 2. 
volilni enoti dne 29. junija 1965 iz- 
voljen za odbornika kandidat MITJA 
LAVRIC iz Ljubljane, Šišenska 81. 

Številka: 1/1-020-14/65 
Datum: 29. junija 1965 

Občinska volivna komisija: 
Predsednik; Damijan Conč, 1. r. 

Tajnik: Vinko BorStner, 1. r. 
Član: Milan Seme, 1. r. 

% 

OBČINA 

VRHNIKA 

2. Vsa tista zemljišča, katera je P' 
določilih 2. člena zakona o varstvu 
voda (Ur, 1. LRS št. 39/60) treba štef 
za vodna zemljišča. 

3. člen 
Za vodna zemljišča po tem odloH 

se štejejo: vsa vodna zemljišča Ч 
vode, ki so v katastru in zemlji^ 
knjigi prikazane kot vodne parcel^ 
in sicer: J 

V k. o. Vrhnika in k. o. Verd oj 
izvira Ljubljanice ter po meji k. ч 
Blatna Brezovica in Borovnica 
vključno pare. št. 929 v k. o. Blatn' 
Brezovica v izmeri oziroma površi11) 
cca. 8 ha. 

V k. o. Zabočevo od izvira potok' 
Prušnice in izvira potoka OtavščH 
oziroma do sotočja na vasi DražH 
in dalje do izliva v Ljubljanico. J 

V k. o. Borovnica in k. o. Ven 
potok Bistrica od izvira v Bistri И 
dalje po katastrski meji k. o. BorOM 
niča in k. o. Verd do izliva v Lju^l 
Ijanico (v Blatih) v površini cca. 3 h3] 

V k. o. Verd potok Libija od 
vira oziroma od Jurkovega studeč' 
do izliva v Ljubljanico (Zabrege-LO» 
v površini cca. 2 ha. 

V k. o! Podlipa, Velika Ligojfl3' 
Stara Vrhnika in Blatna Brezovi^ 
potok Podlipščica od šole v PodliPj 
do izliva v Ljubljanico v Tujnicah ' 
površini cca. 4 ha. 

V k. o. Vrhnika in Blatna BreW: 
vica potok Tunjščica od Sčetina^j 
IUV do izliva v Ljubljanico v P") 
vršini cca. 1 ha. " , j 

Zemljišča ob strugi reke Ljublj' 
niče, v kolikor niso primerna za o" 
delavo. 

4. člen 
Točne meje oziroma parcele tej 

vodnih zemljišč se bodo določile r 
strokovnem organu v naravi, ko s' 
bo določalo poplavno območje pos3' 
meznega vodotoka. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 3/1-324-03/63 
Datum: 1. julija 1965 

Predsednik 
skupščine občine Vrhniki | 

Franci Širok, 1. r. 
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Na podlagi 2. in 18. člena zakona 

o varstvu voda (Uradni list LRS 
št. 39/60) in 169. člena statuta občine 
Vrhnika je na predlog Sveta za kme- 
tijstvo in gozdarstvo skupščine obči- 
ne Vrhnika z dne 25. febr. 1965 skup- 
ščina občine Vrhnika na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 21. maja 1965 sprejela 

ODLOK 
O določitvi meja vodnih zemljišč 

na območju občine Vrhnika 
1. člen 

Za urejanje posebnega načina go- 
spodarjenja z vodnimi zemljišči ve- 
ljajo določbe zakona o varstvu voda 
(Urad. list LRS št. 39/60), zakona o 
dopolnitvi zakona o spremembi 51. 
člena zakona o agrarni reformi in 
kolonizaciji v LRS (Urad. list LRS 
št. 18/61) in uredbe o dopolnitvi 
uredbe o postopku za raziskovanje 
prilastitev državnih zemljišč in zem- 
ljišč agrarnih skupnosti (Urad. list 
LRS št. 20/61) in pa določila tega 
odloka. 

2. člen 
Za vodna zemljišča na območju 

občine Vrhnika se določijo: 
1. Vsa vodt>a zemljišča, ki so v 

katastru in zemljiški knjigi vpisana 
kot vodne parcele — vodovje last 
DLP. 

320 
Na podlagi 5. in 6. člena tem®1 

nega zakona o javnih cestah (Ura^, 
list FLRJ št. 27-459/61) in 169. čl«11: 
statuta občine Vrhnika je na 
občinskega zbora in zbora delovP' 
skupnosti skupščina občine Vrhni11 

dne 18. junija 1965 sprejela 
ODLOK 

o kategorizaciji cest IV. reda 
v občini Vrhnika 

1. člen 
Po gospodarskem in prometo1 

pomenu se za ceste IV. reda v ^ 
čini Vrhnika določijo ceste, nav.( 
dene v seznamu cest IV. reda, ki 1 

sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Ta odlok prične veljati osmi ^ 

po objavi v Glasniku. , i 
Z dnem, ko prične veljati ta ^ 

lok, prenehata veljati odlok o k®1 

gorizaciji cest IV. reda v občini Vf 
nika, objavljen v Glasniku, uradn® j 
vestniku okraja Ljubljana, št. 
in odlok o dopolnitvi odloka o ka 
gorizaciji cest IV. reda, objavi je11 

Glasniku št. 33/63. 
Številka: 3/1-010-08/65 
Datum; 1. julija 1965 

Predsednik . 
skupščine občine Vrhni" 

Franci Širok, 1. r. 
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SEZNAM CEST IV. REDA 
Zap. 
St. Naziv ceste Dolžina ceste 

IV. reda Naziv ceste 
1. Cesta, ki poteka od priključka ceste 1/10 pri domu one- 

moglih, mimo žage v Močllnik, dalje preko mostu čez 
Ljubljanico na Mirkah do priključka na Sušnikovo ulico 

2. Voljčeva cesta 
3. Odcep ceste I. reda 1/10 med 1UV in mlekarno, do pri- 

ključka na Sušnikovo ulico 
4. Sušnikova ulica s podaljškom do mostu v Verdu 
5. Gradišče 
6. Mrakova cesta 
7. Cesta 6. maja 
8. Cesta, ki se odcepi od ceste 6. maja s priključkom na 

Voljčevo pri Fricu 
9. Cesta Gradenj 

10. Stara cesta 
11. Cesta, ki se odcepi od Stare ceste pri hiši št. 56, preko 

mostu pri Roglju s priključkom na Staro cesto pri hiši št. 150 
12. Cesta, ki se odcepi od Stare ceste pri hiši št. 40 s pri- 

ključkom na Tržaško cesto pri hiši št. 14 
13. Odcep od Stare ceste pri hiši Popit do nove pošte 
14. Cesta, ki se odcepi od Stare ceste pri hiši Hodnik do 

ceste pri hiši Cižek 
15. Cesta, ki se odcepi od hiše Oblak do hiše Kogoj 
10. Jelovškova cesta: 
17. Kopališka ulica 
10 Pot v Močllnik 
19. Usnjarska cesta 
20. Idrijska cesta s priključkom na zvezno cesto pri Ogrinu 
21. Odcep od Idrijske ceste pri hiši št. 10 s priključkom na 

Dobovičnikovo cesto pri vodovodni pipi 
22. Dobovičnikova ulica s podaljškom na Idrijsko cesto pri 

hiši št. 4 
23. Partizanski klanec 
24. Kurirska pot 
25. Ulica »Hrib« 
20. Petkovškova ulica 
27. Ulica Na klancu 
28. Robova cesta od hiše št. 
29. Cesta Partizanski tabor 
30. Cesta Delavsko naselje 
31. Sivkina ulica 

13 do hiše št. 23 

1750 m 
500 m 

200 m 
700 m 
400 m 
300 m 
380 m 

280 m 
200 m 
700 m 

150 m 

200 m 
150 m 

150 m 
, 250 m 

300 m 
700 m 
500 m 
200 m 

1200 m 

450 m 

1200 m 
700 m 
350 m 
300 m 
500 m 
650 m 
700 m 
150 m 
700 m 
250 m 

s podaljškom mimo skladišča gozd- 
Ljubljana do zvezne ceste" 
podaljškom mimo IGRAUA do Sinje 

Zap. 
st. 

32. Kolodvorska ulica 
nega gospodarstva 

33. Opekarska cesta s 
gorice 

34. Počasni promet 1/10 od IUV do štaba JLA 
35. 2 parkirna prostora 
36. 2 avtobusni postajališči 
37. Cesta, ki se odcepi od zvezne ceste Ljubljana—Postojna 

na Cesarskem vrhu, do trafo postaje in naprej proti Ce- 
stam do občinske meje 

38. Del ceste, ki se odcepi od ceste št. 29 pri trafo postaji, 
mimo kapelice čez Ulovko do ceste Stara Vrhnika— 
Rovte 

39. Cesta, ki se odcepi od ceste št. 29 pri trafo postaji proti 
Dolenjemu Logatcu do občinske meje 

40. Del ceste, ki se odcepi od št. 29 pri kapelici v Zaplani 
do ceste Stara Vrhnika—Rovte na Miznem dolu 

41. Del ceste, ki se odcepi od ceste HI. reda Vrhnika—Horjul 
skozi Podlipo in Smrečje 

42. Cesta, ki se odcepi od ceste Sinja gorica—Log pri Gasil- 
skem domu v Bevkah, preko mostu do zvezne ceste Ljub- 
ljana—Postojna na Drenovem griču 

43. Cesta Drenov grič—Zaklanec 
44. Cesta Log—Bevke—Sinja gorica 
45. Cesta Log—Notranje gorice 
46. Cesta, ki pelje od Klama do sredine vasi Stara Vrhnika 
47. Del odcepa od ceste III. reda Vrhnika—Horjul—Podčelo 

preko Kurcna, Miznega dola do občinske meje Logatec 
48. Odcep od ceste HI. reda Drenov grič—Horjul do želez- 

niške postaje na Drenovem griču 
49. Cesta, ki se odcepi od ceste Vrhnika—Verd pri Ceponu 

do zavoja pri Krašovcu 
50. Del odcepa od ceste III. reda Vrhnika—Borovn'ca v 

Verdu1 do Pokojišča 
51. Cesta od trafike v Borovnici do postaje milice 
52. Cesta od hiše v Borovnici št. 139 do Učne v Brezovici 
53. Cesta pod bivšim viaduktom do nove železniške postaje 

v Borovnici 
54. Cesta od postaje milice v Borovnici do podvoza pred 

odcepom v Ohonici 

Dolitna ceste 
IV. reda 

700 m 

1600 m 
2000 m 

4600 m 

3900 m 

108« m 

1770 m 

9600 m 

2700 m 
3500 m 
7850 m 
1000 m 
1000 m 

4250 m 

100 m 

900 m 

2590 m 
250 m 

3800 m 

250 m 

1200 m 

MESTNI SVET 
rti; 
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Na podlagi 33. člena odloka o za- 
časni organizaciji in poslovanju 
mestnega sveta (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, št. 43/63) ter 
105. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu in organizaciji zdravniške 
službe v LRS (Uradni list LRS, štev. 
9/60) je Mestni svet Ljubljana na 5. 
seji. dne 18. decembra 1963 in na 2. 
redni seji 28. aprila 1965 na podlagi 
3. In 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. list FLRJ, št. 2/59 In 
SFRJ, št. 13/65), 99. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu in o zdrav- 
stveni službi v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 14/65) ter 27. In 47. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) sprejel odlok In odlok o spre- 
membi odloka o obveznem odlaganju 
In odvažanju smeti ter odpadkov na 
območju mesta Ljubljane, tako da se 
prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o obveznem odlaganju In odvažanju 
smeti ter odpadkov na območju 

mesta Ljubljane 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju mesta Ljubljane je 

obvezno odlaganje in odvažanje 
smeti ter odpadkov iz stanovanjskih 
In poslovnih prostorov ter odpadkov 
Iz drugih virov, kakor tudi obvezna 
uporaba javnih odlagališč. 

2. člen 
Za Izvajanje nalog Iz 1. člena tega 

odloka je pooblaščena gospodarska 
organizacija »Komunalno podjetje 
Snaga«, Ljubljana, Povšetova 12, ki 

je dolžna organizirati odvoz v skla- 
du z določbami tega odloka z ustrez- 
nimi delovnimi sredstvi, vozili In 
osebjem s potrebno zaščitno opremo. 

3. člen 
Smeti in odpadki v smislu tega 

odloka so po nastanku In vrsti ter 
načinu njihovega odlaganja: 

1. Smeti In odpadki — iz gospo- 
dinjstev In poslovnih prnstor^v go- 
spodarskih In druglTr organizacij, ki 
se jih lahko odlaga v smetnjake. Med 
te spadajo posebno: 

a) smeti In odpadki od jedi iz in- 
dividualnih gospodinjstev, pepel, od- 
padne konzerve, porcelan in steklo, 
kovinski tekstilni, papirni odpadki in 
slično; 

b) odpadni material iz zdravstve- 
nih in veterinarskih ustanov; 

c) odpadni material iz gospodar- 
skih in drugih organizacij. 

Sem ne spadajo odpadki gradbe- 
nega materiala in blato ter drugi 
smetnjakom škodljivi odpadki. 

2. Odpadki Iz gospodinjstev In go- 
spbdarskih organizacij v večjih kosih 
ali količinah ter v tekočem stanju, 
kijih ni dovoljeno odlagati v smet- 
njake, ampak se začasno odlagajo na 
higiensko ustreznih odlagališčih ali v 
posebnih posodah ter odvažajo z vo- 
zili skladno z sanitarno-higienskiml 
predpisi. Med te spadajo posebno: 

a) odpadni material Iz gradbene 
dejavnosti, premog ter dvoriščne 
smeti In podobno; 

b) odpadki iz proizvodnje in pre- 
delave; 

c) organski odpadki iz gostinskih 
obratov In obratov družbene pre- 
hrane. 

3. Ogorki Iz centralnih kurjav in 
kotlarn, ki se posebej odlagajo bodisi 

v dodatne smetnjake, posebne poso- mora tarifo za odvažanje smeti pla- 
de ali na ustrezna odlagališča ter se čati prejšnji lastnik zgradbe, 
odvažajo z vozili ločeno od ostalih 
odpadkov. II. ODLAGANJE SMETI 

4. člen IN ODPADKOV 
Po kraju nastanka so smeti in od- 

padki: ~ 
a) iz stanovanjskih prostorov in 

skupnih prostorov stanovanjskih 
zgradb; 

b) iz naslovnih prostorov eospo- 
darsklh organizacij obrtnikov, zavo- 
dov In vojaških ter drugih ustanov. 

5. člen 
Stanovanjski prostor po tem od- 

loku je površina vsakega zgrajenega 
prostora, ki se uporablja za stano- 
vanje ljudi. 

Poslovni prostor po tem odloku je 
površina vsakega zgrajenega prosto- 
ra, ki se uporablja za kakršnokoli 
poslovno ali družbeno dejavnost, ne 
pa v stanovanjske namene. 

Med poslovne prostore gospodar- 
skih organizacij in obrti, gostinske In 
živilske stroke spadajo tudi odprte 
nezazidane površine, če se te upo- 
rabljajo, za nprnvrjanjo poslovno de- 
javnosti. 
— 6. člen 

Hišni sveti, lastniki in ostali upra^ 
yjtolii zgradb so podjetju ^Snaea« 
dolžni ргпауНТшспе Jžfldalka ^ svo- 
jih stanovamskin in"" poslovnih po- 
vršinah v smislu prejšnjega člena, 
u-nltnr tudi vse spremembe v površl- 
nah, lastnlStVU m nasl?mi. Točnost 
površin po potrebi ugotavlja podjetje 
»•Snaga« na podlagi ustrezne doku- 
mentacije. 

Ce o nastali spremembi lastni- 
štva nI obveščeno podjetje »Snaga«, 

7. člen 
Koristniki stanovanjskih in po- 

slovnih prostorov so dolžni odlagati 
smeti in odpadke, navedene v 1. toč- 
ki 3. čl. odloka v tipske smetnjake. 

Hišni sveti, lastniki in drugi upra- 
vitelji stanovanjskih In poslovnih 
zgradb so dolžni skrbeti, da so smet- 
njaki nameščeni na določenem pro- 
storu oziroma v smetarnicl. 

Prostor za smetnjake mora biti 
zgrajen oziroma urejen v pritličju 
zgradbe blizu vhoda, po možnosti v 
nivoju pločnika ob cestni strani tako, 
da je čimlažje dostopen in v skladu 
г okolico ter ustreza funkcional- 
nim, hlgiensko-zdravstvenim ter es- 
tetskim zahtevam. 

Pri obstoječih zgradbah je treba 
v ta namen uporabljati ter primerno 
urediti prostor pod stopniščem, ob 
vratih, ograjah, v drvarnici ali hiš- 
nih vežah. 

Za nove zgradbe mora biti že v 
gradbenem načrtu predviden poseben 
prostor za smetnjake (smetarnice). 
Pri projektiranju smetarnlc In jaškov 
za smeti naj se upošteva tudi mnenje 
podjetja »Snaga«. 

8. člen 
Koristniki stanovanjskih In po- 

slovnih prostorov so dolžni odlagati 
gorljive smeti in odpadke po mož- 
nosti v sežganem stanju. Sežiganje 
odpadkov je v zdravstvenih In vete- 
rinarskih ustanovah obvezno. 

Hišni sveti, lastniki In drugI upra- 
vitelji zgradb morajo skrbeti za čl« 
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stočo okoli smetnjakov in drugih po- 
sod za odpadke ter za uporabo smet- 
njakov po namenu, določenem v prvi 
točki 3. člena. 

9. člen 
Smeti in odpadke iz 1. točke 3. Cl. 

je dovoljeno odlagati le v tipske 
■metniake: gostinski obrati in obrati 
družbene prehrane so za organske 
odpadke dolžni uporabljati posebne 
tesno zaprte in očiičene posode. 

Smetnjaki vseh vrst morajo biti v 
emetarnici obvezno pokriti. 

Tipske smetnjake preskrbi za vsa- 
ko zgradbo podjetje »Snaga-« na svo- 
je stroške. Podjetje sporazumno 3. 
uporabniki določi mesto, Število in 
velikost smetnjakov glede na količi- 
no smeti in odpadkov. Dolžno pa je 
pri zgradbah postaviti toliko smet- 
njakov, da ti niso prenapolnjeni in 
da se zaradi tega ne odlagajo smeti 
poleg smetnjakov. 

10. člen 
Podjetje »Snaga« je dolžno skrbeti 

za redno čiščenje in pranje smetnja- 
kov najmanj 1-krat letno, sicer pa 
po potrebi ali po dogovoru 2 upo- 
rabniki. 

/ 11. člen 
Izpraznjevanje smetnjakov in .od- 

voz smeti ter odpadkov je podjetje 
•Snaga« dolžno opraviti brez onesna- 
ženja prostora, na katerem se 
opravlja delo. 

PodjetjeASnaga« mora izpraznje- 
ne smetnjake postaviti na njihovo 
■talno mesto oziroma v smetamico. 

12. člen 
Hišni sveti so dolžni skrbeti za 

periodično čiščenje jaškov za smeti 
in odpadke. Za vzdrževanje čistoče 
teh jaškov je pooblaščeno podjetje 
»Snaga«, ki v ta namen sklene s hiš- 
nimi sveti pogodbo. 

III. NAČIN ODVA2ANJA 

13. člen 
Podjetje »Snaga« je dolžno odva- 

žati smeti in odpadke iz 1. točke 3. 
člena v skladu s sanitarnimi pred- 
pisi najmanj 2-krat na teden, po po- 
trebi pa tudi Večkrat. Organske od- 
padke iz obratov družbene prehrane 
in sličnih obratov pa mora odvažati 
dnevno. 

Ostale odpadke iz 2. in 3. točke 
' S. č'.ena mora odvažati v rokih, dolo- 
(čanih sporazumno z upravitelji ozi- 
roma lastniki zgradb. Te smeti in od- 
ipadke je treba odstraniti najkasneje 
v 24. urah po prejetem naročilu. 

14. člen 
podjetje »Snaga« odvaža vse od- 

padke iz 3. člena odloka razen od- 
padkov iz gradbene dejavnosti, ki jih 
sme odvažati tudi gradbeno podjetje 
samo v skladu s predpisi. 

15. člen 
Podjetje »Snaga« mora za odvoz 

smeti in odpadkov uporabljati spe- 
cialna vozila, ki so urejena tako, da 
je omogočeno brezprašno praznjenje, 
higiensko nakladanje in odvažanje 
smeti ter odpadkov. 

IV. JAVNA ODLAGALIŠČA 

10. člen 
Vse odpadke in smeti z območja 

mesta je dovoljeno odlagati le na do- 
ločenih javnih odlagališčih. 

Javna odlagališča določi mestni 
svet LJubljana sporazumno z mest- 
nimi občinami. Pri izbiri odlagališč 
je treba upoštevati santtarno-higien- 
eke predpise za zaščito ljudi in oko- 
lice. 

Podjetje »Snaga« na svoje stroške 
vzdržuje in upravlja javna odlaga- 
lišča ter skrbi za pravilno in redno 
izravnavanje terena za zasipavanje 
organskih odpadkov z neorganskim 
materialom, za dezinfekcijo, dezin- 
sekcijo in deratizacijo. 

V. TARIFE 

17. člen 
Tarife za storitve po tem odloku 

se določajo s posebnim odlokom. 

18. člen 
Tarifo za redni odvoz In odlaga- 

nje smeti in odpadkov morajo pla- 
čati: 

a) hišni sveti za stanovanjske in 
poslovne prostore v zgradbah, ki jih 
upravljajo: 

b) gospodarske in druge organi- 
zacije za zgradbe, ki Jih izključno sa- 
me upravljajo; 

c) lastniki zgradb, ki nimajo hiš- 
nih svetov, zase in za vse koristnlke 
stanovanjskih In poslovnih prostorov 
v svojih zgradbah. 

Plačilna obveza za navedene 
upravitelje zgradb nastane s tem, da 
podjetje »Snaga« v območju, kjer je 
obvezno odlaganje in odvažanje 
smeti ter odpadkov, organizira nji- 
hov reden odvoz in v posameznih 
zgradbah ali prostorih postavi po- 
trebno število tipskih smetnjakov. 
Predpisana tarifa za odvoz smeti se 
plačuje periodično za nazaj od dne- 
va postavitve smetnjakov. 

Podjetje »Snaga« je upravičeno 
zahtevati plačilo od vsakega dejan- 
skega koHstnika posameznega stano- 
vanjskega ali poslovnega prostora v 
primeru, če upravitelj ali lastnik 
zgradbe ni znan ali iztožljiv. 

VI. NADZOR 

19. člen 
Pristojni organi komunalne in sa- 

nitarne inšpekcije posameznih mest- 
nih občin nadzirajo odlaganje in od- 
važanje smeti ter odpadkov in pra- 
vilno uporabo smetnjakov ter drugih 
posod za odpadke. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

20. člen 
Z denarno kaznijo 10.000 dinarjev 

se kaznujejo: 
1. Hiše v družbenem upravljanju 

ter lastniki in upravitelji stanovanj- 
skih in poslovnih zgradb, ki ne pri- 
javijo podjetju »Snaga« točnih po- 
datkov o svojih stanovanjskih in po- 

'»lovnih—POvršinaK. 
spremembe v površinah, lastništvu in 
naslovu (6. člen). 

2. Koristniki stanovanjskih in po- 
slovnih prostorov, ki ne odlagajo 
smeti in odpadkov v tipske smetnja- 
ke (7. člen). 

3. Hiše v družbenem upravljanju 
ter lastniki in upravitelji stanovanj- 
skih in poslovnih zgradb, ki ne skr- 
bijo, da so smetnjaki nameščeni na 
določenem prostoru blizu vhoda v 
zgradbo, oziroma v smetarrifcah In če 
ti ne ustrezajo funkcionalnim, hi- 
giensko-zdravstvenim ter estetskim 
zahtevam (7. člen). 

4. Hiše v družbenem upravljanju 
ter lastniki in upravitelji zgradb, ki 
ne skrbijo za čistočo okoli smetnja- 
kov in drugih posod za odpadke (8. 
člen). 

21. člen 
Komunalno podjetje »Snaga« se 

kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 
dinarjev: 

1. če ne poskrbi v posameznih 
stavbah za zadostno število smetnja- 
kov (9. člen); 

2. če ne poskrbi za redno čiščenje 
In pranje smetnjakov najmanj en- 
krat letno, sicer pa po potrebi ali po 
dogovoru z uporabniki (10. člen); 

3. če pri izpraznjevanju smetnja- 
kov in odvozu smeti onesnaži prostor 
na katerem opravlja delo (11. člen); 

4. če ne odvaža smeti In odpad- 
kov iz gospodinjstev in poslovnih 
prostorov najmanj dvakrat na teden, 
organskih odpadkov iz obratov druž- 
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bene prehrane in sličnih obratov pa 
vsak dan (13. člen); 

5. če ne uporablja za odvoz smeti 
in odpadkov specialnih vozil, ki so 
urejena tako, da je omogočeno brez- 
prašno praznjenje, higiensko nakla- 
danje in odvažanje (13. člen); 

6. če ne skrbi za pravilno in red- 
no izravnavanje terena na odlagali- 
ščih, za zasipavanje organskih od- 
padkov z neorganskim materialom za 
dezinfekcijo, dezinsekcijo in derati- 
zacijo (16. člen). 

22. člen ! 
Z denarno kaznijo do 50.000 di- 

narjev se kaznujejo gostinski obrati 
in ebrati družbene prehrane, ki ne 
uporabljajo za odlaganje organskih 
odpadkov tesno zaprtih in očiščenih 
posod (9. člen). 

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

VIII. KONČNE 
IN PREHODNE DOLOČBE 

23. člen 
Predele mesta Ljubljana, v ka- 

terih je obvezno odlaganje smeti in 
odpadkov iz stanovanjskih in poslov- 
nih prostorov po tem odloku, določi 
mestni svet na predlog sanitarne in- 
špekcije, pristojnega organa za ko- 
munalne zadeve posamezne mestne 
občine, ali po lastni presoji. 

V predelih mesta Ljubljana, v ka- 
terih je odrejeno obvezno odlaganje 
in odvažanje smeti in odpadkov, ve- 
ljajo določila tega odloka za vse ko- 
ristnike ter upravitelje in lastnike 
stanovanjskih in poslovnih zgradb. 
Od obveznega zbiranja in odlaganja 
smeti ter odpadkov in plačevanja 
tarife so izvzeti le tisti, ki se ukvar- 
jajo s poljedelstvom ali živinorejo 
ter jim je to osnovni poklic. 

VSEBINA 
311 Odlok o prometnem davku od nepre- 

mičnin in pravic občine Cerknica 
315 Odlok o komunalni Inšpekciji občine 

IJublJana-Center 
316 Poročilo o Izidu nadomestnih volitev 

v zbor delovnih »kupnostl skupSčine 
občino LjublJana-Centcr 

317 Odlok o prometnem davku od nepre- 
mičnin In pravic občine LJubljana- 
Mosto-Poljc 

318 Poročilo o izidu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupSčine 
občine Ljubljana-Sieka 

319 Odlok o določitvi meja vodnih zem- 
ljišč občine Vrhnika 

320 Odlok o kategorizaciji cest IV. reda 
občine Vrhnika 

П Odlok o obveznem odlaganju In od. 
vaianju smeti ter odpadkov n» ob- 
močju mesta Ljubljane (prečiščeno 
besedilo) 


