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12 
Skupščina občine Ljubljana-Beži- 

Srad je na podlagi 114. člena statu- 
občine Ljubljana Bežigrad na seji 

občinskega zbora in zbora delovnih 
Kkupnosti dne 25. januarja 1968 
sPrejela 

SKLEP 
0 razveljavitvi sklepa o oprostitvi 
Plačila prispevka za uporabo mest- 

zemljišč občanov z nizkimi oseb- 
nimi dohodki 

1. člen 
Sklep skupščine občine Ljublja- 

^a-Bežigrad z dne 25. maja 1967 
(Glasnik št. 22/67) o oprostitvi pla- 
čila prispevka za uporabo mestnih 
zemljišč občanov z nizkimi osebni- 
mi dohodki se razveljavi. 

2. člen 
Sklep prične veljati z objavo v 

Glasniku. 

Številka: 350-23/67-1. 
Datum: 26. januarja 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad: 

Karel Kušar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE 

13 
Na podlagi 22. člena zakona o 

^olitvah odbornikov občinskih skup- 
ščin (Uradni list SRS, št 11/63 in 
j'65) in 167. člena statuta občine 
Mubljana Moste-Polje je občinski 
^por na seji skupščine občine Ljub- 
;tona Moste-POlje dne 25. januarja 1968 sprejel 

ODLOK 
?. 'azpisu nadomestnih volitev v ob- Cltlski zbor skupščine občine Ljub- 

ljana Moste-Polje 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

Y. občinski zbor skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje; 

— v volilni enoti 5, fci obsega 
Naslednje ulice: Ob železnici h. S. 1, 

2 in 3, Partizanska od h. š. 28-29 do 
konca, Vide Pregarčeve od h. š. 10- 
11 do konca; 

— v volilni enoti 23, ki obsega 
naSSlja: Spodnjo in Zgornjo Besni- 
co, Janče, Vnajnarje, Gaberje, Tuji 
grm, Dolgo brdo, Prežgan je, Volav- 
Ije, Malo in Veliko Trebeljevo, Mali 
vrh, Javor, Ravno brdo. 

2. člen 
Nadomestne volitve v občinski 

zbor skupščine občine Ljubljana 
Moste-Polje v volilnih enotah 5 in 
23 bodo v nedeljo, dne 24. marca 
1968. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih skupščin računajo od razpisa, 
se računajo od 25. januarja 1968. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 

Številka: 020-4/68-1. 
Datum: 25. januarja 1968. 

Predsednik 
občinskega zbora skupščine 

občine Ljubljana Moste-Polje: 
ing. Jože Mihelič 1. r. 

pisa, se računajo od 25. januarja 
1&_. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku. 

Številka: 020-5/68-1. 
Datum: 25. januarja 1968. 

Predsednik zbora 
delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana Moste-Polje: 

Janez Jančar 1. r. 

14 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih skup- 
ščin (Uradni list SRS, št 11/63 in 
4/65) in 167. člena statuta občine 
Ljubljana Moste-Polje je zbor de- 
lovnih skupnosti na seji skupščine 
cbčine Ljubljana Moste-Polje dne 
25. januarja 1968 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 
zbor delovnih skupnosti skupščine 

občine Ljubljana Moste-Polje 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

— v volilni enoti 4, ki obsega 
delovni organizaciji: Indos in Slove- 
nija ceste. 

2. člen 
Nadomestne volitve v zbor de- 

lovnih skupnosti skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje v volilni eno- 
ti 4 bodo v petek, dne 22. marca 
1968. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se 

po zakonu o volitvah odbornikov 
občinskih skupščin računajo od raz- 

15 
Na podlagi 19. člena zakona o 

delovnih razmerjih delavcev, ki de- 
lajo pri zasebnih delodajalcih (Ur. 
list SRS, št. 41/66) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana Moste-Polje 
je skupščina občine Ljubljana Mo- 
ste-Polje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti dne 
25. januarja 1968 sprejela naslednji 

ODLOK 
o določitvi najnižjih osebnih dohod- 
kov delavcev, ki delajo pri zasebnih 
delodajalcih, za katere ni mogoče 
ugotoviti povprečnega osebnega do- 
hodka na podlagi evidence izplača- 
nih osebnih dohodkov v družbenem 

sektorju 

1. člen 
Delavci pri zasebnih delodajalcih 

imajo pravico do osebnega dohodka, 
ki ne sme biti nižji od osebnega do- 
hodka, ki ga za enako ali podobno 
delo povprečno prejemajo delavci v 
delovnih organizacijah, ki delajo z 
družbenimi sredstvi. Poprečne oseb- 
ne dohodke teh delavcev ugotavlja 
za delo pristojni upravni organ ob- 
činske skupščine. 

2. člen 
Za dela in poklice, za katere ni 

mogoče ugotoviti povprečnega oseb- 
nega dohodka na način, določen v 
1. členu tega odloka, morajo zasebni 
delodajalci zaposlenim delavcem 
plačevati mesečno naslednje najniž- 
je osebne dohodke: 

Poklic N-din 
1. Gospodinjska pomočnica, ki 

samostojno opravlja vsa go- 
spodinjska dela 600 

2. Gospodinjska pomočnica, ki 
opravlja gospodinjska dela 
ob strokovni pomoči deloda- 
jalke 50T) 

3. Gospodinjska pomočnica za- 
četnica in varuhinja otrok 400 

3. člen 
Ce zasebni delodajalec daje de- 

lavcem plačilo v denarju in naravi, 

ne sme biti del osebnega dohodka, 
ki se izplača v denarju, manjši od 
200 N-din. 

Za plačilo v naravi se šteje za- 
gotovitev stanovanja in hrane ali 
zagotovitev samo stanovanja ali 
prehrane. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. februarja 1968. 

Številka: 113-5/67-6. 
Datum: 25. januarja 1968. 

I 
Predsednik skupščine 

občine Ljubljana Moste-Polje: 
Polde Maček I. r. 
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Na podlagi 167. člena statuta ob- 

čine Ljubljana Moste-Polje je skup- 
ščina občine Ljubljana Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in na seji 
zbora delovnih skupnosti dne 25. 
januarja 1968 sprejela 

ODLOK 
o ugotovitvi, kateri odloki in odred- 

be so prenehali veljati 

1. člen 
Ugotovi se, da so od odlokov in 

odredb, ki jih je sprejel občinski 
ljudski odbor Ljubljana Polje, ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana Mo- 
ste-Polje oziroma skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje v času od 
31. januarja 1956 do 19. marca 1963, 
prenehali veljati naslednji odloki in 
odredbe: 

1. Odlok o postopku pri prodaji 
stanovanjskih hiš iz SLP v občini 
Ljubljana Moste (Glasnik št 13/56). 

2. Odlok o obveznem zbiranju in 
odvozu smeti ter odpadkov in upo- 
rabi javnih odlagališč na območju 
občine Ljubljana Moste (Glasnik št. 
37/59). 

3. Odlok o plačevanju pavšalne 
skočnine oziroma osemenjevalnine 
ter o ureditvi vzdrževanja plemen- 
skih bikov in osemenjevalne službe 
v občini Ljubljana Polje (Glasnik št 
16/60). 

4. Odlok o določitvi delovnega 
časa upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana Moste 
(Glasnik št. 94/60). 

5. Odlok o povračilu potnih stro- 
škov in izdatkov za hrano tej nado- 
mestilu za izgubljeni zaslužek od- 
bornikom ter članom svetov in 
upravnih komisij občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana Moete-Polje 
(Glasnik št. 28/61). 



6. Odlok o zaščitnem cepljenju 
iprašičev proti prašičji kugi (Glasnik 

51/61). 
7. Odlok o najvišjih tarifah za 

f dimnikarske storitve (Glasnik št. 
'#1/61). 

8. Odredba o določitvi območja, 
tea katerem velja prepoved reje pra- 
jiicev, koz. ovac. kuncev in perutni- 
ce v občini LjubljHna Moste-Polje 
^Glasnik št. 57'61). 

9. Odlok o izkoreninjenju tuber- 
ifculoze goved na območju občine 
[tjubljana Moste-Po'ie (Glasnik št. 
185/61). 

10. Odredba o - obveznem ceplje- 
nju kokrši proti kokošji kugi (Glas- 
nik št. 8Л''6П. 

■11. Odlok o določitvi območja, na 
■featerem se lahko u-tsnovi krajevna 
Skupnost v občini T.iubljana Moste- 

.Polje (Glasnik št. r3'61). 
12. Odlok o r-ložainih plačah in 

dodatku usluž'encem občinskega 
i Ijudskesa odbo-a ' Liubljana Moste- 
: Polje (Glasnik št. 31/62 in 33/62). 

13. Odlok o določitvi območja, na 
^katerem se bK-o ■ ustanovi krajevna 
Skupnost občine Liubljana Moste- 
Polje (Glap^ik št, 62/62). 

14. Odlok o določitvi območja, 
na katerem se lahko ustanovi kra- 
jevna skupnost (Glasnik št. 20/63). 

2. člen 
V tem odloku niso našteti tisti 

odloki občinskega IjudskegEt Odbora 
Ljubljana Polje, oziroma kasneje 
občinskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana Moste-Polje in skupščine ob- 
čine Ljubljana Moste-Polje, ki so 
bili izrecno razveljavljeni s poznej- 
šimi predpisi in odloki, ki so bili 
izdani za določen čas ali za izvršitev 
določene naloge. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 021-1/63-1. 
Datum: 25. januarja 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana Moste-Polje: 

Polde Maček 1. r. 
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Na podlagi 36. člena zakona o 

stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
SFRJ, št. 11/66) ter 167. člena statu- 
ta občine Ljubljana Moste-Polje je 
skupščina občine Ljubljana Moste- 
Polje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti dne 
25. januarja 1968 sprejela 

PRAVILNIK 
O oddaji stanovanj, s katerimi raz- 
polaga skupščina občine Ljubljana 

Moste-Polje, za potrebe občanov 

1. člen 
Po določbah tega pravilnika se 

dodeljujejo prazna stanovanja, nad 
katerimi ima skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje stanodajalsko 
pravico. 

2. člen 
Stanovanja dodeljuje upravni or- 

gan, pristojen za stanovanjske zade- 
ve, po prednostnem redu upraviče- 
nih pričakovalcev za stanovanja (v 
nadaljnjem besedilu: prednostni 
red), ki ga sprejme komisija za do- 
deljevanje stanovanj. 

3. člen 
Komisijo sestavljajo: predsednik, 

И ga imenuje skupščina občine iz- 
pied Odbornikov, ki ga delegira Za- 

vod za socialno delo Ljubljana Mo- 
ste-Polje, član, ki ga delegira Sta- 
novanjsko podjetje Bežigrad-Moste 
in delavec upravnega organa, ki 
opravlja tajniške posle za komisijo. 

Kadar obravnava komisija proš- 
nje občanov za dodelitev stanovanj, 
sodeluje kot njen član tudi zastop- 
nik tiste krajevne skupnosti, na 
katere območju prebiva prosilec sta- 
novanja. 

4. člen 
Prednostni red sestavi komisija 

enkrat letno. Pred tem komisija jav- 
no pozove občane, ki bi bili upra- 
vičeni do stanovanj po tem pravil- 
niku, naj ji predložijo prošnje. 

Pri sestavi prednostnega reda 
upošteva komisija zlasti tudi pred- 
loge krajevnih skupnosti, Zavoda 
za socialno delo ter patronažne služ- 
be zdravstvenega doma. 

5. člen 
V prednostni red se praviloma 

uvrste le občani, ki niso v delovnem 
razmerju (upokojenci, invalidi ter 
ostali občani, ki žive v slabih so- 
cialnih razmerah). 

6. člen 
Uvrstitev v prednostni red se iz- 

vrši ločeno po vrstah stanovanj, pri 
čemer se upoštevajo želje prosilca 
in predvidena smotrna izkoriščenost 
stanovanja. 

Smotrna izkoriščenost stanovanja 
se presoja po številu prostorov in 
njihovi površini glede na število 
oseb, ki bodo stanovanje uporablja- 
le, njihovo starost, spol, zdravstveno 
stanje in druge okoliščine, ki na to 
vplivajo. 

Pri uvrstitvi v prednostni red 
upošteva komisija tudi obstoječe 
stanovanjske razmere, kakor tudi 
splošne, zdravstvene in socialne raz- 
mere prosilca. 

Ob enakih pogojih ima prednost 
občan, ki je prej vložil prošnjo za 
stanovanje. 

7. člen 
Komisija si za razvrščanje pro- 

silcev v prednostni red po kriterijih 
iz prejšnjega člena predpiše enotna 
merila. 

Ta merila potrdi svet, pristojen 
za stanovanjske zadeve. 

8. člen 
Sprejeti prednostni red razglasi 

komisija na občinski oglasni deski. 
Prednostni red se med letom pra- 

viloma ne spreminja. 
Izjemoma lahko komisija pred- 

nostni red med letom dopolni, če 
ugotovi, da ima občan, ki prosi za 
stanovanje, enake pogoje kot upra- 
vičenec, ki je uvrščen na prvo me- 
sto prednostnega reda za vrsto sta- 
novanja, ki ustreza smotrni izkori- 
ščenosti stanovanja. 

Manjše stanovanje se lahko odda 
upravičencu za večje stanovanje, če 
ima ta enake pogoje za dodelitev 
kot upravičenec, ki je uvrščen v 
prednostni red za manjše stano- 
vanje. 

9. člen 
Vsaka odločba o dodelitvi stano- 

vanja posameznemu pričakovalcu 
mora biti objavljena na občinski 
oglasni deski in dostavljena pristoj- 
ni krajevni skupnosti. 

Zoper odločbo o dodelitvi stano- 
vanja imajo prizadeti občani pravi- 
co vložiti ugovor na svet občinske 
skupščine, pristojen za stanovanjske 

zadeve, v 15 dneh, ko je bila odloč- 
ba objavljena. 

Zoper odločbo o ugovoru ni mo- 
goč niti upravni niti sodni postopek. 

10. člen 
Mimo določb tega pravilnika se 

lahko odda stanovanje le v izredno 
nujnih primerih po posebnem skle- 
pu sveta, pristojnega za stanovanj- 
ske zadeve. 

Za izredno nujen primer je šteti 
občana, ki ob upoštevanju pogojev, 
ki vplivajo na uvrstitev v prednost- 
ni red, izkazuje večjo potrebo po 
stanovanju kot pričakovale!, uvršče- 
ni v prednostni red, in se zanj ugo- 
tovi, da tudi v bodoče iz objektivnih 
razlogov ni mogoče pričakovati, da 
bi dobil na reden način vsaj naj- 
nujnejše prostore. 

11. člen 
Iz dodeljevanja po tem pravilni- 

ku so izvzeta: 
1. stanovanja, za katera imajo 

delovne organizacije po 39. členu 
zakona o stanovanjskih razmerjih 
enkratno razpolagalno pravico in 
hišniška stanovanja; 

2. stanovanja, namenjena izključ- 
no za reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj borcev NOB in delavcev posta- 
je LM Moste; 

3. stanovanja, s katerimi razpo- 
laga delovna skupnost uprave skup- 
ščine občine. 

12. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi 

dan po objavi v Glasniku. 

Številka: 36-5/68-1. 
Datum: 25. januarja 1968. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana Moste-Polje: 

Polde Maček 1. r. 

GLASNIK 

skih organov in proračunskih zavo- 
dov, ki so bili ustanovljeni med le- 
tom 1967, se smejo izvršiti v tem 
času do višine povprečne potrošnje 
3 mesecev v letu 1967. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, pobrani ozi- 

roma porabljeni na podlagi tega od- 
loka, so sestavni del proračuna ob- 
čine za leto 1968. 

4. člen 
Za začasno financiranje TIS V 

prvem tromesečju 1968 se določa 3- 
odstotna stopnja od prispevka iz 
osebnega dohodka, 50 0/o prispevka 
od kmetijske dejavnosti, od samo- 
stojnega opravljanja obrti, intelek- 
tualnih storitev in prispevka od av- 
torskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, prispevka od skupnega 
dohodka občanov in 50 "/o od pro- 
meta prodaje blaga na drobno. 

5. člen 
Določbe tega odloka se ustrezno 

uporabljajo tudi v začasnem financi- 
ranju potreb občinskih samostojnih 
zavodov in skladov. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968. 

Številka: 400-1/62. 
Datum: 27. decembra 1967. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Dušan Koleno 1. r. 

MESTNI SVET 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

18 
Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti (Ur. list SFRJ, 
št. 31/64) in 120. člena statuta obči- 
ne Zagorje ob Savi je skupščina 
občine Zagorje ob Savi na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 27. decembra 1967 
sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Zagorje ob Savi 
za čas od 1. januarja do 31. marca 

1968 

1. člen 
Potrebe občinskih organov in 

proračunskih zavodov se v trome- 
sečju januar—marec 1968 do spre- 
jetja občinskega proračuna za leto 
1968 financirajo na podlagi trime- 
sečnega načrta dohodkov in izdatkov 
po splošnih določbah proračuna za 
leto 1967. 

2. člen 
Izdatki se lahko gibljejo le v me- 

jah dotoka proračunskih sredstev, 
ne smejo pa presegati 25 "/o skupnih 
izdatkov, izvršenih ob predračunih 
posameznih občinskih organov in 
zavodov za leto 1967. Izdatki občin- 

V odloku o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča na območju me- 
sta Ljubljane, ki je bil objavljen V 
Glasniku, št. 39/67, je potreben na- 
slednji popravek: 

v prvi vrsti 11. člena se tekst 
pravilno glasi: prispevek se sme 
uporabljati... 

Iz uredništva Glasnika 

VSEBINA 
12 Sklep o razveljavitvi sklepa o opro- 

stitvi plačila prispevka za uporabo 
mestnih zemljišč občanom z nizkimi 
osebnimi dohodki občine Ljubljana- 
Bežigrad 

13 Odlok o razpisu nadomestnih voJiteV 
v občinski zbor skupščine občine Ljub- 
il ana-Moste-Polje 

14 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupščin® 
občine IJubljana-Moste-PolJe 

15 Odlok o določitvi najnižjih osebnih do* 
hodkov delavcev, ki delajo pil zaseb- 
nih delodajalcih, za katere ni mogoče 
ugotoviti povprečnega osebnega dohod- 
ka na podlagi evidence Izplačanih 
osebnih dohodkov v družbenem sek- 
torju občine Ljubljana-Moste-Polje 

16 Odlok o ugotovitvi, kateri odloki 1° 
odredbe občine Ljubljana-Moste-Poljs 
so prenehali veljati 

17 Pravilnik o oddaji stanovanj, s kate- 
rimi razpolaga skupSčlna občine LJuB- 
1 j ana-Moste-Polje za potrebe občanov 

18 Odlok o začasnem financiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. januarja 
do 31. marca 1968 občine Zagorje ob 
Savi 

9 Popravek odloka o prispevku za upo- 
rabo mestnega zemljišča 



glasnik 

Sklep o razgrnitvi osnutka 
zazidalnega načrta za 
predel Toplice 139 23 

Sklep o razgrnitvi osnutka 
zazidalnega načrta Kiso- 
vec 140 23 

Sklep o razgrnitvi osnutka 
zazidalnega načrta za 
del naselja Izlake 141 23 

Sklep o pooblastitvi Zgo- 
dovinskega arhiva Celje, 
da opravlja varstvo ar- 
hivskega gradiva na ob- 
močju občine 156 24 

Sklep o pooblastitvi projek- 
tantske organizacije za 
opravljanje strokovnih 
zadev s področja urbani- 
stičnega planiranja 258 34 

Sklep o imenovanju pred- 
sednika in članov sveta 

regionalnega zdravstve- 
nega centra v Ljubljani 

Sklep o razpisu referendu- 
ma o uvedbi krajevnega 
samoprispevka za iz- 
gradnjo in adaptacijo 
šolskih stavb 

Načrt varstva pred narav- 
nimi in drugimi hudimi 
nesrečami na območju 
občine 

Poročilo o izidu volitev v 
občinski zbor občinske 
skupščine 

Poročilo o izidu volitev v 
zbor delovnih skupnosti 
občinske skupščine 

Poročilo o izidu nadomest- 
nih volitev v zbor delov- 
nih skupnosti občinske 
skupščine 

MESTNI SVET 

Odlok o občinskem promet- 
nem davku na območju 
mesta Ljubljane 1 

Odlok o spremembi odloka 
o obračunavanju in pla- 
čevanju obresti od po- 
slovnega sklada komu- 
nalnih delovnih organi- 
zacij, ki imajo pomen za 
mesto Ljubljano za leto 
1967 2 

Odlok o določitvi proračun- 
skih dohodkov, ki jih od- 
stopajo občine mestu 
Ljubljani za financira- 
nje zadev, ki so skupne- 
ga pomefta za nifesto 3 

Popravek odloka o prispev- 
ku za uporabo mestnega 
zemljišča na območju 
mesta (Glasnik, št, 33/66) 5 

Odlok o urejanju in odda- 
janju stavbnega zemlji- 
šča na območju mesta 
Ljubljane 7 

Odlok o začasnem znižanju 
stopnje občinskega pro- 
metnega davka od pro- 
daje osebnih avtomobi- 
lov, traktorjev in kme- 
tijskih strojev na Gospo- 
darskem razstavišču v 
Ljubljani v času od 
20. П. do 31. III. 1967 9 

Odlok o usmeritvi sredstev 
posebnega dela kredit- 
nega sklada Kreditne 
banke in hranilnice 
Ljubljana 10 

Odlok o potrditvi urbani- 
stične dokumentacije 11 

Odlok o ustanovitvi odbora 
za izobraževanje in 
vzgojo 12 

Odlok o ustanovitvi sklada 
za napredek turizma 17 

Popravek odloka o ureja- 
nju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča na ob- 
močju mesta Ljubljana 18 

Odlok o nagradah mesta 
Ljubljane za posebne 
dosežke na področju 
kulture (prečiščeno be- 
sedilo) 19 

O^loik o potrditvi zazidal- 
nega načrta MS-10 — 
Zajčja Dobrova 21 

259 34 

267 35 

220 30 

— 19 

— 19 

20 

Odlok o spremembi in do- 
ločitvi imen cest ter ulic 

1 na območju Ljubljane 
Odlok o ustanovitvi štaba 

za varstvo pred narav- 
nimi in drugimi hudimi 
nesrečami za mesto 
Ljubljana 

Odlok o splošnih pogojih za 
j uporabo kanalizacije in 

opravljanju kanalizacij- 
skih storitev v Ljubljani 

Odlok o finančnem načrtu 
mesta Ljubljane za 1.1967 

Odlok o razpisu volitev 
1 članov mestnega sveta 

Ljubljana 
Odlok o podaljšanju veljav- 

nosti odloka o začasnem 
1 znižanju stopnje občin- 

skega prometnega davka 
od prodaje osebnih avto- 
mobilov, traktorjev in 

„ kmetijskih strojev na 
Gospodarskem razstavi- 
šču do 30. 4. 1967 

Odlok o obvezni deratizaciji 
na območju Ljubljane 

Odlok o gospodarjenju in 
razpolaganju z mestnimi 
skupnimi rezervami ko- 
munalnih organizacij, ki 

5 imajo pomen za mesto 
Ljubljano 

Odlok o rokih čiščenja in 
pregledovanja kurilnih 
naprav ter dimnih vodov 

6 na območju Ljubljane 
Odlok o zaključnem računu 

6 finančnega načrta mesta 
Ljubljane za 1.1966 

Odlok o odlagališčih za 
8 smeti in odpadke na ob- 

močju Ljubljane 

" Odlok o spremembi gene- 
ralnega plana urbanistič- 
nega razvoja mesta Ljub- 
ljane za območje Podrož- 

9 nik 
Odlok o določitvi in plače- 

vanju najemnine za upo- 
rabo garaž na območju 
mesta Ljubljane, ki so v 

11 družbenem upravljanju 
Odlok o spremembi odloka 

o popisu stanovanjskih 
11 hiš in poslovnih proeto- 

22 12 

23 12 

24 12 

25 15 

26 15 

27 15 

28 15 

34 16 

35 16 

36 17 

37 17 

41 20 

43 22 

rov ter o postopku in 
metodah za ugotavljanje 
njihove vrednosti 44 22 

Odlok o maloprodajni ceni 
pasteriziranega mleka 45 22 

Odlok o uskladitvi general- 
nega plana urbanistič- 
nega razvoja mesta Ljub- 
ljane z določbami zakona 
o urbanističnem plani- 
ranju 52 23 

Odlok o minimalnih norma- 
tivih za vzdrževanje sta- 
novanjskih hiš in po- 
slovnih prostorov v druž- 
beni lastnini ter o na- 
činu delitve sredstev za 
investicijsko in tekoče 
vzdrževanje 54 26 

Odlok o mejah melioracij- 
skega območja mesta 
Ljubljane 55 26 

Odlok o zaščiti voda pri 
skladiščenju, prevozu in 
manipulaciji tekočih goriv 56 26 

Odlok o ustanovitvi štabov 
za varstvo pred narav- 
nimi in drugimi hudimi 
nesrečami pri krajevnih 
skupnostih ter o določitvi 
delovnih in drugih orga- 
nizacij, ki morajo usta- 
noviti štabe in enote za 
varstvo ter samozaščito 
pred naravnimi in dru- 
gimi hudimi nesrečami 57 26 

Odlok o ustanovitvi odbora 
za zdravstvo pri mestnem ' 
svetu Ljubljana 58 26 

Popravek odloka o mini- 
malnih normativih za 
vzdrževanje stanovanj- 
skih hiš in poslovnih 
prostorov 61 29 

Popravek odloka o mejah 
melioracijskega območja 
mesta Ljubljane 61 29 

Odlok o komunalnih delov- 
nih organizacijah, ki 
opravljajo komunalno de- 
javnost posebnega druž- 
benega pomena za mesto 
Ljubljana 62 31 

Odlok o ureditvi dimnikar- 
ske službe na območju 
mesta 63 31 

Odlok o potrditvi zazidal- 
nega načrta RS-105 ob 
Ižanski cesti 64 31 

Odlok o potrditvi zazidal- 
nega načrta BS-111, 
BS-112 Gmajna Črnuče 65 31 

Odlok o ustanovitvi uprave 
za upravno-politične za- 
deve pri mestnem svetu 
Ljubljana 66 31 

Odlok o ureditvi taksi služ- 
be v Ljubljani 69 33 

Odlok o ustanovitvi odbora 
za gospodarstvo in ko- 
misije za preskrbo pri 
mestnem svetu 71 33 

Odlok o poimenovanju »Le- 
ninovega parka« 76 34 

Odlok o poimenovanju »Plo- 
ščadi Borisa Kraigherja« 77 34 

Odlok o ustanovitvi komi- 
sije za stanovanjske za- 
deve borcev NOB 78 34 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta prostorske 
ureditve centralnega po- 
kopališča 2ale v Ljub- 
ljani 91 39 

Odlok o prispevku za upo- 
rabo mestnega zemljišča 
na območju mesta Ljub- 
ljana 

Odlok o odstotku sredstev, 
ki se izločajo za subven- 
cioniranje stanarin v 
1. 1968 

Odlok o določitvi obresti od 
poslovnega sklada komu- 
nalnih delovnih organi- 
zacij mestnega pomena 
za 1. 1968 

Odlok o začasnem financi- 
ranju zadev, ki so skup- 
nega pomena za mesto 
in medobčinskih zadev 
v I. tromesečju 1968 

Odlok o določitvi območij, 
za katere se izdelajo za- 
zidalni načrti 

Odlok o splošni prepovedi 
graditve ter prepovedi 
parcelacije zemljišč na 
območju mesta Ljub- 
ljane 

Statut mestnega gasilskega 
sklada v Ljubljani 

Odločba o ustanovitvi Lut- 
kovnega gledališča v 
Ljubljani — popravek 
(Glasnik št. 33/66) 

Odločba o ustanovitvi po- 
staje prometne miUce 
mesta Ljubljane 

Odločba o ustanovitvi Ura- 
da za promet pri postaji 
prometne milice mesta 
Ljubljane 

Sklep o nagradah odborni- 
kov skupščin, ki oprav- 
ljajo posebne naloge in 
dolžnosti člana mestnega 
sveta in tajnika mest- 
nega sveta 

Sklep o imenovanju članov 
odbora za izobraževanje 
in vzgojo pri mestnem 
svetu 

Sklep o soglasju k spre- 
membi statusa in naziva 
Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Siljevica- 
Kraljevica 

Sklep o razrešitvah in ime- 
novanjih predstavnikov 
javnosti v upravni odbor 
poslovalnice »Festival« 

Sklep o razrešitvah in ime- 
novanjih predstavnikov 
družbene skupnosti v 
svet Slovenske filharmo- 
nije v Ljubljani 

Sklep o soglasju k cenam 
za odvoz smeti in od- 
padkov ter za uporabo 
odlagališč komunalnemu 
podjetju Snaga Ljub- 
ljana 

Sklep o imenovanju članov 
strokovne žirije za pode- 
litev nagrad mesta Ljub- 
ljane za posebne dosežke 
na področju kulture 

Sklep o imenovanju odbora 
za pohod »Po poteh par- 
tizanske Ljubljane« 

Sklep o razrešitvah in ime- 
novanjih v upravi mest- 
nega sveta 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika mestnega sveta 
v upravni odbor sklada 
za napredek turizma me- 
sta Ljubljana 

89 39 

90 39 

91 39 

92 39 

93 39 

94 39 
/ 

8 3 

6 1 

72 33 

73 33 

4 1 

13 8 

14 9 

15 9 

16 9 

29 15 

30 15 

31 15 

32 IS 

» 1« 
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Sklep o podelitvi nagrad 
mesta Ljubljane v L 1967 
za posebne doležke na 
področju kulture 

Sklep o prevzemu ustanovi- 
teljskih pravic do zdru- 
žene delavske univerze 
»Boris Kidrič« v Ljub- 
ljani 

Sklep o dopolnitvi sklepa 
o nagradah odbornikom 
občinskih skupščin, ki 
opravljajo posebne na- 
loge in dolžnosti člana 
mestnega sveta in taj- 
nika mestnega sveta 
Ljubljana 

Sklep o izvolitvi predsed- 
nika mestnega sveta 

Sklep o izvolitvi podpred- 
sednika mestnega sveta 

Sklep o razrešitvi doseda- 
njih predsednikov in 
članov odborov ter ko- 
misij mestnega sveta 

Sklep o imenovanju pred- 
sednikov in članov od- 
borov ter komisij mest- 
nega sveta 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika javnosti v zbor 
delovne skupnosti zdru- 
žene delavske univerze 
»Boris Kidrič« v Ljub- 
ljani 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnikov mestnega sveta 
v ustanovno skupščino in 
skupščino temeljne izo- 
braževalne skupnosti 
Ljubljana 

Sklep o sestavi mestnega 
štaba za varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
hudimi nesrečami 

Sklep o pooblastitvi Ljub- 
ljanskega urbanističnega 
zavoda za opravljanje 
strokovnih zadev s pod- 
ročja urbanističnega pla- 
niranja 

Sklep o financiranju ra- 
ziskovalnega projekta 
»Seizmična mikrorajoni- 

38 17 zacija« 
Sklep o imenovanju pred- 

sednika odbora za urba- 
nizem mestnega sveta 

Sklep o prenosu ustanovi- 
teljskih pravic nekaterih 
zdravstvenih zavodov na 

59 26 mestni svet Ljubljana 

39 17 

40 17 

42 20 

43 20 

47 22 
/ 

48 22 

49 22 

50 22 

51 22 

53 23 

60 26 
Sklep o soglasju k pripo- 

jitvi Koncertne direkcije 
Slovenije v Ljubljani k 
zavodu Prireditvene po- 
slovalnice Festival 

Sklep o imenovanju Uprave 
za upravno-politične za- 
deve pri mestnem svetli 
Ljubljana 

Sklep o soglasju k tarifam 
za prevoz potnikov v 
mestnem potniškem pro- 
metu ter o posebnih ob- 
veznostih podjetja Ljub- 
Ijana-Transport 

Sklep o razrešitvi članov 
odbora za preskrbo 

Sklep o imenovanju članov 
odbora za gospodarstvo 
in komisije za preskrbo 
pri mestnem svetu 

Sklep o imenovanju članov 
komisije za stanovanjske 
zadeve borcev NOB 

Sklep o razrešitvi sodnika 
za prekrške 

Sklep o soglasju k voznemu 
redu mestnega potni- 
škega prometa za zimsko 
obdobje 

Л ' 
Sklep o izvolitvi sodnika za 

prekrške V organu za 
kaznovanje prekrškov 
Ljubljana 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika mestnega sveta 
v univerzitetni svet 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika družbene skup- 
nosti v svet delovne 
skupnosti Slovanske 
knjižnice v Ljubljani 

Sklep o spojitvi nekaterih 
zdravstvenih zavodov v 
Zdravstveni dom Ljub- 
ljana 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnikov javnosti v svet 

67 31 Zdravstvenega doma 
Ljubljana v ustanovitvi 

68 31 
Pravilnik o podeljevanju 

nagrad mesta Ljubljane 
za posebne dosežke na 
področju kulture (preči- 
ščeno besedilo) 

75 33 

79 34 

80 34 

82 35 

86 38 

87 38 

88 38 

20 11 

Pojasnilo k tabelam za ugo- 
tavljanje vrednosti sta- 

69 33 no vanj a — popravek 
(Glasnik št. 33/66) 

74 33 Navodilo za kontrolo stana- 
rin v Ljubljani 

Načrt za varstvo pred narav- 
nimi in drugimi hudimi 
nesrečami na območju 
ljubljanskih občin 

Grafični prikaz con k od- 
loku mestnega sveta o 
prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča na 
območju mesta Ljub- 
ljana (Glasnik št. 39/67) 

46 22 

— 40 

KRAJEVNA SKUPNOST 
83 35 HORJUL 

Sklep o uvedbi krajevnega 
84 35 samoprispevka za del 

območja krajevne skup- 
nosti 69 12 

Sklep o uvedbi krajevnega 
samoprispevka za na- 

85 35 selje Vradenec 95 15 

IZOBRAŽEVALNA 
SKUPNOST LJUBLJANA 

Sklep o ustanovitvi temelj- 
ne izobraževalne skup- 
nosti Ljubljana 158 24 

RAZPISI 
Razpis prostih sodniških 

mest pri občinskem so- 
dišču II v Ljubljani — 4 

Razpis prostih sodniških 
mest pri občinskem so- 
dišču I v Ljubljani — 6 

Razpis prostih sodniških 
mest pri občinskem so- 
dišču I v Ljubljani — 

Razpis za mesto predsed- 
nika in sodnikov pri ob- 
činskem sodišču na Gro- 
supljem — 22 

Razpis prostega mesta sod- 
nika občinskega sodišča 
na Grosupljem — 28 

NATEČAJI 

III. Javni natečaj za oddajo 
stavbnega zemljišča v 
k. o. Cmuče — 4 

Javni natečaj za oddajo 
stavbnega zemljišča v 
k. o. Grosuplje — 15 

Javni natečaj za oddajo 
stavbnega zemljišča v 
obrtno-servisni coni ob 
Tržaški cesti — 20 

Javni natečaj za oddajo 
mestnega zemljišča k. o. 
Kapucinsko predmestje, 
k. o. Peter I in k. o. 
Poljansko predmestje — 24 

KAZALO 
Kazalo »Glasnika« za le- 

to 1966 

i 


