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Na podlagi 9. točke odloka 0 na- 
činu formiranja cen in obračunava- 
nja razlik v cenah (Ur. list SFRJ, 
St. 33/65) in 111. in 112. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Bežigrad je 
skupSčina občine Ljubljana-Bežigrad 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 28. julija 
1965 sprejela naslednjo 

ODREDBO 
o maloprodajnih ranah 

za prehrambene proizvode. 

S to odredbo se določa višina, do 
katere se lahko oblikujejo malopro- 
dajne cene za določene prehrambene 
proizvode. 

Д. 
Maloprodajne cene 

1. Maloprodajna cena za 1 liter 
stekleničenega mleka standardne ka- 
kovosti se določi na 145 dinarjev. 

2. Maloprodajne cene za sveže 
mescf se lahko oblikujejo do nasled- 
njih najvišjih zneskov (cena za 1 kg): 

a) goveje meso' 
din/kg 

— brez kosti 1. (stegno, 
pleče, bržola) 1950.— 

— brez kosti II. (bočnlk, 
vrat, potrebuSina) 1200.— 

— Z vraščenimi kostmi I. 
(ledja) 1400.— 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, robček, rebra) 900.— 

— pljučna pečenka 2600.— 
— kosti 160.— 
— povprečna cena 1380.— 

b) telečje meso: 
— din/kg 

— brez kosti I. 
(stegno, pleče) 2600.— 

— brez kosti II. 
(bočnik, flawi) 1600.— 

— z vraščenimi kostmi I. 
(zarebrnica, ledvična 
pečenka) 1700.— 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, vrat) 1000.— 

— kosti 160.— 
— povprečna cena 1550.— 

c) svinjsko meso: 
din/kg 

— brez kosti I. 
(stegno, pleče) 1600.— 

—- brez kosti II. (flam) 800.— 
— z vraščenimi kostmi 1. 

(kare) 1300.— 

— z vraščenimi kostmi II. 
vrat 1180.— 
rebra 800.— 

— kosti 80.— 
— povprečna cena 950.— 

I 
Za stroške pakiranja (industrijsko 

meso) se lahko gornje maloprodajne 
cene povečajo za dejanske stroške, 
vendar največ do 100 dinarjev za kg. 

III. 
Kazenske določbe 

Za kršitve predpisov iz členov 1 
in 2/II te odredbe se uporabljajo do- 
ločila 107. člena uredbe o trgovanju, 
trgovskih podjetjih in trgovinah, v 
zvezi s 1. členom zakona o prometu 
blaga in trgovskih storitvah (Ur. list 
SFRJ, št. 16/65). 

IV. 
Končne določbe 

Z uveljavitvijo te odredbe prene- 
ha veljati: 

џ) odredba o stroških za peko 
kruha, stroških trgovine na drobno 
in najvišjih maloprodajnih cenah 
pšeničnega in rženega kruha (Glasnik 
št. 4/65); 

b) odredba o stroških trgovine 
na drobno za žito (Glasnik št. 4/65). 

V. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 
Stev.: 06-5/63-1. 
Datum: 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Jože Pogačnik 1. r. 

I. Maloprodajne cene 
2. Maloprodajne cene za prehram- 

bene proizvode se lahko oblikujejo 
do naslednjih najvišjih zneskov: 

a) za moko: 
din/kg 

— moka »B« 1000 142.— 
— moka »B« 600 191.— 
— moka »Bc 400 242.— 
— moka »C« 1000 133.— 
— moka »C« 600 169.— 
— moka »C« 400 220.— 
— moka ržena 950 190.— 
— moka ržena 1250 165.— 

Za predpakirano moko se lahko 
gornje maloprodajne cene povečajo 
za dejanske stroške, vendar največ 
do 10 dinarjev za kg. 

b) za kruh: 
din/kg 

— kruh iz moke 1000 148.— 
— kruh iz moke 600 180.— 
— kruh iz moke 400 212.— 
— mešani kruh iz pšenične 

in ržene moke 170.— 
Pri polkilogramskih štrucah se 

navedene cene lahko povečajo za 
2 dinarja pii kg. 

c) za sladkor: 

— sladkor kristal 
v- sladkor kocke 

din/kg 
276,— 
308.— 

Za predpakirani sladkor se lahko 
gornje maloprodajne cene povečajo 
za dejanske stroške, vendar največ 
do 10 dinarjev za kg. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
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Na podlagi 10. člena uredbe o na- 
činu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Ur. 1. SFRJ, št. 
33/65) in 110. ter 120. čl. statuta ob- 
čine Ljubljana-Center (Glasnik št. 
33/64) je Skupščina občine Ljubljana 
Center na 45. skupni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 28. julija 1965 sprejela naslecP 
njo 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah In maržah 

za prehrambene proizvode 

1. S to odredbo se določa: 
a) višina, do katere se lahko obli- 

kujejo maloprodajne cene za določe- 
ne prehrambene proizvode; 

b) višina marže v prometu na 
malo za nekatere prehrambene pro- 
izvode. 

din/kg 
476.— 
510.— 

3. svinjsko meso: 
din/kg 

— brez kosti I. 
(stegno, pleče) 1600.— 

— brez kosti II. (flam) 800.— 
— z vraščenimi kostmi I. 

(kare) 1300.— 
— z vraščenimi kostmi II. 

vrat 1180.— 
rebra 800.— 

— kosti 80.— 
— povprečna cena 950.— 

Za stroške pakiranja (industrijsko 
meso) se lahko gornje maloprodajne 
cene povečajo za dejanske stroške, 
vendar največ do 100 dinarjev za kg. 

II. Marže 
3. Trgovske in druge delovne or- 

ganizacije, ki se bavijo s prodajo 
prehrambenih proizvodov na malo, 
lahko zaračunavajo maržo na nabav- 
no ceno do naslednjih najvišjih sto- 
penj: 

— riž 18 •/• 
— sol 12 V« 
— Jedilne maščobe 12 •/» 
— mesni izdelki: 

mesne konserve 17 "/o 
drugi mesni izdelki 20 "Z« 

— kava 18 •/• 
— začimbe 20 '/$ 
— južno sadje (bruto v 

za neto) 45 0/t 

III. Kazenske določbe 

d) za jedilno olje: 

— olje rinfuza 
— olje pakirano 11 

e) za sveže meso: 
1. goveje meso: 

din/kg 
— brez kosti I. (stegno, 

pleče, bržola) 1950.— 
— brez kosti II. (bočnik, 

vrat, potrebušina) 1200.— 
— z vraščenimi kostmi I. 

(ledja) 1400.— 
(prsi, robček, rebra) 900.— 
(prsa, robček, rebra) 900.— 

— pljučna pečenka 2600.— 
— kosti 160.— 
— povprečna cena 1380.— 

2. telečje meso: 
din/kg 

— brez kosti I. 
(stegno, pleče) 2600.— 

— brez kosti IL 
(bočnik, flam) 1600.— 

— z vraščenimi kostmi L 
(zarebrnica, ledvična 
pečenka) 1700.— 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, vrat) 1000.— 

— kosti 160.— 
— povprečna cena 1550.— 

4. Za kršitve predpisov iz točke 
2. in 3. te odredbe se uporabljajo do- 
ločila 107. člena uredbe o trgovanju, 
trgovskih podjetjih in trgovinah, v 
zvezi s 1. členom zakona o prometu 
in trgovskih storitvah (Ur. 1. SFRJ, 
št 16/65). 

IV. Končne določbe 
5. Z uveljavitvijo te odredbe pre- 

neha veljati: 
a) odredba o stroških za peko 

kruha, stroških trgovine na drobno 
in najvišjih maloprodajnih cenah 
pšeničnega in rženega kruha (Glas- 
nik št 4/65); 

b) odredba o stroških trgovine na 
drobno na žito (Glasnik št. 4/65). 

в. Ta odredba začne veljati z 
dnem objave v Glasniku. 

Številka: 38-033/65. 
Datum: 28. julij 1963. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

ing. Drago Lipič L r. 
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Na podlagi 10. člena uredbe o na- 
činu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Ur. list SFRJ, 
št 33/65) in 110. ter 120. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center (Glas- 
nik št. 33/64) je skupščina občiiM 



ш GLASNIK 

Ljubljana-Center na 45. skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 23. julija 1965 sprejela 
naslednjo 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah kuriva. 

1. S to odredbo se določa vižina, 
do katere se lahko oblikujejo malo- 
prodajne cene za določene vrste ku- 
riva. 

2. Maloprodajne -cene za kurivo 
ee lahko oblikujejo do naslednjih 
najvišjih zneskov: 

a) Prpmog: 

Trbovlje: 
— Kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zagorje: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Senovo: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Motana: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Laško: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kočevje: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Banoviči: 
— kosi 
— kocke 
— oteh 

2i vinice: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

Kakanj: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zenica; 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Ugljevik: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Velenje: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kanižarica: 
— kosi 
— kocke 
—oreh 

din/t 

13.900 
13.300 
12.600 
11.900 

14.000 
13.800 
12.900 
12.700 

15.500 
15.100 
14.400 
14.000 

20.000 
19.200 
18.600 
17.100 

19.700 
18.900 
17.000 
16.300 

14.600 
13.900 
13.200 
11.400 

18.600 
18.200 
17.700 

19.000 
18.300 
17.800 

20.800 
20.100 
18.300 
17.400 

19.600 
18.800 
18.100 
17.500 

18.200 
16.700 
14.000 
13.300 

10.300 
9.700 
9.200 
8.700 

16.200 
15.000 
13.800 

b) Drva: 
/ din/prm 

— trdi listavci I. klase 11.000 
— trdi listavci II. klase 10.000 
— trdi listavci III. klase 8.900 
— sečenice 7.100 
3. V maloprodajnih cenah za ku- 

rivo pod točko 2. te odredbe je zajet 
tudi zvezni, republiški in občinski 
prometni davek. 

4. Za kršitve predpisov iz 2. toč- 
ke te odredbe se uporabljajo dolo- 
čila 107. člena uredbe o trgovanju 
trgovskih podjetij in trgovinah v 
zvezi s 1. členom zakona o prometu 
blaga in trgovskih storitvah (Ur. list 
SFRJ, št. 18/65). 

5. Ta odredba začne veljati z 
dnem objave v Glasniku. 

Številka: 39-033/65. 
Datum; 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

ing. Drago Lipič I. r. 

Center, đa izvrši revalorizacijo sta- 
novanjskih niš, stanovanj in poslov- 
nih prostorov na območju občine. 

2. člen 
Revalorizacijo izvrši Stanovanjski 

sklad občine Ljubljana-Center na 
način in po postopku, ki ga določa 
zakon in na njegovi podlagi izdani 
predpisi. 

Revalorizacija mora biti izvršena 
do 30. 11. 1965. 

3. člen 
Stroški v zvezi z izvršitvijo reva- 

lorizacije bremenijo sredstva Stano- 
vanjskega sklada občine Ljubljana- 
Center, namenjena za njegove po- 
slovne službe. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«. 
Stev.: 36-06-65. 
Datum; 28. 7. 63. 

Predsednik skupščine 
Ljubljana-Center 

ing. Drago Lipič 1. r. 

— z vraščenimi kostmi I. 
(zarebrnica, ledvična 
pečenka) 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, vrat) 

— kosti 

3. svinjsko meso: 

1700.— 

1000.— 
160.— 
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Na podlagi 110. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Center in v zvezi s 
4. točko odloka o premijah za kravje 
mleko v letu 1965 (Ur. 1. SRS štev. 
20/65) je Skupščina občine Ljublja- 
na-Center na 45. skupni seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti dne 28. julija 1965 sprejela 

ODLOK 
o premiranju kravjega mleka 

v letu 1965 

1. člen 
Delovnim organizacijam, ki pro- 

dajajo kravje mleko, se bo izplače- 
vala iz proračunskih sredstev občine 
Ljubljana-Center premija 10.— di- 
narjev za vsak liter neposrednim 
potrošnikom prodanega kravjega 
mleka. 

2. člen 
Premija iz prve točke tega od- 

loka se bo izplačevala od 1. avgusta 
do 31. decembra 1965. 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati, odlok o premiranju 
kravjega mleka, objavljen dne 3. ju- 
lija 1965 (Glasnik. St. 31/65). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
Številka: 428-02/65. 
Datum: 28. 7. 65. 

) 
Predsednik 

skupščine Ljubljana-Center 
ing. Drago Lipič l.r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 
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Na podlagi 9. točke odloka o na- 

činu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Ur. list SFRJ, 
št. 33/65) in 167. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje je skupščina 
občine Ljubljana-Moste-Polje na 2. 
izredni skupni seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti dne 
28. julija 1965 sprejela naslednjo 

ODREDBO 
o najvišjih maloprodajnih cenah za 
kruh in sveže meso ter trgovskih 

maržah. 

S to odredbo se določa viSina, do 
katere se lahko oblikujejo malopro- 
dajne cene za kruh in sveže meso 
ter trgovske marže za mesne izdelke. 

II. 
Maloprodajne cene; 
a) za kruh: 

kruh iz moke 1000 (črni) 
kruh iz moke 600 (polbeli) 
kruh iz moke 400 (beli) 
mešani kruh iz pšenične 

in ržene moke 
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Na podlagi 4, člena zakona o re- 
valorizaciji stanovanjskih hiš in sta- 
novanj (Ur. 1. SFRJ št. 33/65) in 110. 
člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter je Skupščina občine Ljubljana- 
Center na 45. skupni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 28. julija 1965, sprejela nasled- 
nji 

ODLOK 
o pooblastitvi Stanovanjskega sklada 
občine Ljubljana-Center za izvršitev 
revalorizacije stanovanjskih hiš in 
Rtanovanj ter poslovnih prostorov na 

območju občine 

1. člen 
S tem odlokom se pooblašča Sta- 

novanjski sklad občine Ljubljana- 

Fri peki Vs kg kruha se navedene 
cene lahko povečajo za 2 dinarja pri 
kg oziroma za 1 dinar pri kosu. 

■b) i— sveže meso: 
1. goveje mesO: 

din/kg 
— brez kosti I. (stegno, 

pleče, bržola) 1950.— 
— brez kosti II. (bočnik, 

vrat, potrebušina) 1200.— 
— z vraščenimi kostmi I. 

(ledja) 1400.— 
— z vraščenimi kostmi II. 

(prsi, robček, rebra) 900.— 
— pljučna pečenka 2600.— 
— kosti 160.— 

2. telečje meso: 
— brez kosti I. 

(stegno, pleče) 2600.— 
— brez kosti II. 

(bočnik, flam) 1600.— 

din/kg 
— brez kosti I. 

(stegno, pleče) 1600.— 
— brez kosti II. (flam) 800.— 
— z vraščenimi kostmi I. 

(kare) 1300.— 
— z vraščenimi kostmi II. 

vrat 1180.— 
rebra 800.—• 

— kosti &0.— 
Za ctroške pakiranja (industrijsko 

meso) se lahko gornje maloprodajne 
cene povečajo za dejanske stroške, 
vendar največ do 100 dinarjev za kg. 

III. 
Trgovske in druge delovne orga- 

nizacije, ki se bavijo s prodajo mes- 
nih izdelkov na malo, lahko zaraču- 
navajo na nabavno ceno maržo do 
naslednjih najvišjih stopenj; 

mesne konserve 17 Ve 
drugi mesni izdelki 20 V« 

IV. 
Svet za trgovino in gostinstvo je 

dolžan spremljati gibanje odkupnih 
in nabavnih cen živine ter je po- 
oblaščen za" določanje nižjih malo- 
prodajnih cen od cen, ki so določene 
s to odredbo. 

i V. 
Kazenske določbe 

Za kršitev predpisov iz točke 2. 
te odredbe se uporabljajo določila 
107. člena uredbe o trgovanju, trgov- 
skih podjetjih in trgovinah, v zvezi 
s 1. členom zakona o prometu blaga 
in trgovskih storitvah. 

ddi 

din/kg 
148.— 
180.— 
212,— 

170.— 

VI. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 
Številka; 38-23/65-1. 
Datum; 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Črne I. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SlŠKA 
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Na podlagi 9. točke o načinu for- 

miranja cen in obračunavanju raz- 
lik v cenah (Ur. list SFRJ, št. 33/65) 
in 324. in 325. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška je skupščina občine 
Ljubljana-Siška na 5. seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 28. julija 1965 sprejela naslednjo 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah za meso. 

1. Maloprodajne cene za sveže 
meso se lahko oblikujejo do nasled- 
njih najvišjih zneskov: 

a) goveje meso: 

— brez kosti I. (stegno, 
pleče, bržola) 

— brez kosti 11. (bočnik, 
vrat, potrebušina) 

— z vraščenimi kostmi I. 
(ledja) 

din/kfS 

1950.— 

1200.— 

1400.-- 



glasnik 197 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, robček, rebra) 900.— 

— pljučna pečenka 2600.— 
— kosti 160.— 
— povprečna cena 1380.— 

b) telečje meso: 

— brez kosti I. (stegno, 
pleče) 

— brez kosti II. (bočnik, 
flam) 

— z vraščenimi kostmi I. 
(zarebrnica, ledvična 
pečenka) 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, vrat) 

— kosti 
— povprečna cena 

c) svinjsko meso; 

— brez kosti I. (stegno, 
pleče) 

— brez kosti II. (flam) 
— z vraščenimi kostmi I. 

(kare) 
— z vraščenimi kostmi II. 

vrat 
rebra 

— kosti 
— povprečna cena 

din/kg 

2600.— 

1600,— 

1700.— 

1000,— 
160.— 

1550.— 

din/kg 

1600.— 
800.— 

1300.— 

1180.— 
800.— 
80,- 

950.— 
Za stroške pakiranja (industrijsko 

meso) se smejo gornje maloprodajne 
cene povečati za dejanske stroške, 
vendar največ do 100 dinarjev za kg. 

2. Za kršitve te odredbe se upo- 
rabljajo določila uredbe o trgovanju, 
trgovskih podjetjih in trgovinah, v 
zvezi s 1. členom zakona o prometu 
blaga In trgovskih storitvah (Ur. list 
SFRJ, jt. 16/65). 

3. Ta odredba začne veljati z 
dnem objave v Glasniku. 

Številka: 1/1-3833/65. 
Datum: 28, julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška: 

Miran Goslar 1. r. 
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Na podlagi 9. točke odloka o na- 
finu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Ur. list SFRJ, 
št. 33/65) in 324. in 325. člena statuta 
občine Ljubljana-Siška je skupščina 
občine Ljubljana-Siška na 5. skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 28. julija 1965 
sprejela naslednjo 

ODREDBO \ 
o maloprodajni ceni 

nepastcriziranega mleka. 

1. S to odredbo se določa malo- 
prodajna cena nepasteriziranega 
mleka na tistem območju občine 
Ljubljana-Siška, za katerega ne velja 
prepoved prometa z nepasteriziranim 
mlekom (Glasnik št. 29/62). 

2. Maloprodajna cena nepasteri- 
ziranega mleka s 3,6 "/o tolšče sme 
znašati največ 110 dinarjev za liter. 

3. Za kršitve predpisov te odred- 
be se uporabljajo določila 107. člena 
uredbe o trgovanju trgovskih podje- 
tij in trgovinah, v zvezi s 1. členom 
zakona o prometu blaga in trgovskih 
storitvah (Ur. list SFRJ, št. 16/65). 

4. Ta odredba začne veljati z 
dnem objave v Glasniku. 

Številka: 1/1-38-34/65. 
Datum: 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška: 

Miran Gosiar 1. r. 
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Na podlagi 9. točke odloka o na- 
činu formiranja cen in obračunava- 
nja razlike v cenah (Uradni list 
SFRJ, št. 33/65), 107. in 157. člena 
statuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
je skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 28. ju- 
lija 1965 sprejela 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah in maržah 

za prehrambene proizvode 

1. Z odredbo o maloprodajnih ce- 
nah in maržah za prehrambene pro- 
izvode se določa: 

a) višina, do katere se lahko obli- 
kujejo maloprodajne cene za dolo- 
čene prehrambene proizvode; 

b) višina marže na malo za ne- 
katere prehrambene proizvode. 

I. Maloprodajne cene 
2. Maloprodajne cene za prehram- 

bene proizvode se lahko oblikujejo 
do naslednjih najvišjih zneskov: 

a) za moko: din/kg 
— moka »B« 1000 142.— 
— moka »B« 600 191.— 
— moka »B« 400 242.— 
— moka »C« 1000 133.— 
— moka »C« 600 169.— 
— moka »C« 400 220.— 
— moka ržena 950 190.— 
— moka ržena 1250 165.— 
Za predpakirano moko se lahko 

gornje maloprodajne cene povečajo 
za dejanske stroške, vendar največ 
do 10 dinarjev za kg. 

b) za kruh: din/kg 
— kruh iz moke 1000 148.— 
— kruh iz moke 600 180.— 
— kruh iz moke 400 212.— 
— mešani kruh Iz pšenične 

in ržene moke 170.— 
Pri polkilogramskih štrucah se 

navedene cene lahko povečajo za 
2 dinarja pri kg. 

c) za sladkor: 
— sladkor kristal 
— sladkor kocke 
Za predpakirani sladkor se lahko 

gornje maloprodajne cene povečajo 
za dejanske stroške, vendar največ 
do 10 dinarjev za kg. 

% 
d) za jedilno olje: din/kg 
— olje rinfuza 476.— 
— olje pakirano 11 510.— 

e) za mleko: din/I 
mleko 145.— 

f) za sveže meso: 
1. goveje meso: 
— bre? kosti I. (stegno, 

j, pleče, bržola) 
— brez kosti II. (bočnik, 

vrat, potrebušina) 
— z vraščenimi kostmi I. 

(ledja) 1400,- 
— z vraščenimi kostmi П. 

(prsi, robček, rebra) 900.— 
— pljučna pečenka 2600.— 
— kosti 160.— 
— povprečna cena 1380.— 

2. telečje meso: din/kg 
— brez kosti I. 

(stegno, pleče) 2600.— 

— brez kosti П. 
(bočnik, flam) 1600.— 

— z vraščenimi kostmi I. 
(zarebrnica, ledvična 
pečenka) 1700.— 

— z vraščenimi kostmi II. 
(prsi, vrat) 1000.— 

— kosti 160.— 
— povprečna cena 1550.— 

3. svinjsko meso: 
din/kg 

— brez kosti I. 
(stegno, pleče) 1600.— 

— brez kosti II. (flam) 800.— 
— z vraščenimi kostmi I. 

(kare) 1300.— 
— z vraščenimi kostmi II. 

vrat 1180.— 
rebra 800.— 

— kosti 80.— 
— povprečna cena 950.— 
Za stroške pakiranja (industrijsko 

meso) se lahko gornje maloprodajne 
cene povečajo za dejanske stroške, 
vendar največ do 100 dinarjev za kg. 

II. Marže 
3. Trgovske in druge delovne or- 

ganizacije, ki se bavijo s prodajo 
prehrambenih proizvodov na malo, 
lahko zaračunavajo marže na nabav- 
ne cene do naslednjih najvišjih sto- 
penj: 

— riž 18*/« 
— sol 12 0/» 
— jedilne maščobe 12*/« 
— mesni izdelki: 

mesne konserve 17 •/• 
drugi mesni izdelki 20 "/o 

— kava 18 V« 
— začimbe 20 •/» 
— južno sadje 45 0/« 

III. Kazenske določbe 
4. Za kršitve predpisov iz členov 

din/kg 2- 1п 3. te odredbe se uporabljajo 
ч določila 107. člena uredbe o trgo- 

vanju, trgovskih podjetjih in trgovi- 
nah, v zvezi s 1. členom zakona o 
prometu blaga in trgovskih storitev 
(Ur. list SFRJ, št. 16/65). 

IV. Končne določbe 
5. Ta odredba velja takoj in se 

objavi v Glasniku. 
Številka: 38-36/65. 
Datum: 28. julij 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

ing. Slavko Jakofčič L r. 

din/kg 
276.— 
308.— 

1050,— 

1200.— 

MESTNI SVET 
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Na podlagi 27. in 47. člena statuta 

fnesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
in 4. člena odloka o postopku in na- 
činu označevanja imen ulic, cest, tr- 
sov in naselij ter zgradb na območ- 
ju Ljubljane (Glasnik št. 32/65) je 
^estni' svet na 5. rednj seji dne 30. 
iunija 1965 sprejel 

ODLOK 
0 določitvi in spremembi imen ulic 

ter cest na območju Ljubljane. 

V občini Ljubijana-Bežigrad: 
1. člen 

Nova cesta, ki bo potekala od uUce Pohorskega bataljona proti 
v2hodu za vrtovi hiš ob Trubarjevi ulici do prve zgradbe v tej ulici, 

nato pa proti jugu med predvideni- 
mi stanovanjskimi stolpiči preko 
Hubadove ulice do Tolstojeve, kjer 
bo izhod na Titovo cesto, se imenuje 

SARHOVA ULICA. 

2. člen 
Nova cesta v Stožicah za gasil- 

skim domom se imenuje 
PAVLOVCEVA ULICA. 

3. člen 
Nova cesta, ki bo potekala ob po- 

daljšku Ulice Pohorskega bataljona, 
se imenuje 

CARGOVA ULICA. 

4. člen 
Nova cesta pod potrošniškim cen- 

trom na Ježici se imenuje' 
KUSARJEVA ULICA. 

V občini Ljubljana-Vič-Rudnik: 

5. člen 
Cesta, ki se odcepi od Viške ce- 

ste pri mostu čez Gradaščico in pelje 
mimo opekarn, nadalje mimo osnov- 
ne šole na Vrhovcih pod bokalškim 
gradom ter se konča pri mestni meji, 
se imenuje 

CESTA NA VRHOVCE, 

Dosedanje ime Bokalška cesta od 
Viča do opekarne s tem odpade. 

6. člen 
Cesta, ki se odcepi od Ceste na 

Vrhovce pri vrhovški šoli in pelje 
mimo zgradbe Stanislava Vrhovca, 
potrošniškega centra. Doma na Bo- 
kalcih in se konča pod bokalškim 

gradom pri Cesti na Vrhovce, se 
imenuje 

CESTA NA BOKALCE. 

7. člen 
Ceste, ki se odcepijo na južni stra- 

ni Ceste na Vrhovce, se imenujejo: 
VRHOVCI CESTA I, pri hiši 

Franca Božiča, Bokalška c. 17; 
VRHOVCI CESTA Ш, pri hiši 

Janeza Streklja, Vrhovci 3 a; 
VRHOVCI CESTA V, pri hiši Av- 

gusta Zadnikarja, Vrhovci 13; 
VRHOVCI CESTA VII. pri hiši 

Antona Vidmarja, Vrhovci 17; 
VRHOVCI CESTA IX, pri hiši y 

Antona Jovana, Vrhovci 29; 
VRHOVCI CESTA XI, pri hiši 

Jožeta Podobnikarja, Vrhovci 41; v 
VRHOVCI CESTA XIII, pri hiši 

Jožeta Corna, Vrhovci 61 b; 
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VRHOVCI CESTA XV, pri hiši 
Valentina Skopca, Vrhovci X04a; 

VRHOVCI CESTA XVU. pri hiši 
Andreja Pungerščka, Vrhovci 76; 

VRIIOVCI CESTA XIX. pri hiši 
Alojza Zimška, Vrhovci 105; 

VRHOVCI CESTA XXI, predvi- 
dena ulica, ki veže »Pod jezom« Ce- 
sto na Vrhovce in Cesto Dolomit- 
skega odreda. 

8. člen 
Ceste, ki se odcepijo na severni 

strani Ceste na Vrhovce, se Imenu- 
jejo; 

VRHOVCI CESTA II. pri hiši 
Vincenca Sedeja, Vrhovci 53; 
' VRHOVCI CESTA IV, pri hiši 
Marije Potočnik. Vrhovci 55; 

VRHOVCI CESTA VI. pri hiši 
Julke Gnezda. Vrhovci 56; 

VRHOVCI CESTA VIII, pri hiši 
Jakoba SuSnika. Vrhovci 60; 

VRHOVCI CESTA X, dosedanja 
Cesta na Vrhovce. 

9. člen 
Ceste, ki se odcepijo na južni 

strani ulice Vrhovci cesta X, se ime- 
nujejo: 

VRHOVCI CESTA ХП, pri hlSl 
Franca Trčka, Vrhovci 106 b; 

VRHOVCI CESTA XIV, pri hiši 
Jožeta Smrdeja, Vrhovci 107; 

VRHOVCI CESTA XVI, pri hiši 
Matevža Peršina, Vrhovci 81 a; . 

VRHOVCI CESTA XVIII, pri hiši 
Janeza Mavserja, Vrhovci 82 a; - 

VRHOVCI CESTA XX. pri hiši 
Janeza Slovšeta, Vrhovci 116; 

VRHOVCI CESTA XXII, pri hiši 
Martina Pozdrca. 

10. člen 
Ceste, ki se4 odcepijo na Južni 

strani Ceste na Bokalce, se imenu- 
jejo: 

VRHOVCI CESTA ХХПГ, pri po- 
trošniškem centru, Preval j 31; 

VRHOVCI CESTA XXVI, pri hiši 
Maksa Periča, Prevalj 47; 

VRHOVCI CESTA XXVIII. ki se 
odcepi od ulice Vrhovci c. XXVI pri 
hiši Marije Urganc; 

VRHOVCI CESTA XXX, ki se 
odcepi od ulice Vrhovci c. XXVni 
In pelje mimo hiše Trbežnika, Vr- 
hovci 97, do hiše Ivane Marolt, Vr- 
hovci 99; 

VABILO 
na 6. redno sejo mestnega sveta Ljubljane 

.•i * 
Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

sklicujem 

6. redno sejo mestnega sveta Ljubljane, ki bo v petek, 30. Julija 1965 
•b 9. uri dopoldne v veliki sejni dvorani Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Predlogi odlokov o cenah komunalnih storitev: 

a) Mestni vodovod, 
b) Mestna kanalizacija, 
c) Snaga, 
d) Mestna plinarna, 
e) Toplarna, 
f) Mestni potniški promet. 

2. Predlog odlokov o določitvi obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih delovnih organizacij. 

3. Predlog predpisov s področja stanovanjskega gospodarstva. 
4. Informacija o stanju sredstev finančnega načrta mesta Ljubljane. 
Številka: 06-061/65. 
Datum: 28. julij 1965. \ 

/ Predsednik mestnega sveta Ljubljane: 
ing. Marjan Tepina L r. 

VRHOVCI CESTA XXXII, ki se 
odcepi od ulice Vrhovci XXX, pelje . 
mimo hiše Alojzija Babnika, Vrhov-\ 
ci 96, in konča pri cesti na Vrhovce. 

11. člen 
Cesta, ki bo potekala od Prevalj 

in prečkala Cesto na Brdo ter Lega- 
tovo ulico, se imenuje 

ULICA RUDOLFA JANE2ICA. 

12. člen 
Cesta, ki se odcepi od Prevalj pri 

hiši Alojza Kržišnika, Prevalj 60. na- 
pravi pentljo in se vrne na Prevalj 
pri hiši Franca Fašalka št. 64, se 
imenuje 

VREGOVA ULICA. 

13. člen 
Cesta, ki se odcepi od Prevalj pri 

hiši Silvestra Snoja St. 70. se ime- 
nuje 

SNOJEVA ULICA, 

14. člen 
Cesta v Mestni log — Kolonija 

se preimemije v 
MOKRSKO ULICO. 

15. člen 
Cesta, ki veže Mencingerjevo uli- 

co pri hiši št. 21 Adolfa Stresena 
z Gerbičevo ulico pri hiši 18 a Mar- 
jana Štruklja, se imenuje 

FILIPICEVA ULICA. 

16. člen 
Cesta, ki veže Soško ulico pri hiši 

Branka Sojerja št. 4 z Vipavsko uli- 
co pri hiši dr. Janežiča št. 10, se 
imenuje 

DOBERDOBSKA ULICA. 

17. člen 
Cesta, ki veže Soško ulico pri hiši 

Franje Gnidovec št. 20 z Vipavsko 
ulico, se imenuje 

BARJANSKA ULICA. 

18. člen 
Del Zelene poti od ceste v Mestni 

log do Malega grabna se preimenuje 
V ulico v MURGLAH. 

19. člen 
Cesta, ki se odcepi od Rezijanske 

ulice pri hiši št. 4 Antona Novaka 

in poteka do Mencingerjeve ulice 
št. 33 Albina Bukovca, se imenuje 

CEPOVANSKA ULICA. 

20. člen 
Cesta, ki veže Mencingerjevo uli- 

co pri hiši št. 95 Alojzija Steblaja Z 
Gerbičevo ulico, se imenuje 

KOPRSKA ULICA. 

21. člen 
Cesta, ki se odcepi od Tomažičeve 

ulice pred hišo št. 65 Franca Skerla, 
se imenuje 

ULICA MALCI BELICEVE. 

22. člen 
Sedanja Cesta na Brdo — 

nija se preimenuje v 
PETERCEVO ULICO. 

Kolo- 

23. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dati 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-050/65. 
Datum: 30. junij 1965. 

Predsednik mestnega svet« 
Ljubljana: 

ing. Marjan Tepina 1. <*• 
— 

VSEBINA 
321 Odredba o maloprodajnih cenah 

prehrambene proizvode občine Ljuf 
Ijana-Bežigrad. 

32] Odredba o maloprodajnih cenah I" 
maržah za prehrambene proizvode o"* 
čine Ljubljana-Center. 

323 Odredba o maloprodajnih cenah ku" 
rlva občine Ljubljana-Center. 

324 Odlok o prJrnlranju kravjega mleK' 
v 1. 1065 občine Ljubljana-Center. 

325 Odlok o pooblastilu Stanovanjskega 
sklada občine za IzvrSltev revalorlza' 
clje stanovanjskih hlS In stanovn™ 
ter poslovnih prostorov občine Ljuf 
Ijana-Center. 

328 Odredba o maloprodajnih cenah 
kruh In sveže meso ter trgovsK«' 
maržah občine Ljubljana-Moste-PoIJ®' 

327 Odredba o maloprodajnih cenah ** 
meso občine Ljubljana-Slška. 

328 Odredba o maloprodajni ceni nepaste* 
rlzlranega mleka občine Ljubljana' 
Slška. 

329 Odredba o maloprodajnih cenah 1' 
maržah za prehrambene proizvod5 

občine Ljubljana-Vlč-Rudnlk. 
80 Odlok o določitvi In spremembi 

ulic ter cest mestnega sveta L)u~ 
Ijane. 
Vabilo na I. redno sejo mestne^* 
sveta Ljubljane. 
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