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MESTNI SVET 

LETO XV.. ŠT. 2 

Na podlagi tretjega odstavka 13. 
tlena in drugega odstavka 14. člena 
temeljnega zakona o izmeritvi zem- 
ljišč in zemljiškem katastru (Ur. L 
SFRJ^ št. 15/65), prvega odstavka 28. 
člena uredbe o izdelavi izmeritve in 
zemljiškega katastra in njunem iz- 
vrševanju (Ur 1. SFRJ, št. 44/47) in 
47. ter 50. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik, št. 38/64) je Mestni 
svet na 8. redni seji, dne 24. januarja 
1968, sprejel 

ODLOK 
0 ustanovitvi Uprave za izmero in 
kataster pri Mestnem svetu Ljub- 

ljana 
1. člen 

Ustanovi se Uprava za izmero in 
kataster pri Mestnem svetu Ljub- 
ljana (v nadaljnjem besedilu: uprava). 

2. člen 
Za potrebo občanov, organizacij 

in organov mesta ter občin Ljublja- 
ne opravlja uprava naslednje uprav- 
ne zadeve; 

1. Vzdržuje izmeritev zemljišč, 
zemljiških kataster in kataster ko- 
munalnih naprav na območju mesta 
in občin Ljubljane po določilih te- 
meljnega zakona o izmeritvi zemljišč 
in zemljiškem katastru (Ur. 1. SFRJ, 
št. 15/67), na podlagi njega izdanih 
uredb, pravilnikov, navodil in po 
drugih veljavnih predpisih. 

2. Izdaja občanom, organom in 
organizacijam prepise in izvlečke iz 
katastrskih operatov ter kopije na- 
črtov in kart. 

3. Sestavlja letne in občasne sta- 
tistične podatke o zemljiščih glede 
na strukturo površin, kultur in raz- 
redov ter lastninsko-posestniških 
razmerij za potrebe organov mesta in 
občin Ljubljane ter republiških 
upravnih organov. 

4. Planira, koordinira in eviden- 
tira vso geodetsko dejavnost na ob- 
močju mesta in občin Ljubljane, ne 

. glede na investitorja in izvajalca 
geodetskih del. 

5. Sestavlja letne in perspektivne 
Programe geodetskih in katastrskih 
del za mesto in občine Ljubljane. 

6. Sodeluje pri sklepanju pogodb 
2a geodetska in katastrska dela ter 
Prevzema izgotovljene izvirne elabo- 
rate, ki jih uporablja za vzdrževanje 
izmeritve in katastrov, kolikor ni z 

i drugimi predpisi drugače določeno. 
V- Izvršuje vse ostale upravne za- 

' Geve, ki so v zvezi z osnovnimi na- 
logami uprave in so v skladu z ve- 
ljavnimi predpisi. 

8. Vodi vsa opravila v zvezi z 
evidenco družbene lastnine za mesto 
■n občine Ljubljane po določilih od- 
loka o evidenci nepremičnin sploš- 
nega ljudskega premoženja (Ur. I. 
LRS št. 40/57) in po drugih veljav- 
nih predpisih. 

3. člen 
Delo uprave vodi načelnik, ki je 

Zgovoren za svoje delo mestnemu 
svetu. 

Načelnika uprave imenuje in raz- 
rešuje Mestni svet Ljubljana. 

4. člen 
Za izvedbo nalog iz 2. člena tega 

odloka sestavlja uprava letni pro- 
gram dela in finančni načrt ter pred- 
laga program geodetskih del in po- 
trebnih finančnih sredstev Mestne- 
mu svetu in skupščinam občin Ljub- 
ljane. 

5. člen 
Finančna in druga sredstva za 

delo uprave zagotavlja Mestni svet 
iz finančnega načrta mesta na pod- 
lagi letnih programov dela. 

6. člen 
Za opravila v zvezi z upravnimi 

zadevami iz 2. člena tega odloka za- 
računava uprava predpisane kata- 
strske in druge upravne takse, potne 
in druge materialne stroške, kolikor 
je za to upravičena po veljavnih 
predpisih. 

7. člen 
Delo uprave usmerja in nadzo- 

ruje Mestni svet v skladu s potrje- 
nim programom dela. 

Uprava daje Mestnemu svetu 
letna in po potrebi občasna poročila 
o svojem delu in izvršitvi programa 
dela. Na zahtevo pristojnih upravnih 
organov mora uprava v določenem 
roku predložiti zahtevane podatke in 
poročila. 

8. člen ' 
Uprava prevzame od Zavoda za 

izmero in kataster zemljišč vse to- 
pografsko-katastrske načrte, zemlji- 
ške mape, geodetske in katastrske 
karie, operat zemljiškega katastra in 
vso ostalo pripadajočo dokumentaci- 
jo z elaborati ter potrebna material- 
na in tehnična sredstva za izvajanje 
nalog iz 2. člena tega odloka. 

9. člen 
Uprava prične z delom 1. aprila 

1968. 
10. člen 

Zavod za izmero in kataster zem- 
ljišč ne more od 1. aprila 1968 več 
opravljati zadev iz 2. člena tega od- 
loka, ki so mu bile dane z ustano- 
vitveno odločbo Mestnega 'sveta 
Ljubljana (Glasnik, št. 3/65). 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-02/68 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta > 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

Na podlagi 3. člena zakona o me- 
stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
1. SRS, št 11/64 in 36/65), "drugega 
odstavka 5. člena in prvega odstav- 
ka 13. člena zakona o urbanističnem 
planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16/67), 27. 
in 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 16/65) ter 1. in 2. člena 

odloka o uskladitvi generalnega pla- 
na urbanističnega razvoja mesta 
Ljubljane z določbami zakona o ur- 
banističnem planiranju (Glasnik št. 
23/67), je Mestni svet na 8. redni seji, 
dne 24. januarja 1968, sprejel 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta BS 7 

— Bežigrad 
1. člen 

S tem odlokom se sprejme zazi- 
dalni načrt BS 7 — Bežigrad, ki ga 
je pod štev. nal. UI/109 v decembru 
1957 izdelal Urbanistični inštitut SR 
Slovenije in kateri obsega program- 
ski in tehnični del v smislu določil 
drugega odstavka 8. člena zakona o 
urbanističnem planirariju. 

2. člen 
Manjše odmike od zazidalnega 

načrta, ki je sprejet s tem odlokom, 
dovoljuje v smislu določil drugega 
odstavka 15. člena zakona o urbani- 
stičnem planiranju odbor za urba- 
nizem pri Mestnem svetu Ljubljana. 

3. člen 
Lokacijska dovoljenja za objekte 

na območju, ki ga pokriva zazidalni 
načrt BS 7 — Bežigrad, se smejo 
izdajati potem, ko bo zazidalni načrt 
opremljen z dokumentacijo za reali- 
zacijo zazidalne zasnove, načrtom 
parcelacije zemljišč, načrti komunal- 
nih naprav, pravilnikom za izvajanje 
zazidalnega načrta in ekonomsko 
tehničnim poročilom, ki po zakonu o 
urbanističnem planiranju niso pred- 
met javne razgrnitve. 

4. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka izvaja . urbanistična inšpekci- 
ja pri upravi inšpekcijskih služb v 
Ljubljani. 

5 člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-03/68 ' 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

L člen 
V odloku o komunalnih delovniH 

organizacijah, ki opravljajo komu- 
nalno dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena ih imajo pomen za 
mesto Ljubljana (Glasnik, št. 3i/67)i 
se v 11. členu dodasta dva odstavka, 
ki se glasita; 

Mestni svet daje svoje soglasje k 
imenovanjem in razrešitvam direk- 
torjev komunalnih delovnih organi- 
zacij iz 4. člena tega odloka. 

Za komunalne dejavnosti iz 4. 
člena tega odloka, ki so organizira- 
ne kot osnovne enote (ekonomske 
enote), velja pristojnost Mestnega 
sveta iz prejšnjega odstavka pri ime- 
novanjih in razrešitvah direktorjev 
poslovnih (ekonomskih) enot. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-04/68 
Datum; 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

Na podlagi 4. odstavka 22, člena 
zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v SRS Sloveniji (Ur. 1. SRS, 
46/67), 3. člena zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS 
št. 11/64 in 36/65), sklepa SOb Ljub- 
Ijana-Center št. 50-07'67 z dne 22/12- 
1967 in 47. ter 50. člena statuta me- 
sta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), je 
Mestni svet na 8. redni seji, dne 
24. januarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o prevzemu ustanoviteljskih pravic 
do Gentraine lekarne v Ljubljani. 

Na podlagi 15. in 20. člena zakona 
o komunalnih delovnih organizaci- 
jah, ki opravljajo komunalno dejav- 
nost posebnega družbenega pomena 
(Ur. 1. SRS, št. 16'67), točke b) 3. čle- 
na zakona o mestih, ki so razdeljena 
na občine (Ur, list SRS, št. 11/64 in 
36'65) in 47. ter 50. člena statuta me- 
sta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) je 
Mestni svet na 8. redni seji, dne 24. 
januarja 1968, sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o komunalnih 
delovnih organizacijah, ki opravlja- 
jo komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena in imajo pomen 

za mesto Ljubljana 

S tem sklepom prevzema Mestni 
svet Ljubljana ustanoviteljske pra- 
vice do Centralne lekarne Ljublja- 
na od skupščine občine Ljubljana- 
Center. 

2. 
K Centralni lekarni Ljubljana so 

se pripojile naslednje lekarne; 
Lekarna Ajdovščina 
Lekarna Bežigrad 
Lekarna Miklošič 
Lekarna Mir je 
Lekarna Moste 
Lekarna Polje 
Lekarna Šentvid 
Lekarna Šiška 
Lekarna Tabor 
Lekarna Vič 
Delovne skupnosti navedenih le- 

karn so sprejele sklepe o pripojitvi 
k Centralni lekarni Ljubljana. 

3. 
Centralna lekarna s pripojenimi 

lekarnami je pričela z delom dne 
1. januarja 1968. 
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4. 
Skupščine občine Ljubljane — 

ustanoviteljice so s svojimi sklepi 
dale soglasje k pripojitvi lekarn z 
njihovega območja k Centralni le- 
karni Ljubljana. 

5. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 010-05/68 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

5 
Na podlagi 47. in 50. člena statuta 

mesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) 
je Mestni svet na 8. redni seji, dne 
24. januarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi člana odbora za urbani- 

zem in imenovanju novega člana 

1. 
V odboru za urbanizem se kot 

član razreši: 
dr. Zdravko Mlinar 

2. 
V odbor se kot novi član imenuje; 
Marko Slajmer, dipl, ing. arhitek- 

ture, direktor biroja za regionalno 
prostorsko planiranje. 

Stev.: 010-06/68 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

6 
Na podlagi 47. in 50. člena statuta 

mesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) 
je Mestni svet na 8. redni seji, dne 
24. januarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi člana komisije za deli- 
tev sredstev za subvencioniranje 
stanarin in imenovanje novega člana 

1. 
V komisiji za delitev sredstev za 

subvencioniranje stanarin se kot član 
razreši: 

Ivan Bizant. 
2. 

V komisijo se kot novi član ime- 
nuje: 

Vilko Kolar. 
Stev.: 010-07/68 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

7 
Na podlagi 6. člena odločbe o 

ustanovitvi samostojnega Zavoda 
ing. Stanka Bloudka (Glasnik, št. 
4/65) in 47. ter 50. člena statuta me- 
sta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) je 
Mestni svet na 8. redni seji, dne 24. 
januarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnikov javnosti 
v svet Zavoda ing. Stanka Bloudka 

V svet Zavoda ing. Stanka Bloud- 
ka se kot predstavniki javnosti ime- 
nujejo: 

Evgen Bergant, 
Franc Cesar, 
Ljubo Filipan, 
Vili Strašek, 
Rudi Zupančič. 

Stev.: 010-08/68 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, I. r. 

8 
Na podlagi 47. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet na 8. redni 
seji, dne 24. januarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnikov družbe- 
ne skupnosti v svet Centralne lekar- 

ne v Ljubljani 
V svet Centralne lekarne v Ljub- 

ljani se kot predstavniki družbene 
skupnosti imenujejo: 

dr. Ivan Cibic, 
Rudolf Cajić, 
Franc Stare, 
Lovro Subelj. 
Stev.: 010-09/68 
Datum: 24. januarja 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

dipl. ing. Miha Košak, 1. r. 

VSEBINA 
1 Odlok o ustanovitvi Uprave za Izmero 

in kataster pri mestnem svetu Ljublja- 
na 

2 Odlok o sprejetju zazidalnega načrta BS 
7 — Bežigrad 

3 Odlok o dopolnitvi odloka o komunal- 
nih delovnih organizacijah, ki oprav- 
ljajo komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena in imajo pomen za 
mesto Ljubljano 

4 Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pra- 
vic do Centralne lekarne v Ljubljani 

5 Sklep o razrešitvi člana odbora za urba- 
nizem in imenovanje novega člana 

€ Sklep o razrešitvi člana komisije za de- 
litev sredstev za subvencioniranje sta- 
narin in imenovanje novega člana 

7 Sklep o Imenovanju piedstavnikov jav- 
nosti v svet Zavoda ing. Stanka Bloud- 
ka 

8 Sklep o imenovanju predstavnikov 
družbene skupnosti v svet Centralne le- 
karne v Ljubljani 

- Grafikon k odloku o določitvi območij, 
za katere se izdelajo zazidalni načrti 

- Grafikon k odloku o splošni prepovedi 
graditve ter prepovedi ; arceladje zem- 
ljišč na območju mesta 

i v ; ^V - '"V X ' .-*Ц : '^уУ \ Л - t • f ,if j|3 j ' -j ■.^;f/.yV;';'.4'.''-V•' f/-•\ 

Meja občinskega območja 

PREDLOG 
... lv , . v .. -${ RAZMEJITVE OBMOČJA SOB 

.•.■''t*'-! A j-JV'M CENTER NA KAREJE !N PRE- 
DLOG OBMOČIJ ZA KATERE 
JE OBVEZNA IZDELAVA ZAZ1- 

Л. DALNE6A NAČRTA 

■■ vrA k .•> " - , 1 :1Х1 ' £ } { Meje karejev '-'•Л'-Ji-■—■f ' r 

i i <areji za katere je obvezna - • T'^ ч 1 —- 'zcjeiava zazidalnega načrta 
.. v;-^ m ,er sp,0$na prepoved graditve . ^ f \ »>- ■>■ .J in prepoved parcelacije 

•r. -'i -- \ " •' • -'■% 
'^..45 PREeLED KAREjEV OBČINE CENTER 

^ - ' '{■t С0\л-а 
cs,,cs.,cs1cs.(cs, 
CI..CU 

Objavljena grafična prikaza sta sestavna dela odloka o določitvi območij, za katera se izdelajo zazidalni načrti, in odloka o 
splošni prepovedi graditve ter prepovedi parcelacije zemljišč na območju mesta Ljubljana (odloka sta bila objavljena v Glas- 

niku št. 39/67) 


