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Na podlagi točke b) 3. člena za- 

kona o mestih, ki so razdeljena na 
obrane (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65), 
3. in 4. člena odloka o postopku in 
načinu označevanja ulic, cest, trgov 
in naselij ter zgradb na območju 
Ljubljane (Glasnik, št. 32/65) ter 27. 
in 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 38/64), je Mestni svet na 
19. redni seji dne 20. novembra 1968 
sprejel 

ODLOK 
O določitvi in spremembi imen ulic, 
cest in trgov na območju Ljubljane 

V občini Ljubljana-Bežigrad: 

1. člen 
Del Samove ulice oziroma njen 

Podaljšek od -Parmove ceste do go- 
, renjske železnice, je preimenovan v 

Ulico bratov Židan (Stane in 
Janez Židan) 

V občini Ljubljana-Center: 

2. člen 
Domžalska cesta (del) je preime- 

novana v 
Potrčevo ulico (dr. Jože Potrč) 
Cesta od športnega rekreacijske- 

ga centra Poljane ob Zarnikovi ulici 
do Roške, bo imenovana 

Brejčeva ulica (Tomo Brejc) 
Cesta od Saranovičeve ulice v po- 

daljšku Hudovemikove ulice do Brej- 
ceve ulice bo imenovana 

Hudovernikova ulica 

V občini Ljubljana-Moste-Polje: 
3. člen 

Domžalska cesta (del) je predme- 
novana v 

Potrčevo ulico (dr. Jože Potre) 
Prvi odcep od Hruševske ceste 

Proti jugu (dosedanja Nograškova 
Ulica) je preimenovana v 

Ulico miru 
V novem delu mesta, ki nastaja 

2 gradnjo soseske MS-10 »Zajčja 
dobrava« in leži med železniško pro- 
go Ljubljana—Zidani most ter pro- 
jektirano industrijsko cesto Ljublja- 
na—Zalog, bodo imenovane nasled- 
ke ceste: 

1. Od Zadobrovškove ceste, ki pe- 
lje iz Polja skozi novi del mesta v 
smeri jug-sever in se konča ob pro- 
jektirani industrijski cesti, se na levo 
ni desno odcepijo ceste, ki bodo 
0^načene z neparnimi rimskima ste- 
^lkami (v oklepaju so dosedanje, iz- 
Ven oklepaja pa nove hišne številke). 

Pri hišni številki (417) 2 se proti 
^3-hodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta I 
Pri hišni številki (379) 2 se proti 

Vzhodu odcepi cesta, ki bo ameno- 
"ana 

Novo Polje — cesta III 
Južno od hišne številke (431) 1 

se proti jugoeahodu odcepi cesta, ki 
bo imenovana 

Novo Polje — cesta V 
Pri hišni številki (452) 2 se proti 

zahodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta VII 
Pri hišni številki (394) 18 se proti 

vzhodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo polje — cesta IX 
Sevemo od hišne številke (465) 

17 se proti zahodu odcepa cesta, ki 
bo imenovana 

Novo Polje — cesta XIII 
Od ceste Novo polje — cesta ХШ 

se pri hišni številki (466) naprej 1 
odcepi proti jugu, nato pa zavije 
proti zahodu cesta, ki bo imenovana 

Novo polje — cesta XI 
^ri hišni številki (76) 2 se proti 

zahodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta XV 
Pri hišni ^tevilki (G) 1 se proti 

vzhodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta XVII 
Pri hišni številki (19) 2 se proti vzho- 
du odcepi cesta, ki bo imenovana 

Novo Polje — cesta XIX 
Pri hišni številki (33) 1 se proti 

vzhodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta XXI 
Pri hišni številki (35) 2 se proti 

vzhodu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta XXIII 
2. Vse ceste, ki peljejo pravo- 

kotno od železniške proge Ljubljana 
— Zalog proti bodoči industrijski 
cesti, bodo označene s parnimi rim- 
skimi številkami. 

Od hišne številke (422) 1 se proti 
severu odcepi cesta, ki bo imeno- 
vana 

Novo Polje — cesta II 
Od ceste Novo Polje — cesta VII 

se pri hišni številki (445) 26 odcepi 
proti jug\i cesta, ki bo imenovana 

Novo Polje — cesta IV 
Od ceste Novo Polje — cesta XV 

se pri hišni številki (80) 6 odcepi 
proti severu cesta, ki bo imenovana 

Novo Polje — cesta VI 
Od iste ceste se pri hišni številki 

(82) 1 odcepi proti severu cesta, ki 
bo imenovana 

Novo Polje — cesta VIII 
Od iste ceste se pri hišni številki 

(100) 2 odcepi proti severu cesta, ki 
bo imenovana 

Novo Polje — cesta X 
Od Zadobrovške ceste se pri hišni 

številki (431) 1 odcepi proti severo- 
vzhodu cesta, ki bo imenovana 

Novo Polje — cesta XII 
Severno od hišne številke (411) 24 

— Zadobrovška cesta, se pnoti seve- 
ru odcepi cesta, ki bo dmenavana 

Novo Polje — cesta XIV 
Od ceste Novo Polje — cesta XII se 
pri izhodu iz nasedja odcepi proti 
severu cesta, ki bo imenovana • 

Novo Polje — cesta XVI 
Od ceste Novo Polje — cesta XIX 

se pri hišni številki (21) 4 odcepi 
proti severu cesta, ki bo imenovana 

Novo Polje — cesta XVIII 

V naselju Bizovik: 
Cesta, ki pelje skozi naselje Bi- 

zovik iz smeri Zgornje, in Spodnje 
Hrušice, bo (od vhoda v to naselje 
pa do izhoda) imenovana 

Bizoviška cesta 
Prvi odcep od Bizoviške ceste — 

južno proti Dolini (to je med pre- 
bivalci udomačeno ime tega prede- 
la) bo imenovan 

Pot v Dolino 
Drugi odcep od Bizoviške ceste 

proti jugu, to je v smeri gozda in 
vzporedno s Potjo v Dolino, bo ime- 
novan 

Periska cesta 
Od Periške ceste se odcepi zahod- 

no proti naselju Visoko pot, ki bo 
imenovana 

Pot na Visoko 
Drugi odcep ceste proti zahodu, 

vzporedno z Bizoviško cesto, bo ime- 
novan 

Gozdna pot _ 
Od Poti v Dolino proti vzhodu in 

vzporedno z Bizoviško cesto se od- 
cepi nova pot, ki bo imenovana 

Frenkova pot 
(Franc Mojškerc-Frenk) 

V naselju Hrast je: 
Odcep od Smartinske cesti proti 

severozahodu, to je v smeri reke 
Save, bo imenovan 

Novakov klanec 

V naselju Šmartno ob Savi: 
Tisti del ceste, ki iz naselja Obri- 

je pelje skozi naselje Šmartno ob 
Savi in se potem spoji s Smartinsko 
cesto, bo od vhoda do izhoda nase- 
lja imenovan 

Savsko nabrežje 
Prvi odcep od Savskega nabrežja 

proti severu, to je v smeri proti 
reki Savi, bo imenovan 

Kovačev klanec 
Drugi odcep od Savskega nabrež- 

ja proti severu (to je v smeri proti 
reki Savi), ki gre vzporedno s Kova- 
čevim klancem bo imenovan 

Zabretov klanec 
Od Savskega nabrežja se odcepi 

proti jugu nova pot, ki bo imeno- 
vana 

Kopna pot 

V naselju Polje: 
Od Zaloške ceste se v sesvero- 

vzhodni smeri odcepi cesta, kd pelje 
skozi sedanje naselje Polje in bo 
imenovana 

Rjava cesta 
Drugi odcep Zaloške ceste, ki pe- 

lje proti severu in seka železniško 
progo Ljubljana—Zalog, bo imeno- 
van 

Zadobrovška cesta 
1. Ceste, ki gredo pravokotno na 

Rjavo cesto oziroma železniško pro- 
go Ljubljana—Zalog, bodo označene 
s parnimi rimskimi številkami (v 
oklepaju so dosedanje, izven okle- 
paja pa nove hišne številke). 

Od nove trase bodoče Zaloške ce- 
ste se proti severu odcepi cesta, kd 
bo imenovana 

Polje — cesta II 
Od Rjave ceste se proti severu 

odcepi cesta (zgradbe ob tej cesti so 
že v načrtu), ki bo imenovana 

Polje — cesta IV 
Od Rjave ceste se proti severu 

odcepita cesti, ki bosta imenovani 
Polje — cesta VI in 
Polje — cesta VIII 
(Obe cesti sta na novo projekti- 

rani in zgradbe so šele planirane). 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (225) 1 odcepi proti severu ce- 
sta, ki bo imenovana 

Polje — cesta X 
Od Rjave ceste se' pri hišni šte- 

vilki (68) 4 odcepi proti severu cesta, 
ki bo imenovana 

Polje — cesta XH 
Od rjave ceste se proti jugu od- 

cepi cesta, ki bo imenovana 
Polje — cesta XIV 

(cesta je projektirana, je še brez 
zgradb). 

Od Rjave ceste se pri številki (67) 
1 odcepi proti jugu cesta, ki se ime- 
nuje 

Polje — cesta XVI 
Od iste ceste se pri hišni številki 

(104) 6 odcepi proti jugu cesta, ki 
bo imenovana 

Polje _ cesta XVni 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (276) 7 odcepi proti severu ce- 
sta, ki bo imenovana 

Polje — cesta XX 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (111) 1 odcepi proti jugu cesta, 
ki bo imenovana 

Polje — cesta XXII 
Od Rjave ceste se odcepi proti 

jugu cesta (projektirana), ki bo ime- 
novana 

Polje — cesta XXIV 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (137) 1 odcepi proti jugu cesta, 
ki bo imenovana 

Polje — cesta XXVI 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (280) 13 odcepi proti severu 
cesta, ki bo imenovana 

Polje — cesta XXVIII^ 
Od iste ceste se pri hišni številki 

(285) 1 odcepi proti severu cesta, ki 
bo imenovana 

Polje — cesta XXX 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (153) 14 odcepi proti jugu cesta, 
ki bo imenovana 
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Polje — cesta XXXII 
Od iste ceste se odcepi proti jugu 

cesta (projektirana, zgradb še ni), ki 
bo imenovana 

Polje — cesta XXXIV 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (326) 25 odcepi proti severu ce- 
jsta, ki bo imenovana 

Polje — cesta XXXVI 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (338), 1 odcepi proti sevei-u ce- 
sta, ki bo imenovana 

Polje — cesta XXXVIII 
Od Rjave ceste se proti severu 

odcepi cesta (projektirana, zgradb še 
ni), ki bo imenovana 

Polje — cesta XL 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (213) 1 odcepi proti jugu cesta, 
■ki bo imenovana 

Polje — cesta XLII 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (214) 18 odcepi proti jugu cesta, 
ki bo imenovana 

Polje — cesta XLIV 
Od Rjave ceste se pri hišni šte- 

vilki (216) 22 odcepi proti jugu cesta, 
ki bo imenovana 

Polje — cesta XLVI 
2. Ceste, ki peljejo vzporedno z 

veliko Rjavo cesto oziroma železni- 
ško progo Ljubljana—Zalog, bodo 
označene z neparnimi rimskimi šte- 
vilkami. 

Novo projektirana cesta, ki pelje 
vzporedno z železniško progo, bo 
imenovana 

Polje — cesta I 
Vzporedno z Zaloško cesto pelje 

pot, ki se pri hišni številki (47) 16 
odcepi od ceste Polje — cesta XVI, 
in bo imenovana 

Polje — cesta III 
Vzporedno s cesto Polje — cesta 

II poteka nova cesta, ki bo imeno- 
vana 

Polje — cesta V 

V naselju Fužine: 
Odcep od Trpinčeve ceste proti 

jugu do Litijske ceste bo imenovan 
Fužinska cesta 
Drugi odcep od Trpinčeve ceste, 

proti jugozahodu, ki pelje mimo gra- 
moznih jam in se veže z Litijsko 
cesto bo imenovan 

Gramozna pot 

V naselju Spodnja Hrušica: 
Prvi odcep od Litijske ceste proti 

jugu, Id veže Litijsko cesto s Hru- 
ševsko cesto, bo imenovan 

Cesta v Kostanj 
Jugovzhodno od Litijske ceste se 

odcepi cesta, ki pelje proti naselju 
Bizovik in bo imenovana 

Pot do šole 
Od Hruševske ceste se proti jugu 

odcepi nova pot, ki bo imenovana 
Krožna pot 

V naselju Zgornja Hrušica; 
Južno od Trpinčeve ceste se od- 

cepi pot, ki se poveže z Litijsko ce- 
sto in bo imenovana 

Pot na Breje 

V naselju Podgrad: 
Odcep od Zaloške ceste proti ju- 

gu, ki pelje pod železniško progo 
Ljubljana—Zalog ter dalje skozi na- 
selje Podgrad, bo imenovan 

Podgrajska cesta 

V naselju Spodnji Kašelj: 
Južno od železniške proge Ljub- 

ljana—Litija se pri hišni številki 26 
na Zaloški cesti odcepi pot, ki bo 
imenovana 

Vaška pot 
Južno od železniške proge Ljub- 

ljana—Litija se pri hišni številki 12 
na Zaloški cesti odcepi cesta, ki bo 
imenovana 

Kašeljska cesta 
Zahodno od Kašeljske ceste se od- 

cepi pot, ki pelje jugozahodno skozi 
naselje, in bo imenovana 

Kriva pot 

V naselju Zalog: 
Prvi odcep preko železniški pro- 

ge, ki seka Zaloško cesto in pelje 
proti severozahodu, bo imenovana 

Agrokombinatska cesta 
(Agrokombinat Emona) 
Desno od Zaloške ceste se pred 

mostom preko Ljubljanice odcepi 
proti jugu nova pot, ka bo imeno- 
vana: 

Pod Debnim vrhom 
Levo od Agrokombinatske ceste 

se v smeri proti zahodu odcepi pot, 
ki bo imenovana 

Hladilniška pot 
Pri hiši Hladilniška pot št. 11 se 

odcepi proti zahodu pot, ki gre vzpo- 
redno z železniško progo in bo ime, 
novana 

Pot na Hreše 
Pri hiši Zaloška cesta 31 se naj- 

prej odcepi proti severu, nato pa za- 
vije proti vzhodu pot, ki bo imeno- 
vana 

Pot na Labar 
Na poti na Labar se okoli 200 m 

daleč od Zaloške ceste odcepi pot, ki 
pelje proti severu, nato pa vijuga- 
sto zavije proti zahodu tako, da se 
spoji z Agrokombinatsko cesto. Ta 
pot bo imenovana 

Pot v mejah 
Ob hiši na Agrokombinatski cesti 

št. 40 in na severu naselja Zalog se 
odcepi pot, katere en krak pelje 
proti jugovzhodu in se spoji s cesto 
na Labar, drugi krak pa zavije proti 
jugozahodu in se spoji s Potjo v 
mejah. Ta pot bo imenovana 

Pot v Zeleni gaj 

V naselju Sneberje: 
Desno se od Smartinske ceste od- 

cepi proti vzhodu cesta, ki se spoji 
z Zadobrovško cesto in bo imeno- 
vana 

Cesta na Ježah 
Drugi odcep s Smartinske ceste 

na desno, ki pelje proti jugovzhodu 
tako, da prečka Zadobrovško cesto 
in pelje skozi glavni del naselja, bo 
imenovan 

Sneberska cesta 
Tretji odcep Smartinske ceste 

proti jugu, ki povezuje Smartinsko 
cesto s Snebersko cesto bo imenovan 

Trbeže 
Levo od Smartinske ceste pri hiši 

številka 39 se odcepi proti severo- 
zahodu cesta, ki bo imenovana 

Cesta na Brinovec 

V naselju Spodnja Zadobrova: 
Od Sneberske ceste se pri hiši 

številka 1 odcepi proti severu pot, ki 
bo imenovana ' 

Cesta v Prod 
Od Sneberske ceste se pri hiši št. 

20 odcepi proti jugu cesta, ki bo 
imenovana 

Cesta v Zajčjo dobravo 

V naselju Zgornja Zadobrova: 
Prvi odcep Zadobrovske ceste (na 

desni strani), ki pelje proti severu, 
bo imenovan 

Cvetlična pot 
Drugi odcep Zadobrovske ceste v 

smeri proti jugu (na levi strani) bo 
imenovana 

Zdešarjeva cesta (Franc Zdešar) 
Od Zdešarjeve ceste se pri hiši 

št. 2 odcepi proti jugovzhodu pot, ki 
bo imenovana 

Berčonova pot (Janez Berčon) 
Odcep Sneberske ceste, ki se pri 

hiši št. 24 usmeri proti jugu in preč- 
ka cesto na Ježah ter pelje dalje 
proti jugu, bo imenovan 

Cesta na Kope 

V naselju Dobrunje: 
Vzporedno z Litijsko cesto (in to 

južno od nje) pelje skozi naselje 
nova cesta, ki bo imenovana 

Dobrunjska cesta 
Odcep Litijske ceste v smeri ju- 

govzhodno, ki veže Dobrunjsko in 
Litijsko cesto, bo imenovan 

Srednja pot 
Drugi odcep Litijske ceste proti 

severu v smeri papirnice Vevče, bo 
imenovan 

Papirniška pot 
Naselje individualnih stanovanj- 

skih hiš ob prvem odcepu Litijske 
ceste proti severu med hišami št. 3 
in 17 (Litijska cesta) bo imenovano 

Novo naselje 
Odcep Litijske ceste proti jugu, 

ki nato zavije jugozahodno, tako da 
seka Dobrunjsko cesto pri hiši št. 52 
in pelje na Urh, bo imenovan 

Cesta na Urh 
Pred Papirniško potjo se odcepi 

od Litijske ceste proti jugovzhodu 
cesta, ki seka cesto na Urh in Do- 
brunjsko cesto ter pelje dalje v sme- 
ri Podlipoglava; ta cesta bo imeno- 
vana 

Cesta II. grupe odredov 

V naselju Sostro: 
Cesta, ki pelje skozi naselje So- 

stro proti severozahodu bo imeno- 
vana 

Sestrska cesta 
Od Sostrske ceste se odcepi na 

desni pot, ki pelje proti vzhodu; ime- 
novana bo 

Pot v Podgorje 
Drugi odcep Sostrske ceste na 

desno proti vzhodu, ki pelje vzpo- 
redno s potjo v Podgorje, bo imeno- 
van 

Pot na most 
V naselju Zadvor: 
Skozi naselje Zadvor pelje od se- 

vera proti jugu cesta, ki bo imeno- 
vana 

Cesta 13. julija 
Od Litijske ceste se pri. hiši šte- 

vilka 5 odcepi proti severu pot, ki 
bo imenovana 

Pot heroja Trtnika (Tone Trtnik) 

V občini Ljubljana Šiška: 
4. člen 

Nova ulica, ki poteka od Celov- 
ške ceste pri bloku št. 181 in med 
hišama št. 32 in 34, preide na Šišen- 
sko cesto, bo imenovana 

Ulica Ane Ziherlove 
Nova ulica, ki poteka od Vodni- 

kove ceste nasproti doma Partizan 
proti severu do centra soseske, bo 
imenovana 

Rašiška ulica 
Cesta, ki poteka vzporedno s Ce- 

lovško. cesto od sredine soseske S-6 
proti severozahodu do Stegenske ce- 
ste, bo imenovana 

Kogojeva ulica 
V »Soseski 6« v Zg. Šiški bodo 

imenovane naslednje ulici in trgi: 
Podaljšek od Celovške do Vod- 

nikove ceste, ki poteka približno 30 
metrov južneje od sedanje ulice s 
krajevnim imenom »Stegne«, od Ce- 
lovške ceste do železniške proge, bo 
imenovan 

Stegenska ulica 
Ulica, ki poteka od Celovške ce- 

ste do Stegenske ulice v bližini nek- 
danje žice okupirane Ljubljane, bo 
imenovana 

Ob žici 
Ulica, ki poteka od Stegenske uli- 

ce do novega trga (center) in na juž- 
nem delu preko gotskih izkopanin 
iz VI. stoletja, bo imenovana 

Gotska ulica 
Ulica, ki poteka od Vodnikove 

ceste do Zatišja ter polkrožno s tre- 
mi ovinki med bloki in novim šol- 
skim kompleksom, bo imenovana 

Adamičeva ulica (Louis Adamič) 
Ulica, ki poteka od Krožne dc 

Stegenske ulice, bo imenovana 
Zatišje 
Zvezna ulica med Ulico Ane Zi- 

herlove in Rašiško ulico, bo imeno- 
vana 

Lubejeva ulica (Lojze Lubej) 
Zvezna ulica med Rašiško in 

Krožno ulico, bo imenovana 
Podgornikova ulica 
(Dušan Pđdgomik) 
Zvezna ulica med Krožno in Raši- 

ško ulico, bo imenovana 
Porentova ulica (Janez Porenta) 
Novi trg, ki je center »Soseske 6« 

in bo zaključen s petimi 14-nadstrop- 
nimi stolpnicami, javnimi in trgov-, 
skimi objekti, bo imenovan 

Trg komandanta Staneta 
(Franc Rozman-Stane) 

V naselju Vižmarje-Brod: 
Cesta od vrha klanca do železni- 

škega prelaza, bo imenovana 
Medenska cesta 
Cesta od litostrojskega bloka čez 

železniški prelaz, bo imenovana 
Cesta na Prevoje 
Odcep za železniško progo pri 

prelazu ob novem naselju za progo, 
bo imenovan 

Kozlarjeva pot 
Pot od gasilskega doma pri hiši 

številki 102, bo imenovana 
Vižmarska pot 
Pot od Trampuža proti hiši šte- 

vilka 14 in do vrha klanca, bo ime- 
novana 

Pot 9. junija 
Pot od hišne številke 96 do 102, 

bo imenovana 
Pipanova pot (Tone Pipan) 
Pot od Pipanove poti do hišne 

številke 185, bo imenovana 
Mizarska pot 
Cesta od hišne številke 134 mimo 

Tmovca do Save, bo imenovana 
Taborska cesta 
Pot; od hišne številke 129 v loku 

do Taborske ceste, bo imenovana 
V Kladah 
Pot od hišne številke 179 do 108, 

bo imenovana 
Na gaju 
Pot od Tacenske ceste proti či- 

stilnim napravam, bo imenovana 
Na gmajni 
Odcep Poti na gmajni do Preka 

na Brodu, bo imenovan 
Martinova pot 
Območje od Preka v loku za Savo 

bo imenovan 
Ob Savi 
Cesta od Broda, hišna številka 25, 

do čistilnih naprav, bo imenovana 
Brodska cesta 
Cesta od klanca Taborske ceste 

mimo Broda, hišna št. 7 do Tacen- 
ske ceste, bo imenovana 

Marinškova cesta 
Pot od Juriča do Felca bo ime- 

novana 
Novakova pot 
Pot od hišne številke 117 v Viž- 

marjih do Ceste na gmajni bo Ime- 
novana 

Peščena pot 
Cesta od hišne številke 44 proti 

Klečam oziroma od prečne ceste pri 
križišču Ulice bratov Komel proti 
Vižmarjem bo imenovana 

Saveljska cesta (v Šiški) 
Pot od Ostrška do Koračina bo 

imenovana 
Grobeljska pot 
Pot od Medenske ceste (hišna šte- 

vilka 23) do železniške proge bo 
imenovana 

Na cvetači 
Pot od železniške proge do hišne 

številke 21 bo imenovana 
Bognarjeva pot 
Območje od hišne št. 153 vzipo- 

redno z železniško progo bo ипеПО". 
vano 
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Na Herši 
Odcep od Kozlarjeve potd vzpo- 

redno za cesto Na herši bo imeno- 
van 

Ulica Manice Komanove 
V naseljih Šentvid, Podgora, Pr- 

žanj. Trata, Poljane, Gunclje in Ma- 
le Vižmarje: 

V občini Ljubljana-Siška bo od 
Tovarne dekorativnih tkanin skozi 
Šentvid do naselja Medno podalj- 
šana 

Celovška cesta 
Cesta, ki se blizu nekdanje občine 

Šentvid odcepi od Celovške ceste in yodi proti Tacnu, bo imenovana 
Tacenska cesta 
Cesta, ki se pred Domom svobode 

Odcepi od Celovške ceste in vodi 
Proti Šentviškemu hribu, bo imeno- 
vana 

Cesta v hrib 
Cesta, ki se pri Mercatorjevi trgo- 

vini odcepi od Celovške ceste in vodi 
za šolo do Baharjevega hriba, bo 
imenovana 

Cesta za šolo 
Cesta, ki se odcepi od Celovške 

ceste pri »Marketu« proti hribu, kjer 
so izviri vode, bo imenovana 

Ob izvirih 
Cesta, ki se odcepi od Celovške 

ceste pri trgovini Pržani in vodi v 
Pod gor o do križišča, bo imenovana 

Podgorska cesta 
Cesta, ki se pri Megradu odcepi 
Celovške ceste proti hribu, bo 

imenovana 
Demšar jeva cesta (Janez Demšar) 
Cesta, ki se odcepi od Celovške 

ceste proti Pržanju, bo imenovana 
Cesta Andreja Bitenca 
(Andrej Bitenc) 
Cesta, ki se pred podjetjem Tapo 

odcepi od Celovške ceste in vodi 
Proti naselju Trata, bo imenovana 

Arharjeva cesta (Vinko Arhar) 
Cesta, ki se na zadnji trolejbusmi 

Postaji v Vižmarjih odcepi od Ce- 
lovške ceste in vodi proti železnici, 
bo imenovana 

Cesta 25 talcev 
Ulica, ki se od Tacenske ceste od- 

cepi proti Cemetu in vodi proti že- 
lezniški postaji ter ob železnici do 
križišča, bo imenovana 

Arkova ulica (dr. Jožko Ariko) 
Pot ob progi, ki se pri železniški 

Postaji odcepi od Arkove ulice, bo 
0d tod do podjetja Kurivo imeno- 
vana 

Pot k igrišču 
Cesta, ki se odcepi od Tacenske Ceste in vodi ob igrišču TVD Parti- 

ji proti železnici, bo imenovana 
Poršinova cesta (Ciril Peršin) 
Od Celovške ceste se odcepi pro- 

P Zdravstvenemu domu pot, ki bo 
lmenovana 

Ob zdravstvenem domu 
Cesta, ki se odcepi od Celovške 

^oste pri mesnici in gre poševno 
Proti progi in preko nje do Poljan 

sedanja Stula, bo imenovana 
Stula 
Ulica, ki se pred blokom številka 

*08 odcepi od Celovške ceste in vodi 
Proti železnici, bo imenovana 

Stularjeva ulica (Lojze Stular) 
Ulica, ki se od Celovške ceste 

acepi na drugi strani bloka št. 108 
k yodi mimo pošte proti železnici, 

o imenovana 
Ulica pregnancev 
Ulica, ki se od Ceiovške ceste od- eI>i pri novem bloku ter gre proti 

s? eznici in skozi Poljane do križi- 
a' bo imenovana 
Ulica bratov Komel (Anton, 
Franc in Jože-Niko Komel) 

c Ulica, ki se odcepi od Celovške 
Dr v kmečkem domu in vodi ou železnici, bo imenovana 

Hafnerjeva ulica (Vilko Hafner) 
in * .uPiTla hiš med Celovško cesto 

Zvezda 
Ulica, ki se od Celovške ceste 

odcepi in vodi mimo Toplovoda na 
Poljane, bo imenovana 

Ulica Jožeta Jame 
Cesta, ki se odcepi od Ulice bra- 

tov Komel proti vojašnici, bo ime- 
novana 

Koščcva ulica (Stane Kosec) 
Cesta, ki vodi proti vrtnariji, bo 

imenovana 
Vrtnarska cesta 
Cesta, ki se v starih Poljanah od- 

cepi in vodi na nove Poljane, bo 
imenovana 

Cesta na Poljane 
V Pržanjskem naselju je nova 

ulica, ki bo imenovana 
Flandrova ulica (Bogo Flander) 
Glavna cesta, ki se odcepi od Ce- 

lovške ceste in vodi skozi naselje 
Gunclje, bo imenovana 

Gunceljska cesta 
Od te ceste se odcepi pot v hrib 

(Pri Gradišču), ki bo imenovana 
Pot na Gradišče 
Ulica, ki se odcepi od Gunceljske 

ceste in vodi proti hribu, bo imeno- 
vana 

Mrharjeva ulica (Stane Mrhar) 
Pot, ki vodi v hrib, bo imenovana 
Strukljcva ulica 
(Marjan Štrukelj-Vasja) 
Pot, ki se pri Kalanovih odcepi 

proti hribu, bo imenovana 
Pot k skakalnici 
Cesta, ki se pri Brišarjevih od- 

cepi in vodi proti hribu, bo imeno- 
vana 

Živaličeva ulica (Franc Zivalič) 
Cesta, ki se pri Koprivcu odcepi 

od Gunceljske ceste proti hribu in 
zavije za hišami ter vodi do hiše 
Pangus, bo imenovana 

Ulica Rozke Usenik 
Cesta, ki se odcepi od Guncelj- 

ske ceste proti naselju Dvor, bo 
imenovana 

Cesta v Dvor 
Pot, ki se odcepi od ceste v Dvor 

proti hribu, bo imenovana 
Partizanska pot 
Cesta, ki se odcepi od Gunceljske 

ceste in vodi proti Stanežičam, bo 
imenovana 

Kolesarska pot 
Cesta, ki se odcepi od Gunceljske 

ceste proti Celovški cesti, bo imeno- 
vana 

Svegljeva cesta 
(Franc Svegelj-Budinko) 
Cesta, ki se pri gasilskem domu 

odcepi od Gunceljske ceste in gre 
proti Celovški cesti, bo imenovana 

Kcrnova cesta (Jože Kern) 
Ulica, ki se pri Skipu odcepi od 

Celovške ceste proti gozdu, bo ime- 
novana 

Rovšnikova ulica (Pavel Rovšnik) 
Cesta ob obeh skladiščih v Malih 

Vižmarjih bo imenovana 
Plemljeva ulica (dr. Josip Plemelj) 

Prečna cesta ob začetku novih hiš 
od Plemljeve ulice, bo imenovana 

Pestotnikova ulica 
(Franc Pestotnik) 
Cesta, ki se odcepi od Plemljeve 

ulice in vodi mimo Kopača na Ce- 
lovško cesto, bo imenovana 

Trebušakova ulica 
(Dušan Trebušak) 
Prečna ulica, ki vodi do Celov- 

ške ceste, bo imenovana 
Ulica Rezke Dragarjeve 
Cesta, ki se odcepi od Celovške 

ceste proti podjetju Slovenijales in 
železnici, bo imenovana 

Rožančeva cesta 
(Valentin Rožanc-Tine) 

6. člen 
V naseljih Bizovik, Brod, Dobru- 

nje, Fužine, Gunclje, Hrastje, Pod- 
grad, Podgora, Poljane, Polje, Pržanj, 
Sneberje, Sostro, Spodnja Zadobro- 
va. Spodnji Kašelj, Šentvid, Šmart- 
no ob Savi, Trata, Vižmarje, Zalog, 
Zgornja Hrušica in Zgornja Zado- 
brova se ukinja dosedanje označeva- 
nje imen naselij na napisnih tablicah 
s hišnimi številkami. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St; 010-0105/68 
Datum: 20. november 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

107 
Na podlagi točke c) 4. člena za- 

kona o urejanju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča (Ur, 1. SRS, št. 42/66), 
četrtega odstavka 8. člena zakona o 
urbanističnem planiranju (Ur. l. SRS, 
št. 16/67), pravilnika o začasnih teh- 
ničnih predpisih za gradnjo na seiz- 
mičnih območjih (Uradni 1. SFRJ, št. 
39/64), 3. člena zakona o mestih, ki so 
razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, št. 
11/64 in 36/65) ter 27. in 47. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64), je Mestni svet na 20. redni se- 
ji dne 12. decembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o financiranju in razdelitvi stroškov 
za izdelavo projekta »podrobna dolo- 

čitev potresnih območij« 

1. člen 
Za potrebe stanovanjske, poslovne 

in druge gradnje ter urejanja stavb- 
nih zemljišč, se za območje Ljublja- 
ne izdela projekt »-podrobnih določi- 
tev potresnih področij« (seizmična 
mikrorajonizacija), ki mora biti izde- 
lan do leta 1970. 

Stroški za izdelavo projekta se ob- 
računavajo v smislu določil 12. člena 
odloka v urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča (Glasnik, št. 
2/67) ter so sestavni del stroškov za 
izdelavo zazidalnega načrta, ki mo- 
ra vsebovati tudi seizmične podatke 
o zemljišču 

2. člen 
Naročnik projekta je Mestni svet, 

ki v ta namen sklene s strokovno or- 
ganizacijo, ki bo izdelala projekt, od- 
govarjajočo pogodbo. Financiranje 
projekta se razdeli na obdobje petih 
let, in sicer predvidoma za: 

leto 1967 
leto 19G8 
leto 1969 
leto 1970 

200.000 din 
300.000 din 
500.000 din 
200.000 din 

3. člen 

5. člen 
V napisnih tablah in tablicah s 

hišnimi številkami ter v vseh jav- 
. - —      nih listinah se uporabljajo samo 

Iv, eleznico, ki jih je zgradila JA, imena ulic, cest in trgov, ki niso 
imenovana navedena v oklepajih. 

Mestnemu svetu zagotovijo ustrez- 
na finančna sredstva za izdelavo pro- 
jekta skladi za urejanje stavbnih 
zemljišč Merilo za razdelitev stro- 
škov je vrednost realiziranih investi- 
cij (gradbena in obrtniška dela) v 
stanovanjsko izgradnjo po posamez- 
nih ljubljanskih občinah. 

Navedeno merilo se uporablja 
tudi za razdelitev stroškov za pre- 
teklo leto in za določitev akontacije 
za tekoče leto. Vrednost investicij 
se ugotavlja na podlagi statističnih 
podatkov. 

Višino obračunske obveznosti in 
akontacijo predpiše pristojna stro- 
kovna služba mestnega sveta z od- 
ločbo za vsako leto posebej. 

4. člen 
Delitev stroškov za seizmološke 

raziskave po '3. členu odloka ureja 
odnos med komunalnimi skladi ob- 
čin in mestom kot investitorjem 
seizmoloških raziskav. 

Delitev stroškov na posamezne 
investitorje pri urejanju stavbnih 
zemljišč opravljajo upravni odbori 
skladov. 

Pri razdelitvi stroškov za seizmo- 
loške raziskave na posamezne inve- 
stitorje se ne obremenjuje individu- 
alna stanovanjska gradnja do enega 
nadstropja in objekti družbenega 
standarda, ki se financirajo iz pro- 
računa ali drugih družbenih skladov. 

5. člen 
Skladi za urejanje stavbnih zem- 

ljišč so dolžni sredstva za seizmo- 
loške raziskave evidentirati ločeno 
od ostalih sredstev. 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati sklep o financiranju 
raziskovalnega projekta »-seizmična 
mikrorajonizacija« (Glasnik, štev. 
26/67). 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0110/68 
Datum; 12. decembra 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

Д08 
Na podlagi 3. člena zakona o 

mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni list SRS, št. 11/64 in 36/65), 
16. člena zakona o urbanističnem 
planiranju (Ur. list SRS, št. 16/67) 
ter 27. in 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), je 
Mestni svet Ljubljana na 20. redni 
seji dne 12. decembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o splošni prepo- 
vedi graditve ter prepovedi parcela- 
cije zemljišč na območju mesta 
Ljubljana za območji zazidalnih oto- 
kov SS 7/3-Stare Dravlje in SS 104- 

Podutik (del) 

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

povedi graditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč na območju mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 39/67), se 
črtata območji zazidalnih otokov SS 
7/3-Stare Dravlje in SS 104-Podutik 
(del). 

2. člen 
Za območje zazidalnih otokov SS 

7/3-Stare Dravlje in SS 104-Podutik 
(del) ne velja splošna prepoved gra- 
ditve ter prepoved parcelacije zem- 
ljišč, zato se ustrezno korigira tudi 
grafični prikaz območij iz 4. člena 
citiranega odloka. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0113/68 
Datum: 12. decembra 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

109 
Na podlagi 3. člena zakona o 

mestih, kd so razdeljena na občine 
(Ur. L SRS, št. 11/64 in 36/65), 2. od- 
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stavka 5. člena in 1. odstavka 13. 
člena zakona o urbanističnem pla- 
niranju (Ur. 1. S RS, šf. 16/67), 27. 
in 47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik, št. 16/65) ter 1. in 2. člena 
odloka o uskladitvi generalnega pla- 
na urbanističnega razvoja mesta 
Ljubljane z določbami zakona o ur- 
banističnem planiranju (Glasnik, št. 
23/67), je Mestni svet na 20. redni 
seji dne 12. decembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka CO 1/11 

— Za sodiščem 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme zazi- 

' dalni načrt za območje zazidalnega 
otoka CO 1/11 — Za sodiščem, ki 
obsega predel med podaljškom Cu- 
farjeve ulice, Cigaletovo ulico. Tr- 
gom OF in Miklošičevo cesto in 
katerega sta v avgustu 1968 izdelala 
Investicijski zavod za izgradnjo Trga 
revolucije in Ljubljanski urbanistič- 
ni 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 pro- 
gram in urbanistični načrt mesta 
Ljubljane (tekstualni in grafični 
del), na programski in grafični del 
regulacijskega načrta za območje 
občine Ljubljana Center ter na gra- 
fični prikaz zazidalnih karejev za 
območje občine Ljubljana Center po 
odloku o določitvi območij, za kate- 
ra se izdelajo zazidalni načrti (Glas- 
nik, št. 39/67) in vsebuje tudi izračun 
stroškov za pripravo in urejanje 
zemljišča. 

Tehnični del vsebuje; 
— inventarizacijo obstoječega stanja 

z reambuliranim geodetskim na- 
črtom obstoječega stanja, 

— grafični prikaz urbanističnih po- 
gojev (konstant), 

— idejne rešitve komunalnih naprav 
— pravilnik za izvajanje zazidalne- 

ga načrta, 
— obrazložitev komunalnih rešitev. 
— 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 otok 
CO 1/11 — Za sodiščem. 

Druga kletna etaža poslovno- 
garažne hiše mora biti funkcionalno 
in konstruktivno zasnovana tako, da 
bo primerna za javno zaklonišče. 

3. člen 
Zazidalni načrt je stalno na vpo- 

gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu občine Ljubljana 
Center, ki je pristojen za urbani- 
zem, strokovni službi za urbanizem 
mestnega sveta Ljubljana, Ljubljan- 
skemu urbanističnemu zavodu in 
Upravi za izmero in kataster pri 
mestnem svetu Ljubljana. 

4. člen 
Manjše odmike od sprejetega 

zazidalnega načrta, ki je sprejet s 
tem odlokom, dovoljuje v smislu 
določil drugega odstavka 15. člena 
zakona o urbanističnem planiranju 
odbor za urbanizem pri mestnem 
svetu Ljubljana. 

5. člen 
Investitor je za arhitektonsko ob- 

delavo in vključitev novih objektov 
k že zgrajeni okolici dolžan predlo- 

žiti k zahtevi za gradbeno dovolje- 
nje potrdilo, da je nameravana 
gradnja v skladu s prostorskim na- 
črtnm in njegovimi elementi. Potr- 
dilo izda upravni organ občinske 
skupščine Ljubljana Center, pristo- 
jen za urbanizem, na predlog poseb- 
ne strokovne komisije, ki jo imenuje 
Svet za urbanizem in gradbene za- 
deve občinske skupščine Ljubljana 
Center. 

6. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

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

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0112/68 
Datum: 12. decembra 1968 

Predsedhik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

110 
Na podlagi 3. člena zakona o 

mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni Ust SRS, št. 11/64 in 36/65), 
1. alinee 6. člena zakona o urbani- 
stičnem planiranju (Uradni list, št. 
16/67) ter 27. in 47. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), 
je Mestni svet Ljubljana na 20. red- 
ni seji dne 12. decembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi ob- 
močij, ;a katera se izdelajo zazidalni 
načrti za območji zazidalnih otokov 
ŠS 7/3-Stare Dravlje in SS 104- 

Podutik (del)- 

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

močij, za katera se izdelajo zazidalni 
načrti (Glasnik, št. 39/67), se črtata 
območji zazidalnih otokov SS 7/3- 
Stare Dravlje in SS 104-Podutik 
(del). 

2. člen 
Za območji zazidalnih otokov SS 

7/3-Stare Dravlje in SS 104-Podutik 
(del) se ne izdelata zazidalna načrta, 
zato se ustrezno korigira tudi gra- 
fični prikaz območij iz 2. člena cit. 
odloka. 

3. člen 
Območje zazidalnega otoka SS 

7/3-Stare Dravlje se bo urejalo s 
skupinsko lokacijsko dokumentacijo, 
ki bo v detajlu grafično in tehnično 
ponazarjala urbanistični načrt me- 
sta Ljubljane za to območje. 

4. člen 
Del zazidalnega otoka SS 104- 

Podutik se ureja z lokacijsko doku- 
mentacijo, ki se oslanja na zazidalni 
predlog, ki ga je v januarju 1968 
pod šifro projekta 403/64 izdelal 
Ljubljanski urbanistični zavod oz. 
za dokunentacijo modifikacije tega 
predloga, ki jo je v septembra 1966 
pod šifro projekta 704/66 prav tako 
izdelal Ljubljanski urbanistični za- 
vod. 

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.: 010-0114/68 
Datum: 12. decembra 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., I. r. 

111 
Na podlagi 3. člena zakona o 

mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni list SRS, št. 11/64 in 36/65), 
drugega odstavka 5. člena in prvega 
odstavka 13. člena zakona o urbani- 
stičnem planiranju (Uradni list SRS, 
št. 16/67), 27. in 47. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik, št. 16/65) 
ter 1. in 2. člena odloka o uskladitvi 
generalnega plana urbanističnega 
razvoja mesta Ljubljane z določba- 
mi zakona o urbanističnem planira- 
nju (Glasnik, št. 23/67) je Mestni 
svet na 20. redni seji dne 12. de- 
cembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka BO 2/1 

— Center Bežigrada 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme za- 

zidalni načrt za območje zazidalnega 
otoka BO 2/1 — center Bežigrada, ki 
obsega predel med Titovo cesto, 
Peričevo in Kržičevo ulico ter Lin- 
hartovo cesto in katerega je pod št. 
proj. 2789 v decembru 1967 izdelal 
Slovenija projekt iz Ljubljane. 

2. člen 
Zazidalni načrt obsega propram- 

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

3. člen 
Zazidalni načrt je stalno na vpo- 

gled občanom in organizacijam pri 
upravnem organu skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad, ki je pristojen 
za urbanizem in gradbene zadeve, 
strokovni službi za urbanizem mest- 
nega sveta. Ljubljanskem urbani- 
stičnem zavodu in Upravi za izmero 
in kataster pri mestnem svetu Ljub- 
ljana. 

4. člen 
Manjše odmike od sprejetega za- 

zidalnega načrta, ki je sprejet s tem 
odlokom, dovoljuje, v smislu določil 
drugega odstavka 15. člena zakona 
o urbanističnem planiranju, odbor 
za urbanizem pri mestnem svetu 
Ljubljana. 

5. člen 
Lokacijska dovoljenja za objekte 

na območju, ki ga pokriva zazidalni 
načrt BO 2/1 — center Bežigrada, se 
smejo izdajati potem, ko bo zazidal- 
ni načrt opremljen z dokumentacijo 
za realizacijo zazidalne zasnove, 
načrtom parcelacije zemljišč, načrti 
komunalnih naprav, pravilnikom za 
izvajanje zazidalnega načrta in eko- 
nomsko-tehničnim poročilom, ki po 
zakonu o urbanističnem planiranju 
niso predmet javne razgrnitve. 

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

6. člen 
Investitor je za arhitektonsko ob- 

delavo in vključitev novih objektov 
k že zgrajeni okolici dolžan predloži- 
ti 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 Bežigrad, pristojen za ur- 
banizem in gradbene zadeve, na 
predlog posebne strokovne komisije, 
ki jo imenuje svet za urbanizem in 
gradbene zadeve občinske skupščine 
Ljubljana Bežigrad. 

7. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka izvajata urbanistična in grad- 

bena inšpekcija pri Upravi inšoek' 
cijskih služb Ljubljana. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi da*1 

po objavi v Glasniku. 
St: 010-0115/68 
Datum: 12. decembra 1968 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. Г- 

112 
Na podlagi 4. člena zakona 0 

petdnevnem delovnem tednu v SH 
Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 5/68 i" 
34/68) in 47. člena statuta me&ta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) je 

Mestni svet na 20. redni seji d"16 

12. decembra 1968 sprejel 
ODLOK 

o razporeditvi delovnega časa v' 
upravnih in posebnih organih pf* 

mestnem svetu Ljubljana 
1. člen 

S tem odlokom se zaradi potreb« 
in narave dela razporeja deloVfU 
čas v Upravi za narodno obrambo, 
Upravi inšpekcijskih služb, Upra*'1 

za upravno-politične zadeve in Or* 
ganu za kaznovanje prekrškov dru- 
gače, kot je določeno v odloku 0 

razporeditvi delovnega časa v okvi- 
ru petdnevnega delovnega tedna (Ur- 
list SRS, št. 36/68). 

2. člen 
Delovni čas traja: 
A) V prijavno-oddajni službi ^ 

Upravi za narodno obrambo v pone- 
deljek, torek, sredo, četrtek in peteK 
od 7. do 19. ure in v soboto od 7- 
do 12. ure. 

B) V Upravi inšpekcijskih služb 
obvezna dežurna služba tržne, sani- 
tarne, veterinarske in kmetijske in- 
špekcije ob sobotah in nedeljah. 

C) V Upravi za upravno-politične 
zadeve: 

a) sektorji za register prebival- 
stva, promet in potne listine ter ma- 
tični urad v ponedeljek, torek, sre- 
do, četrtek in petek od 6.30 do 19.3" 
in v soboto ob 6.30 do 13. ure; 

b) v komisiji za izpite voznikov 
motornih vozil v ponedeljek in sre- 
do od 12. ure do 20.15 in v torefe 
četrtek in petek od 7. ure do 15.30- 

D) V Organu za kaznovanje pre- 
krškov v ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 7. do 15. ure, v sredo od 
7. do 16. ure in v soboto (ena četr- 
tina delavcev) od 7. do 11. ure. 

Vsi ostali upravni in posebni 
organi ter ostale službe organov iz 
1. člena tega odloka delajo v okviru 
delovnega časa določenega z odlo- 
kom Izvršnega sveta skupščine SRS- 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0111/68 
Datum: 12. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. f* 

113 
Na podlagi 50. člena statuta me- 

sta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) i" 
20. člena statuta sklada za komunal- 
ne investicije mestnega pomena ^ 
Ljubljani (Glasnik, št. 20/68), je 

Mestni svet Ljubljana na 20. redn} 
seji dne 12. decembra 1968 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta sklad® 
za komunalne investicije mestneg* 

pomena v Ljubljani za leto 1968 



* glasnik Vii'5. JJJ 

1. 
Potrjuje se finančni načrt skla- 

da za komunalne investicije mestne- 
ga pomena v Ljubljani za leto 1968, 
ki izkazuje 
dohodkov 1.928.000 din 
od tega 
— razporejena sredstva 242.200 din 
— nerazporejena sred. 

(tekoča rezerva) 1.685.800 din 

2. 
Ta sklep velja naslednji dan po 

objavi v Glasniku. 

St.; 010-0116/68 
Datum; 12. decembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
■Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

114 
Na podlagi 3. člena zakona o 

mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni list SRS, št. 11/64 in 36/65), 
drugega odstavka 15. člena zakona o 
Urbanističnem planiranju (Ur. list 
SRS, št. 16/67), 27. in 47. člena sta- 
tuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) ter 1. in 2. člena odloka o 
Uskladitvi generalnega plana urba- 
nističnega razvoja mesta Ljubljane 
2 določbami zakona o urbanističnem 
Planiranju (Glasnik, št. 23/67), je 
odbor za urbanizem pri mestnem 
svetu Ljubljana na 12. redni seji 
dne 27. novembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o manjši dopolnitvi zazidalnega na- 
črta za območje zazidalnega otoka 

VS 103-Vič, Murgle 

1. 
Dovoli se manjša dopolnitev za- 

zidalnega načrta za območje zazi- 
dalnega otoka VS 103-Vič, Murgle, 
ki se nanaša na vključitev desetih 
Pritličnih atrijskih hiš v predelu 
med Cesto v Murgle in 100-metrskim 
rezervatom podaljška Titove ceste k 
Zazidalnemu načrtu. 

2. 
Manjša dopolnitev iz 1. točke 

tega sklepa je grafično ponazorjena 
^ skupinski lokacijsko-tehnični do- 
kumentaciji, ki jo je pod št. 981a/68 v septembru 1968 izdelal Ljubljanski 
Urbanistični zavod. 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0119/68 
Datum: 27. novembra 1968 

Predsednik odbora za urbanizem 
pri mestnem svetu Ljubljana 

Marjan Prezelj, dipl. ing., 1. r. 

115 
Na podlagi 3. člena zakona o 

testih, ki so razdeljena na občine 
'Uradni list SRS, št. 11/64 in 36/65) 
Urugega odstavka 15. člena zakona 
,, Urbanističnem planiranju (Uradni 
"ft SRS, št. 16/67), 27. in 47. člena 
patuta mesta Ljubljane (Glasnik, x- 38/64) ter 1. in 2. člena odloka 

■uskladitvi generalnega plana urba- 
^stičnega razvoja mesta Ljubljane 

določbami zakona o urbanističnem 
^»■anju (Glasnik, št. 23/67), je 
Bv^f0r z? urbanizem pri mestnem 

r, u Ljubljana na 12. redni seji 
e 27. novembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o potrditvi manjšega odmika ed 
sprejetega zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka BS1 — 

Savsko naselje (zapadni del) 

1. 
Dovoli se manjši odmik od spre- 

jetega zazidalnega načrta za območ- 
je zazidalnega otoka BS1 — Savsko 
naselje (zapadni del), ki se nanaša 
na spremembo horizontalnega in 
vertikalnega gabarita stanovanjskih 
stolpnic S-l, S-2 in S-3 na zemlji- 
šču s pare. št. 1600, 1601, 1602, 1603, 
1621, 1622/1 in 1663 k. o. Bežigrad. 

2. 
Manjša odmik iz 1. točke tega 

sklepa je grafično ponazorjen v 
lokacijsko - tehnični dokumentaciji, 
kd jo je pod št. LD 1046/68 v aprilu 
izdelal Ljubljanski urbanistični za- 
vod in katera je sestavni del tega 
sklepa. 

3. ■■ 
Ta sklep začne veljati osma d^m 

po objavi v Glasniku. 
St: 010-0118/68 
Datum: 27. novembra 1968 
Predsednik odbora za urbanizem 
pri mestnem svetu Ljubljana 

Marjan Prezelj, dipl. ing., I. r. 

116 
Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS, št. 11/64 in 36/65), drugega 
odstavka 15. člena zakona o urba- 
nističnem planiranju (Uradni list 
SRS, št. 16/67), 27. in 47. člena sta- 
tuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) ter prvega in drugega člena 
odloka o uskladitvi generalnega pla- 
na urbanističnega razvoja mesta 
Ljubljane z določbami zakonk o ur- 
banističnem planiranju (Glasnik, št. 
23/67), je odbor za urbanizem pri 
mestnem svetu Ljubljana na 10. 
redni seji, dne 1. oktobra 1968 spre- 
jel 

SKLEP 
o potrditvi manjšega odmika od 
sprejetega zazidalnega načrta za ob- 
močje zazidalnega otoka VSI — 

Trnova 

1. 
Dovoli se manjši odmik od spre- 

jetega zazidalnega načrta za območ- 
je zazidalnega otoka VSI — Trnovo 
na zemljišču s pare. št. 150, 151, 153 
in 21 k. o. Trnovsko predmestje gle- 
de situacije vzgojno varstvene usta- 
nove Trnovo. 

2. 
Manjši odmik od sprejetega za- 

zidalnega načrta je grafično pona- 
zorjen v lokacijsko-tehnični doku- 
mentaciji, ki jo je pod št. LD 1962/68 
v avgustu 1968 izdelal Ljubljanski 
urbanistični zavod in ki je sestavni 
del tega sklepa. 

3. 
Ta sklep prične veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0103/68 
Datum: 1. oktobra 1968 

Predsednik 
odbora za urbanizem pri 
mestnem svetu Ljubljana 

Marjan Prezelj, dipl. ing., 1. r 

SKLEP 
o imenovanju predstavnikov javnosti 

v svet Zdravstvenega doma 
Ljubljana 

1. 
V svet Zdravstvenega doma Ljub- 

ljana se kot predstavniki javnosti 
imenujejo: 

JANKO BRUNET 
ZVONKA HAFNER 
STANE HVALE 
MILOVAN IL1CH 
JANA KUSAR 
FERDO MAJDIC 
IVAN PERME 
Dr. ALEKSANDER RADOVAN 
TOMA2 SAVNIK 
FANI TOMlCEVlC 
Dr. OLDRIH ZAVRNIK 

2. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0109/68 
Datum: 20. novembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

2. 
V odboru za kvlmunaino gospo- 

darstvo in mestni promet se razre- 
šita: 

RADOM1R SAVIC 
Ing. LJUBO ŽUŽEK 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St.: 010-0107/68 
Datum: 20. novembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljane 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

118 
Na podlagi 47. in 60. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je Mestni svet na 19. redni 
seji dne 20. novembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o razrešitvah članov odborov 

Mestnega sveta Ljubljana 

V odboru za finančna vprašanja 

HERMINA KASTELIC 

119 
Na podlagi 47. in 60. člena statu- 

ta jriesta Ljubljane (Glasnik, št. 
38/64) je mestni svet na 19. redni 
seji dne 20. novembra 1968 sprejel 

SKLEP 
o razrešitvi in imenovanju člana 
odbora za telesno in tehnično 

vzgojo pri mestnem svetu Ljubljana 

1. 
V odboru za telesno in tehnično 

vzgojo se razreši: 
IVAN KUHAR 

2. 
V odbor za teles.no in tehnično 

vzgojo se imenuje: 
Ing. MARJAN GOSTICAR 

3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
St.: 010-0108/68 
Datum: 20. novembra 1968 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Miha Košak, dipl. ing., 1. r. 

Najbolje in najceneje 

OGREVA VAŠE STANO- 

VANJSKE, POSLOVNE IN 

DRUGE PROSTORE 

117 
Na podlagi 47. in 50. člena statu- 

ta mesta Ljubljane (Glasnik, šit. 
38/64), je Mestni svet na 19. redni 
seji dne 20. novembra 1968 sprejel 

POHITITE Z NAROČILI, KER JE ŠTEVILO PEČI OMEJENO 

VELETRGOVINA 

•KURIVO* LJUBI I ANA 

Masapykova22 
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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

HRASTNIK 

205 
Na podlagi 152. člena statuta ob- 

čine Hrastnik in določb zakona o 
organizaciji davčne službe v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 27/68) je 
skupščina občine Hrastnik na skupini 
seji občinskega zbora in z.bora de- 
lovnih skupnosti, dne 7. decembra 
1968, sprejela 

ODLOK 
o spi-emembi odloka o temeljni 

organizaciji uprave skupščine občine 
Hrastnik 

1. člen 
1. člen odloka o temeljni organi- 

zaciji uprave skupščine občine 
Hrastnik, objavljen v »Glasniku-«, 
št. 21/67, se spremeni in glasi: 

»V upravnem organu, skupščine 
občine Hrastnik se določijo nasled- 
nje temeljne organizacijske enote: 

1. urad tajnika, 
2. oddelek za občo upravo 

in družbene službe, 
3. oddelek za gospodarstvo 

in komunalne zadeve, 
4. davčna uprava, 
5. odsek za finance, 
6. odsek za narodno obrambo. 
Drugi organi; 
1. sodnik za prekrške. 

2. člen 
Tajnik skupščine in svet dalovne 

skupnosti uprave skupščine občine 
Hrastnik poskrbita, da se izvede no- 
tranja organizacija in sistemizacija 
delovnih mest v upravi v smislu 
tega odloka najpozneje do 31. de- 
cembra 1968. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1969. 

4. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

nehajo veljati določbe 1., 2. in 3. 
c'ena odloka o temeljni organizaciji 
u-rave skupščine občine Hrastnik, 
»Glasnik«, št. 21/67. 

St.: 021-3/67-1 
Datum: 1. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babic, 1. r. 

-jjii 
Na podlagi 152. člena statuta ob- 

čine Hrastnik je skupščina občine 
Hrastnik na skupni seji občinskega 
z.jora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 7. decembra 1968, sprejela 

ODLOK 
o določitvi uradnih dnevov in ur 
za sprejemanje strank pri upravnih 
organih in skupščini občine Hrastnik 

1. člen 
S tem odlokom se določajo urad- 

ni dnevi in ure za sprejemanje 
strank pri upravnih organih in skup- 
6čini občine Hrastnik. 

2. člen 
Uradni dnevi za sprejemanje 

•trank so vsak ponedeljek, sredo in 
petek, razen na pri javno-odjavni in 
matični službi. 

3. člen 
V uradnih dneh iz 2. člena tega 

odloka so uradne ure za stranke od 
7. do 12. ure, razen ob sredah, ko 
so uradne ure za stranke tudi od 
17. do 19. ure. 

4. člen 
Uradne ure za sprejemanje strank 

na prijavno-odjavni in matični služ- 
bi so vsak dan od 7. do 12. ure, ob 
sredah pa tudi od 17. do 19. ure ter 
ob sobotah od 9. do 11. ure. 

Zakonske zveze se sklepajo ob 
sobotah od 9. do 11. ure. V upravi- 
čenih primerih lahko pristojni organ 
in stranka sporazumno določita tudi 
druge dneve in ure za sklepanje 
zakonske zveze. 

5. člen 
Stranke se izven časa, ki je dolo- 

čen s tem odlokom, razen v izjem- 
nih primerih, ne bodo sprejemale. 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odlok o določitvi urad- 
nih ur upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Hrastnik in kra- 
jevnega urada Radeče ter o dolo- 
čitvi časa za sprejemanje strank, ob- 
javljen v »Glasniku«, št. 95/59. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1969. 

St.: 14-1/65-1 
Datum: 7. decembra 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

207 
Na podlagi 16. in 1-20. člena sta- 

tuta občine Ljubljana Center je 
skupščina občine Ljubljana-Center 
na 97. seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 5. decembra 
1968 sprejela, 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o družbeni materialni pomoči 

1. člen 
Odlok o družbeni materialni po- 

moči, objavljen v »Glasniku«, št. 
36/67 z dne 5. decembra 1967, se v 
16. členu dopolni z odstavkom: 

»16. člen 
4. odstavek; 
Pravice iz tega člena pridobijo 

občani, ki so oskrbovanci v social- 
nem zavodu z odločbo Centra za 
socialno delo občine Ljubljana-Cen- 
ter.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati os.rm dan 

pc objavi v »Glasniku«. 

St.< 57-08/68-1/AT 
Datum: 9. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, L r. 

208 
- Na podlagi 110. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Center (Glasnik, št. 
33/64 in 32/66) je skupščina občine 
Ljubljana-Center na 97. skupni seji 
občinskega zbora in zbora dedovnih 
skupnosti, dne 5. decembra 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o prenehanju veljavnosti odloka 

o določitvi delovnega časa upravnih 
organov skupščine občine Ljubljana- 

Center 

1. člen 
Odlok o določitvi delovnega časa 

upravnih organov skupščine občine 
Ljubljana-Center, objavljen v »Glas- 
niku«, št. 5/68, preneha veljati. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. 

St.: 14-06/68-1/AT 
Datum; 9. decembra 1968 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Center 

Andrej Levičnik, 1. r. 

209 
Na podlagi 11. člena zakona o 

urbanističnem planiranju (Ur. list 
SRS, št. 16/67) je Svet za urbanizem 
in gradbene zadeve skupščine obči- 
ne Ljubljana-Center na seji 18. no- 
vembra 1968 sprejel naslednji 

SKLEP: 
Osnutek zazidalnega načrta — 

zazidalnega otoka CO-1-15 (območje 
med Aškerčevo cesto — Emonsko 
ulico — Vegovo ulico — Trgom re- 
volucije ■— Gradiščem in Gorupovo 
ulico) se javno razgrne za 30 dni. 

Rok za pripombe poteče z dnem 
prenehanja razgrnitve osnutka zazi- 
dalnega načrta. 

Osnutek zazidalnega načrta bo 
razgrnjen do 23. decembra 1968 v 
pritličju zgradbe Židovska steza št. 2 
— dvorana krajevnega odbora SZDL 
— Stara Ljubljana; od 24. decembra 
1968 dalje pa v II. nadstropju stav- 
be skupščine občine Ljubljana-Cen- 
ter, Adamič-Lundrovo nabrežje št. 2, 
soba št. 37. 

St.: 351-457/68-6/ST 
Datum: 6. decembra 1968 

• Predsednik 
sveta za urbanizem 
in gradbene zadeve 

Peter Novak, dipl. ing., 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

210 
Na podlagi 1. odstavka 23. člena 

zakona o arhivskem gradivu in o 
arhivih (Uradni list SRS, št. 4/66) 
тег 232. in 324. člena statuta občine 
Liubljana-Siška je skupščina občine 
L'ubljana-Siška na seji občinskega 
zoora in zbora delovnih skupnosti z 

-ločenim glasovanjem dne 21. novem- 
bra 1968 sprejela 

SKLEP 
o pooblastitvi Mestnega arhiva Ljub" 
Ijana, da opravlja službo varstva 

arhivskega gradiva v občini 
Ljubljana-Siška 

1. 
Skupščina občine Ljubljana-Sisk^ 

pooblašča Mestni arhiv Ljubljana 
da opravlja službo varstva arhivske- 
ga gradiva v občini Ljubljana-Siška 

Ta sklep velja od dneva objave ^ 
Glasniku. 

St.: 1/1-032-2/67 
Datum: 21. novembra 1968 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-SiškS 

Danilo Sbrizaj, 1. r. 

VSEBINA 
106 Odlok o določitvi tn spremembi im611 

ulic, cest in trgov na območju Ljut" 
Ijane 

107 Odlok o financiranju in razdelit^ 
stroškov za izdelavo projekta »P?' 
drobna določitev potresnih območij'" 

108 Odlok o spremembi odloka o splošni 
prepovedi graditve ter prepovedi pa1" 
celacije zemljišč na območju mesta 
Ljubljane za območje zazidalnih oto- 
kov S S 13 — stare Dravlje in S s 

— 104 — Podutik (del) 
109 Odlok o sprejetju zazidalnega načrte 

za območje zazidamega otoka CO 1/Ц 
— Za sodiščem 

110 Odlok o spremembi odloka o dolo- 
čitvi območij, za katera se izdajajo 
zazidalni načrti za območji zazidalnljv 
otokov S S 7/3 — Stare Dravlje i*1 

S S 104 — Podutik (del) 
111 Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 

za območje zazidalnega otoka Bo 2Д 
— Center Bežigrada 

112 Odlok o razporeditvi delovnega časa 
v upravnih in posebnih organih Pr 

mestnem svetu Ljubljana 
113 Sklep o potrditvi finančnega načrt* 

sklada za Komunalne investicije mest- 
nega pomena v Ljubljani za leto IS"11 

114 Sklep o manjši dopolnitvi zazidalne- 
ga načrta za območje zazidalnega 
otoka VS 103-Vič, Murgle 

115 Sklep o potrditvi manjšega odmiK* 
od sprejetega zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega otoka B SI 
Savsko naselje (zahodni del) 

116 Sklep o potrditvi manjšega odmiKa 
od sprejetega zazidalnega načrta 7 

območje zazidalnega otoka VS — T1" 
novo 

117 Sklep o imenovanju predstavnik0"' 
javnosti v avet Zdravstvenega dom» 
"L j ubljana 

118 Sklep o razrešitvi članov odboro* 
mestnega sveta Ljubljana 

119 Sklep o razrešitvi in Imenovanju čla- 
nov odbora za telesno in tehnične 
vzgojo pri mestnem svetu Ljubljana 

205 Odlok o spremembi odloka o temelj' 
ni organizaciji uprave skupščine ob- 
čine Hrastnik 

206 Odlok o določitvi uradnih dnevov W 
ur za sprejemanje strank pri uprav- 
nih organih in skupščini občin® 
Hrastnik 

207 Odlok o spremembah in dopolnitvalj 
odloka o družbeni materialni pomo^1 

občine Ljubljana-Center 
208 Odlok o prenehanju veljavnosti od- 

loka o določitvi delovnega časa uprav 
nih organov skupščine občine Ljuf 
Ijana-Center 

209 Sklen o javni razgrnitvi zazidalne#! 
načrta — z-aTidalneea otoka Co l-*"1 

občine LjubV^na-Center 
210 Sklep c pooblastitvi mestnega sve^ 

Ljubljane, da opravlja službo varstva 
arhivskega gradiva v občini Lju" 
Ijana-Slška 
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neuničgiva najlonska obloga za vse vrsto podov 

med mnogimi najboljša 

UVOZ IN PRODAJA NA VELIKO: 

JogotoKstii - ioipoa 
J 3 LJUBLJANA 

PRODAJA NA VELIKO IN MALO: 

sziis: 
LJUBLJANA 

DA, VILEDA JE RES 
PRAKTIČNO DARILO. 
ZA AVTOMOBILlSTf:.' 

ZASTONJ boste dobili gospo- 
dinjsko Vileda krpo, ko boste 
kupili avto Vileda krpo. Izko- 
ristite ugoden nakup na NO- 
VOLETNEM SEJMU na GR! 

Slovenija ^ ^jj avto 

V 

HOTELU 

SLON 

■ LJUBLJANA, TITOVA 10 ■ ■ ■ ■ S so vam na voljo: 
■ bistro z delikateso, suack 
5 bar, slaščičarna, aperitiv 
I bar, klasična in narodna 
i restavracija, kavarna, klub- 
; ski prostori ter banketna 
■ dvorana. 
i V baru Igra orkester JO- 
■ ZETA KELBLA in poje 
■ METKA STOK; mednarod- 
■ ni artistični program v de- 
; cembru: HALVDA HOLL?- 
! DAY — orientalski ples • 
• MISEL — strip-tease in 
; orient. ples • MAJA — 
S strlp-tease • BORA — ilu- 
■ zionist • MARSEL — ita- 
■ UJansM duet. 

■II 

GRAMEX NUDI ZA NAKUP 

1.000.000 

L 

KREDITA BREZ POROKOV 
Za nakup zlasti priporočamo: 
O prvovrstno salonitno kritino »Anhovo« 
в kvalitetno vrsto cementa Trbovlje — Anhovo — Umag 

betonsko železo — na željo krivljeno po načrtih 
bogat asortiment keramike 
vse vrste apna 
vrataj okna, garažna vrata, parket 
vse vrste opečnih izdelkov •— okensko steklo in đrug 
gradbeni material 

SD 

Informacije za potrošniški 
kredit daje prodajni oddelek, 
Kurilniška 10, tel. 310-140 in 
312-851. 

вш 
Izkoristite ugoden nakup! 

IIU 
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бШВЕНО INDUSTRIJSKO , . 

podjetje s r a d i s prodaja v stano- 

ImmovV 2 vanjski soseski 

Nove Jarše ob 

Smartinski cesti 

naslednja stanovanja v stolpnicah: 

1 solna 33,10 n* 62.500.- 
1 sobna r I I _3S,2a m'-: :  —69.000.-. 
1 'sobna ; : 36,72 m' : 69.000.— 
1 1/2 «»>«»' ■ Motili' . ' ' 75.5IMI — 
11/2 sobna ^ ; ; 48,03 m'-  ; «3.500.— 
21/2 sobna     64,27 m!  1 110.000,- 
Stanovanja bodo vseljiva v decembru 1369. Pogoji nakupa so ugodni. Stanovanj« Imajo opremljena 
kuklnje.. Centralno ogrevanje. 

Ilutormacllel In sklepanje pogodb, vsak dan, razen sobote od 6.30 do 15.30 I telefon I 313-566-komer' 
clalna služba, Korjrtkova 2 

vas vabi ^«3^ 
na prijetne večere s pianistom 

1Ј4ЈЉ^ 
vsak ponedeljek,sredo i 
v restavraciji MOTELA 
Za obisk se priporoča 
kolektiv MOTELA i 
MEDNO 

KuppBrsbusch 

TRAJNO ^ 

ŽARNE PEČI 

IN ŠTEDILNIKI 

NA PREMOG 

Žarna peč tip 7115 — 6000 kcal'h 
Cena 250.-DM in 502,50 ND 
Štedilnik tip AL 8,5 — 5000 kcal/h s 
pečico in kuhalrto ploščo širine 50 Cm 
Dimenzije 85 x 59 x 50 cm 
Cena 250. D M in 648.00 ND 
Štedilnik, tip AL 7.4 — 4800 kcal/h s 
kuhalho ploščo brez pečice 
Dimenzije 85 x59*43 cm 
Cena 215.-DM in 563.50 ND 

(Prodaja in informacije: TEH N10 —- 1МРЕХ 
oddelek za inozemska zastopstva » Ljubljana, Beethovnova 12 » tel: 

m 
P01NANA BELA VINA 
Z A K ONSKO ZAŠČITENA 

POIZKUSITE TUDI Vi 

TA POZNANA 

DALMATINSKA VI NA 

»Dalmacijavliio< Split 

ca 

^»0« ur, 1 

AVTO CAMP Jezica vas 
vabi na prijetno SILVE- 
STROVANJE v svoji re- 
stavraciji. Zabaval vas 
bo ansambel Ivana Pa- 
peža z znanim pevcem 
Babičem. 
Cena menuja 45 N-din. 
Informacije in rezerva- 
cije sprejema AVTO 
CAMP, telefon 341-113, Cenjene obiskovalce obveščamo, da imamo avtomatsko 

kegljišče in biljard novejšega tipa. V kratkem naravno 
drsališče. 
Vsak četrtek nudimo polževe specialitete. 
4-krat tedensko glasba in ples. 
Za kolektive sprejemamo rezervacije in Jim nudimo 
ugodne cene. 

Priporoča se kolektiv AVTO CAMPA 


