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Na podlagi 37. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih skup- 
ščin (Ur. list SRS, št. 5/69) in 90. 
člena statuta občine Grosuplje 
(Glasnik št. 39/64 in 21/67), je Skup- 
ščina občine Grosuplje na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 26. februarja 1969 
sprejela naslednji 

ODLOK 
o določitvi volilnih enot in števila 
odbornikov za volitve odbornikov 

y občinsko skupščino Grosuplje 

1. člen 
Za volitve odbornikov v občinski 

zbor občinske skupščine Grosuplje 
se določi na območju občine Grosup- 
lje naslednje volilne enote, v katerih 
se voli po enega odbornika občin- 
skega zbora: 

1. Volilna enota št. 1 obsega na- 
selja: Razdrto, Tlake, Gajniče, Mali 
vrh pri. Šmarju, Veliki vrh pri 
Šmarju, Podgorica pri Šmarju, Pa- 
radišče in Zg. Slivnica. 

2. Volilna enota št. 2 obsega na- 
selja: Šmarje-Sap, Huda Polica, Sela 
pri Šmarju in Cikava. 

3. Volilna enota št. 3 obsega del 
naselja Grosuplje, in sicer levo od 
Adamičeve ceste. 

4. Volilna enota št. 4 obsega del 
naselja Grosuplje, in sicer desno od 
Adamičeve ceste. 

5. Volilna enota št. 5 obsega na- 
selja: Perovo, Jerova vas, Hrastje 
pri Grosupljem, Brvace, Brezje, Sp. 
Duplice, Gatina in Sp. Blato. 

6. Volilna enota št. G obsega na- 
selja: Polica, Mali Konec, Gorenja 
vas pri Polici, Troščine, Dolenja vas 
pri Polici, Blečji vrh, Kožljevec, Peč, 
Velika Stara vas, Mala Stara vas, 
Zg. Duplice in Dole pri Polici. 

7. Volilna enota št. 7 obsega na- 
selja: Ponova vas, Cerovo, МгЛа vas, 
Podtabor, Bičje, Pece, Podgorica pri 
Podtaboru, Udje, Vino, Gornji Ro- 
gatec, Vrbičje in Medvedica — del, 
kateri spada v Krajevno skupnost 
Podtabor. 

8. Volilna enota ž t. 8 obsega na- 
selja: Železnica, Vel. Lipljene, Rož- 
nik, Male Lipljene, Staro apno in 
Medvedica — del, kateri spada v 
Krajevno skupnost Staro apno. 

9. Volilna enota št. 9 obsega na- 
selja: Sp. SUvnica, Vel. Mlačevo, 
Malo Mlačevo in Zagradec pri Gro- 
supljem. 

10. Volilna enota št. 10 obsega 
naselj%; Žalna, Plešivica pri Žalni, 

Luče, Vel. Loka pri Višnji gori in 
Mala Loka pri Višnji gori. 

11. Volilna enota št. 11 obsega na- 
selja: Vel. Račna, Predole, Mala 
Račna, Cušperk, Vel. llova gora, Ga- 
berje pri Ilovi gori in Mala llova 
gora. 

12. Volilna enota št. 12 obsega 
naselja: Mala vas, Cesta, Zdenska 
vas in Hočevje. 

13. Volilha enota št. 13 obsega 
naselje Ponikve 

14. Volilna enota št. 14 obsega 
naselja: Videm, Podpeč, Podgorica, 
Zagorica, Predstruge in Vodice. 

15. Volilna enota št. 15 obsega 
naselja: Kompolje, Bruhanja vas in 
Podgora. 

16. Volilna enota št. 16 obsega 
naselja: Višnja gora, Peščenik, Kri- 
ška vas, Nova vas, Zavrtače in Pri- 
stava pri Višnji gori. 

17. Volilna enota št. 17 obsega 
naselja: Stari trg, Podsmreka pri 
Višnji gori. Polje pri Višnji gori, Zg. 
Draga, Dedni dol, Sp. Brezovo, Vel. 
Dobrava, Sela pri Višnji gori, Kam- 
no brdo. Vrh pri Višnji gori, Le- 
skovec in Gorenje Brezovo. 

18. Volilna enota št. 18 obsega 
naselja: Metnaj, Obolno, Planina 
Osredek, nad Stično, Debeče, Polja- 
ne pri Stični, Mala Goričica, Prista- 
va nad Stično, Dobrava pri Stični,-in 
Mekinje nad Stično. 

19. Volilna enota št. 19 obsega 
naselja: Stična, Mala Dobrava, Ga- 
brje pri Stični in Vir pri Stični. 

20. Volilna enota št. 20 obsega 
naselja: Ivančna gorica. Malo Hudo, 
Stranska vas ob Višrijici, Sp. Draga, 
Mleščevo, Studenec pri Ivančni go- 
rici, Mrzlo polje, Škrjanče, Malo Cr- 
nelo, Veliko Crnelo in Gorenja vas. 

21. Volilna enota št. 21 obsega 
naselja: Šentvid pri Stični, Griže, 
Pristavlja vas, Petrušnja vas, Vel. 
Cešnjice, Male Cešnjice, Vel. Kal in 
Mali Kal. 

22. Volilna enota št. 22 obsega 
naselja: Radohova vas. Grm, Sela 

.pri Radohovi vasi, Sentpavel na Do- 
lenjskem, Zaboršt pri Šentvidu, Glo- 
govica, Artiža vas, Vrhpolje. 

23. Volilna enota št. 23 obsega 
naselja: Dob pri Šentvidu, Breg pri 
Dobu, Sela pri Dobu, Podbbršt, 
Škofije, Boga vas, Pokojnica, Hra- 
stov dol, Tmovica, Lučarjev kal. 
Rdeči Kal, Sad, Vel. Pece in Male 
Pece. 

24. Volilna enota št. 24 obsega 
naselja: Temenica, Bukovica, Cago- 
šče, Videm pri Temenici, Praproče 
pri Temenici, Dolenja vas pri Te- 
menici, Pungert, Male Dole pri Šent- 
jurju, Vel. Dole pri Šentjurju, Brat- 
nice, Šentjurje In Breg pri Velikem 
Gabru. 

25. Volilna enota št 25 obsega 
naselja: Muljava, Male vrhe, Velike 
vrhe, Leščevje, Mevce, Oslica, Potok' 
pri Muljavi, Bojanji vrh, VeL Kom- 

polje, Male Kompolje, Sušica in Tre- 
bež. 

26. Volilna enota št. 26 obsega 
naselja: Krka, Ravni dol, Gradiček, 
Trebnja gorica. Znojile pri Krki, 
Krška vas, Podbukovje, Laze nad 
Krko, Vel. Lese, Male Lese in Ga- 
brovčec. 

27. Volilna enota št. 27 obsega 
naselja: Fužina, Kuželjevec, Grinta- 
vec. Malo Globoko, Veliko Globoko, 
Marinča vas in Dečja vas. 

28. Volilna enota št. 28 obsega 
naselja: Zagradec, Breg pri Zagrad- 
cu, Cešnjice pri Zagradcu, Vel. Re- 
berce. Male Reberce, Valična vas 
Tolčane, Gabrovka pri Zagradcu in 
Kitni vrh. 

29. Volilna enota št. 29 obsega 
naselja: Ambrus, Bakerc, Višnje, 
Brezovi dol, Primča vas, Kamni vrh 
pri Ambrusu, Kal, Veliki Korinj in 
Mali Korinj. 

2. člen 
Za volitve odbornikov v zbor de- 

lovnih skupnosti se določijo nasled- 
nje volilne enote, v katerih se voli 
po enega odbornika v zbor delovnih 
skupnosti občinske skupščine, izje- 
moma pa se v volilni enoti št. 1 vo- 
lita dva odbornika: 

A. SKUPINA GOSPODARSTVA 
a) prva podskupina 
1. Volilna enota št. 1 obsega 

tovarno Motvoz in platno Grosuplje. 
2. Volilna enota št. 2 obsega de- 

lovni organizaciji: Kovinostroj Gro- 
suplje in Instalacije Grosuplje. 

3. Volilna enota št. 3 obsega: 
Splošno gradbeno podjetje — del, ki 
obsega upravo in obrate. 

4. Volilna enota št. 4 obsega de- 
lovni organizaciji: Splošno gradbeno 
podjetje Grosuplje — del in Splošno 
mizarstvo Grosuplje. 

5. Volilna enota št. 5 obsega de- 
lovne organizacije: Trgovsko pod- 
jetje »Tabor« Grosuplje z vsemi po- 
slovalnicami, obrat Trgovine pri 
Agrokombinatu Grosuplje z vsemi 
poslovalnicami. Gostinsko podjetje 
»Grosupeljčan« Grosuplje z gostilno 
»Pri postaji« Grosuplje, gostilno 
»Grosupeljčan« Grosuplje in gostilno 
»Majolka« Šmarje, Gostišče »Pri mo- 
stu« Grosuplje, Pekarijo Grosuplje, 
Poslovalnico trgovskega podjetja 
»Mercator« Grosuplje in »Tobak« — 
poslovalnico v Grosupljem, Ekspozi- 
turo SDK v Grosupljem, Ekspozitu- 
ro KBH v Grosupljem ter Knjigo- 
vodski biro Grosuplje. 

6. Volilna enota št. 6 obsega de- 
lovne organizacije: Stanovanjsko-ko- 
munalno podjetje Grosuplje, Gozd- 
no gospodarstvo Ljubljana — Gozd- 
ni obrat Grosuplje, Elektro Ljublja- 
na — Nadzomištvo v Grosupljem, 
Veterinarsko postajo Grosuplje ter 
obrtnike, И so člani zbornice ter 
druge delavce, ki delajo izven delov- 

ne organizacije na območju matič- 
nega urada Grosuplje. 

7. Volilna enota št. 7 obsega na- 
slednje delovne organizacije: Pro- 
govno nadzorstvo Grosuplje, Želez- 
niško postajo Grosuplje, Cušperk, 
Mlačevo, Šmarje in Dobrepolje, Po- 
što Grosuplje, Pošto Šmarje-Sap, 
Progovno nadzorstvo Ivančna gorica 
ter Železniške postaje: Ivančna go- 
rica, Višnja gora in Radohova vas. 

8. Volilna enota št. 8 obsega na- 
slednje delovne organizacije: Tovar- 
no »Iskra« — obrat Višnja gora, Po- 
što Višnja gora. Hotel Polževo ter 
obrtnike, ki so člani zbornice in dru- 
ge delavce, ki delajo izven delovne 
organizacije z območja Krajevnega 
urada Višnja gora. 

9. Volilna enota št. 9 obsega de- 
lovne organizacije: Mesno podjetje 
Stična, Ljubljanske mlekarne — 
obrat Stična, Strojno mizarstvo Šent- 
vid pri Stični — obrat Stična in 
Šentvid, Gostilno »Pod lipo« Stična, 
Valjčni mlin Stična ter obrtnike, ki 
so člani zbornice ter druge delavce, 
ki delajo izven delovne organizacije 
z območja Stične. 

10. Volilna enota št. 10 obsega 
delovne organizacije: IMP Ljublja- 
na — obrat Ivančna gorica, Avtopre- 
voz Ivančna gorica, Komunalno pod- 
jetje Ivančna gorica. Pošto Ivančna 
gorica, Istra-benz — bencinsko čr- 
palko v Ivančni gorici ter obrtnike, 
ki so člani zbornice in druge delav- 
ce, ki delajo izven delovne organi- 
zacije z območja Ivančne gorice. 

11. Volilna enota št. 11 obsega 
delovne organizacije: »Zmaj« — 
obrat Šentvid pri Stični, Kovaštvo 
Šentvid pri Stični, Pošto Šentvid pri 
Stični, Tovarno »Rašica« — obrat 
Šentvid pri Stični, Semenarno Ljub- 
ljana — skladišče Selo pri Radohovi 
vasi, Krojaštvo »Novost« — poslo- 
valnico Radohova vas, Stanovanjsko- 
komunalno podjetje Grosuplje —' 
delovno enoto »Vodovoda« Stična ter 
obrtnike, ki so člani zbornice in dru- 
ge delavce, ki delajo izven delavna 
organizacije na območju krajevnega 
urada Šentvid pri Stični. 

12. Volilna enota št. 12 obsega 
delovne organizacije: Modna oblači- 
la Ljubljana — obrat Krka, Pošto 
Krka, Pošto Zagradec, Elektro Ljub- 
ljana — nadzomištvo Zagradec, To- 
varno »Rašica« — obrat Ambrus ter 
obrtnike, ki so člani zbornice in dru- 
ge delavce, ki delajo izven delovne 
organizacije z območja krajevnega 
urada Krka in Krajevnega urada 
Zagradec. 

13. Volilna enota št. 13 obsega 
delovne organizacije: Stolamo Do- 
brepolje, Apnenico Dobrepolje, To^ 
varno »Iskra« — obrat Dobrepolje; 
Pošto Videm-Dobrepolje, Gostinska 
podjetje Grosupeljčan — Gostilnijj 
Dobrepolje, KGP Kočevje — enote 
Dobropolje ter obrtnike in obrtni; 
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ške delavce, ki so člani zbornice oz. 
delajo izven delovne organizacije z 
območja krajevnega urada Dobre- 
polje. 

b) druga podskupina 
14. Volilna enota št. 14 obsega 

del Agrokombinata Grosuplje, in 
sicer: delovno enoto na sedežu pod- 
jetja, delovno enoto Brvace, delovno 
enoto Mlin Grosuplje, proizvodni 
okoliš Grosuplje (kmetijske proizva- 
jalce iz naselij: Grosuplje, Sp. Blato, 
Perovo, Brezje, Brvace, Gatina, Je- 
rova vas, Duplice in Hrastje), pro- 
izvodni okoliš Šmarje, delovno eno- 
to Sadjarstvo Zg. Sdvnica ter pro- 
izvodni okoliš Polica. 

15. Volilna enota št. 15 obsega 
del Agrokombinata Grosuplje, in si- 
cer: delovno enoto Žalna in kmetij- 
ske proizvajalce iz naselij Sp. Sliv- 
nica, Veliko Mlačevo in in Malo 
Mlačevo ter delovno enoto v Bo- 
štanju. 

16. Volilna enota št. 16 obsega 
del Agrokombinata Grosuplje, in 
sicer: proizvodni okoliš Račna in 
proizvodni okoliš Podtabor. 

17. Volilna enota št. 17 obsega 
del Kmetijske zadruge Stična, in 
sicer: upravo ter kmetijske proizva- 
jalce iz naselij Malo Hudo, Mleščevo, 
Ivančna gorica. Gorenja vas, Škrjan- 
če. Mrzlo polje. Malo Crnelo, Stude- 
nec pri Ivančni gorici, Stranska vas 
ob Višnjici, Sp. Draga, Veliko Cr- 
nelo, Obolno, Mala Goričica, Metnaj, 
Poljane pri Stični, Debeče, Stična, 
Vir pri Stični, Mekinje nad Stično, 
Pristava nad Stično, Gabrje pri 
Stični, Dobrava nad Stično in Mala 
Dobrava, proizvodni okoliš KZ v 
Višnji gori in obrat Agrokombinata 
Grosuplje v Stični. 

18. Volilna enota št. 19 obsega 
del KZ Stična, in sicer: proizvodni 
okoliš Šentvid pri Stični in proiz- 
vodni okoliš Radohova vas ter Agro- 
kombinat Grosuplje — del, in sicer 
delovno enoto Selo pri Radohovi 
vasi. 

19. Volilna enota št. 19 obsega 
del KZ Stična, in sicer: proizvodni 
okoliš Muljava in proizvodni okoliš 
Krka. 

20. Volilna enota št. 20 obsega 
del KZ Stična, in sicer: proizvodni 
okoliš Zagradec in proizvodni okoliš 
Ambrus. 

21. Volilna enota št. 21 obsega 
Kmetijsko zadrugo Dobrepolje. 

B. V SKUPINI PROSVETE IN 
KULTURE 

22. Volilna enota št. 22 obsega: 
Osnovno šolo Grosuplje s podružnič- 
nimi šolami: Podtabor, Polica, Sp. 
Slivnica, Skocjan, Šmarje in Otro- 
ški vrtec Grosuplje. 

23. Volilna enota št. 23 obsega 
Osnovno šolo Dobrepolje s podruž- 
ničnimi šolami: Kompolje, Ponikve, 
Ilova gora. Kopanj ter Osnovno šolo 
Višnja gora. Dekliško vzgajališče 
Višnja gora in Osnovno šolo Žalna. 

24. Volilna enota št. 24 obsega 
Osnovno šolo Stična s podružničnimi 
šolami: Muljava, Krka, Zagradec, 
Ambrus in Korinj, Gimnazijo Stična 
in Osnovno šolo Šentvid pri Stični 
s podružničnima šolama Temenica 
in Hrastov dol. 

C. V SKUPINI ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA 

25. Volilna enota št. 25 obsega 
Zdravstveni dom Ljubljana — Enoto 
Grosuplje, Komunalni zavod za so- 
cialno zavarovanje — Krajevno pi- 
sarno Grosuplje, Lekarniško postajo 
Grosuplje in Delovno-zaščitni zavod 
za mlajše invalide v Ponikvah. 

26. Volilna enota št. 26 obsega 
Zavod za revmatične in srčne re- 

konvalescente za mladino Šentvid 
pri Stični, ZD Ljubljana — Enoto 
Ivančna gorica in Lekarniško po- 
stajo Ivančna gorica. 

D. V SKUPINI DELOVNIH LJU- 
BI V DRŽAVNIH ORGANIH, 
DRUŽBENIH ORGANIZACIJAH IN 
DRUŠTVIH 

27. Volilna enota št. 2 obsega na- 
slednje upravne organe skupščine 
občine Grosuplje: skupščinsko pisar- 
no, oddelek za skupne in družbene 
službe, oddelek za gospodarstvo, fi- 
nance in urbanizem, davčno upravo, 
odsek za obče upravne zadeve s kra- 
jevnimi uradi: Dobrepolje, Višnja 
gora, Ivančna gorica Šentvid pri 
Stični, Krka in Zagradec ter organ 
za kaznovanje prekrškov. 

28. Volilna' enota št. 28 obsega 
odsek za narodno obrambo in upravo 
za izmero in kataster skupščine obči- 
ne Grosuplje, Občinsko sodišče Gro- 
suplje, Občinski odbor RK Grosup- 
lje, Občinski sindikalni svet Grosup- 
lje, ZB NOV občine Grosuplje, 
Občinsko konferenco SZDL Grosup- 
lje, Komite občinske konference ZKS 
Grosuplje, Postajo milice Grosuplje 
z oddelkoma v Ivančni gorici in Do- 
brepolju. Komunalni zavod za zapo- 
slovanje Ljubljana — Enoto Gro- 
suplje, Avto-moto društvo Šentvid 
pri Stični, oficirje in podoficirje 
JLA z območja občine. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o določitvi volil- 
nih enot za volitve odbornikov in 
števila odbornikov, ki se jih voli v 
vsaki volilni enoti v občinsko skup- 
ščino Grosuplje, ki ga je sprejela 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
obeh zborov dne 15/4-1963. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
Številka: 013-11/69-1/1 
Grosuplje, dne 26/2-1969 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 
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odloka o določitvi obrestne mere, po 
kateri plačujejo gospodarske organi- 
zacije in samostojne organizacije 
združenega dela v podjetju obresti 
od sredstev poslovnega sklada, s ka- 
terimi opravljajo komunalno dejav- 
nost, gostinsko dejavnost, dejavnost 
turističnega posredovanja ali dejav- 

nost storitvene obrti. 
V odloku o določitvi obrestne me- 

re, po kateri plačujejo gospodarske 
organizacije in samostojne organiza- 
cije združenega dela v podjetju obre- 
sti od sredstev poslovnega sklada, s 
katerimi opravljajo komunalno de- 
javnost, gostinsko dejavnost, dejav- 
nost turističnega posredovanja ali 
dejavnost storitvene obrti (Glasnik, 
št. 5/64) z dne 25. februarja 1969 je 
nastala tiskovna napaka. 

5. člen cit. odloka se praviloma 
glasa: 

Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1969. 

Številka: 402-11/69-5. 
Datum: 27. II. 1969. 

Iz tajništva skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad 

03 

64 
Na podlagi 13. in 45. člena te- 

meljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Ur. 1. 
SFRJ, št. 31/64), 11. in 47. člena za- 
kona o financiranju družbeno poli- 
tičnih skupnosti v SRS (Ur. 1. SRS, 
št. 36/64) ter 114. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad, je skupščina 
občine Ljubljana-Bežigrad na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 25. februarja 1969 
sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana-Beži- 

> grad za leto 1969 

1. člen 
Bruto proračunski din 

dohodki za leto 1969 zna- 
šajo 39,646.130 
Od tega pripada: 
Temeljni izobraževalni 
skupnosti Ljubljana (od- 
lok občinske skupščine) 11,926,630 
Mestu Ljubljana za fi- 
nanciranje skupnih mest- 
nih zadev (odlok Mest- 
nega sveta) 7,118.000 
Skupščini občine Ljub- 
ljana-Bežigrad za raz- 
delitev 20.601.500 
Občinski proračun za 
leto 1969 obsega dohod- 
ke v višini 20,601.500 

Od tega razporejeni dohodki din 
19,959.872 in nerazporejena del do- 
hodkov (tekoča proračunska rezerva) 
din 741.628. 

2. člen 
V rezervni sklad občine Ljublja- 

na-Bežigrad se razporedi 1 % vseh 
dohodkov. 

3. člen 
Sredstva prispevka za uporabo 

mestnega zemljišča, zbrana za leto 
1969, se namenijo v višini 70 % po 
programih občinske skupščine in v 
višini 30 n/o za skupne mestne po- 
rabe. . 

4. člen 
Uprava skupščine občine razpo- 

laga v skladu z zakonom s sredstvi, 
ki so ji dodeljena za redno dejav- 
nost, samostojno. 

5. člen 
Za odplačevanje najetih posojil 

(anuitet) se zagotovi za leto 1969 zne- 
sek 1,165.000 din. 

6. člen 
Svet za finance je pooblaščen, da 

v letu 1969 odloča o uporabi sred- 
stev rezervnega sklada za pokriva- 
nje neenakomernega dotoka prora- 
čunskih dohodkov ter določi višino 
sredstev, ki se lahko dajejo kot kre- 
dit v ta namen. Sredstva, uporablje- 
na po tem členu, morajo biti vrnjena 
rezervnemu skladu do 31. decembra 
1969. 

7. člen 
O razporeditvi nerazporejenih do- 

hodkov (tekoče proračunske rezerve) 
za nepredvidene in premalo pred- 
videne proračunske potrebe odloča 
svet za finance. 

Svet za finance poroča skupščini 
občine o razporeditvi proračunske 
rezerve. 

8. člen 
Svet za finance je dolžan trome- 

sečno poročati skupščini, kako pri- 
tekajo dohodki in kako se izvršuje 
njihova razporeditev. 

9. člen 
Splošni del proračuna in pregled 

posebnega dela proračuna se objavi 
v uradnem vestniku občin »Glas- 
nik-«. račun občine 

10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. januarja 1969. 
Številka: 400-1/69-2 
Ljubljana, 25. februarja 1969 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Karel Kušar, 1. r. 

Pregled dohodkov in razpored 
dohodkov proračuna občine 

Ljubljana-Bežigrad za leto 1969 
DOHODKI: 
1. Prispevki 11,479.930 
2. Davki 4,766.500 
3. Takse 160.000 
5. Dohodki pri posebnih 

zveznih predpisih 1,500.000 
6. Dohodki organov in 

razni drugi dohodki 260.000 
9. Prenesena sredstva 2,435.070 

Skupaj 20,601.500 

RAZPORED DOHODKOV: 
01 Dejavnost izobraževanja 

in vzgoje 30.000 
Kulturno prosvetna 
dejavnost 321.000 

04 Socialno skrbstvo 2,211.000 
05 Zdravstveno varstvo 627.000 
06 Komunalna dejavnost 2,280.000 
07 Delo državnih organov 2,856.100 
12 Dejavnost krajevnih 

skupnosti 342.000 
13 Dejavnost družbeno- 

političnih organizacij 
in društev 1,110.000 

14 Negospodarske 
investicije 8,402.372 

16 Gospodarski posegi 1,443.600 
17 Obveznosti iz 

preteklih let 56.800 
18 Vlaganje v rezervni 

sklad 180.000 
19 Tekoča proračunska 

rezerva 741.628 
Skupaj 20,601.500 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

65 
Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbeno-po- 
litionih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 
31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68), 47. 
člena zakona o financiranju družbe- 
no-političnih skupnosti v SR Slove- 
niji (Ur. list SRS, št. 36/64 in 43/67) 
in 110. člena statuta občine Ljublja- 
na Center je Skupščina občine Ljub- 
ljana Center na 101. skupni seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 13. marca 1969 spre- 
jela 

ODLOK 
o proračunu občine Ljubljana Center 

za leto 1969 

1. člen 
Predvideni dohodki pro- 
računa v letu 1969 zna- 
šajo 28,098.000 
Razporejeni dohodki 
znašajo 27,438.000 
Nerazporejeni del do- 
hodkov (tekoča prora- 
čunska rezerva 660.000 

2. člen 
Prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča se v 
celoti izloča na poseben 

2,220.000 
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Skladu za komunalne in- 
vesticije mestnega po- 
mena se izplača 30% 
prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča 666.000 

3. člen 
Medobčinskemu skladu 
za pospeševanje turizma 
se daje 70 % od turi- 
stične takse 140.000 

4. člen 
Premija za zavarovanje 
proti požaru se v celoti 
izloča v Gasilski sklad 70.000 

5. člen 
V obvezni rezervni sklad 
se vlaga 1 % od vseh te- 
kočih proračunskih do- 
hodkov 260.000 

6. člen 
Sredstva za gradnjo in investi- 

cijsko vzdrževanje šolskih in vzgoj- 
no varstvenih objektov se zagotav- 
ljajo na posebnem računu proraču- 
na. 

7. člen 
Poleg sredstev iz 2., 3., 4., 5. in 6. 

člena tega odloka se dodeljujejo 
sredstva na ustrezni račun še na- 
slednjim uporabnikom, ki z njimi 
samostojno razpolagajo: 
— Posebnemu računu za vzgojo in 

izobraževanje 
— Skladu za družbeno varstvo 
-— Skladu za varstvo borcev NOV 
— Centru za socialno delo 
— Upravnim organom skupščine 
— Krajevnim skupnostim in druž- 

benim centrom 
— Družbeno političnim organizaci- 

jam in društvom 
— Pogodbeni' škupnosti za izdajanje 

Usta »Občan« 
Sredstva se nakazujejo po dva- 

najstinah letnega plana, konec me- 
seca za nazaj. 

Vsa ostala sredstva se uporablja- 
jo neposredno iz proračuna. 

8. člen 
Izplačila iz sredstev za delo 

upravnih in družbenih komisij se 
vrše na podlagi naloga tajnika in na 
podlagi civilno-pravne pogodbe, za 
podpis katere se pooblašča tajnik 
skupščine. Višina izplačila oziroma 
način ugotavljanja višine plačila 
mora biti določena v pogodbi. 

9. člen 
Tekoče koriščenje sredstev, ki so 

razporejena skladom, državnim or- 
ganom in ostalim uporabnikom pro- 
računskih sredstev, se omeji za 5 %. 

O celotni ali delni sprostitvi teh 
sredstev bo odločala občinska skup- 
ščina na predlog sveta za finance in 
družbeni plati. 

10. člen 
Svet za finance in družbeni plan 

se pooblašča, da razpolaga s sredstvi 
rezervnega sklada v smislu 2. točke 
96. člena zakona o financiranju druž- 
beno političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji za ostale namene iz 96. člena, 
v zvezi z določbami 98. člena pa do 
višine 1,500.000 din. 

11. člen 
O razporeditvi nerazporejenih do- 

hodkov (proračunska rezerva) za ne- 
predvidene in premalo predvidene 
družbene potrebe sklepa svet za fi- 
nance in družbeni plan in naknadno 
poroča občinski skupščini; 

12, člen 
Sredstva, ki so v smislu odloka o 

začasnem financiranju v občini 
Ljubljana Center (Glasnik, št. 30/68) 
dana posameznim uporabnikom ozi- 
roma za posamezne namene, se po- 
računajo v smislu določil tega odlo- 

13. člen 
Splošni del proračuna in pregled 

posebnega dela proračuna se objavi 

y »Glasniku«. Ta odlok začne velja- 
■0 fiaslednji dan po objavi v »Glas- 
riiku«^ uporablja pa se od 1. januar- 
ja 1969. 

Štev.: 400-03/69 
Datum: 13/3-1969 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

PREGLED DOHODKOV IN RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA 
OBČINE LJUBLJANA-CENTER ZA LETO 1969 

Vrsta 
dohodka DOHODKI 

Stev. 
glav. 
nam. 

01 
03 
04 
05 
06 

07 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18— 
19 

SKUPAJ 
Prispevki 16.985.000 
Davki 5.447.000 
Takse 1.898.000 
Dohodki po posebnih zveznih predpisih 2.220.000 
Dohodki organov in razni drugi dohodki 130.000 
Prenešena sredstva 1.418.000 
Skupaj 28.098.000 

RAZPORED DOHODKOV SKUPAJ 
Dejavnost izobraževanja in vzgoje 4.501.000 
Kulturno prosvetna dejavnost 690.000 
Socialno skrbstvo 5.910.000 
Zdravstveno varstvo 670.300 
— Komunalna dejavnost 660.000 
— Sredstva prispevka za uporabo mest. zemljišča 2.220.000 
Delo državnih organov 4.518.000 
Dejavnost krajevnih skupnosti 885.500 
Dejavnost družbeno politič. organiz. in društev 718.200 
Negospodarske investicije 4.871.000 
Gospodarske investicije 550.000 
Gospodarski posegi 844.000 
Obveznositi iz minulih let 140.000 
Vlaganje v rezervni sklad 260.000 
Tekoča proračunska rezerva 660.000 
Skupaj ' 28.098.000 .v j 

66 — 10 % prometnega davka od pro- 
,, . . „„ ..   meta industrijskega blaga v tr- Na podlagi 26., 27 ш 29. d en govini na drobno; 

zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in iz^toraže- — 10 % prometnega davka od pro 
vanja v SR Sloveniji (Ur. list SRS, 
št. 16/67, 5/68, 27/68, 40/68) in 110. 
člena statuta občine Ljubljana-Cen- 
ter je Skupščina občine Ljubljana- 
Center na 101. seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 
13. marca 1969 sprejela odlok o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o do- 
ločitvi sredstev za financiranje 
vzgoje in izobraževanja (Glasnik, št. 
10/68), ki se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

meta alkoholnih pijač v trgovini in 
gostinstvu; 
— 14 % prispevka iz osebnega do- 

hodka od kmetijske dejavnosti; 
— 14 % prispevka iz osebnega do- 

hodka od samostojnega opravlja- 
nja obrtnih in drugih gospodar- 
skih dejavnosti; 

— 14 % prispevka iz osebnega do- 
hodka od samostojnega opravlja- 
nja intelektualnih storitev in 

ODLOK — 14 % prispevka iz osebnega do- 
. . hodka od avtorskih pravic, paten- 

določitvi sredstev za financiranje јп tehničnih izboljšav, 
vzgoje in izobraževanja 

1. člen 
S tem odlokom se določajo stalni 

in obvezni viri sredstev, ki jih Skup- 
ščina občine Ljubljana-Center zago- 
tavlja Temeljni izobraževalni skup- 
nosti Ljubljana za financiranje vzgo- 
je in izobraževanja po 40. členu za- 
kona o izobraževalnih skupnostih in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
16/67, 5/68, 27/68 in 40/68). 

2. člen 
Stopnja prispevka za vzgojo in, 

izobraževanje: od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja znaša 2,4%. 

3. člen 
Poleg sredstev iz prejšnjega čle- 

na se za financiranje vzgoje in iz- 
obraževanja zagotavlja še; 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1969. 

St.-: 402-03/68 
Datum: 13. marca 1969 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center 
Andrej Levičnik, 1. r. 

občin^lo?ga zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 13. marca 1969 spre- 
jela 

ODLOK 
o amortizaciji opreme upravnega or- 
gana Skupščine občine Ljubljana- 

Center 

1. člen 
Vpelje se amortizacija stvari iz 

opreme, ki jo za svojo dejavnost 
uporablja organ Skupščine občine 
Ljubljana-Center. 

2. člen 
Sredstva za amortizacijo se za- 

gotavljajo vsako leto s proračunom 
občine Ljubljana-Center. 

3. člen 
Amortizacija se obračunava po 

amortizacijskih stopnjah, ki veljajo 
za amortizacijo osnovnih sredstev 
delovnih organizacij. . 

4. člen . 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku. 

St: 41-01/69 
Datum: 13. marca 1969 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-CentSr 
Andrej Levičnik, 1. r. 

RAZPIS 

Komisija za volitve in imenova- 
nja Skupščine občine Ljubljana Cen- 
ter na podlagi 43. člena temeljnega 
zakona o splošnih sodiščih (Uradni 
list SFRJ, št. 7/65) in 13. člena za- 
kona o sodiščih splošne pristojnosti 
(Ur. list SRS, št. 20/65) v soglasju 
s Skupščino občine Ljubljana Mbste- 
Polje in Skupščine občine Litija ter 
na podlagi pooblastila Skupščine ob- 
čine Ljubljana Center z dne 27., fe- 
bruarja 1969 

razp isuje 
dve prosti mesti sodnikov Občinske- 
ga sodišča I Ljubljana v Ljubljani. 

Kandidati, ki izpolnjujejo z za- 
konom predpisane pogoje za sod- 
nika, naj se priglasijo komisiji za 
volitve in imenovanja Skupščine ob- 
čine Ljubljana Center, Adamdč-Lun- 
drovo nabrežje 2, v 30 dneh po ob- 
javi razpisa. 

Številka: 111-01/69-1 
Datum: 10. 3. 1969 

Komisija za volitve in imenovanja 
Skupščine občine Ljubljana Centpr 

67 
Na podlagi 28. člena temeljnega 

zakona o sredstvih .za delo upravnih 
organov (Ur. list SFRJ, št. 46/64, 
57/65, 1/67) in 110. člena statuta ob- 
čine Ljubljaiia-Center je Skupščina 
občine Ljubljana-Center na 101. seji 

VSEBINA 
62 Odaok o določitvi volilnih enot in Šte- 

vila odbomllcov v skupščino občine 
Grosuplje 

es Popravek odloka o določitvi obrestne 
mere, po kateri plačujejo gospodarska 
organizacije in samostojne orsanlza- 
cije združenega dela v l>odjetju obre- 
sti od sredstev poslovnega sklada ot>- 
čine Ljubljana-Bežigrad 

G4 odlok o proračunu za leto 1969 občine 
Lj ubij ana-Bežigrad 

%5 Odlok o proračunu za leto 1969 občina 
Ljubljana-Center ' 

6« Odlok o določitvi sredstev za-flaahicl- 
ranje vzgoje in izobraževanja, občine Ljubljana-Center 

67 Odlok o amortizacljil opreme upravna, 
ga organa skupščine občine Ljubija- 
na-conter 

— Razpis dveh prostih mest sodnjjoov ob. 
činskega sodišča I. v Ljubljani . 

—Kazalo ^Glasnika« za leto 19M 
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KAZALO GLASNIKA 

ZA LETO 1968 

(Prva številka pomeni številko akta, druga pa številko Glasnika) 

19 

OBČINA 

Grosuplje; 

Odlok o ureditvi petdnev- 
nega delovnega tedna in 
dol6citvi delovnega časa 
v upravnih organih za 
sprejem strank 

Odlok o določitvi najnižjih 
osebnih dohodkov delav- 
cev, ki delajo pri zaseb- 
nih delodajalcih, za ka- 
tere ni mogoče ugotoviti 
poprečnega osebnega do- 
hodka na podlagi evi- 
dence izplačanih osebnih 
dohodkov v družbenem 
sektorju 

Odlok o spremembi in do- 
polnitvi odloka o prizna- 
valninah 

Odlok o določitvi sredstev 
za izobraževanje 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o ko- 
munalni taksi 

Odlok o stopnjah prispev" 
kov in davkov občanov 

Odlok o proračunu za leto 
1968 

20 

21 
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Odlok o dopolnitvi odloka 
o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča 

Odlok o upravnih taksah 
Odlok o premiji za kravje 

mleko 
Odlok o zaključnem pro- 

računu za leto 1987 
Odlok o območjih, na ka- 

terih je dovoljeno gojiti 
ribez in zelen; bor 

Odlok o spremembah od- 
loka o občinskem pro- 
metnem davku 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nih načrtov 

Odlok o prenehanju veljav- 
nosti odloka o odstotku 
sredstev, ki se izločajo 
iz sklada skupne porabe 
za subvencioniranje sta- 
narin x 

62 8 

63 8 

107 15 

108 15 
108 15 

148 19 

149 19 

158 21 

171 22 

172 22 

187 25 

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto .1968 216 30 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah statuta občine 217 30 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi sredstev za 
izobraževanje 218 30 

Odlok o začasnem finan- 
ciranju proračunskih po- 
treb za I. tromesečje 
1969 219 30 

Odlok o spremembi odloka 
o občinskem prometnem 
davku 220 30 

Odlok o spremembah odloka 
o uvedbi stopenj promet- 
nega davka od nepremič- 
nin in pravic 221 30 

Odredba o obveznem za- 
ščitnem cepljenju psov 
proti pasji steklini 22 4 

Odredba o določitvi naj- 
višje maloprodajne cene 
kruha П8 16 

Odredba o oblikovanju cen 
za sveže meso v proda- 
ji na drobno 177 23 

Odredba o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o 
maloprodajnih cenah in 
maržah za prehrambene 
proizvode in kurivo 178 23 

Odločba o ugotovitvi letnih 
kosmatih dohodkov de- 
lavcev za leto 1968 75 10 

Odločba o razrešitvi in ime- 
novanju članov volilne 
komisije za volitve od- 
bornikov 194 27 

Sklep, da prevzame Temelj- 
na izobraževalna skup- 
nost Grosuplje nalogo 
skupnosti otroškega var- 
stva 119 16 

Sklep o javni razgrnitvi na- 
črtov 130 17 

Sklep o razrešitvi sodnika 
občinskega sodišča v 
Grosupljem 195 27 

Sklep o razpisu referendu- 
ma za uvedbo krajevne- 
ga samoprispevka za 
asfaltiranje ceste II. in 
IV. reda Grosuplje— 
Podtabor 222 30 

OBČINA 

HRASTNIK 
Odlok o začasnem financi- 

ranju potreb v I. tro- 
mesečju 1969 1 1 

Odlok o spremembi in do- 
polnitvi odloka o pri- 
spevku za uporabo mest- 
nega zemljišča 2 1 

Odolk o odstotku sredstev, 
ki se izločajo iz skla- 
da skupne porabe za 
subvencioniranje stana- 
rine v letu 1968 3 1 

Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka v ob- 
računavanju in plačeva- 
nju obresti od poslovne- 
ga sklada komunalnih in 
gostinskih gospodarskih 
organizacij ter gospo- 
darskih organizacij sto- 
ritvene obrti 35 6 

Odlok o prispevkih in dav- 
kih občanov 64 8 

Odlok o spremembah odlo- 
ka o financiranju vzgo- 
je in izobraževanja 65 9 

Odlok o dolčitvi prispevka, 
ki ga plačujejo gospo- 
darske organizacije v 
skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij 66 9 

Odlok o prispevku od sred- 
stev skupne porabe 67 9 

Odlok o komunalnih tak- 
sah 68 9 

Odlok o proračunu za leto 
1968 87 12 

Odlok o spremembi in do- 
poltnivi odloka o dolo- 
čitvi najnižjih osebnih 
dohodkov delavcev, ki 
delajo pri zasebnih de- 
lodajalcih, za katere ni 
mogoče ugotoviti popreč- 
nega osebnega dohodka 
na podlagi evidence iz- 
plačanih OD v družbe- 
nem sektorju 120 16 

Odlok o premiji za kravje 
mleko , 121 16 

Odlok o zaključnem računu 
proračuna za leto 1967 131 17 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o 
upravnih taksah 132 17 

Odlok o podeljevanju pri- 
znanja »Zaslužnemu ob- 
čanu« 159 21 

Odlok o spremembah od- 
loka o občinskem pro- 
metnem davku 173 22 

Odlok o hišnem redu 180 23 
Odlok o sprejetju zazidal- 

nega načrta za naselje 
Studence 197 27 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za naselje 
Dol " 198 27 

Odlok o spremembi odlo- 
ka o temeljni organiza- 
ciji uprave 205 28 

Odlok o določitvi uradnih 
dni in ur za spreje- 
manje strank pri uprav- 
nih organih 206 28 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb za čas od 1. I. do 
31. III. 1969 234 31 

Odlok o odstotku sredstev, 
ki se izločajo iz sredstev 
sklada skupne porabe za 
subvencioniranje stana- 
rin v letu 1969 235 31 

Odlok o obračunavanju in -* 
plačevanju obresti od 
poelovnega sklada ko- 
munalnih organizacij 
storitvene obrti 236 31 

Odredba o spremembi od- 
redbe o najvišji ravni 
cen in o najvišjih mar- 
žah v prometu na drob- 
no za določene živilske 
proizvode ter o najviš- 
jih cenah za premog in 
drva za kurjavo v pro- 
daji na drobno 4 1 

Odredba o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o 
najvišji ravni cen in o 
najvišjih maržah v pro- 
metu na drobno za do- 
ločene živilske proizvode 
ter o najvišjih cenah za 
premog in drva za kur- 
javo v: prodaji na drob- 
no 160 21 



GLASNIK 6» 

Odredba o spremembi od- 
redbe o maloprodajnih 
cenah in maržah v pro- 
daji na drobno za pre- 
hrambene proizvode 188 

Odredba o ukrepih, ki jih 
morajo upoštevati delov- 
ne organizacije in dru- 
ge pravne osebe, ki 
imajo parklarje 196 

Odločba o imenovanju 
Ljudske knjižnice Hrast- 
nik za opravljanje na- 
log matične knjižnice 5 

Sklep o prenosu nalog 
skupnosti otroškega var- 
stva na Temeljno izo- 
braževalno skupnost 
Hrastnik 122 

Sklep o razgrnitvi zazidal- 
nega načrta za naselje 
Dol pri Hrastniku in za 
del naselja Studence l^ 

25 

27 

16 

23 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

Odlok o začasnem finan- 
ciranju proračunskih 
potreb v I. tromesečju 
1968 6 

Odlok o prometnem davku 
od nepremičnin in pra- 
vic 30 

Odlok o komunalnih taksah 31 
Odlok o stopnjah prispev- , 

kov in davkov 36 
Odlok o občinskih uprav- 

nih taksah 37 
Odlok o določitvi stalnih 

sredstev za financiranje 
vzgoje in izobraževanja 38 

Odlok o ukinitvi sklada 
»Skočnina« za osemenje- 
vanje krav in telic 39 

Odlok o določitvi najnižjih , 
osebnih dohodkov delav- 
cev, ki delajo pri zaseb- 
nih delodajalcih, za ka- 
tere ni mogoče ugotoviti 
poprečnega osebnega do- 
hodka na podlagi evi- 
dence izplačanih osebnih 
dohodkov v družbenem 
sektorju 69 

Odlok o obveznem zaščit- 
nem cepljenju psov proti 
pasji steklini 76 

Odlok o proračunu za le- 
to 1968 88 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o dolo- 
čitvi obrestne mere od 
gospodarskih skladov 
obrtnostoritvenih, turi- 
stičnih in komunalno 
gospodarskih organi- 
zacij 96 

Odlok o določitvi prispev- 
ka, kd ga plačujejo go- 

4 spodarske organizacije v 
skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij 97 

Odlok o petdnevnem de- 
lovnem tednu upravnih 
organov 106 

Popravek odloka o promet- 
nem davku od nepre- 
mičnin in pravic in od- 
loka o stopnjah prispev- 
kov in davkov 123 

Odlok o prispevku od sred- 
stev skupne porabe 150 

Odlok o zaključnem raku- 
nu proračuna za leto 
1967 151 

Odlok o premijah za krav- 
je mleko v letu 1968 

Odlok o ustanovitvi sklada 
skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij 

Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o iz- 
datkih za potne in dru- 
ge stroške, ki se prizna- 
vajo občinskim organom 
med materialne stroške 

Odlok o prenehanju veljav- 
nosti odloka o petdnev- 
nem delovnem času 
upravnih organov 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb v I. tromesečju 1969 

Odlok o spremembi odloka 
o temeljni organizaciji 
uprave 

Odlok o razširitvi veljavno- 
sti odloka mestnega sve- 
ta Ljubljana o občin- 
skem prometnem davku 
na območju mesta Ljub- 
ljana na območje obči- 
ne, ki leži izven mestne- 
ga območja 

Odločba o podaljšanju ve- 
ljavnosti odločbe o ugo- 
tovitvi letnih kosmatih 
dohodkov delavcev za 
leto 1967 

Sklep o razveljavitvi sklepa 
o oprostitvi plačila pri- 
spevka za uporabo mest- 
nih zemljišč občanom z 
nizkima osebnimi do- 
hodki 

5 
5 

6 I 

6 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

Odlok o stopnjah prispev- 
kov in"cIavkov 

g Odlok o določitvi delovne- 
ga časa upravnih orga- 
nov 

Odlok o tem, v katerih pri- 
merih se lahko odda 
stavbeno zemljišče v 
družbeni lastnini, na ka- 
terem ima pravico upo- 
rabe občina, brez javne- 
ga natečaja 

Odlok o določitvi sredstev 
j za financiranje vzgoje in 

izobraževanja 
Odlok o proračunu za leto 

10 1968 , 
Odlok o upravnih taksah 

19 Odlok o splosnem razpore- 
du poslovnih prostorov v 
zaščitenem območju Sta- 
re Ljubljane 

Odlok o temeljni organiza- 
ciji upravnih organov 

Popravek odloka o stopnjah 
13 prispevkov in davkov 

Odlok o določitvi prispev- 
ka, ki ga plačujejo go- 
spodarske organizacije v 
skupne rezerve gospo- 

J3 darskih organizacij 
Odlok o premijah za krav- 

je mleko za leto 1968 
14 Popravek odloka o sploš- 

nem razporedu poslov- 
nih prostorov v zaščite- 
nem območju Stare 
Ljubljane 

16 Odlok o potrditvi zaključ- 
nega računa proračuna 

ig za leto 1967 
Odlok o oprostitvi plačila 

prispevka od sredstev 
19 skupne porabe 

Popravek odloka o potrditvi 
181 23 zaključnega računa pro- 

računa za leto 1967 164 21 
Odlok o spremembi in do- 

199 27 polnitvi odloka o dolo- 
čitvi obrestne mere od 
gospodarskih skladov 
obrtnostoristvenih, go- 
stinskih, turističnih in 
komunalnih gospodar- 

200 27 skih organizacij 201 27 
Odlok o dopolnitvah odloka 

o tem, v katerih prime- 
rih se lahko odda stavb- 

210 29 no zemljišče v družbeni 
lastnini, na katerem ima 
pravico uporabe občina, 

237 31 brez javnega natečaja 202 27 
Odlok o spremembah in do- 

polnitvah odloka o druž* 
238 31 beni materialni pomoči 207 28 

Odlok o prenehanju veljav- 
nosti odloka o določitvi 
delovnega časa uprav- 
nih organov 208 28 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb v I. tromesečju 1969 223 30 

Odlok o načinu zavijanja 
kruha in peciva v pro- 
daji na drobno 224 30 

Odločba o podaljšanju ve- 
ljavnosti odločbe o ugo- 
tovitvi poprečnih in naj- 
večjih letnih kosmatih 
osebnih dohodkov, ki so 
podlaga za določitev pri- 
spevnih osnov za zave- 

12 3 zance prispevkov od 
obrtnih in drugih gospo- 
darskih dejavnosti ter 
intelektualnih storitev v 
letu 1967 

Sklep o javni razgrnitvi 
osnutka zazidalnega na- 
črta zazidalnega otoka 
Co 1—13 

Sklep o razgrnitvi osnutka 
zazidalnega otoka Co 
1/11 (območje med Mi- 
klošičevo c.. Trgom 
Osvobodilne fronte, Ci- 
galetove ul. in podalj- 
škom Trdinove ul.) 182 23 

Sklep o javni razgrnitvi 
zazidalnega načrta zazi- 
dalnega otoka Co 1—15 209 28 

Pravilnik o dopolnitvi pra- 
vilnika o nagrajevanju 

53 7 voljenih oseb skupščine 
občine 42 6 

Zaključki predvidevanj go- 
spodarskega in družbe- 
nega razvoja v letu 1969 90 12 

239 31 

40 6 

41 6 

7 1 

32 5 

33 5 

77 10 

91 12 
92 12 

109 15 

110 15 

111 15 

133 17 

134 17 

135 17 

152 19 

163 21 

obCina 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto 1967 8 

Odlok o razpisu nadomest- 
nih volitev v občinski 
zbor 13 

Odlok o razpisu nadomest- 
nih volitev v zbor de- 
lovnih skupnosti 14 

Odlok o določitvi najnižjih 
osebnih dohodkov de- 
lavcev, ki delajo pri za- 
sebnih delodajalcih, za 
katere ni mogoče ugo- 
toviti poprečnega oseb- 
nega dohodka na podlagi 
evidence izplačanih 
osebnih dohodkov v 
družbenem sektorju 15 

Odlok o ugotovitvi, kateri 
odloki in odredbe so 
prenehali veljati 16 3 

Odlok o spremembah in do- **" 
polnitvah odloka o stop- 
njah prispevkov in dav- 
kov 43 6 

Odlok o komunalnih ta- 
ksah za območje občine, 
ki leži izven mestnega 
območja 44 6 

Odlok o petdnevnem de- 
lovnem tednu uprave 54 7 

Odlok o organizaciji uprave 55 7 
Popravek odloka o spre- 

membah in dopolnitvah 
. odloka o stopnjah pri- 

spevkov in davkov ter 
tarifah o komunalnih 
taksah 

Odlok o kategorizaciji ze- 
' lenih površin 
Odlok o obveznem fluogra- 

firanju prebivalstva 
Odlok o štipendijah 
Odlok o upravnih taksah 
Odlok o proračunu za leto 

1968 
Odlok o določitvi sredstev 

za financiranje vzgoje in 
izobraževanja za leto 
1968 99 12 

Odlok o spremembi in do- 
polnitvi odloka o druž- 
beni materialni pomoči 100 12 

Odlok o spremembi in do- 
polnitvi odloka o svetih 
občinske skupščine 124 16 

Odlok o premiji za kravje 
mleko* 125 16 

Odlok o določitvi prispev- 
ka, ki ga plačujejo go- 
spodarske organizacije v 
skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij 126 16 

Odlok o dopolnitvah odloka 
o stopnjah prispevkov in 
davkov 136 17 

Popravek odloka o štipen- 
dijah 137 17 

Odlok o razglasitvi sedem- 
indvajsetega aprila za 
praznik občine 161 21 

Odlok o zaključnem računu 
proračuna za leto 1967 162 21 

Odlok o razširitvi veliavno- 
sti (хТкЖ o spremembi 
odloka o občinskem pro- 
metnem davku na ~ob- 

iubliane mociu. mesta   
na izvenmestno območ- 
je občine 

Odlok o opravljanju nad- 
zora med zakonitostjo 
normativnih aktov de- 
lovnih organizacij 192 26 

Odlok o prenosu skrbstve- 
nih zadev na Zavod za 
socialno delo Ljubljana- 
Moste-Polje 193 26 

Popravek odloka o preno- 
su skrbstvenih zadev na 
Zavod za socialno delo 
Ljubljana-Moste 203 27 

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto 1968 240 31 

Odlok o začasnem finan- 
ciranju proračunskih po- 
treb za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1969 241 31 

Odločba o ugotovitvi letnih 
kosmatih osebnih dohod- 
kov delavcev za leto 
1968 56 7 

Sklep o uvedbi krajevne- 
ga samoprispevka za 
območje krajevne skup- 
nositi Zadvor za vasi: 
Podlipoglav, Sodinja 
vas, Sentpavel in hiše iz 
Podmolnika št. 36 a, 36 c, 
41, 42 in 43 156 20 

Pravilnik o oddaji stano- 
vanj, s katerimi razpo- 
laga občina za potrebe 
občanov 17 S 



TO GLASNI <1 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SISKA 

Odlok o voznih olajšavah 
na avtobusih za učence 
osemletnih šol, vajence, 
dijake srednjih šol in 
študente višjih in viso- 
kih šol 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o ob- 
činskih upravnih taksah 

Odlok o določitvi prispev- 
ka, ki ga plačujejo go- 
spodarske organizacije v 
sklad skupnih rezerv go- 
spodarskih organizacij 

Odlok o prispevkih in dav- 
kih občanov ter njiho- 
vih stopnjah, ki se obra- 
čunavajo in plačujejo na 
območju občine 

Odlok o odpravi odloka o 
gradbenih delih, za ka- 
tera ni potrebno dovo- 
ljenje za graditev in o 
gradbenih delih, za ka- 
tera se dovoljenje za 
graditev izda po skraj- 
šanem postopku 

Odlok o ukrepih za pospe- 
ševanje živinoreje 

Odlok o razpisu nadomest- 
nih volitev v občinski 
zbor 

Odlok o razpisu nadomest- 
nih volitev v zbor delov- 
nih skupnosti 

Odlok o določitvi delovne- 
ga časa upravnih orga- 
nov :■:■,■ аааб е&НЈ 

Odlok o določitvi sredstev 
za financiranje vzgoje in 
izobraževanja 

Odlok o razširitvi veljavno- 
sti odloka mestnega sve- 
ta o komunalnih taksah 
na izvenmestno območje 
občine 

Odlok o upravnih taksah 
Odlok o proračunu za leto 

1968 
Odlok o prispevku od sred- 

stev skupne porabe 
Odlok o temeljni organiza- 

ciji upravnih organov 
Odlok o priznavalninah 
Odlok o premiji 'za kravje 

mleko v letu 1968 
Odlok o spremembi odloka 

o prispevkih in davkih 
občanov ter njihovih 
stopnjah, ki se obraču- 
navajo in plačujejo na 
območju občine 

Odlok o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna za 
leto 1967 

Odlok o sprejetju urbani- 
stičnega načrta Medvod 

Odlok o območjih, na kate- 
rih je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor 

Odlok o določitvi roka za 
uveljavljanje prednostne 
pravice kmetijskih or- 
ganizacij za zakup ali 
nakup kmetijskega zem- 
ljišča; ■ 

Odlok o spremembi, odloka 
o proračunu za leto 1908 

Odlok o razširitvi veljavno- 
sti odloka mestnega sve- 
ta Ljubljana o prispev- 
ku za. uporabo, mestnega 
zemljišča na območju 
mesta. Ljubljane na, ob- 
močje, ki ga zajema ur- 
banistični načrt Medvod 

23 4 

45 6 

46 6 

57 7 

58 7 

59 7 

70 9 

71 9 

79 10 

80 10 

81 10 
94 12 

101 13 

102 13 

103 13 
138 17 

165 21 

166 21 

174 22 

189 25 

190 25 

191 25 

m 29 

in na nacionalizirani ožji 
gradbeni okoliš naselja 
Tacen 212 29 

Odlok o načinu zavijanja 
kruha in peciva v pro- 
daji na drobno ^ З 29 

Odlok o prenehanju veljav- 
nosti odloka o določitv' 
delovnega časa uprav- 
nih organov isl4 29 

Odlok o razširitvi veljav- 
nosti odloka mestnega 
sveta Ljubljana o občin- 
skem prometnem davku 
na območju mesta Ljub- 
ljane na izvenmestno ob- 
močje občine 225 30 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb v I. tromesečju 1969 242 30 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o 
temeljni organizaciji 
upravnih organov 243 30 

Odredba o višini pavšalne 
osemeljevalnine goved 
za leto 1968 24 4 

Odredba o ukrepih, ki jih 
morajo upoštevati delov- 
ne organizacije in druge 
pravne osebe, ki imajo 
parkljarje' 204 27 

Odločba o podaljšanju ve- 
ljavnosti odločbe o ugo- 
tovitvi poprečnih in naj- 
nižjih letnih kosmatih 
osebnih dohodkov, ki so 
podlaga za določitev pri- 
spevnih osnov za zave- 
zance prispevkov od 
obrtnih in drugi h go- 
spodarskih dejavnosti 
ter intelektualnih stori- 
tev v letu 1967 60 7 

Sklep o javni razgrnitvi 
osnutka za spremembo 
generalnega- plana urba- 
nističnega ^razvoja mesta 
Ljubljane; na območju 
Kosez 47 6 

Sklep o javni razgrnitvi 
osnutkov zazidalnih na- 
črtov 157 20 

Sklep o razgrnitvi osnutka 
zazidalnega načrta ob- 
močja Verje — Zg. 
Pirniče 184 23 

Sklep o pooblastitvi mest- 
nega sveta, da opravlja 
službo varstva arhivske- 
ga gradiva 210 28 

Poročilo o izidu nadomest- 
nih volitev občinskega 
zbora in zbora delovnih 
skupnosti — 15 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

Odlok o prispevkih in dav- 
kih občanov 34 

Odlok o komunalnih taksah 48 
Odlok o upravnih taksah 49 
Odlok o spremembi odloka 

o sredstvih za financira- 
nje vzgoje in izobraževa- 
nja , . : . : ; ' '' V 

Odlok o petdnevnem delov- 
nem tednu uprave 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah. iodloka o naj- . / 
višji ravni cen in naj- 
višjih maržah v prometu 
na drobno za določene 
živilske proizvode ter .o 
najvišjih cenah za pre-r, 
mog in drva za kurjavo , 
v prodaji na drobno 82 10 

50 6 

51 6 

Popravek odloka o prispev- 
kih in davkih občanov 83 10 

Odlok o upravnih taksah 95 12 
Odlok o proračunu za leto 

1068 " 104 13 
Odlok o spremembi odloka 

o sredstvih za financira- 
nje vzgoje in izobraže- 
vanja 105 13 

Odlok o spremembah odlo- 
ka o ustanovitvi »klada 
za razvoj obrti, trgovine, 
gostinstva in turizma 112 15 

Odlok o organizaciji uprav- 
nih organov 113 15 

Odlok o premijah za krav- 
je mleko v letu 1968 127 16 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi najnižjih 
osebnih dohodkov de- 
lavcev zaposlenih pri za- 
sebnih delodajalcih 144 18 

Odlok o zaključnem računu 
proračuna za leto 1967 145 18 

Odlok o območju, na kate- 
rem je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor 146 18 

Odlok o spremembi odloka 
o ustanovitvi »Nagrada 
osvobodilne fronte« 153 19 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o pri' 
spevkdh in davkih obča- 
nov 167 21 

Odlok o spremembi odloka 
o občinskem prometnem 
davku 185 23 

Odlok o kategorizaciji ze- 
lenih površin na mest^ 
nem območju občine 215 29 

Odlok o cestah IV. reda, 
mestnih ulicah, trgih in 
krajevnih poteh na ob- 
močju občine 226 30 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb za leto 1969 . 227 30 

Odlok o občinskem pro- 
metnem davku 228 30 

Odlok o načinu zavijanja 
kruha in peciva v pro- 
daji na drobno 229 30 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o orga- 
nizaciji upravnih orga- 
nov 230 30 

Odredba o določitvi pav- 
šalne odškodnine za leto 
1968 114 15 

Odredba o določitvi pav- 
šalne odškodnine za leto 
1969 231 30 

Odločba o letnih kosmatih 
osebnih dohodkih de- 
lavcev 52 6 

Sklep o preimenovanju 
osnovne šole Velike La- 
šče 9 i 

Sklep o prenosu ustanovi- 
teljskih pravic za Zavod 
za spomeniško varstvo 
na mestni svet 139 17 

Sklep o javni razgrnitvi 
osnutka zaaidalnega na- 
črta območja RS 103-2 
— Vinterca 154 19 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb za čas od 1. januar- 
ja do 31. marca 1968 18 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o pri- 
spevku za uporabo mest- 
nega zemljišča 

Odlok o razveljavitvi odlo- 
ka o ureditvi prometa 

Odlok o spremembi odloka 
o izdatkih za potne in. 
druge stroške, ki se pri- 
znavajo organom skup- 
ščine med materialne 
stroške 27 4 

Odlok o olajšavah o plače- 
vanju prispevka od sred- 
stev skupne porabe de- 
lovnih organizacij 72 9 

Odlok o komunalnih taksah 73 9 
Odlok o prispevkih in dav- 

kih občanov 
Odlok o proračunu za leto 

1968 
Odlok o spremembah odlo- 

ka o prispevkih in dav- 
kih občanov 116 

Odlok v spremembah in do- 
polnitvah odloka o potr- 
ditvi zazidalnega načrta 
Kisovec 128 16 

Odlok o določitvi sredstev 
za financiranje vzgoje in 
izobraževanja 

Odlok o spremembi odloka 
o upravnih taksah 

Odlok o dopolnitvi odloka 
o obveznem odlaganju in 
odvozu smeti ter odpad- 
kov in o uporabi javnih 
odlagališč 141 1 

Odlok o kategorizaciji cest 
IV. reda 

Odlok o spremembi odloka 
o prispevkih in davkih 
občanov 

Odlok o obveznem fluogra- 
firanju prebivalstvr 155 19 

Odlok o spremembi odloka 
o potrditvi sklepov zbo- 
rov volivcev glede usta- 
novitve krajevnih skup- 
nosti 

Odlok o potrditvi zaključ- 
nega računa proračuna 
za leto 1967 

Odlok o območjih, na ka- 
terih je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o ob- 
činskem prometnem 
davku 175 22 

142 Г, 

170 2l 

Odlok o premijah za kravje 
mleko v letu 1968 

Odlok o organizaciji uprave 
Odlok o spremembi in do- 

polnitvi odloka o dolo- 
čitvi organov za izdaja- 
nje zdravstvenih spri- 
čeval i 

Odredba o spremembah od- 
redbe o najvišjih makr 
prodajnih cenah za mo- 
ko, kruh, sladkor, olje, 
mleko in sveže meso ter 
premog 

176 22 
232 30 

233 30 

28 4 

Odlok o ustanovitvi sklada 
za obnovo in gradnjo 
šolskih zgradb 

Odlok o odstotku sredstev, 
ki se izločajo iz sklada 
skupne porabe za sub- 
vencioniranje stanarin 

10 

11 

Odredba o spremembi od- 
redbe o najvišjih malo- 
prodajnih cenah za mo- 
ko, kruh, sladkor, olje 
in mleko 186 23 

Sklep o razgrnitvi spre- 
membe zazidalnega na- 
črta Kisovec 29 4 

Sklep o razgrnitvi urbani- 
stičnega reda občine 147 18 
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I <1 

9 
9 

9 

5 ti. 

MESTNI SVET 

■ .ok o ustanovitvi uprave 
za izmero in kataster 1 2 

•Jok o sprejetju zazidal- 
nega načrta BS-7-Beži- 
grad 2 2 

Mlok o dopolnitvi odloka 
o komunalnih delovnih 

, organizacijah, ki oprav- 
^ Ijajo komunalno dejav- 

nost posebnega družbe- 
nega pomena in imajo 
pomen za mesto Ljub- 
ljano 3 2 

-pravek odloka o prispev- 
ku za uporabo mestnega 

"zemljišča — 2 
lok o komunalnih taksah 9 6 

ilok o začasni oprostitvi 
plačevanja obč. promet- 
nega davka od prodaje 
na drobno traktorjev ter 
orodja za kmetovalce 10 7 

f 31ok o spremembi odloka 
o ustanovitvi uprave za 
izmero in kataser 11 7 

Odlok o ureditvi zimske 
službe 27 10 

Odlok o usmeritvi sredstev 
posebnega dela kreditne- 
ga sklada kreditne ban- 
ke in hranilnice Ljub- 
ljana 28 11 

v'đlok o sodelovanju pred- 
stavnikov družbene skup- 
nosti pri upravljanju ko- 
munalnega podjetja »Za- 
le« 29 11 

^đlok o finančnem načrtu 
mesta Ljubljane za leto 
1968 36 14 

Odlok o dopolnitvi general- 
nega plana — urbani- 
stičnega programa in ur- 
banističnega načrta me- 
sta Ljubljane za območje 
Kosez 37 14 

Jok o obvezni izdelavi 
zazidalnih načrtov in 
splošni prepovedi gradit- 
ve ter prepovedi parce- 
lacije zemljišč za območ- 
je zazidalnih otokov 
Ss 9 Koseze in SS 10 — 
Oraveljska gmajna 38 14 

'lok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o pri- 
spevku za uporabo mest- 
nega zemljišča 46 16 

'flok o ustanovitvi sklada 
za komunalne investici- 
je mestnega prometa v 
l^jubljani 47 16 

Odlok o ustanovitvi odbora 
za splošne in notranje 
zadeve 

Odlok o ustanovitvi Službe 
za kadrovske zadeve 

Odlok o zaključnem računu 
finančnega načrta za le- 
to 1967 

Odlok o ravnanju s plodno 
zemljo pri izvajanju 
gradbenih del 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o ure- 
ditvi in načinu obešanja 
zastav 

Odlok o dopolnitvi gene- 
ralnega plaha urbani- 
stičnega programa in ur- 
banističnega načrta za 
območje Kozarij 

Odlok o obvezni izdelavi 
zazidalnih načrtov in 
splošni prepovedi gra- 
ditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč za ob- 
močje Kozarij 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi območij, za 
katera se izdelajo zazi- 
dalni načrti — za ob- 
močji zazidalnih otokov 
VM1 obrtno servisna 
cona Vič in VP 3 1 indu- 
strijska cona Vič 

Odlok o spremembi odloka 
o splošni prepovedi gra- 
ditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč za ob- 
močje zazidalnih otokov 
VMl — obrtno servisna 
cona Vič in VP 3/1 — 
industrijska cona Vič 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka CO 1/13 
Ploščad Borisa Kraigher- 
ja 

Odlok o spremembi naziva 
in dejavnosti Zavoda za 
izmero in kataster zem- 
ljišč 

Odlok o spremembah odlo-д 
ka o občinskem nromet- 
Tiem davku 

Odlok- o dopolnitvi odloka 
o določitvi prog mestne- 
ga potniškega prometa 
v Ljubljani 

bdlok o minimalnih nor- 
mativih za _ vzdrževanje 
stanovanjskih hiš In po- 
slovnih prostorov v druž- 

49 

55 18 

56 

67 20 

68 20 

beni_JastmiM-tei^-a-4iači- 
nu delitve sredstev za 

48 16 investicijsko in tekoče 
vzdrževanje 

16 Odlok o potrditvi tržnega 
reda na živilskih trgih 

Popravek odloka o potrditvi 
tržnega reda na živil- 
skih trgih v Ljubljani 

18 Odlok o zaščiti spominskih 
kamnov, spomenikov in 
trase »Po poteh parti- 
zanske Ljubljane« 

63 19 odlok o postopku in načinu 
označevanja imen ulic, 
cest, trgov in naselij ter 
zgradb v Ljubljani 

Odlok o spremembi general- 
nega plana — urbani- 
stičnega programa in 
urbanističnega načrta za 
del območja Rožne doli- 
ne 

Odlok o spremembi odloka 
o potrditvi zazidalnega 
načrta soseske S-l Trno- 
vo za območje zazidal- 
nega otoka Vl-Trnovo 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka RS l/L 
— na Orlovi cesti 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka RS 2/1 
— ob Jesihovem Strado- 
nu 

Popravek odloka o postop- 
ku in načinu označeva- 
nja imen ulic, cest, trgov 
in naselij ter zgradb v 
Ljubljani 

Odlok o določitvi in spre- 
membi imen ulic, cest 
in trgov na območju 
Ljubljane 

Odlok o financiranju in raz- 
delitvi stroškov za izde- 
lavo projekta »podrobna 
določitev potresnih ob- 
močij« 

odlok o spremembi odloka 
o splošni prepovedi gra- 
ditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč na ob- 
močju mesta LJubljane 
za območje zazidalnih 
otokov SS 7/3 — Stare 
Dravi je in SS 104 Podutik 
— del 

69 20 

70 20 

71 20 

72 20 

86 24 

87 24 

92 25 

95 25 

96 25 

97 25 

98 25 

99 26 

100 26 

105 26 

106 28 

107 2S 

84 23 

108 28 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območ- 
je zazidalnega otoka 
CO 1/11 — Za sodiščem 109 28 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi območij, za 
katera se izdajajo za- 
zidalni načrti za območji 
zazidalnih otokov SS 7/3 
— Stare Dravlje in SS 
104 — Podutik (del) 110 28 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka BO 2/1 
— Center-Bežigrad 111 28 

Odlok o razporeditvi de- 
lovnega časa v upravnih 
in posebnih organih 112 28 

Odlok o začasnem financi- 
ranju zadev, ki so skup- 
nega pomena za mesto 
in medobčinskih zadev 
v I. tromesečju 1969 122 30 

Odlok o občinskem promet- 
' лет davku  123\J30^ 

Odlok o odstotku sredstev, 
ka se izločajo za subven- 
cioniranje stanarin v le- 
tu 1969 124 30 

Odlok o podaljšanju veljav- 
nosti odloka o določitvi 
obresti od poslovnega 
sklada komunalnih de- 
lovnih organizacij mest- 
nega pomena 125 30 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi prog med- 
mestnega potniškega pro- 
meta 126 30 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka MS 8/3 
Zgornji Kašelj 130 30 

Odredba o določitvi najviš- 
je maloprodajne cene 
kruha 34 12 

Odredba o oblikovanju cen 
za sveže meso v prodaji 
na drobno 75 20 

Odredba o določitvi najviš- 
je maloprodajne cene je- 
dilnega olja 83 23 

Sklep o prevzemu ustanovi- 
teljskih pravic do Cen- 
tralne lekame v Ljub- 
ljani 4 S 

Sklep o razrešitvi člana od- 
bora za urbanizem in 
imenorvanje novega čla- 
na 8 1 

Sklep o razrešitvi člana ko- 
misije za delitev sred- 
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stev za subvencionira- 
nje stanarin in imeno- 
vanje novega člana 6 2 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnikov javnosti v 
svet Zavoda ing. Stanka 
Bloudka 7 2 

Bklep o imenovanju pred- 
stavnikov družbene skup- 
nosti v svet Centralne 
lekarne v Ljubljani 8 2 

Sklep o soglasju k predme- 
tu poslovanja in aktu o 
ustanovitvi komunalne- 
ga podjetja Mestni vo- 
dovod Ljubljana 12 7 

Sklep a soglasju k spre- 
membi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja in 
aktu o ustanovitvi ko- 
munalnega podjetja Ka- 
nalizacija Ljubljana 13 7 

Sklep o soglasju k spre- 
membi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter 
aktu o ustanovitvi Mest- 
ne plinarne Ljubljana 14 7 

Bklep o soglasju k spre- 
membi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter 
aktu o ustanovitvi ko- 
munalnega podjetja Sna- 
ga Ljubljana 15 7 

Sklep o soglasju k spre- 
membi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter 
aktu o ustanovitvi ko- 
munalnega podjetja Rast 
Ljubljana 16 7 

Bklep o soglasju k pred- 
metu poslovanja in aktu 
o ustanovitvi komunal- 
nega podjetja Javna raz- 
svetljava Ljubljana 17 7 

Bklep o soglasju /k predme- 
tu poslovanja in aktu o 
ustanovitvi komunalne- 
ga podjetja Zale Ljub- 
ljana 18 7 

Sklep o soglasju k spre- 
membi in dopolnitvi 
predmeta poslovanja ter 
aktu o ustanovitvi ko- 
mun. podjetja Uprava 
trgov Ljubljana 19 7 

Sklep o soglasju k aktu 
O ^ustanovitvi podjetja 
za čuvanje ljudskega pre- 
moženja Varnost Ljub- 
ljana 20 7 

Bklep o soglasju k aktu, 
o ustanovitvi Kinemato- 
grafskega podjetja Ljub- 
ljana 21 7 

Bklep o soglasju k razširi- 
tvi dejavnosti Ljubljan- 
skega investicijskega za- 
voda 22 7 

Sklep o prevzemu ustano- 
viteljskih pravic in dolž- 
nosti do mestnih kul- 
turnih ustanov 23 7 

Sklep o soglasju k raz- 
širitvi dejavnosti zavoda 
Prireditvena poslovalni- 
ca »Festival« Ljubljana 24 7 

Sklep o razrešitvi pred- 
stavnikov družbene skup- 
nosti v svet Slovenskega 
narodnega gledališča v 
Ljubljani in imenovanju 
novih članov 25 7 

Sklep o imenovanju odbora 
za pohod »Po poteh par- 
tizanske Ljubljane« 26 7 

Bklep o soglasju za uskla- 
ditev cen mestnega plina 
zaradi povečanja kalo- 
rične vrednosti 30 11 

Bklep o odklonitvi soglasja 
k imenovanju direktor- 
ja komunalnega podjetja 
»■2ale« 31 II 

Hdep o imenovanju pred- 
stavnikov družbene skup- 

nosti v svet komunal- 
nega podjetja »Zale« 32 11 

Popravek k sklepu o soglas- 
ju k predmetu poslova- 
nja in aktu o ustano- 
vitvi komunalnega pod- 
jetja »Zale« 33 11 

Sklep o oblikovanju malo- 
prodajnih cen vseh vrst 
svežega mesa 35 12 

Sklep o imenovanju članov 
strokovne žirije za po- 
delitev nagrad mesta 
Ljubljane za posebne 
dosežke na področju kul- 
ture 41 14 

Sklep o dopolnitvi sklepa 
o imenovanju članov ko- 
misije za stanovanjske 
zadeve borcev NOB 42 14 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika mestnega sve- 
sta v svet Zavoda za 
tehnično izobraževanje 
Ljubljana 43 14 

Sklep o imenovanju članov 
razpisnih komisij za ime- 
novanje direktorjev ko- 
munalnih delovnih or- 
ganizacij, ki Imajo po- 
men za mesto Ljubljano 44 14 

Sklep o razrešitvi načelni- 
ka Uprave za narodno 
obrambo 45 14 

Sklep o sprejetju programa 
prioritetnih investicij 
mestnega pomena 50 16 

Sklep o podelitvi nagrad 
mesta Ljubljane za po- 
sebne dosežke na pod- 
ročju kulture v 1. 1967 51 16 

Sklep o imenovanju uprav- 
nega odbora Sklada za 
komunalne investicije 
mestnega pomena 52 16 

Sklep o imenovanju vodje 
službe za kadrovske za- 
deve pri mestnem svetu 53 16 

Popravek sklepa o imeno- 
vanju upravnega odbora 
Sklada za komunalne 
investicije 54 17 

Sklep o soglasju k spojitvi 
Zavoda za spomeniško 
varstvo Ljubljana in Za- 
voda za ureditev Stare 
Ljubljane 58 18 

Sklep o dopolnitvi sklepa 
o prevzemu ustanovitelj- 
skih pravic in dolžno- 
sti do mestnih kulturnih 
ustanov 59 18 

Sklep o imenovanju odbora 
za splošne in notranje 
zadeve 60 18 

Sklep o imenovanju načel- 
nika uprave za narodno 
obrambo 61 18 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika družbene skup- 
nosti v svet Zavoda SRS 
za zdravstveno varstvo 62 18 

Sklep o spremembah in do- 
polnitvah sklepa o na- 
gradah odbornikov skup- 
ščin občin, ki opravljajo 
posebne naloge in dolž- 
nosti člana in tajnika 
mestnega sveta 64 19 

Sklep o soglasju na nove 
cene dimnikarskih stori- 
tev v Ljubljani 65 19 

Sklep o usmeritvi viška od- 
nosno pokrivanju izpada 
pri občinskem promet- 
nem davku od alkohol- 
nih pijač v letu 1968 74 20 

Sklep o razrešitvi članov 
odborov pri mestnem 
svetu 76 20 

Sklep o imenovanju načel- 
nika Uprave za izmero 
in kataster 77 20 

Sklep o imenovanju pred- 
etavnika mestnega sveta 

v svet za otroško var- 
stvo pri Temeljni izo- 
braževalni skupnosti 
Ljubljana 78 20 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika javnosti v de- 
lovno skupnost zavoda 
Mestni arhiv Ljubljana 79 20 

Sklep o soglasju k imeno- 
vanju direktorja komu- 
nalnega podjetja »Snaga« 80 20 

Sklep o soglasju k imeno- 
vanju direktorja komu- 
nalnega podjetja »Rast« 81 20 

Sklep o potrditvi predloga 
za prednostni vrstni red 
borcev NOB za dodelitev 
stanovanj oz. odobritev 
posojil 82 21 

Sklep o razrešitvi in ime- 
novanju predstavnikov 
družbene skupnosti v 
delavski svet komunal- 
nega podjetja »Zale« 85 23 

Sklep o potrditvi statuta 
Mestnega vodovoda 
Ljubljana 88 24 

Sklep o soglasju na cenik 
storitev komunalnega 
podjetja Ljubljanski ži- 
vilski trgi 90 24 

Popravek sklepa o potrditvi 
statuta Mestnega vodo- 
voda Ljubljana 92 25 

Sklep o javni razgrnitvi 
predlogov zazidalnih na- 
črtov za območja zazi- 
dalnih otokov industrij- 
ske in servisne službe v 
Mostah 93 25 

Sklep o imenovanju članov 
komisije za imenovanje 
ulic, cest, trgov in na- 
selij 101 26 

Sklep o potrditvi statuta 
komunalnega podjetja 
Kanalizacija Ljubljana 102 26 

Sklep o potrditvi statuta 
komunalnega podjetja 
»Snaga« Ljubljana 103 26 

Sklep o potrditvi statuta 
komunalnega podjetja 
Ljubljanski živilski trgi 104 26 

Sklep o potrditvi finančne- 
ga načrta sklada za ko- 
munalne investicije 
mestnega pomena za le- 
to 1968 113 28 

Sklep o manjši dopolnitvi 
zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega oto- 
ka VS 103 Vič, Murgle 114 28 

Sklep o potrditvi manjšega 
odmika od sprejetega za- 
zidalnega načrta. za ob- 
močje otoka BS 1 — 
Savsko naselje (zahodni 
del) 115 28 

Sklep o potrditvi manjšega 
odmika od sprejetega^za- 
zidalnega načrta za ob- 
močje zazidalnega otoka 
VS — Trnovo 116 28 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnikov javnosti v svet 
Zdravstvenega doma 
Ljubljana 117 28 

Sklep o razrešitvi članov 
odlokov mestnega sveta 118 28 

Sklep o razrešitvi in ime- 
novanju članov odbora 
za telesno in tehnično 
vzgojo 119 28 

Sklep o soglasju na pravil- 
nik o smernicah za pro- 
jektiranje in gradnjo ka- 
nalizacijskih naprav v 
Ljubljani 120 29 

Sklep o soglasju k pripo- 
jitvi komunalnega pod- 
jetja Sostro h komunal- 
nemu podjetju Snaga 127 80 

Sklep o dopolnitvi sklepa o 
prevzemu ustanovitelj- 

skih pravic do Zdrav- 
stvenega doma Ljubljana I 

Sklep o dopolnitvi sklepa o 
ustanovitvi Zdravstvene- 
ga doma Ljubljana ] 

Sklep o imenovanju pred- 
stavnika mestnega sveta 
v upravni odbor Zdrav- 
stvenega sklada za štu- 
dente 1 

Sklep o soglasju k imeno- 
vanju direktorja komu- 
nalnega podjetja Mest- 
ni vodovod Ljubljana 1 

Sklep o razrešitvi in imeno- 
vanju člana komisije za 
promet pri odboru za 
komunalno gospodarstvo 
in mestni promet 1 

Sklep o soglasju k imeno- 
vanju direktorja komu- 
nalnega podjetja Ljub- 
ljanski živilski trgi 1 

Sklep o imenovanju članov 
odbora za zdravstvo pri 
mestnem svetu 1 

Priporočila in smernice za 
nadaljnji razvoj komu- 
nalno-stanovanjske iz- 
gradnje na območju me- 
sta v letih 1967—1970, ki 
jih je sprejel mestni 
svet 

Smernice za izvajanje pre- 
ventivnih in represiv- 
nih ukrepov za prepre- 
čevanje nedovoljenih 
gradenj 

Smernice za poslovanje ko- 
munalnih delovnih orga- 
nizacij, ki opravljajo de- 
javnost posebnega druž- 
benega pomena in imajo 
pomen za mesto Ljub- 
ljano i 

Smernice za delo mestne- 
ga sveta in njegovih 
organov ! 

Statut sklada za komunal- 
ne investicije mestnega 
pomena i 

Prednostni vrstni red bor- 
cev — udeležencev NOB 
za dodelitev ali zame- 
njavo stanovanj ali za 
odobritev posojil za 
adaptacijo, nakup ali 
zamenjavo stanovanj v 
letu 1968 S 

Pravilnik o dodeljevanju 
stanovanj udeležencev 
NOB za območje petih 
ljubljanskih občin A 

Pravilnik o smernicah, za 
projektiranje in gradnjo 
komunalnih naprav v 
Ljubljani 1.; 

Interni standardi za izdela- 
vo betonskih cevi kana- 
lizacije v Ljubljani - 

Tržni red na živilskih trgih 
v Ljubljani 0 

Popravek tržnega reda na 
živilskih trgih v Ljub- 
ljani i® 

Grafikon k odloku o dolo- 
čitvi območij, za katera 
se izdelajo zazidalni na- 
črti 

Grafikon k odloku o sploš- 
ni prepovedi graditve 
ter prepovedi parcelacije 
zemljišč na območju me- 
sta — 

Razpisi 
Razpis dveh prostih sodni- 

ških mest pri občinskem 
sodišču v Ljubljani — 

Razpis prostega mesta sod- 
nika občinskega sodišča 
v Grosupljem - 

Kazalo 
Kazalo Glasnika za leto 1967 - 


