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Na podlagi 72. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS. št. 
86/64) in 6. člena odloka o ustanovit- 
vi sklada za komunalne investicije 
testnega pomena v Ljubljani (Glas- 
nik št.. 16/68) je upravni odbor skla- 
da za komunalne investicije mestne- 
Sa pomena v Ljubljani na redni seji 
^Пе 27. junija 1968 sprejel 

STATUT 
sklada za komunalne investicije 
mestnega pomena v Ljubljani. 

1. člen 
Sklad za komunalne investicije 

testnega pomena v Ljubljani je 
sklad mesta Ljubljane. 

2. člen 
Sredstva sklada so; 
1. sredstva prispevka za uporabo 

testnega zemljišča po veljavnem 
^loku o spremembah, .in dopolnit- 
vah odloka o prispevku za uporabo 

' testnega zemljišča na območju me- 
s'a Ljubljane, 

2. sredstva, ki jih prispevajo ali 
namensko vložijo občine in mesto 

3. sredstva, ki jih prispevajo de- 
lovne organizacije ali občani (samo- 
prispevek), 

4. posojila, 
5. drugi dohodki. 

. Sklad lahko najema posojila, ven- 
jfar samo z garancijo mestnega sveta 
'-Oubljana. 

3. člen 
. Sredstva sklada se uporabljajo za 

tistega dela programa komu- 
nalnih investicij mestnega pomeril 
^ Ljubljani, ki se po določilih mest- 
~5Sa odloka o prispevku za uporabo 
Mestnega zemljišča lahko financira- 

iz dohodkov tega prispevka. To -lo 
J0 tiste komunalne investicije, ki 
azrešujejo pereče prometne p robi e- 

1 e v Ljubljani, med katere spada- 
Podvoz na relaciji Drenikova— 

^atttova ulica, podvoz na Kajuhovi 
v industrijski coni Moste in 

■H>(lhod za pešce na Ajdovščini. 
[ Uporaba sredstev sklada za druge 
fttenUnalne investiciie mestnega po- '»etia se lahko uredi samo s spre- 
^nemfao tega statuta po rednem po- 
&1<>Рки. , 

4. člen 
- .Opravljanje sklada temelji na 
»celih družbenega upravljanja. 

. Sklad upravlja upravni odbor, ki 
sv^. ^ članov. Imenuje ga mestni 
aa Pet članov imenuje mestni svet Predlog občin Ljubljane. 
kf-^andatna doba članov traja dve 
ц?1' Sklad predstavlja predsednik 
pravnega odbora. Nadomešča ga 
Z"? upravnega odbora, ki ga ime- 

Je upravni odbor. 

5. člen 
Upravni odbor dela samo na se- 

jah. 
Seje upravnega odbora sklicuje 

predsednik na lastno pobudo, na 
zahtevo tretjine članov upravnega 
odbora, mestnega sveta, ene od skup- 
ščin občin Ljubljane ali na zahtevo 
odbora za komunalno gospodarstvo 
in promet pri mestnem svetu Ljub- 
ljana. 

Upravni odbor je sklepčen, če je 
na seji navzočih najmanj polovica 
njegovih članov. 

Sklepi upravnega odbora so ve- 
ljavni, če zanj glasuje nad polovico 
navzočih članov. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor po 

določbah odloka o ustanovitvi skla- 
da po tem statutu ter po smernicah 
mestnega sveta Ljubljana. 

Upravni odbor poroča o svojem 
delu mestnemu svetu ob predložitvi 
finančnega načrta in zaključnega 
računa sklada v potrditev, po potre- 
bi pa še posebej. Poročila s sprejeti- 
mi sklepi mora upravni odbor po- 
slati skupščinam občin Ljubljane. 
Upravni odbor sklada opravlja zlasti 
naslednje zadeve; 

1. sprejema statut sklada 
2. sprejema finančni načrt in za- 

ključni račun sklada 
3. odloča o uporabnikih sredstev 
4. sklepa o načinu in poteku iz- 

vajanja programa komunalnih inve- 
sticij mestnega pomena 

5. sklepa o dajanju in najemanju 
posojil 

6. opravlja druge naloge, ki izvi- 
rajo iz njegove pristojnosti, ali pa 
mu jih naloži mestni svet. 

7. člen 
Odbor dela na javnih sejah. O 

poteku seje se vodi zapisnik. Zapis- 
nik vsake seje upravnega odbora se 
pošlje vsem članom upravnega od- 
bora in vsem skupščinam občin 
Ljubljane. 

8. člen 
Upravni odbor sprejme vsako leto 

finančni načrt sklada. S finančnim 
načrtom se določijo sredstva, ki se 
v posameznem letu uporabijo za na- 
mene iz 3. člena tega statuta. 

9. člen 
V finančnem načrtu se; dohodki 

sklada določajo po vrstah, razpore- 
jajo pa po namenih, v okviru na- 
menov pa se po potrebi še razčleni- 
jo. Dohodki in izdatki finančnega 
načrta morajo biti uravnovešeni. 

10. čl^p 
Finančni načrt sklada se spreje- 

ma za eno koledarsko leto pred za- 
četkom leta, na katero se nanaša ,in 
sicer najkasneje 15 dni za finančnim 
načrtom mesta. 

Ce finančni načrt sklada ni spre- 
jet pred začetkom leta, ker finančni 
načrt mesta ni bil sprejet pred za- 
četkom leta, se financiranje nadalju- 
je začasno, vendar najdalj tri mese- 
ce, na podlagi finančnega načrta za 
preteklo leto. Za začasno financira- 
nje veljajo določila zakona o finan- 
ciranju družbeno političnih skupno- 
sti v SR Sloveniji. 

Predlog finančnegđ načrta sklada 
se pvedloži skupno z osnutkom fi- 
nančnega načrta mesta v razpravo 
zborom volivcev. 

11. člen 
Sklad ima tekočo rezervo. Višino 

določi upravni odbor z vsakoletnim 
finančnim načrtom Z rezervo raz- 
polaga upravni odbor za pokrivanje 
premalo predvidenih in nepredvide- 
nih izdatkov. 

12. člen 
Za obveznosti skladb odgovarja 

sklad z vsemi svojimi sredstvi. 

13. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje fi- 

načnega načrta sklada je predsednik 
upravnega odbora, v njegovi odsot- 
nosti pa namestnik predsednika. 

14. člen 
Računodajalec je računovodja 

sklada. Tri podpisnike za račun skla- 
da določi upravni odbor sklada. Pod- 
pisujeta kolektivno dva podpisnika. 

15. člen 
Sredstva sklada, ki se ne upora- 

bijo, se prenesejo v prihodnje leto. 

16. člen 
Ce dohodki pritekajo neenako- 

merno, sklad lahko najame posojilo, 
ki mora biti vrnjeno najkasneje do 
31. decembra tekočega leta. 

17. člen 
Upravne posle sklada opravljata 

pravna služba in glavna pisarna 
mestnega sveta, tehnične posle 
opravlja svetovalec za komunalno 
gospodarstvo, finančni posli pa so 
poverjeni finančni službi mestnega 
sveta. 

18. člen 
Za finančno poslovanje veljajo 

določila zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti in na pod- 
lagi njega izdani predpisi ter navo- 
dila službe družbenega knjigovod- 
stva. 

19. člen 
Po preteku leta se sestavi za- 

ključni račun in poslovno poročilo 
sklada. Zaključni račun in poročilo 
sprejme upravni odbor sklada. Za- 
ključni račun mora biti sprejet v 
roku, ki ga določajo veljavni predpi- 
si ter dostavljen v pregled službi 
družbenega knjigovodstva. 

20. člen 
Finačni načrt in zaključni račun 

sklada predloži upravni odbor v po- 
trditev mestnemu svetu. Oba akta 
se objavita v Glas-niku. 

21. člen 
Ta statut velja od dneva, ko ga 

potrdi mestni svet, uporablja pa se 
od dneva uveljavitve odloka o usta- 
novitvi sklada za komunalne inve- 
sticije mestnega pomena v Ljubljani. 

Stev.; 010-066/68 
Datum: 27. 6. 1968 

Predsednik upravnega odbora 
Ljubo Levstik, dipl. ing. L r. 

Statut je potrdil mestni svet 
Ljubljana na 15. redni seji dne 2. ju- 
lija 1968. 

Predsednik mestnega sveta 
Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

07 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeliena na občine 
(Uradni list SRS št. 11/64 in 36/65), 
6. člena zakona o urbanističnem pla- 
niranju (Uradni list SRS št. 16 67) 
ter 27. in 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je mest- 
ni svet Ljubljana na 15. redni seji 
dne 2. julija 1968 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi generalnega plana, ur- 
banističnega programa in urbani- 
stičnega načrta mesta Ljubljane za 

območje KOZARIJ 

1. člen 
V generalnem planu — urbani- 

stičnem programu in urbanističnem 
načrtu mesta Ljubljane predvideni 
rezervat za zazidavo, prikazan v kar- 
ti 2 — funkcionalna členitev pov- 
šin, in v karti 7 —\ zbirni prikaz ele- 
mentov generalnega plana, ki leži 
med Tržaško cesto in cesto, ki pove- 
zuje Tržaško cesto preko naselja 
Podsmreka z Razori ter Cesto dolo- 
mitskega odreda, se prekvalificira v 
zazidljive površine z namembnostjo 
površin za stanovanje, spremljajoče 
in ostale javne dejavnosti oziroma 
v proizvodne, servisne in skladiščne 
površine ter površine za mestne jav- 
ne službe in naprave. 

2. člen 
V 1. členu opredeljena območja 

se označijo v vseh obveznih grafič- 
nih prikazih generalnega plana — 
urbanističnega programa in urbani- 
stičnega načrta mesta Ljubljane s 
tem, da se v karti 6 — urbanistično- 
tehnične razmejitve generalnega pla- 
na — območje pri Dolgem mostu 
označi kot zazidalni otok VM-2, ob- 
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moč je med Tržaško cesto in predvi- 
dena cesto, ki povezuje stare Kožar- 
je z naseljem Podsmreko, označi kot 
zazidalni otoki VS8-la, VS8-lb, 
VS3-2, VS8-3 in VS8-4, območje 
okrog naselja Žeje označi kot zazi- 
dalni otok VP5, območje starih Ko- 
zarij označi kot zazidalni otok 
VS 107 in območje naselja Podsmre- 
ka označi kot zazidalni otok VS 108. 

3. člen 
Območje VM2 obsega območje 

med naslednjimi parcelami in stav- 
bišči: 2024/5, 2024/6, 2024/1 2024/3, 
.133/5, 2025/6, .133/1, 2025/3, 2025/10, 
2025/7 in 2026/1 k. o. Dobrova. 

Območje VS8-la obsega območje 
med naslednjimi parcelami in stav- 
bišči: 

3142, 3130. 3131, .482, 3133, 3142, 
3135 3137, .485 (po pare. meji) k. o. 
Dobrova. 201/59, 201/62 k. o. Pod- 
smreka, 1759/99 (po pare. meji), 
1759/100 (po pare. meji), 1759/75 (po 
pare. meji), 1759 42, 3088/4, 1936'22 
(po pare. meji), 1936/23 (po pare. me- 
ji), 1936/24 (po pare. meji), 1936/25 
(po pare. meji), 1936/10, 2036/1, 
2043/1, 2043/2, 2043/9, 2043/13, .315, 
2036/1. 2038/1, 2037/3, 2037/7, 2036/3, 
2048/10, 2048/9, 2036/2 (po pare. meji), 
2048/9, 2024/2, 2026/5, .288, .541, 
2026/4 2026/3, 2026/7, 2048, .271/1, 
2048/27, 3143, 2048/17, 2048/1, 2047/2, 
2047/1, 2047/3, 2045/25, .518, 2045/1, 
2045/26, .517, .516, 2045/17, 2045/6, 
2043/13, 2043/3, 2043/1, 1936/9, .185, 
1936/8, 1936/20, 1936/6, .404, 1936/14, 
3088/4, 1759/42, 1959/43, 1759/91, .395, 
1759/44, 1759/54, 1761, .195, 1762/11, 
.478, 3122, 3123, 3128, 3129 k. o. Dob- 
rova. 

Območje VS8 obsega območje 
med naslednjimi parcelami in stav- 
bišči: 

118, 117, 149, 150, 152 (po pare. 
meji), 153, 1027/2. 201/34, 1027/5, 
201/82, 201/118 k. o. Podsmreka, 
1759/14, 1759/53, 1759/20, 3088/2, 
1759/13, 1753/2, 1754/2, 1754/1, 1758, 
3087, 17G5, 1768/3, 3086, 1768/4, 1768/5, 
1771 3086, 3088/3, 1920, 1916, 1954, 
1956,' 1952, 2029, 2030, 2032/1, 3036/2 
k. o. Dobrova, 1026, 207, 6/Д, 205,188/1, 
202, 201/80, 201/79, 201/27, 201/78, 
201/186, 201/77, 201/75, 201/155, 201/74.: 
201/146, 201/148, 201/86, 201/107, 201/83, 

' 201/10, 201/69. 201/135, .83, 201/68 
k. o. Podsmreka, 3142, 3130, 313, .482, 
3133, 3142, 3135. 3137, .485 (po pare. 
meji), k. o. Dobrova, 201/59,. 201/62 
k. o. Podsmreka, 1759/99 (pb pare. 
meji), 1759/100 (po pare. meji), 
1759/75 (po pare. meji), 1759/42, 
3088/4, 1936/22 (po pare. 1 meji), 
1936/23 (po pare. meji), 1936/24 (po 
pare. meii), 1936/25 (po pare. meji), 
1936/10, 2036/1, 2043/1, 2043/2, 2043/9, 
2043/13, .315, 2036/1, 2038/1, 2037/3, 
2037/7, 2036/3, 2048/10, 2048/9, 2036/2 
(po pare. meji), 1026, 208, 220/2, 1030, 
220/1, 223 1026, 186, 184, 177/1, 177/2, 
177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 178/8, 
174/1, 174/2, 177/9, 166, 165 (po pare. 

. meji), 164, 162. 163, 139, 138, 137, 135, 
131. 1025, 119/1, 118. 

Območje VP5 obsega območje 
med naslednjimi parcelami in stav- 
bi šči: 

989, 987/1, 984/3, 984/2, 984/1, 978, 
973/1, 9C9/i, 966, 1059/2, 962/7, 963/2, 
962/6. 962/5, 962 4, 962/3, 962/2, 962/1, 
1063 k. o. Podsmreka, 1622 3080/4, 
1625/2, 1625/1, .138, 1714/1, 1718, 1716, 
.108, 3083/1, 1829/2, .109, 1829/1, 
1825/2, .222, 1826, 1816. 1815, 3085, 
1813, 1804 1794, 1788/2, 1783, 1777, 
1768/1, 1968/3, 3086, 1768/2, 1765, 1766, 
1753/1, 1754/1, 1750/2, 1753/2, 1754/2, 
1750/2, 1753/2, 1754/2, 1759/13, 1759/12, 
.107/3 k. o. Dobrova, 1027/4, 201/97, 
201/188, 201/96, 201/36, 103/3, 103/1, 
106, 107. 108. 111, 755, 752, 750, 747, 
745, 742, 731, 733, 696 1004, lOOlj 
•75, 989. 

4. člen ч 
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. 

Stev. 010-067/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing. 1. r. 
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Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64 in 36/65), 6. in 16. 
člena o urbanističnem planiranju 
(Uradni list SRS št. 16/67) ter 27. in 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) je Mestni svet na 
15. redni seji dne 2. julija 1968 spre- 
jel 

ODLOK 
o obvezni izdelavi zazidalnih načrtov 
in splošni prepovedi graditve ter pre- 
povedi parcelacije zemljišč za ob- 

močje KOZAKU 

1. člen 
S tem odlokom se določa obvezna 

izdelava zazidalnih načrtov za ob- 
močje zazidalnih otokov VS8-lb, 
VS8-2, VS8-3, VS8-4 in VP 5. * 

5. člen 
Razglasi se splošna prepoved gra- 

ditve ter prepoved parcelacije zem- 
ljišč za območje iz 1. člena tega od- 
loka za čas, dokler ne bodo sprejeti 
zazidalni načrti" ža posamezne zazi- 
dalne otokfe. " 
—  3. člen 

Prepoved graditve in prepoved 
parcelacije zemljišč ne velja za ob- 
močje VM2, VS8-la, VS 107 in 
VS 108, ki se urejajo z urbanistič- 
nim načrtom. 

4. člen 
Območje VS8-la se ureja na pod- 

lagi lokacijske dokumentacije, ki jo 
je pod št. 784/67 v septembru 1967 
izdelal Ljubljanski urbanistični za- 
vod in ki v detajlih grafično in teh- 
nično ponazarja urbanistični načrt 
mesta Ljubljane za to območje. 

5. člen 
Grafični prikaz območij iz 1. čle- 

na tega odloka je razviden iz pri- 
loge, ki je sestavni del tega odloka. 

Grafični prikaz je stalno na vpo- 
gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu občinske skupšči- 
ne, ki je pristojen za urbanizem, pri 
strokovni službi za urbanizem mest- 
nega sveta Ljubljana, pri Ljubljan- 
skem urbanističnem- zavodu in pri 
Upravi za izmero in kataster pri 
mestnem svetu Ljubljana. 

6. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

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

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St: 010-068/68 
Datum: 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 
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Na podlagi 3. felena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št, 11/64 in 36/65), 1. alinee 
6. člena zakona o urbanističnem 
planiranju (Uradni list SRS št. 16/67) 
ter 27. in 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glashik št. 38/64) je Mest- 
ni svet Ljubljana na 15. redni seji 
dne 2. julija 1968 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi ob- 
močij, za katera se izdelajo zazidalni 
načrti — za območji zazidalnih oto- 
kov VM1 — obrtno servisna cona 
Vič in VP3/1 — industrijska cona Vič 

1. člen 
V 1, členu odloka o določitvi ob- 

močij, za katera se izdelajo zazi- 
dalni načrti, ki je bil objavljen v 
Glasniku št. 39/67 dne 20. decembra 
1967, se črtata območji zazidalnih 
otokov VM1 — obrtno servisna cona 
Vič in VP3/1 — industrijska cona 
Vic. 

2. člen 
Za območji zazidalnih otokov 

VM1 in VP3/1 se ne izdelata zazi- 
dalna načrta, zato se ustrezno kori- 
gira tudi grafični prikaz območij iz 
2. člena citiranega odloka. 

3. člen 
Območje zazidalnega otoka VM1 

— obrtno servisna cona Vič se ure- 
ja na podlagi lokacijsko-tehnične 
dokumentacije, ki jo je pod številko 
880/67 v januarju 1968 izdelal Ljub- 
ljanski urbanistični zavod in ki v 
detajlu grafično in tehnično pona- 
zarja urbanistični načrt mesta Ljub- 
ljane za to območje. 

4. člen 
Območje zazidalnega otoka VP3 1 

— industrijska cona Vič se ureja ria 
podlagi urbanistično-tehnične doku- 
mentacije, ki jo je pod štev. 693/66 
v novembru 1966 izdelal Ljubljanski 
urbanistični zavod in ki v detajlu 
grafično in tehnično ponazarja urba- 
nistični načrt mesta Ljubljane za to 
območje. 

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. 010-069/68 
Datum: 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

kov VM1 — obrtno servisna cona Viž 
in VP3/1 — industrijska cona Vič 

1. člen 
V 1. členu odloka o splošni pre- 

povedi graditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč na območju mesta 
Ljubljane, ki je bil objavljen v 
Glasniku št. 39/67 dne 20. decembra 
1967, se črtata območji zazidalnih 
otokov VM1 — obrtno servisna cona 
Vič in VP3/1 — industrijska cona 
Vič. 

2. člen 
Za območji zazidalnih otokov 

VM1 in VP3/1 ne velja splošna pre- 
poved graditve ter prepoved parce- 
lacije zemljišč, zato se ustrezno ko- 
rigira tudi grafični prikaz območij 
iz 4. člena citiranega odloka. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St: 010-070/68 
Datum: 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

70 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64 in 36/65), 16. člena 
zakona o urbanističnem planiranju 
(Uradni list SRS št. 16/67) ter 27. in 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) je Mestni svet 
Ljubljana na 15. redni seji dne 2. 
julija 1968 sprejel 

O D t O K 
o spremembi odloka o splošni prepo- 
vedi graditve ter prepovedi parcela- 
cije zemljišč na območju mesta 
Ljubljane za območji zazidalnih oto- 

71 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur- 
list SRS št. 11/64 in 36/65), drugega 
odstavka 5. člena in prvega odstav- 
ka 13. člena zakona o urbanističnem 
planiranju (Ur. 1. SRS št 16/67), 27- 
in 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 16/65) ter 1. in 2. člena 
odloka 6 uskladitvi generalnega pla- 
na urbanističnega razvoja mesta 
Ljubljana z odločbami zakona o ur- 
banističnem planiranju (Glasnik št. 
23/67), je Mestni svet na 15. redni 
seji dne 2. julija 1968 sprejel 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta za ob- 
močje zazidalnega otoka COl/13 —1 

Ploščad Borisa Kraigherja 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme zazi- 

dalni načrt za območje zazidalnega 
qtoka COl/13 — Ploščad Borisa 
Kraigherja, ki obsega predel med 
Titovo cesto, Dalmatinovo ulico, Mi- 
klošičevo cesto, Prešernovim trgom 
in Čopovo ulico in "katerega je pod 
št. p roj. 290/67 v septembru 1967 iz-* 
delil Ljubljanski urbanistični zavod. 

2. člen 
Zazidalni načrt obsega program- 

ski in tehnični del v smislu določil 
drugega odstavka 8. člena zakona o 
urbanističnem planiranju. 

Programski del se navezuje na 
generalni plan — urbanistični pr0" 
gram in urbanistični načrt mesta 
Ljubljane (tekstualni in grafični del)> 
na programski in grafični del regu-" 
lacijskega načrta za območje občine 
Ljubljana Center in na grafični pri' 
kaz zazidalnih karejev za območje 
občine Ljubljana Center po odloku 
o določitvi območij, za katera se iz- 
delujejo zazidalni načrti (Glasnik st- 
39/67) ter vsebuje tudi izračun stro- 
škov za pripravo in urejanje zem- 
ljišča. 

Tehnični del vsebuje: 
— inventarizacijo obstoječega sta- 

nja z reambuliranim geodetskim 
načrtom obstoječega stanja, ., -u 

— grafični prikaz urbanisticnm 
pogojev (konstant), 

— idejne rešitve komunalnih na" 
praVj 
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— pravilnik za izvajanje zazidal- 
nega načrta, 

— obrazložitev komunalnih reži- 
tev, 

— ekonomsko-tehnično poročilo. 
Grafični prikaz inventarizacije 

obstoječega stanja z reambuliranim 
geodetskim načrtom, grafični prikaz 
urbanističnih pogojev in idejne re- 
šitve komunalnih naprav so prika- 
zane v zbirni karti urbanističnih po- 
gojev — konstant za zazidalni kare 
C6l/13 — Ploščad Borisa Kraigherja. 

3. člen 
Zazidalni načrt je stalno na vpo- 

gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu skupščine občine 
Ljubljana Center, ki je pristojen za 
Urbanizem in gradbene zadeve, stro- 
kovni službi za urbanizem mestnega 
sveta Ljubljana, Ljubljanskem urba- 
nističnem zavodu in upravi za iz- 
mero in kataster pri mestnem svetu 
Ljubljana. 

4. člen 
Manjše odmike od sprejetega za- 

zidalnega načrta, ki je sprejet s tem 
odlokom, dovoljuje v smislu določil 
drugega odstavka 15. člena zakona 
0 urbanističnem planiranju odbor za 
Urbanizem pri mestnem svetu Ljub- 
ljana. 

5. člen 
Lokacijska dovoljenja za objekte 

Па območju, ki ga pokrivd1 zazidalni 
načrt COl/13 — Ploščad Borisa 
Kraigherja, se smejo izdajati potem, 
ko bo zazidalni načrt opremljen z 
dokumentacijo za realizacijo zazidal- 
ne zasnove za etape, ki jih določa 
Pravilnik. Pri tem je treba upošte- 
vati potrebe delovnih organizacij, ki 
Že imajo poslovne objekte na tem 
območju. 

Sklep o skladnosti te dokumen- 
tacije z zazidalno zasnovo izda odbor 
za urbanizem pri1- mestnem svetu 
Ljubljana. 

6. člen 
Investitor je za arhitektonsko ob- 

^elavb in vključitev novih objektov 
k že zgrajeni okolici dolžan predlo- 
žiti k zahtevi za gradbeno dovoljenje 
Potrdilo, da je nameravana gradnja 
v skladu s prostorskim načrtom in 
Njegovimi elementi. Potrdilo izda 
Upravni organ občinske skupščine 
Ljubljana Center, pristojen za urba- 
nizem in gradbene zadeve, na pred- 
log posebne strokovne komisije, ki 
3o imenuje svet za urbanizem in 
gradnje občinske skupščine Ljublja- 
119 Center. 

7. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka izvaja urbanistična inšpekci- 
ja pri upravi inšpekcijskih služb 
Ljubljana. 

8. člen 
Ta odlok začne veljata osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

St.; 010-071/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., l.r. 

72 
Na podlagi 47., 50. in 86. člena 

statuta mesta Ljubljana (Glasnik št. 
08/64) je Mestni svet Ljubljana na 
:5- redni seji dne 2. julija 1968 spre- 
jel 

ODLOK 
* spremembi naziva in dejavnosti 
Zavoda za izmero in kataster zem- 

ljišč Ljubljana 

1. člen 
Naziv Zavoda za izmero in kata- 

ster zemljišč Ljubljana, ustanovlje- 
nega z odločbo mestnega sveta Ljub- 
ljana (Glasnik št. 46/62 in 3/65), se 
spremeni v Ljubljanski geodetski 
biro (v nadaljnjem besedilu; »Biro«), 

Biro posluje kot samostojni za- 
vod. 

Sedež biroja je v Ljubljani. 

2. člen 
Biro je pravna oseba in mora 

biti vpisan v register zavodov pri 
Okrožnem gospodanskem sodišču v 
Ljubljani. 

3. člen 
Na območju mesta in občin Ljub- 

ljane opravlja biro naslednje stro- 
kovne zadeve; 

1. izdeluje za potrebe lokacijske 
dokumentacije geodetske načrte se- 
danjega stanja terena, objektov in 
komunalnih naprav z višinskimi 
kartami ter s profili komunalnih na- 
prav (1. točka 22. člena zakona o 
urbanističnem planiranju — Ur. list 
SRS št. 16/67); 

2. izdeluje parcelacije zemljišč po 
zazidalnem načrtu; 

3. izvršuje delitve parcel po vna- 
prej določenih pogojih; 

4. izdeluje geodetske načrte no- 
vega stanja novo zgrajenih oziroma 
rekonstruiranih komunalnih naprav, 
če to naročijo komunalne delovne 
organizacije. 

Poleg zadev, navedenih v prejš- 
njem odstavku, opravlja biro tudi 
druge zadeve, ki vplivajo na eviden- 
tirano stanje v zemljiškem katastru 
in katastru komunalnih naprav ozi- 
roma, ki iz njega izhajajo, kolikor 
za to ni pristojen upravni orgap za 
geodetske zadeve pri mestnem svetu 
Ljubljana. 

4. člen 
Zadeve navedene v 3. členu tega 

odloka mora biro po naročilu obča- 
nov, organov in organizacij oprav- 
ljati stalno in pod enakimi pogoji. 

5. člen 
Poleg zadev navedenih v 3. členu 

tega odloka lahko biro po naročilu 
tudi: 

— obnavlja izmeritev zemljišč in 
zemljiški kataster; 

— opravlja izmeritev zemljišč in 
izdelavo zemljiškega katastra; 

— izdeluje kataster komunalnih 
naprav; 

— opravlja geodetska dela s pod- 
ročja opazovanja posedanj oziroma 
pomikov visokih in nizkih gradenj 
ter zemeljskih tal; 

— opravlja ostala geodetska de- 
la, kolikor to ni z veljavnimi pred- 
pisi drugače določeno. 

6. člen 
Na podlagi soglasja mestnega sve- 

ta lahko biro opravlja zadeve nave- 
dene v 3. členu tega odloka tudi iz- 
ven območja mesta in občin Ljub- 
ljane, če ga za to pooblastijo pristoj- 
ne občine. 

7. člen 
Organi upravljanja biroja so; 

svet biroja, upravni odbor in direk- 
tor. 

8. člen 

9. člen 
Biro ima statut, ki ga pred spre- 

jetjem predloži v mnenje mestnemu 
svetu. 

10. člen 
Biro posluje po predpisih, ki ve- 

ljajo za financiranje samostojnih za- 
vodov. 

11. člen 
Dohodki biroja so plačila za sto- 

ritve. 
12. člen 

Biro ima naslednje sklade; po- 
slovni sklad, sklad skupne porabe in 
rezervni sklad. 

13. člen 
Uprava za izmero in kataster pri 

mestnem svetu nadzoruje biro pri 
opravljanju zadev, navedenih v 3. 
členu tega odloka in pri uresničeva- 
nju programov ter načrtov dela. 

14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odločba o spremem- 
bah in dopolnitvah odločbe o usta- 
novitvi Zavoda za izmero in kata- 
ster zemljišč Ljubljana (Glasnik št. 
3/65). 

15. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

e) od naravnega vina , 0,90 
f) od naravnega žganja 3.80 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporabljata pa 
se začne z dnem, ko se začne upo- 
rabljati republiški predpis o dodat- 
nem davku od prometa blaga na 
drobno od alkoholnih pijač, 

St.; 010-065/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

St; 010-072/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

73 
Na podlagi 5., 9, 22. in 25. člena 

temeljnega zakona o prometnem 
davku (Ur. 1. SFRJ št. 14/65, 29/65, 
33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67 in 
26/68) in 3. člena zakona o mestih, 
ki so razdeljena na občine (Ur. list 
SRS št. 11/64 in 36/65) in 47. ter 50. 
člena statuta mesta Ljubljane (Glas- 
nik št. 38/64) je Mestni svet na 15. 
redni seji dne 2. julija 1968 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o občinskem 
prometnem davku na območju me- 

sta Ljubljana 

1. člen 
V odloku o občinskem promet- 

nem davku na območju mesta Ljub- 
ljana (Glasnik št. 1/67) se tarifni 
številki 2 in 3 združita V novo tarif- 
no številko 2, ki še glasi; 

Od prometa z alkoholnimi pija- 
čami, doseženim s prodajo na drob- 
no, se plačuje prometni davek od 
litra proizvoda in znaša 

74 
Na podlagi 50. člena statuta mesta 

Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je Mest- 
ni svet Ljubljana na 15. seji dne 
2. julija 1968 sprejel 

SKLEP 
o usmeritvi viška oziroma pokriva- 
nju izpada pri občinskem promet- 
nem davku od alkoholnih pijač v 

letu 1968. 

1. 
Višek, ustvarjen v finančnem na- 

črtu mesta za leto 1968 iz 85 tfo de- 
leža občinskega prometnega davka 
od alkoholnih pijač nad zneskom 
nad 11,965.000,— din pripada skladu 
za napredek turizma mesta Ljub- 
ljana. 

2. 
Izpad pri dohodkih iz 1. točke te- 

ga sklepa de 500.000,— se pokriva 
iz neobveznega dela rezervnega skla- 
da mesta, izpad nad 500.000,— pa 
S spremembo finančnega načrta me- 
sta za leto 1968. i 

3. 
Višek se ugotovi z zaključnim ra- 

čunom finančnega načrta mesta 
Ljubljane za leto 1968 in usmeri z 
odlokom o zaključnem računu v 
sklad za napredek turizma. ' 

Izpad se oceni na osnovi reali- 
zacije tega dohodka po stanju 36; 1L 
1968. 

4. 
Ta sklep velja takoj. 
St.; 010-073/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing.. Ur. 

Za volitve, imenovanja in pri- 
stojnosti organov upravljanja velja- 
jo določila temeljnega zakona o za- 
vodih (Ur. 1. SFRJ št. 5/65)-in te- 
meljnega zakona o volitvah delav- 
skih svetov in drugih organov samo- 
upravljanja (Ur. 1. SFRJ št. 15/64, 
17/67 in 54/67). 

din 
a) od piva 0,38 
b) od umetnega žganja 

— z močjo do 25 vol. % al- 
kohola 2,70 

— z močjo nad 25 vol. % 
alkohola 3,90 

c) od specialnih vin (desertnih, 
likerskih in aromatiziranih) 
in desertnih pijač, če znaša 
nabavna cena za 1 liter 
— do 7,00 dinarjev 2,00 
— nad 7,00 din do 10,00 din 2,90 
— nad 10,00 dinarjev 4,70 

d) od likerjev in močnih alko- 
holnih pijač, če znaša na- 
bavna cena za 1 liter 
— do 12,00 din 2,60 
— nad 12,00 do 17,00 din 4,50 
— nad 17,00 din 16,00 

75 
Na podlagi 13, in 20. člena zak^, 

na o oblikovanju in družbeni kon» 
troli cen (Ur. list SFRJ št. 12/67), 
3. člena zakona o mestih, ki so raz- 
deljena na občine (Ur. 1. SRS št. 
11/64 in 36/65) in 47. ter 50. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik št 
38/64) je Mestni svet na 15. reda' 
seji dne 2. julija 1968 sprejel 

ODREDBO 
o oblikovanju cen za sveže meso 

v prodaji na drobno 

1. člen 
Cene svežega mesa v prodaji na 

drobno se oblikujejo na kalkulativen 
način. Pri oblikovanju cen se upo- 
števajo poprečne, odkupne cene 
klavne živine, odvisni stroški, stro- 
ški klanja in stroški prodaje sveže-, 
ga mesa. 
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2. člen 
Oblikovanje maloprodajnih cen 

Ba sveže meso nadzoruje ter izdaja 
soglasja k cenikom Zavod za analize 
in cene Ljubljana. 

3. člen 
Z uveljavitvijo te odredbe pre- 

neha veljati sklep o oblikovanju 
maloprodajnih cen svežega mesa 
(Glasnik št. 12/68). 

4. člen 
Ta odredba začne veljati nasled- 

nji dan po objavi v Glasniku. 
St.: 010-074/68 
Datum: 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

78 
Na podlagi 47. in 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane (Glasnik št. 
38/64) je Mestni svet na 15. redni 
seji dne 2. julija 1968 sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi članov odborov pri mest- 

nem svetu Ljubljana 

V odboru za gospodarstvo se na 
lastno željo razreši kot član Ivan 
Brumen. 

V odboru ža kulturo se na lastno 
željo razreši kot član Jovita Pod- 
gornik. 

St. 010-075/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

77 
Na podlagi 3, člena odloka o usta- 

novitvi Uprave za izmero in kataster 
pri mestnem svetu Ljubljana (Glas- 
nik št. 2/68) in 47. ter 50. člena sta- 
tuta mesta Ljubljane (Glasnik štev. 
38/64), je Mestni svet na 15. redni 
seji dne 2. julija 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju načelnika Uprave za 
izmero in kataster pri mestnem svetu 

Ljubljana 

Za načelnika Uprave za izmero 
in kataster pri mestnem svetu Ljub- 
ljana se imenuje JANEZ OBREZA, 
dipl. ing. geodezije. ^ 

St.: 010-076/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

78 
Na podlagi 47. in 50, člena sta- 

tuta mesta Ljubljane (Glasnik št. 
38/64) je Mestm_ svet na 15. redni 
seji dne 2. julija 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika mestne- 
ga sveta v Svet za otroško varstvo 
pri Temeljni izobraževalni skupnosti 

Ljubljana. 

Kot predstavnik mestnega sveta 
se v svet za otroško varstvo pri te- 
meljni izobraževalni skupnosti ime- 
nuje ANICA CERIN. 

St.: 010-077/68 
Datum: 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

79 
Na podlagi 47. In 50. člena sta- 

tuta mesta Ljubljane (Glasnik št. 
38/64) je Mestni svet na 15. redni 
seji dne 2. julija 1968 sprejel 

SKLEP 
o imenovanja predstavnika javnosti 
v delovno skupnost zavoda Mestni 

arhiv Ljubljana. 

Kot predstavnik javnosti v delov- 
no skupnost zavoda mestni arhiv 
Ljubljana se imenuje AVGUST VI- 
2INTIN. 

St.: 010-078/68 
Datum: 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

80 
Na podlagi 15. člena zakona o 

komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pomena (Ur. 
list SRS št. 16/67), drugega odstavka 
11. člena odloka o komunalnih de- 
lovnih organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena in imajo pomen 
za mesto Ljubljana (Glasnik št. 31/67 
in 2/68) in 47. ter 50. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
je Mestni svet Ljubljana na 15. red- 
ni seji dne 2. julija 1968 sprejel 

SKLEP 
o soglasju k imenovanju direktorja 

komunalnega podjetja »Snaga«. 

1. 
S tem sklepom daje mestni svet 

Ljubljana svoje soglasje k imenova- 
nju tov. Janeza Urbanije, dipl. ing. 
strojništva za direktorja komunal- 
nega podjetja -»Snaga«, ki ga je na 
predlog razpisne komisije imenoval 
delavski svet podjetja na 69. zase- 
danju dne 19. 6. 1968. 

2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.; 010-079/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

81 
Na podlagi 15. člena zakona o 

komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pomena (Ur. 
list SRS št. 16/67), drugega odstavka 
11. člena odloka o komunalnih de- 
lovnih organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost posebnega 

družbenega pomena in imajo pomen 
za mesto Ljubljana (Glasnik številka 
31/67 in 2/68) in 47. ter 50. člena sta- 
tuta mesta Ljubljane (Glasnik št. 
38/64) je Mestni svet Ljubljana na 
15. redni seji dne 2. julija 1968 
sprejel 

S K L EP 
o soglasju k imenovanju direktorja, 

komunalnega podjetja »Rast« 

1. 
S tem sklepom daje mestni svet 

Ljubljana svoje soglasje k imenova- 
nju tov. Toneta Zupančiča za direk- 

Občinske 

OBČINA 

L.JUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

156 
Na podlagi 138. člena zakona o 

prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS št. 7/67, 36/67 in 5/68), 35. 
člena statuta KS Zadvor in rezulta- 
tov referenduma z dne 2. junija 1968 
je svet krajevne skupnosti Zadvor 
na redni seji dne 4. junija 1968 spre- 
jel 

SKLEP 
o uvedbi krajevnega samoprispevka 
za območje KS Zadvor za vasi: Pod- 
lipoglav, Sadinja vas, Sentpavel in 
hiše iz Podmolnika štev Зб/a, 36/c, 

41, 42 in 43. 

i. 
Uvede se krajevni samoprispevek 

v denarju za območje KS Zadvor 
za vasi; Podlipoglav, Sadinja vas, 
Sentpavel in hiše iz Podmolnika 
štev. 36/a. 36/c, 41, 42 in 43 za ko- 
munalno ureditev — asfaltiranje ce- 
ste Sostro—Podlipoglav. 

Prispevek se uvede samo za leto 
1968, to je za eno leto, in mora biti 
vplačan v enem ali največ treh ob- 
rokih, najkasneje do 31. julija 1968 
in sicer: 

500,00 N-din od obrtne dejavnosti 
150,00 N-din na volivca 

II. 
Skupni znesek, ki je potreben za 

izvršitev del iz I. točke tega sklepa, 
znaša 384.000,000 N-din, ki se deli na 

cestni sklad v višini 262.400,00 
N-din 

samoprispevek občanov in drugih 
koristnikov ceste v višini 121.600,00 
N-din. 

III. 
Krajevni samoprispevek se plaču- 

je in izterjuje v skladu z določbami 
zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov. 

IV. 
Dela iz I. točke tega sklepa mo- 

rajo biti končana najkasneje do kon- 
ca avgusta 1968. 

V. 
Za zbiranje denarnih sredstev 

krajevnega samoprispevka skrbi pri- 
stojni organ za finance skupščine 
občine Ljubljana Moste-Polje, za 
realizacijo del pa krajevna skupnost 
Zadvor. 

VI. 
Krajevnega samoprispevka so 

oproščeni: 

torja komunalnega podjetja -Rast«! 
ki ga je na predlog razpisne komi- 1 

sije imenoval delavski svet podjetja 
na 2. redni seji dne 6. 6. 1968. 

2. 
Ta sklep začns veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.; 010-080/68 
Datum; 2. 7. 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

skupščine 

— občani, ki so zaradi bolezni aU ^ 
invalidnosti nezmožni za delo (P0 

odobrenem seznamu) 

— Občani, ki prejemajo socialno 
podporo, invalidi in upokojenci, W 
prejemajo manj kot 300,00 N-din po- 
kojnine, oziroma invalidnine, ter di- 
jaki, študentje in vajenci. 

VII. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka: 31/63 
Datum; 4. junija 1968 

Predsednik sveta 
krajevne skupnosti Zadvof 1 

Stane Keber I. r. 
[. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
—- ? i- 
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Na podlagi 11. člena zakona o ur- 
banističnem planiranju (Ur. list SRS 
št. 16/67), 260. in 324. člena statuta 
občine Ljubljana-Siška z dne 12. 
aprila 1964 ter 8. čl. odloka o svetih 
občinske skupščine (Glasnik št. 23/67) 
je svet za urbanizem na svoji 8. red- 
ni seji dne 20/6-1968 in v nadalje- 
vanju seje dne 21/6-1968 sprejel 

SKLEP 
Osnutki zazidalnih načrtov so- 

sesk; 
SS 4/1 — STARA CERKEV 
Ss 8/1 — DRAVLJE (pas ob Ce- 

lovški cesti) 
SS 9 — KOSEZE 
SS 10 — DRAVELJSKA GMAJNA 

se javno razgrnejo za 30 dni. 
Rok za predloge in pripombe po- 

teče z dnem prenehanja razgrnitve 
osnutkov zazidalnih načrtov. 

Osnutki zazidalnih načrtov bodo 
javno razgrnjeni do 25. julija 1968 
v sejni dvorani skupščine občine 
Ljubljana-Siška, Trg prekomorskib 
brigad 1. 

Številka: 4/2-351-131/68 
Datum: 25. junija 1968 

Predsednik sveta za urbanizem 
skupščine občine 
Lj ubij ana-Siška 

Roman Dermaša, 1. r. 


