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Na podlagi 45. člena temeljnega 

zakona: o financiranju družbeno-po- 
litičnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 
31/64, 28/66, 1/67 in 54/67), 16. člena 
zakona o mestih, ki so razdeljena 
na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 
36/65) in 29. ter 50. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) 
je Mestni svet Ljubljana na 11. red- 
ni seji, dne 27. marca 1968, sprejel 

ODLOK 
o finančnem načrtu mesta Ljubljane 

za leto 1968 
1. člen 

Za financiranje zadev, ki so skup- 
nega pomena za mesto, in medobčin- 
skih zadev, zbira mesto Ljubljana 
85 % naslednjih dohodkov: 

1. občinskega davka od prometa 
na drobno v trgovini, razen alkohol- 
nih pijač; 

2. občinskega davka od prometa 
z alkoholnimi pijačami v trgovini; 

3. občinskega davka od prometa 
z alkoholnimi pijačami v gostinstvu; 

4. upravnih taks; 
5. sodnih taks. 

2. člen 
Osnova za izračun 85 % dohod- 

kov za mesto po 1. členu tega odloka 
so občinski davek od prometa blaga 
na drobno v trgovini, od prodaje 
alkoholnih pijač v trgovini in gostin- 
stvu, po stopnjah, ki jih določa ve- 
ljavni odlok mestnega sveta o občin- 
skem prometnem davku, občinske 
upravne takse (brez upravnih taks, 
ki jih republika odstopa občinam) 
ter sodne takse, ki se po veljavnih 
predpisih štejejo za proračunski do- 
hodek občin. 

Vsi ti dohodki se pred razdelit- 
vijo zmanjšajo za nadomestilo službi 
družbenega knjigovodstva za oprav- 
ljanje zadev evidence in kontrole ter 
inlormativno analitičnih zadev. 

3. člen 

Predvideni dohodki finančnega načrta mesta Ljubljane 
za leto 1968 znašajo 
— od tega razporejeni dohodki 

(tekoča rezerva) 

din 

50,110.000 
49,173.600 

936.400 

4. člen 
Od dohodkov po 3. členu tega od- 

'oka se razporedi v rezervni sklad 
1,5 %o. Vlaganje v rezervni sklad se 
Poveča za obveznost iz leta 1967 v 
znesku 18.690 din. 

5. člen 
Sredstva za redno dejavnost se 

Posameznim uporabnikom prenašajo 
neposredno iz finančnega načrta v 
Soi'azmerju s finančno zmogljivostjo 
^nesta mesečno na njihove račune na 
0snovi pogodb in finančnih načrtov, 
Sredstva za posebne namene in opre- 
jo pa skladno s potrebami v okviru 
odobrenih zneskov. 

6. člen 
Ce bi dotok dohodkov, katerih 

del zbira mesto, zaostajal, tako da 
ne bi bilo možno računati na polno 
OFtvaritev načrta dohodkov, lahko 
odbor za finančna vprašanja začasno 
zmanjša zneske, razporejene za po- 
samezne namene ali začasno zadrži 
uporabo sredstev za posebne namene. 

O takem ukrepu mora odbor po- 
ročati mestnemu svetu Ljubljana in 
mu predlagati spremembo finančne- 
ga načrta. 

7. člen 
Državni organi v skladu z zako- 

nom samostojno razpolagajo s sred- 

stvi za delo, ki so jim dodeljena. 
Kot svoja sredstva za delo uporabijo 
tudi dohodke, ki jih dosežejo s svojo 
dejavnostjo. Organi ta sredstva skup- 
no s sredstvi iz finančnega načrta 
mesta razporedijo s svojim finanč- 
nim načrtom, oziroma predračunom 
za redno dejavnost, oziroma posebne 
namene. 

8, člen 
Sredstva za posebne namene mo- 

rajo državni organi voditi na poseb- 
nem računu in jih uporabljati po 
predračunu, ki ga sprejemata pred- 
stojnik organa in svet delovne skup- 
nosti. Ta sredstva se smejo uporab- 
ljati tudi v naslednjih letih. 

9. člen 
S sredstvi, ki so v finančnem na- 

črtu predvidena za posamezne na- 
mene, ni pa zanje odrejen neposred- 
ni uporabnik, razpolaga pristojni 
odbor v okviru določenega, namena. 

V vseh ostalih primerih, razen 
tekoče rezerve, s sredstvi razpolaga 
odredbodajalec. 

Odbor za finančna vprašanja je 
pooblaščen, da odloča o razporedu 
sredstev tekoče rezerve do zneska 
50.000 din za posamični primer. 

10. člen 
Odbori, ki po 1. odstavku 8. člena 

razpolagajo s sredstvi v okviru do- 
ločenega namena, lahko med letom 
izvršijo prenos sredstev med posa- 
meznimi postavkami, za katere ni 
določen neposredni uporabnik. 

11. člen 
Sestavni del finančnega načrta 

mesta je posebni račun, ki izkazuje 

12. člen 
Na posebnem računu se zbirajo 

dohodki in izvršujejo obveznosti, ki 
izvirajo iz ukinjenih mestnih skla- 
dov. 

13. člen 
Preko posebnega računa se finan- 

cirajo negospodarske investicije me- 
sta Ljubljane (nova vlaganja). 

14. člen 
Odredbodajalec za posebni račun 

je tajnik mestnega sveta. 

dohodke 
od tega razporejene 
nerazporejene 
(tekoča rezerva) 

din 
7,031.900 
6,961.900 

70.000 

15. člen 
Odbor za finančna vprašanja je 

pooblaščen, da v primeru neenako- 
mernega dotoka dohodkov finančne- 
ga načrta najame posojilo iz re- 
zervnega sklada mesta. Posojilo mo- 
ra biti vrnjeno do konca leta 1968. 

16. Člen 
Odbor za finančna vprašanja je 

dolžan dajati mestnemu svetu občas- 
na poročila o ostvaritvi in uporabi 
sredstev finančnega načrta mesta. 

17. člen 
Bilanca dohodkov, splošni razpo- 

red dohodkov, posebni del in načrt 
posebnega računa, so sestavni del 
tega odloka. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

St. 010-037/68 
Datum: 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., I. r. 

PREGLED IN RAZPORED 

DOHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MESTA LJUBLJANE ZA LETO 1968 

, Vrsta 
dohodkov Dohodki 

85 % dohodkov 
Občinski davek od prometa blaga na drobno 
v trgovini, razen alkoholnih pijač 
Občinski davek od prometa z alkoholnimi pija- 
čami v trgovini 
Občinski davek od prometa z alkoholnimi pija- 
čami v gostinstvu 
Upravne takse 
Sodne takse 
Razni dohodki 

SKUPAJ DOHODKI . , 

Glavni Skupaj 
Skupaj namen Razpored dohodkov din 

01 Izobraževanje in vzgoja 40.000 
02 Znanstvena dejavnost 35.000 

28,763.000 03 Kulturno-prosvetna dejavnost 13,314.180 
05 Zdravstveno varstvo 333.400 

6,581.000 06 Komunalna dejavnost 11,037.430 
07 Delo državnih organov 14,538.820 

5,384.000 13 Dejavnost družbeno političnih organizacij in 
3,178.000 društev 606.500 
6 001.000 14 Negospodarske investicije 8,497.930 
Vn nnn 18 Rezervni sklad 770.340 

19 Nerazporejeni dohodki 936.400 
50,110.000 skupaj izdatki : : : 50,110.000 
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PKEGLED IN RAZPORED 
DOHODKOV POSEBNEGA RAČUNA FINANČNEGA NAČRTA MESTA LJUBLJANE 

ZA LETO' 1968 

Skupaj 
Г Vrsta Dohodki din 

1 Prenesena sredstva 2.370 
2 Dohodki od prodaje poslovnih prostorov 2,216.170 
3 Anuitete iz ukinjenega sklada za preprečevanje 

alkoholizma 315.370 
4 Anuitete iz ukinjenega sklada rizika 130.550 
5 Anuitete iz posojilnih pogodb 1,164.190 
6 Dohodki od sproščenih 10 % garancijskih polo- 

gov pri investicijah 87.250 
7 Dohodki za izgradnjo pokritega bazena 45.000 
8 Dohodki za investicije 2,880.000 
8 Drugi dohodki 181.000 

SKUPAJ DOHODKI . . . 7,031.900 

Vrsta 
1 
2 

Skupaj 
Razpored dohodkov din 

Obveznosti iz anuitet 466,380 
Obveznosti iz sklenjenih pogodb v preteklem letu 1,240.120 

Obveznosti iz vračila posojil 1,037.500 
Investicije mestnega pomena 4,082.900 
Ostali izdatki 135.000 
Tekoča rezerva 70.000 

SKUPAJ IZDATKI . . . 7,031.900 

31 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki,so razdeljena na občine (Ur. 
I, SRS, št. 11/64 in 36/65), 1. alinee 
6. člana zakona o urbanističnem pla- 
niranju (Ur. 1. SRS, št. 16/67) in 27. 
ter 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64) je Mestni svet na 
II. redni seji, dne 27. marca 1968, 
sprejel z 

ODLOK 
o dopolnitvi generalnega plana — 
urbanističnega programa in urbani- 
stičnega načrta mesta Ljubljane za 

območje KOSEZ 

1. člen 
V generalnem planu — urbani- 

stičnem programu in urbanističnem 
načrtu mesta Ljubljane predvidena 
rezervata za zazidavo, prikazana v 
karti 2 — funkcionalna členitev po- 
vršin in v karti 7 — zbirni prikaz 
elementov generalnega plana, ki le- 
žita ob Podutiški in Kamnogoriški 
cesti, se prekvalificirata v površine 
za stanovanja, spremljajoče in ostale 
javne dejavnosti. 

2. člen 
V prvem členu opredeljena ob- 

močja rie označijo v vseh obveznih 
grafičnih prikazih generalnega plana 
s tem, da se v karti 6 — razmejitve 
generalnega plana, območje ob Pod- 
utiški cesti označi kot soseska SS 9 
— KOSEZE in območje ob Kamno- 
goriški cesti kot soseska SS 10 — 
DRAVELJSKA GMAJNA. 

3. člen 
SS — 9 Koseče leži v k. o. Drav- 

Ije in k. o. Zg. Šiška ter obsega ob- 
močje med naslednjimi parcelami; 

Izhodiščna točka je na katastrski 
meji pri pare. št. 532 k. o. Dravlje in 
pare. 385 k. o. Zg. Šiška, od tu pote- 
ka preko parcel št. 385, 399, 404 (ce- 
sla v Koseze), 405, 412/1 do parcele 
439/1, nato zavije zopet proti jugu 
in poteka po vzhodnih mejah parcel 
439/1, 445/2, 445/1, 447/1, 448/1 do tro- 
meje med parcelami 411/1, 448/1, 449, 
od tu zavije proti vzhodu in poteka 
po severnih mejah parcel 449, 450, 
451/1, 451/2, 452/1, prečka parcelo 
457/1 do meje s parcelo 458 ter po 
tej meji zavije proti jugu preko 
Podutiške ceste ter preko parcel 1075 
in 1074/2 do parcele 1891 (Šišenska 
cesta). Od tu poteka naprej ob sever- 
nem robu te ceste do parcele 1076 
ter po poti Draga parcel 1884'2 do 
zapadne meje parcele 1059/2, kjer 
zavije zopet proti jugu po poti n.^r- 
cele 1885/1 v dolžifJi ror? ^ : 

rezervata obvozne železniške proge. 
Od tod poteka meja ob tem r— •- 

,vatu proti zapadu preko parcel 1112, 
1114/2, 1114/1, 1117/2, 1117/1, 1129/1, 
1129/2, 1127, 1117/8, 1117/9. 1120/2, 

1121/1 (občinska pot), 1121/4, 1152, 
1154, 1153/1, . 1902 (pionirska . proga), 
1153/2, 1184/1 (občinska pot), 1156/2, 
1157/2, 1807 (potok Pržanjec), ki je 
hkrati tudi katastrska meja med 
k. o. Zg. Šiška in k. o. Dravlje. 

Potek meje v k. o. Dravlje; od 
parcele 1576 poteka proti severu pre- 
ko parcel 1668 (potok Pržanjec), 1571, 
1374, 1376, 1375, 1379, 1380, 1381, 
1384, 1385, 1404/1 (poljska pot), 1560, 
1559, 1556, 1555/1, 1549/2, 1679 (pio- 
nirska proga), 1549/1, 1675 (Poduti- 
ška cesta), 1408, 1409, 1416 (poljska 
pot), 1417, 1418, 1419, 1420, 1541/1, 
1541/4, 1540/3, 1537, 1424/1, 1671/1 
(potok), 1427/1, 1544, 1461', 1461/3, 
1461/1, 1453, 1455, 1460/1, kjer zavije 
proti jugozahodu preko parcel 1460/1, 
1455, 1461/1, 1532 ter se zaključi na 
katastrski meji pri izhodiščni točki. 

SS — 10 Draveljska gmajna leži 
v k. o. Dravlje in obsega območje 
med parcelami; 

Izhodiščna točka je pri pare. št. 
137. Od tod poteka meja premočrtno 
proti jugu do parcele 1021 (pri Kam- 
nogoriški cesti) in pri tem seka na- 
slednje parcele; 136/1, 1146, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1094/1, 1094/2, 1087, 
1089, 1063, 1059, 1057, 1056, 1055, 1041, 
1039 in 1021. Od tu poteka v loku 
proti zapadu do pare, 1375 (Poduti- 
ška cesta) preko naslednjih parcel; 
1664 (Kamnogoriška c.), 1457, 1456, 
1455 (potok), 1454, 1453, 1452 (pot), 
1450/1, 1450/2, 1448, 1447, 1446, 1445, 
1671/1 (potok), 1444, 1443, 1431, 1425, 
1-124/1, 1423/2, 1422, 1421, 1420, 1419, 
1418, 1417, 1416 (pot), 1413, 1475. Od 
tu proti zapadu vzporedno s Poduti- 
ško cesto, po njeni severni strani 
prečka potok Pržanjec pare. št. 1668 
in pri tromeji med parcelami 1674, 
1270, 1269/1 zavije proti severu pre- 
ko parcel 1270, 1269/1, 1269/3, 1268/3, 
1268/1, kjer ponovno prečka potok 
Pržanjec in se v isti smeri nadaljuje 
preko parcel 1265, 1262, 1259, 1256, 
1255, 1251,. 1249, 1248, 1244, 1242, 1240, 
1238, 1235, 1233, 1232, 1229, 1228, 1227, 
1226, 1196. 1202, 1203, 1204. 1205, 1666 
(Kamnogoriška cesta), 1175, 1172, 
1173, 1150, 1149, 1148. 136/1, kjer se 
zaključi v izhodiščni točki. 

4. člen 
Grafični prikaz območij iz 3. čle- 

na je. kot priloga sestavni del tega 
odloka in generalnega plana — ur- 
banističnega programa in urbanistič- 
nega načrta mesta Ljubljane. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St. 010-039/68 
Datum: 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

38 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št, 11/64 in 36/65), 1. alinee 
6. in 16. člena zakona o urbanistič- 
nem planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16/67) 
ter 27. in 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik, štev. 38/64) je 
Mestni svet na 11. redni seji, dne 
27. marca 1968, sprejel 

ODLOK 
o obvezni izdelavi zazidalnih načrtov 
iu splošni prepovedi graditve ter 
prepovedi parcelacije zemljišč za ob- 
močje zazidalnih otokov ŠS 9 — KO- 
SEZE in SS10 — DRAVELJSKA 

GMAJNA 

1. člen 
S tem odlokom se določa obvezna 

izdelava zazidalnih načrtov za sose- 
ski SS 9 — Koseče in SS 10 — Dra- 
veljska gmajna. 

2. člen 
Razglasi se splorna prepoved gra- 

ditve ter prepoved parcelacije zem- 
ljišč na območjih iz 1. člena tega 
odloka, razen za objekte na tistih 
zemljiščih, kjer je že izdano pravno- 
močno lokacijsko dovoljenje. 

3. člen 
Splošna prepoved graditve ter 

prepoved parcelacije zemljišč po tem 
odloku velja do sprejetja zazidalne- 
ga načrta za obe zazidalni območji. 

4. člen 
Grafični prikaz območij' iz 1. čl. 

tega odloka je razviden iz priloge, 
ki je sestavni del tega odloka. 

Grafični prikaz je stalno na vpo- 
gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu občinskih skup- 
ščin, ki je pristojen za urbanizem, 
pri strokovni službi za urbanizem 
mestnega sveta Ljubljana, pri Ljub- 
ljanskem urbanističnem zavodu ter 
Upravi za izmero in kataster pri 
mestnem svetu Ljubljana. 

5. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka opravlja urbanistična inšpek- 
cija pri Upravi inšpekcijskih služb 
Ljubljana. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.; 010-040/68 
Datum: 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

S9 
Mestni svet je na 10. redni seji 

dne 20. marca 1968 razpravljal o 

problematiki nedovoljenih gradenj 
ter o predlogih preventivnih in re- 
presivnih ukrepov za njihovo pre' 
prečevanje. Na predlog odbora za 
urbanizem je mestni svet sprejel 

SMERNICE 
izvajanja preventivnih in represiv- 
nih ukrepov za preprečevanje nedo- 

voljenih gradenj 

Preventivni ukrepi 
1. Zagotovi naj se zadostno šte- 

vilo lokacij in zazidalnih načrtov za 
individualno stanovanjsko gradnjo 
na vseh tistih območjih ožjega in 

širšega mestnega območja, ki ustre- 
zajo temu namenu. Da se razbreme- 
ni pritisk na ožjem mestnem območ- 
ju, ki je po urbanističnem programu 

glede obsega individualne stanovanj- 
ske gradnje omejeno, naj se posebna 
skrb posveti iskanju rešitev na šir- 
šem mestnem, oz. izvenmestnem ob- 
močju. 

2. Pospeši in poenostavi naj se 
izdajanje lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj, pri čemer naj upravni or- 
gani in strokovne službe, ki sodelu- 
jejo v lokacijskem postopku, dosled- 
no spoštujejo roke, določene z zako- 
nom o upravnem postopku. 

3. Urbanistična služba naj per- 
manentno sledi investicijskim tež- 
njam na posameznih območjih in jih 
opredeljuje v dane možnosti ter pre- 
prečuje gradbene posege povsod 
tam, kjer so v nasprotju z interesi 
družbene skupnosti. 

4. Stroške prispevka za urejanje 
zemljišča na zazidalnih območjih je 

treba postaviti na razumno osnovo, 
da bodo realni in sprejemljivi tak0 

za graditelja kot tudi za organizacij0 

za urejanje zemljišč. 
5. Mesto in občine bodo z usmer- 

janjem sredstev komunalnih podje- 
tij ter iz drugih namenskih virov 

skrbeli za izgradnjo komunalnih na- 
prav prvenstveno na tistih zazidal- 
nih območjih, ki bodo vključena v 

etapo, določeno s programom korn11- 
nalno-stanovanjske graditve. Na osta- 
lih zazidljivih območjih bodo za iz- 
gradnjo komunalnih naprav morali 
prispevati svoja sredstva tudi gradi- 
telji v obliki kreditov komunalni^ 
delovnim Organizacijam ter kornu^ 
nalna podjetja v okviru svojih ma- 
terialnih možnosti, ki bodo tudi P0^ 
družbsnim nadzorom in usmerja 
njem. _ 

P. Skrb za komunalno urejanj^ 
zemljišč, izvzemši posle pripra^. 
zemljišč, se na zazidalnih obmo&' 
individualne stanovanjske gradit 
lahko prepusti graditeljem individ 
alnih stanovanjskih hiš in komuna 
nim podjetjem za individualne K 
nnmalne storitve (vodovod, elekt 
distribucija, kanalizacija), če se 1 

dividualni graditelji stanovanj za 
ustrezno organizirajo. V nasprotne 
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primeru tudi te posle opravlja orga- 
nizacija za urejanje zemljišč. 

7. Proučijo naj se možnosti ugod- 
ruijšega nakupa stanovanj v organi- 
zirani etažni gradnji s tem, da bo 
ta stimulativna za kupce stanovanj 
in da bo vplivala na preorientacijo 
od individualne gradnje na gradnjo 
v etažni lastnim. 

8. Organizirana gradnja individu- 
alnih stanovanjskih hiš preko grad- 
benih podjetij, ne glede na posamez- 
no gradbeno fazo, je sprejemljiva le 
v primeru, če je za individualnega 
graditelja ekonomsko stimulativna. 
Vsako prisiljevanje v tem smislu bi 
imelo negativen učinek. Razvijati in 
podpirati je treba združeno gradnjo 
kot obliko samoorganiziranja gradi- 
teljev. 

Represivni ukrepi 
1. Urbanistična inšpekcija naj se 

organizira tako, da bo pravočasno 
odkrivala nedovoljene gradnje in ne- 
mudoma ukrepala. 

2. Urbanistična inšpekcija in za 
Urbanizem pristojni občinski uprav- 
ni organi naj z vso ostrino, dosledno 
in takoj ukrepajo proti vsem novim 
primerom nedovoljenih- gradenj. Od 
dneva sprejetja teh smernic so pri- 
stojni organi dolžni zagotoviti ruše- 
nje vseh na novo odkritih nedo- 
voljenih gradenj. V napore za pre- 
prečevanje in odstranjevanje nedo- 
voljenih gradenj se po potrebi vklju- 
čijo tudi organi uprave javne var- 
nosti. 

3. Urbanistična inšpekcija in za 
Urbanizem pristojni občinski uprav- 
ni organi, ki nosijo glavno odgovor- 
nost za preprečevanje, odkrivanje in 
odstranjevanje nedovoljenih gradenj, 
niorajo sproti obveščati mestni svet 
in občinske skupščine o poteku in 
uspešnosti te dejavnosti, kakor tudi 
o problemih, ki ovirajo ukrepe- proti 
nedovoljenim gradnjam. Mestni svet 
in občinske skupščine so dolžne tem 
Organom v teh naporih nuditi potreb- 
no pomoč. 

4. Za reševanje problema obsto- 
ječih .nedovoljenih gradenj na mest- 
nem in izvenmestnem območju je 
Potrebno podvzeti vse, da bi se po- 
sledice, ki so nastale zaradi nedovo- 
ljenih gradenj, odstranile oziroma 
Zmanjšale. 

K odstranjevanju obstoječih ne- 
dovoljenih gradenj je potrebno pri- 
stopiti metodološko, z vsemi faktorji, 
ki so na razpolago: 

a) vključitev posameznih objek- 
tov v obstoječe in bodoče urbanistič- 
ne elemente (zazidalni pogoji, gaba- 
rit ipd.); 

b) odstranitev objektov, ki ne 
smejo ostati na zemljišču, ki ni pred- 
VitJeno za stanovanjsko izgradnjo; 

c) rušenje objektov, ki ne morejo 
oblati, ker so na zemljišču, ki je iz- 
ključno določeno za drug namen. 

Vendar bi bilo treba pregledati 
vsak objekt posebej in ga opredeliti 
Po teh kriterijih: 

a) objekti, predvideni, da ostanejo; 
Sem spadajo objekti, ki lahko 

ostanejo tako, kot so ali pod dolo- 
čnimi pogoji: 

■— objekti v zazidalnih otokih po 
yUp, namenjeni za stanovanjsko 
l?gradnio. V isto grupo spadajo tudi 
okjekti," ki se morajo podrediti ur- 
banističnim pogojem; 

— objekti v območjih, ki niso 
Pfedvidena po GUP za stanovanjske 
Površine, pa po svojih karakteristi- 
kah omogočajo spremembo GUP; 

— objekti v izvemriestnem ob- 
močju, ki se lahko vključijo v bo- 

0ci urbanistični program; 
— objekti, ki so v persnektivnih 

J^ervatih in se lahko vključijo v 
к-opu GUP kot stanovanjske povr- 

b) objekti, predvideni za rušenje 
v določenem roku. 

V to grupo spadajo objekti, ki 
jih bo treba rušiti v določenem roku 
takoj, ko bodo nastopili za to raz- 
logi: 

— objekti, ki so v zazidalnih po- 
vršinah za druge namene: 

— industrijo, 
— poljedelstvo in obdelovalne po- 

vršine, 
— zaščitni pasovi cest, 
— rekreacijske namene, 
— zaščitni zeleni pasovi, 
— v zaščitni coni komunalnih na- 

prav. 
— objekti, ki so v zgrajenih sta- 

novanjskih območjih, pa po svoji 
specifičnosti niso opravičljivi, 

— objekti, ki so na območjih, ki 
komunalno niso opremljena in tudi 
ni predvideno, da bodo, zaradi tega 
pa so sanitarno-higienski pogoji mi- 
nimalni, 

— objekti, ki so kvalitetno glede 
ла potresno območje neprimerni in 
nevarni za življenje. 

c) objekti, predvideni za rušenje 
V to grupo objektov se vključu- 

jejo tisti, ki jih je treba rušiti takoj: 
— objekti, ki so v zazidalnih in 

urbanistično urejenih območjih in 
obstoji neposredna nevarnost, da bi 
obstoječe stanje zaviralo urbanistič- 
ni razvoj (druga gradnja) in obstoje- 
čih objektov ni mogoče vključiti; 

— objekti, ki leže na trasah bo- 
dočih cest in na zemljiščih, ki so 
predvidena za komunalne in druge 
naprave; 

— objekti, ki imajo vse predispo- 
zicije, da se rušijo, ker so zanje iz- 
dane negativne odločbe vseh instanč- 
nih organov. 

5. Poseben problem nedovoljenih 
gradenj oz. nedovoljene uporabe 
predstavljajo stanovanjske barake. 
Ostro in dosledno se mora prepre- 
čevati nadaljnja gradnja takih ob- 
jektov, vsi tovrstno novozgrajeni ob- 
jekti pa se morajo takoj porušiti. 
Obstoječe stanovanjske barake naj 
se rušijo postopno. Delovne organi- 
zacije, v katerih so zaposleni stano- 
valci barak, so dolžne, da na prime- 
ren način rešijo njihovo stanovanj- 
sko vprašanje. 

6. Da bi se preprečila nadaljnja 
gradnja stanovanjskih barak, je po- 
trebno zagotoviti posebne komplekse 
zemljišč, na katerih bi se lahko gra- 
dili stanovanjski objekti nižjega 
standarda, prilagojenega material- 
nim možnostim graditeljev. Urbani- 
stična služba mesta bi morala pro- 
učiti to problematiko in do 1, junija 
1S6G predložiti mestnemu svetu ne- 
kaj takšnih lokacij, kjer bi se zahte- 
vala tudi manj zahtevna komunalna 
ureditev zemljišč. 

7. Brezkompromisno je potrebno 
odstraniti vse nedovoljene gradnje, 
ki niso stanovanjski objekti, kot so 
razne garaže, drvarnice ipd. 

8. Komunalne delovne organiza- 
cije. ki so registrirane za posle ru- 
šenja objektov, so na zahtevo občin- 
skih organov in s pomočjo organov 
javne varnosti dolžne izvršiti ruše- 
nje nedovoljeno zgrajenih objektov 
pod pogojem poravnave stroškov za 
storjeno delo. 

9. Pri postopku razlastitve naj se 
v celoti izvajajo določila člena 40 za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o razlastitvi, no katerih last- 
nik nedovoljene gradnje ni upravi- 
čen do odškodnine za nepremičnino, 
zgrajeno brez dovoljenja. 

St.: 010-038/68 
Datum: 20. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

40 
Na podlagi 35. člena zakona o 

stanovanjskih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, 
št. 11/66) je Komisija za stanovanj- 
ske zadeve borcev NOB pri mestnem 
svetu Ljubljana na 3. redni seji, dne 
29^tfebruarja 1968, sprejela 

PRAVILNIK 
o dodeljevanju stanovanj udeležen- 
cem NOB na območju petih ljub- 

ljanskih občin 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo 

pogoji za dodeljevanje stanovanj, oz. 
posojil za popravila ali soudeležbo 
pri zidavi le-teh udeležencem NOB 
(v nadaljnjem besedilu borcem 
NOB), ki ob uveljavitvi tega pra- 
vilnika živijo na območju ene od 
petih ljubljanskih občin, in merila 
za sestavo prednostnega vrstnega 
reda. 

« 2. člen 
Po tem pravilniku se dodeljujejo 

stanovanja -ali posojila predvsem 
tistim borcem NOB, ki so bodisi ne- 
zaposleni ali pa upokojeni, in nimajo 
ustreznega stanovanja. 

Borci NOB, ki so že dobili ustrez- 

no stanovanje od družbe, vendar so 
stanovanjsko pravico izgubili (po 
svoji krivdi), ali jo prenesli na svoje 
odrasle otroke, praviloma nimajo 
več pravice do drugega stanovanja 
po tem pravilniku. 

3. člen 
S stanovanji, ki se oddajajo po 

tem pravilniku, razpolaga komisija 
za stanovanjske zadeve borcev NOB 
pri mestnem svetu, z njimi pa uprav- 
ljajo stanovanjska podjetja, na Ob- 
močju katerih so bila zgrajena. 

4. člen 
Osnove za izdelavo prednostnega 

vrstnega reda sestavljajo naslednja 
merila: 

-r- čas udeležbe v NOB, 
— če je upravičenec brez stano- 

vanja, 
— higiensko tehnično stanje sta- 

novanja, 
— zdravstveno stanje borca in 

njegove ožje družine ter vojnih1 in- 
validov NOB, 

— če so v podnajemniškem ali 
sostanovalskem razmerju, 

— prenaseljenost stanovanja. 
-Za čas aktivne udeležbe in orga- 

niziranega dela v NOB, se prizna: 

nosilcem »Spomenice 1941«, španskim borcem in predvojnim 
komunistom, udeležencem NOB 50 točk 
ostalim udeležencem NOB od leta 1941 40 točk 
udeležencem NOB od leta 1943 25 točk 
udeležencem NOB od leta 1942 35 točk 
udeležencem NOB od leta 1944 10 točk 

6. člen 
Borci NOB, ki so brez stanovanja, 

pridobe 120 točk. 
Borci NOB, ki so v podnajemni- 

škem razmerju, pridobe 70 točk. 
Borci NOB, ki so v sostanoval- 

skem razmerju, pridobe 50 točk. 

7. člen 
Higiensko-tehnično stanje stano- 

vanja se ocenjuje na podlagi urad- 
nih zapisnikov o revalorizaciji sta- 
novanj ter se pri tem upošteva: 

— stanovanje, ki je ocenjeno do 20 točk, pridobi 100 točk 
— stanovanje, ki je ocenjeno do 30 točk, pridobi 75 točk 
— stanovanje, ki je ocenjeno do 40 točk, pridobi 50 točk 
— stanovanje, ki je ocenjeno do 70 točk, pridobi 25 točk 
— stanovanje, ki je ocenjeno do 90 točk, pridobi 10 točk 
— stanovanje, ki je ocenjeno nad 90 točk, ne pridobi nobene točke. 

Stanovanje, ki je bilo ocenjeno 
z vmesnimi točkami, dobi sorazmer- 
no število točk. 

8. člen 
Šteje se, da je stanovanje prena- 

seljeno, če prideta na stanovanjski 
prostor več kot dve osebi. 

Za prenaseljenost po gornjem 
pravilu s"e prizna za vsako osebo do- 
datnih 20 točk. 

9. člen 
Borcem — invalidom se prizna 

dodatno 30 točk. 
Za vsakega ožjega družinskega 

člana, ki je po izidu pristojne zdrav- 
stvene komisije trajno nesposoben za 
delo zaradi bolezni, se prizna 20 točk. 

10. člen 
Za izdelavo predloga prednostne- 

ga vrstnega reda imenuje komisija 
posebno podkomisijo, ki jo sestav- 
ljajo: 

— predstavniki občinskih odbo- 
rov .in mestnega odbora Zveze zdru- 
ženj borcev NOB, 

— predstavnik komisije za stano- 
vanjska vprašanja borcev NOB pri 
mestnem svetu. 

Naloga podkomisije je, da Via pod- 
lagi pogojev in meril, ki jih določa 
ta pravilnik, sestavi prednostni vrst- 
ni red, velikost stanovanja oziroma 
višino posojila. 

11. člen 
Predlog prednostnega vrstnega 

reda, sestavljenega po tem pravil- 
niku, potrdi komisija za stanovanj- 
ska vprašanja borcev NOB pri mest- 
nem svetu. 

12. člen 
Borec NOB, ki se z razvrstitvijo 

v prednostnem vrstnem redu ne stri- 
nja, ima pravico pritožbe v roku 
15 dni potem, ko je prejel obvestilo, 
na mestni svet. Pritožbo vloži pri 
komisiji za stanovanjske zadeve bor- 
cev NOB pri mestnem svetu. 

13. člen 
Z izpraznjenimi stanovanji, ki so 

bila dodeljena po tem pravilniku 
borcem NOB, razpolaga komisija za 
stanovanjske zadeve borcev NOB 
pri mestnem svetu. 

14. člen 
Dodeljeno stanovanje se ne more 

odtujiti, zamenjati ali podobno brez 
predhodnega sporazuma z organom, 
ki je odločbo izdal. 

15. člen 
Delo komisije za stanovanjske za- 

deve borcev NOB je javno in o svo- 
jem delu obvešča mestni svet, komi- 
sije za zadeve borcev NOB skupščin 
občin, po potrebi pa tudi širšo jav- 
nost. 
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16. člen 
Ta pravilnik začne veljati potem, 

ko ga potrdi mestni svet. 

St. 010-032/68 
Datum: 20. 3. 1968 

Predsednik komisije 
za stanovanjske zadeve 

borcev NOB 
Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

Ta pravilnik je sprejel in potrdil 
Mestni svet na 10. redni seji, dne 
20. marca 1968. 

41 
Na podlagi 5. člena odloka o na- 

gradah mesta Ljubljane za posebne 
dosežke na področju kulture (Glas- 
nik, št. 11/67) in 47. ter 50. člena sta- 
tuta mesta Ljubljane (Glasnik, štev. 
38-64) je Mestni svet na 11. redni 
seji, dne 27. marca 1968, sprejel 

SKLEP 
o imenovanju članov strokovne žiri- 
je za podelitev nagrad mesta Ljub- 
ljane za posebne dosežke na področju 

kulture 

V strokovno žirijo za podelitev 
nagrad mesta Ljubljane za posebne 
dosežke na področju kulture se ime- 
nujejo: 

Za predsednika; Ciril Cvetko. 
Za člane: Milan Eiber, Emilijan 

Cevc, Jaro Dolar, Lojze Filipič, Bo- 
ris Makovec, Janez Mesesnel, Stane. 

Možina, Štefka Že ver, Bojan Stular, 
Stane Virtič, Dušan Voglar, Vera 
Vošnjak. ( 

St.; 010-041/68 
Datum; 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

42 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnikj štev. 
38/64) je Mestni svet na 10. redni 
seji, dne 20. marca 1968, sprejel 

SKLEP 
o dopolnitvi sklepa o imenovanju 
članov komisije za stanovanjske za- 

deve borcev NOB 

V komisijo za stanovanjske zade- 
ve borcev NOB, ki je bila ustanov- 
ljena na podlagi sklepa mestnega 
sveta na 5. redni seji dne 25. okto- 
bra 196Ti (Glasnik, št. 34/67) se v ko- 
misijo za stanovanjske zadeve bor- 
cev NOB imenujeta še: 

JANEZ RESEK in 
FRANC STRLE 

St.: 010-042/68 
Datum; 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

43 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, številka 
38 64) je Mestni svet na 11. redni 
seji, dne 27. marca 1968, sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika mestnega 
sveta v svet Zavoda za tehnično 

izobraževanje Ljubljana 

V svet Zavoda za tehnično iz- 
obraževanje Ljubljana se kot pred- 
stavnik mestnega sveta imenuje; 

JOŽE FLORJANClC. 

St.; 010-043/68 
Datum; 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

44 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, številka 
38/64) je Mestni svet na 11. redni 
seji, dne 27. marca 1968, sprejel 

SKLEP 
o imenovanju članov razpisnih ko- 
misij za imenovanje direktorjev ko- 
munalnih delovnih organizacij, ki 

imajo pomen za mesto Ljubljano 

V komisijo se imenujejo kot pred- 
stavniki mestnega sveta; 

ZVONIMIR BOHTEj 
STANE GRČA in 
VINKO' KOŽUH. 

St: 010-044/68 
Datum; 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

45 
Na podlagi 7. člena odloka o usta' 

novitvi odbora in uprave za narodno 
obrambo pri mestnem svetu Ljub- 
ljana (Glasnik, št. 12/66) in 47. tef 
50. člena statuta mesta Ljubljana 
(Glasnik, št. 38/64) je Mestni svet na 
11. redni seji, dne 27. marca 1968i 
sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi načelnika Uprave za na- 
rodno obrambo pri mestnem svetu 

Ljubljana 

V upravi za narodno obrambo pri 
mestnem svetu Ljubljana se s 30. 
aprilom 1968 razreši 

FRANJO KRANJC, načelnik upra- 
ve za narodno obrambo. 

St. 010-045/68 
Datum: 27. 3. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

106 
Na podlagi 2. in 12. člena zakona 

o petdnevnem delovnem tednu v SR 
Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 5/68), v zve- 
zi s 5. členom zakona o mestih, ki 
so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, 
št. 11/64) in 114. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad je Skupščina ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad na 12. seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 29. februarja 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o petdnevnem delovnem tednu uprav- 
nih organov skupščine občine Ljub- 

ljana-Bežigrad 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se v upravnih 

organih skupščine občine Ljubljana 
Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: 
upravni organ) in Zavodu za social- 
no delo občine Ljubljana-Bežigrad 

: uvaja petdnevni delovni čas v okvi- 
ru 42-urnega delovnega tedna. 

Določila tega odloka veljajo tudi 
za druge organizacije, ki imajo jav- 
ni pomen. 

Delovni dnevi so: ponedeljek, to- 
rek, sreda, četrtek in petek. 

\ 
2. člen 

Delovni čas se v okviru petdnev- 
nega delovnega tedna začenja: 

— v času od 1. oktobra do 30. 
aprila ob 8. uri 30 minut, 

— v času od 1. maja do 30. sep- 
tembra ob 7. uri 30 minut. 

Med delovnim časom je po štirih 
urah dela delovni odmor, ki traja 
največ eno uro; pri tem se v delovni 
čas šteje samo pol ure delovnega 
odmora. 

3. člen 
Posamezni organi iz prvega člena 

tega odloka lahko svoj delovni čas 
razporedijo drugače, kot je določeno 
v prejšnjem členu, če to terjajo po- 
sebne potrebe službe in narava dela 
službe. 

Za drugačno razporeditev delov- 
nega časa si morajo organizacije pri- 
skrbeti soglasje občinske skupščine. 

— v ponedeljek, torek, sredo in 
četrtek od 8. ure in 30. minut do 
17. ure; 

— v petek od 8. ure 30 minut do 
16. ure 30 minut. 

b) od 1. maja do 30. septembra: 
— v ponedeljek, torek, sredo In 

četrtek od 7. ure in 30 minut do 
16. ure; 

— v petek od 7. ure 30 minut do 
15. ure 30 minut. 

П. POSEBNE DOLOČBE 

4. člen 
Delovni čas v upravnih organih 

traja: . 
a) od 1. oktobra do 30. aprila: 

5. člen 
Delovni čas za sprejem strank je 

ob ponedeljkih in petkih od 9. ure 
do 12. ure, ob sredah pa od 9. ure 
do 12. ure in od 13. ure do 16. ure. 

Glavna pisarna sprejema vloge 
vsak delovnik ves delovni čas. 

6. člen 
Novi delovni čas velja za upravni 

organ od 1. marca 1968 dalje. 

III. PREHODNE 
IN KONČNE DOLOČBE 

Mestni svet določi z odlokom de- 
lovni čas in dan, s katerim se ta 
uveljavi za organe trt organizacije 
v občini, ki opravijajp . zadeve jav- 
nega pomena, njihov obratovalni čas 
prilagodi delovnemu času državnih 
organov (50. člena Temeljnega zako- 
na o delovnih razmerjih). 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«. 

St.: 14-26/64-1 
Datum; 27. 3. 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad 

Karel Kušar, 1. r. 

VSEBINA 
36 Odlok o finančnem načrtu mes'a 

Ljubljana za leto 1968 
37 Odlok o dopolnitvi generalnega pl:ir * 

— urbanističnega programa in urt>a 

nlstičnega načrta mesta Ljubljane z 

območje Kosez .ћ j 
33 Odlok o obvezni izdelavi zazidain1' 

načrtov in splošni prepovedi gradil 
ter prepovedi parcelacije zemljišč ^ 
območje zazidalnih otokov SS9 — ^ 
seze in SS10 — Draveljska gmajna 

39 Smernice za Izvajanje preventivnih ' 
represivnih ukrepov za preprečev« 
nje nedovoljenih gradenj < 1 

40 Pravilnik o dodeljevanju stanova"' 
udeležencem NOB na območju P®'1 
ljubljanskih občin e 41 Sklep o imenovanju članov strokovn 
žirije za podelitev nagrad mesta ^ЈЧтц 
Ijane za posebne dosežke na podro« 
kulture 

42 Sklep o dopolnitvi sklepa o imenoV^ 
nju članov komisije za stanovanjS" 
zadeve borcev NOB „ 

43 Sklep o imenovanju predstavni* 
mestnega sveta v svet Zavoda z 

tehnično izobraževanje Ljubljana j, 
44 Sklep o Imenovanju članov razpisn'^ | 

komisij za imenovanje direktor) j 
komunalnih delovnih organizacij, 
imajo pomen za mesto Ljubljano e 45 Sklep o razrešitvi načelnika Upra „ 
za narodno obrambo pri mestne 
svetu Ljubljana ц 

106 Odlok o petdnevnem delovnem ted" 
upravnih organov skupščine obči' 
Ljubljana-Bežigrad 


