
68 GLASNIK 

KAZALO GLASNIKA 

ZA LETO 1968 

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

19 

OBČINA 

GROSUPLJE? 

Odlok o ureditvi petdnev- 
nega delovnega tedna in 

. določitvi delovnega časa 
v upravnih organih za 

i sprejem strank 
Odlok o določitvi najnižjih 

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

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

Odlok o določitvi sredstev 
za izobraževanje 

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

Odlok o stopnjah prispev- 
kov in davkov občanov 

Odlok o proračunu za leto 
1968 

20 

21 

61 

Odlok o dopolnitvi odloka 
o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča 

Odlok o upravnih taksah 
Odlok o premiji za kravje 

mleko 
Odlok o zaključnem pro- 

računu za leto 1967 
Odlok o območjih, na ka- 

terih je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor 

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

Odlok o sprejetju zazidal- 
nih načrtov 

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

62 8 

63 8 

107 15 

108 15 
108 15 

148 19 

149 19 

158 21 

171 22 

172 22 

187 25 

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto 1968 216 30 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah statuta občine 217 30 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi sredstev za 
izobraževanje 218 30 

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

Odlok o spremembi odloka 
o občinskem prometnem 
davku 220 30 

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

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

Odredba o dolpčtitvi naj- 
višje maloprodajne cene 
kruha 118 : 16 

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

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

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

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

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

Sklep o javni razgrnitvi na- 
črtov 130 17 

Sklep o razrešitvi sodnika 
občinskega sodišča v 
Grosupljem 195 27 

Sklep o razpisu referendu- 
ma za uvedbo krajevne^ 
ga samoprispevka za 
asfaltiranje ceste 11. in 
IV. reda Grosuplje— 
Podtabor 222 30 

OBČINA 

HRASTNIK 
Odlok o začasnem financi- 

ranju potreb v I. tro- 
mesečju 1969 1 

Odlok o spremembi in đo>- 
polndtvr odloka o pri- 
spevku za uporabo mest- 
nega zemljišča 2 

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

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

Odlok o prispevkih in dav- 
kih občanov 64 

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

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

Odlok o prispevku od sred- 
stev skupne porabe 67 

Odlok o komunalnih tak- 
sah 68 

Odlok o proračunu za leto 
1968 87 

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

Odlok o premiji za kravje 
mleko 121 

Odlok o zaključnem računu 
proračuna za leto 1967 131 17 

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

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

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

Odlok o hišnem redu 180 23 
1 Odlok o sprejetju zazidal- 

nega načrta za naselje 
Studence 197 27 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za naselje 

1 Dol v 198 27 
Odlok o spremembi odlo- 

ka o temeljni organiza- 
ciji uprave 205 28 

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

Odlok o začasnem financa- 
6 ranju proračunskih po- 

treb za čas od 1. I. do 
31. III. 1969 234 31 

Odlok o odstotku sredstev, 
ki se izločajo iz sredstev 
sklada skupne porabe za 

9 subvencioniranje stana- 
rin v letu 1969 235 31 

Odlok o obračunavanju in "* 
plačevanju obresti od 
poslovnega sklada ko- 

9 munalnih organizacij 
storitvene obrti 236 31 

9 Odredba o spremembi od- 
redbe o najvišji ravni 

g cen in o najvišjih mar- 
. žah v prometu na drob-— 

no za določene živilske 
proizvode ter o najviš- 
jih cenah za premog in 
drva za kurjavo v pro- 
daji na drobno 4 1 

Odredba o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o 
najvišji ravni cen in o 
najvišjih maržah v pro- 
metu na drobno za do- 
ločene živilske proizvode 
ter o najvišjih cenah za 
premog in drva za kur- 
javo v prodaji na drob- 

16 no 160 21 

8 

12 
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Odredba o sprememba od- 
redbe o maloprodajnih 
cenah in maržah v pro- 
daji na drobno za pre- 
hrambene proizvode 188 25 

Odredba o ukrepih, ki jih 
morajo upoštevati delov- 
ne organizacije in dra- 
ge pravne osebe, ki 
imajo parklarje 196 27 

Odločba o imenovanju 
Ljudske knjižnice Hrast- 
nik za opravljanje na- 
log matične knjižnice 5 1 

Sklep o prenosu nalog 
skupnosti otroškega var- 
stva na Temeljno izo- 
braževalno skupnost 
Hrastnik 122 16 

Sklep o razgrnitvi zazidal- 
nega načrta za naselje 
Dol pri Hrastniku in za 
del naselja Studence 179 23 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 

Odlok o začasnem finan- 
ciranju proračunskih 
potreb v I. tromesečju 
1968 6 1 

Odlok o prometnem davku 
od nepremičnin in pra- 
vic 30 5 

Odlok o komunalnih taksah 31 5 
Odlok o. stopnjah prispev- 

kov in davkov 36 6 
Odlok o občinskih uprav- 

nih taksah 37 6 
Odlok o določitvi stalnih 

sredstev za financiranje 
vzgoje in izobraževanja 38 6 

Odlok o ukinitvi sklada 
»Skočnina« za osemenje- 
vanje krav in telic 39 6 

Odlok o določitvi najnižjih 
osebnih dohodkov delav- 
cev, ki delajo pri zaseb- 
nih delodajalcih, za ka- 
tere ni mogoče ugotoviti 
poprečnega osebnega do- 
hodka na podlagi evi- 
dence izplačanih osebnih 
dohodkov v družbenem 
sektorju 69 9 

Odlok o obveznem zaščit- 
ч nem cepljenju psov proti 

pasji steklini 76 10 
, Odlok o proračunu za le- 

to 1968 88 12 
Odlok o spremembah in do- 

polnitvah odloka o dolo- 
čitvi obrestne mere od 
gospodarskih skladov 
obrtnostoritvenih, turi- 
stičnih in komunalno 
gospodarskih organi- 
zacij 96 13 

Odlok o določitvi prispev- 
ka, ki ga plačujejo go- 
spodarske organizacije v 
skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij 97 13 

Odlok o petdnevnem de- 
lovnem tednu upravnih 
organov 106 14 

Popravek odloka o promet- 
nem davku od nepre- 
mičnin in pravic in od- 
loka o stopnjah prispev- 
kov in davkov 123 16 

Odlok o prispevku od sred- 
stev skupne porabe 150 19 

Odlok o zaključnem raču- 
nu proračuna za leto 
1967 151 19 

Odlok o premijah za krav- 
je mleko v letu 1968 181 23 

Odlok o ustanovitvi sklada 
skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij 199 27 

Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o iz- 
datkih za potne in dru- 
ge stroške, ki se prizna- 
vajo občinskim organom 
med materialne stroške 200 27 

Odlok o prenehanju veljav- 
nosti odloka o petdnev- 
nem delovnem času 
upravnih organov 210 29 

Odlok o začasnem financi- 
ranju proračunskih po- 
treb v 1. tromesečju 1969 237 31 

Odlok o spremembi odloka 
o temeljni organizaciji 
uprave 238 31 

Odlok o razširitvi veljavno- 
sti odloka mestnega sve- 
ta Ljubljana o občin- 
skem prometnem davku 
na območju mesta Ljub- 
ljana na območje obči- 
ne, ki leži izven mestne- 
ga območja 239 31 

Odločba o podaljšanju ve- 
ljavnosti odločbe o ugo- 
tovitvi letnih kosmatih 
dohodkov delavcev za 
leto 1967 40 6 

Sklep o razveljavitvi sklepa 
o oprostitvi plačila pri- 
spevka za uporabo mest- 
nih zemljišč občanom z 
nizkimi osebnimi do- 
hodki 12 3 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
i ' ; : .1 

Odlok o stopnjah prispev- 
kov in davkov 32 5 

Odlok o določitvi delovne- 
ga časa upravnih orga- 
nov 33 5 

Odlok o tem, v katerih pri- 
merih se lahko odda 
stavbeno zemljišče v 
družbeni lastnini, na ka- 
terem ima pravico upo- 
rabe občina, brez javne- 
ga natečaja 53 7 

Odlok o določitvi sredstev 
za financiranje vzgoje in 
izobraževanja 77 10 

Odlok o proračunu za leto 
1968 91 12 

Odlok o upravnih taksah 92 12 
Odlok o splošnem razpore- 

du poslovnih prostorov v 
zaščitenem območju Sta- 
re Ljubljane 109 15 

Odlok o temeljni organiza- 
ciji upravnih organov 110 15 

Popravek odloka o stopnjah 
prispevkov in davkov 111 15 

Odlok o določitvi prispev- 
ka, ki ga plačujejo go- 
spodarske organizacije v 
skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij 133 17 

Odlok o premijah za krav- 
je mleko za leto 1968 134 17 

Popravek odloka o sploš- 
nem razporedu poslov- 
nih prostorov v zaščite- 
nem območju Stare 
Ljubljane 135 17 

Odlok o potrditvi zaključ- 
nega računa proračuna 
za leto 1967 152 19 

Odlok o oprostitvi plačila 
prispevka od sredstev 
skupne porabe 163 21 

Popravek odloka o potrditvi 
zaključnega računa pro- 
računa za leto 1967 164 21 

Odlok o spremembi in do- 
polnitvi odloka o dolo- 
čitvi obrestne mere od 
gospodarskih skladov 
obrtnostoristvenih, go- 
stinskih, turističnih in 
komunalnih gospodar- 
skih organizacij 201 27 

Odlok o dopolnitvah odloka 
o tem, v katerih prime- 
rih se lahko odda stavb- 
no zemljišče v družbeni 
lastnini, na katerem ima 
pravico uporabe občina, 
brez javnega natečaja 202 27 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o druž- 
beni materialni pomoči 207 28 

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

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

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

Odločba o podaljšanju ve- 
ljavnosti odločbe o ugo- 
tovitvi poprečnih in naj- 
večjih letnih kosmatih 
osebnih dohodkov, ki so 
podlaga za določitev pri- 
spevnih osnov za zave- 
zance prispevkov od 
obrtnih in dragih gospo- 
darskih dejavnosti ter 
intelektualnih storitev v 
letu 1967 41 6 

Sklep o javni razgrnitvi 
osnutka zazidalnega na- 
črta zazidalnega otoka 
Co 1—13 7 1 

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

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

Pravilnik o dopolnitvi pra- 
vilnika o nagrajevanju 
voljenih oseb skupščine 
občine 42 6 

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

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto 1967 

Odlok o razpisu nadomest- 
nih volitev v občinska 
zbor 

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

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

13 

14 

15 3 

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

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

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

Odlok o petdnevnem de- 
lovnem tednu uprave 54 7 

Odlok o organizaciji uprave 55 7 
Popravek odloka o spre- 

membah in dopolnitvah 
odloka o stopnjah pri- 
spevkov in davkov ter 
tarifah o komunalnih 
taksah 78 10 

Odlok o kategorizaciji ze- 
lenih površin 84 11 

Odlok o obveznem fluogra- 
firanju prebivalstva 85 11 

Odlok o štipendijah 86 11 
Odlok o upravnih taksah 93 12 
Odlok o proračunu za leto 

1968 98 12 
Odlok o določitvi sredstev 

za financiranje vzgoje in 
izobraževanja za leto 
1968 99 12 

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

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

Odlok o premiji za kravje 
mleko 125 16 

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

Odlok o dopolnitvah odloka 
o stopnjah prispevkov in 
davkov 136 17 

Popravek odloka o štipen- 
dijah 137 17 

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

Odlok o zaključnem računu 
proračuna za leto 1967 162 21 

Odlok o razširitvi veljavno- 
sti odloka o spremembi 
odloka o občinskem pro- 
metnem davku na ob- 
močju mesta Ljubljane 
na izvenmestno območ- 
je občine 183 23 

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

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

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

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto 1968 240 31 

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

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

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

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

LJUBLJANA- 

ŠISKA 

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

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

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

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

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

Odlok o ukrepih za pospe- 
ševanje živinoreje 

Odlok o razpisu nadomest- 
nih volitev v občinski 
zbor 

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

Odlok o določitvi delovne- 
ga časa upravnih orga- 
nov 

Odlok o določitvi sredstev 
za financiranje vzgoje in 
izobraževanja 

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

Odlok o upravnih taksah 
Odlok o proračunu za leto 

1968 
Odlok o prispevku od sred- 

stev skupne porabe 
Odlok o temeljni organiza- 

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

mleko v letu 1968 
Odlok o spremembi odloka 

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

Odlok o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna za 
leto 1967 

Odlok o sprejetju urbani- 
stičnega načrta Medvod 

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

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

Odlok o spremembi odloka 
o proračunu za leto 1968 

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

23 

45 

46 

57 

58 

59 

70 

71 

79 10 

80 10 

81 
94 

10 
12 

101 13 

102 13 

103 
138 

13 
17 

165 21 

166 21 

174 22 

189 25 

in na nacionalizirani ožji 
gradbeni okoliš naselja 
Tacen 

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

Odlok o prenehanju veljav- 
nosti odloka o dol oči tv' 
delovnega časa uprav- 
nih organov 

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

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

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

Odredba o višini pavšalne 
osemeljevalnino goved 
za leto 1968 

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

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

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

Sklep o javni razgrnitvi 
osnutkov zazidalnih na- 
črtov 

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

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

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

Popravek odloka o prispev- 
kih in davkih občanov 

212 29 Odlok o upravnih taksah 
Odlok o proračunu za leto 

1868 
"'-3 29 Odlok o spremembi odloka 

o sredstvih za financira- 
nje vzgoje in izobraže- 
vanja 

kl4 29 Odlok o spremembah odlo- 
ka o ustanovitvi sklada 
za razvoj obrti, trgovine, 
gostinstva in turizma 

Odlok o organizaciji uprav- 
nih organov 

Odlok o premijah za krav- 
225 30 je mleko v letu 1968 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi najnižjih 

242 30 osebnih dohodkov de- 
lavcev zaposlenih pri za- 
sebnih delodajalcih 

Odlok o zaključnem računu 
243 30 proračuna za leto 1967 

Odlok o območju, na kate- 
rem je dovoljeno gojiti 

24 4 ribez in zeleni bor 
Odlok o spremembi odloka 

o ustanovitvi »Nagrada 
osvobodilne fronte« 

Odlok o spremembah in do- 
204 27 polnitvah odloka o pri- 

spevkih in davkih obča- 
nov 

Odlok o spremeriibi odloka 
o občinskem prometnem 
davku; 

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

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

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

Odlok o občinskem pro- 
metnem davku 

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

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

Odredba o določitvi pav- 
šalne odškodnine za leto 
1968 

Odredba o določitvi pav- 
šalne odškodnine za leto 
1969 

Odločba o letnih kosmatih 
  15 osebnih dohodkih de- 

83 10 
95 12 

104 13 

60 7 

47 6 

157 20 

184 23 

210 28 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

190 

191 25 

m 29 

Odlok o prispevkih in dav- 
kih občanov 34 

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

o sredstvih za financira- 
nje vzgoje in izobraževa- 
nja 

Odlok o petdnevnem delov- 
nem tednu uprave 

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

50 6 

51 6 

lavcev 
Sklep o preimenovanju 

osnovne šole Velike La- 
šče 

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

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

105 13 

112 15 

113 15 

127 16 

144 18 

145 18 

146 18 

153 19 

167 21 

185 23 

215 29 

226 30 

227 30 

228 30 

229 30 

230 30 

114 15 

231 30 

52 6 

9 1 

139 17 

154 19 

18 3 

25 4 

26 4 

27 4 

72 9 
73 9 

74 9 

115 15 

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

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

Odlok o razveljavitvi odlo- 
ka o ureditvi prometa 

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

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

Odlok o komunalnih taksah 
Odlok o prispevkih in dav- 

kih občanov 
Odlok o proračunu za leto 

1968 
Odlok o spremembah odlo- 

ka o prispevkih in dav- 
kih občanov 116 15 

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

Odlok o določitvi sredstev 
za financiranje vzgoje in 
izobraževanja 129 16 

Odlok o spremembi odloka 
o upravnih taksah 140 17 

Odlok o dopolnitvi odloka 
o obveznem odlaganju in 
odvozu smeti ter odpad- 
kov in o uporabi javnih 
odlagališč 141 17 

Odlok o kategorizaciji cest 
IV. reda 142 17 

Odlok o spremembi odloka 
o prispevkih in davkih 
občanov 

Odlok o obveznem fluogra- 
firanju prebivalstvr 

Odlok o spremembi odloka 
o potrditvi sklepov zbo- 
rov volivcev glede usta- 
novitve krajevnih skup- 
nosti 168 21 

Odlok o potrditvi zaključ- 
nega računa proračuna 
za leto 1967 169 21 

Odlok o območjih, na ka- 
terih je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor 170 2l 

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

v, ) 
143 17 

155 19 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

Odlok o ustanovitvi sklada 
za obnovo in gradnjo 
šolskih zgradb 

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

Odlok o premijah za kravje 
mleko v letu 1968 176 22 

Odlok o organizaciji uprave 232 30 
Odlok o spremembi in do- 

polnitvi odloka o dolo- 
čitvi organov za izdaja- 
nje zdravstvenih spri- 
čeval 233 30 

Odredba o spremembah od- 
redbe o najvišjih malo- 
prodajnih cenah za mo- 
ko, kruh, sladkor, olje, 
mleko in sveže meso ter 
premog 28 4 

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

10 1 Sklep o razgrnitvi spre- 
membe zazidalnega na- 
črta Kisovec 29 4 

Sklep o razgrnitvi urbani- 
11 1 stičnega reda občine 147 
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MESTNI SVET 

Odlok o ustanovitvi uprave 
za izmero in kataster 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta BS-7-Beži- 
grad 

Odlok o dopolnitvi odloka 
o komunalnih delovnih 
organizacijah, ki oprav- 
ljajo komunalno dejav- 
nost posebnega družbe- 
nega pomena in imajo 
pomen za mesto Ljub- 
ljano 

Popravek odloka o prispev- 
ku za uporabo mestnega 
zemljišča 

Odlok o komunalnih taksah 
Odlok o začasni oprostitvi 

plačevanja obč. promet- 
nega davka od prodaje 
na drobno traktorjev ter 
orodja za kmetovalce 

Odlok o spremembi odloka 
o ustanovitvi uprave za 
izmero in kataser 

Odlok o ureditvi zimske 
' službe 

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

Odlok o sodelovanju pred- 
stavnikov družbene skup- 
nosti pri upravljanju ko- 
munalnega podjetja »Ža- 
le« 

Odlok o finančnem načrtu 
mesta Ljubljane za leto 
1968 

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

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

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

Odlok o ustanovitvi sklada 
za komunalne investici- 
je mestnega prometa v 
Ljubljani 

1 2 

2 2 

3 2 

- ^ 9 6 

10 7 

11 7 

27 10 

28 11 

29 11 

36 14 

37 14 

38 14 

46 16 

47 16 

Odlok o ustanovitvi odbora 
za splošne in notranje 
zadeve 48 16 

Odlok o ustanovitvi Službe 
za kadrovske zadeve 49 16 

Odlok o zaključnem računu 
finančnega načrta za le- 
to 1967 55 18 

Odlok o ravnanju s plodno 
zemljo pri izvajanju 
gradbenih del 56 18 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o ure- 
ditvi in načinu obešanja 
zastav 63 19 

Odlok o dopolnitvi gene- 
ralnega plana urbani- 
stičnega programa in ur- 
banističnega načrta za 
območje Kozarij 67 20 

Odlok o obvezni izdelavi 
zazidalnih načrtov in 
splošni prepovedi gra- 
ditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč za ob- 
močje Kozarij 68 20 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi območij, za 
katera se izdelajo zazi- 
dalni načrti — za ob- 
močji zazidalnih otokov 
VM1 obrtno servisna 
cona Vič in VP 3 1 indu- 
strijska cona Vič 69 20 

Odlok o spremembi odloka 
o splošni prepovedi gra- 
ditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč za ob- 

. močje zazidalnih otokov 
VM1 — obrtno servisna 
cona Vič in VP 3/1 — 
industrijska cona Vič 70 20 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka CO 1/13 
Ploščad Borisa Kraigher- 
ja 71 20 

Odlok o spremembi naziva 
in dejavnosti Zavoda za 
izmero in kataster zem- 
ljišč 72 20 

Odlok o spremembah odlo- 
ka o občinskem promet- 
nem davku 73 20 

Odlok o dopolnitvi odloka 
o določitvi prog mestne- 
ga potniškega prometa 
v Ljubljani 84 23 

Odlok o minimalnih nor- 
mativih za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš in po- 
slovnih prostorov v druž- 

beni lastnini ter o nači- 
nu delitve sredstev za 
investicijsko in tekoče 
vzdrževanje 86 

Odlok o potrditvi tržnega 
reda na živilskih trgih 87 

Popravek odloka o potrditvi 
tržnega reda na živil- 
skih trgih v Ljubljani 92 

Odlok o zaščiti spominskih 
kamnov, spomenikov in 
trase »Po poteh parti- 
zanske Ljubljane« 95 

Odlok o postopku ih načinu 
označevanja imen ulic, 
cest, trgov in naselij ter 
zgradb v Ljubljani 96 

Odlok o spremembi general- 
nega plana — urbani- 
stičnega programa in 
urbanističnega načrta za 
del območja Rožne doli- 
ne 97 

Odlok o spremembi odloka 
o potrditvi zazidalnega 
načrta soseske S-l Trno- 
vo za območje zazidal- 
nega otoka Vl-Trnovo 98 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka RS l/L 
— na Orlovi cesti . 99 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka RS 2/1 
— ob Jesihovem Strado- 
nu 100 

Popravek odloka o postop- 
ku in načinu označeva- 
nja imen ulic, cest, trgov 
in naselij ter zgradb v 
Ljubljani 105 

Odlok o določitvi in spre- 
membi imen uliic, cest 
in trgov na območju 
Ljubljane 106 

Odlok o financiranju in raz- 
delitvi stroškov za izde- 
lavo projekta »podrobna 
določitev potresnih ob- 
močij« 107 

Odlok o spremembi odloka 
o splošni prepovedi gra- 
ditve ter prepovedi par- 
celacije zemljišč na ob- 
močju mesta LJubljane 
za območje zazidalnih 
otokov SS 7/3 — Stare 
Dravlje in SS 104 Podutik 
— del 109 

25 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območ- 
je zazidalnega otoka 

24 CO 1/11 — Za sodiščem 109 28 
Odlok o spremembi odloka 

24 o določitvi območij, za 
katera se izdajajo za- 
zidalni načrti za območji 

2g zazidalnih otokov SS 7/3 
— Stare Dravlje in SS 
104 — Podutik (del) 110 28 

Odlok o sprejetju 'zazidal- 
2д nega načrta za območje 

zazidalnega otoka BO 2/1 
— Center-Bežigrad 111 28 

Odlok o razporeditvi de- 
lovnega časa v upravnih 

25 in posebnih organih 112 28 
Odlok o začasnem financi- 

ranju zadev, ki so skup- 
nega pomena za mesto 
in medobčinskih zadev 
v I. tromeisečju 1969 122 30 

25 Odlok o občinskem promet- 
nem davku 123 30 

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

Odlok o podaljšanju veljav- 
nosti odloka o določitvi 
obresti od poslovnega 

26 sklada komunalnih de- 
lovnih organizacij mest- 
nega pomena 125 30 

Odlok o spremembi odloka 
o določitvi prog med- 

26 mestnega potniškega pro- 
meta 126 30 

Odlok o sprejetju zazidal- 
nega načrta za območje 
zazidalnega otoka MS 8/3 

26 Zgornji Kašelj 130 30 
Odredba o določitvi najviš- 

je maloprodajne cene 
kruha 34 12 

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

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

^ Sklep o prevzemu ustanovi- 
teljskih pravic do Cen- 
tralne lekarne v Ljub- 
ljani 4 1 

Sklep o razrešitvi člana od- 
bora za urbanizem in 
imenovanje novega čla- 
na iS 

Sklep o razrešitvi člana ko- 
28 misije za delitev sredr 

28 
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stev za subvencionira- 
nje stanarin in imeno- 
vanje novega člana 6 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sklep o soglasju k predme- 
tu poslovanja in aktu o 
ustanovitvi komunalne- 
ga podjetja Žale Ljub- 
ljana 18 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bklep o odklonitvi soglasja 
k imenovanju direktor- 
ja komunalnega podjetja 
»Žale« 31 II 

Bklep o imenovanju pred- 
stavnikov družbene skup- 

nosti v svet komunal- 
nega podjetja »Zale« 

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

Sklep o oblikovanju malo- 
prodajnih cen vseh vrst 
svežega mesa 

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

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

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

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

Sklep o razrešitvi načelni- 
ka Uprave za narodno 
obrambo 

Sklep o« sprejetju programa 
prioritetnih investicij 
mestnega pomena 

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

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

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

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

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

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

Sklep o imenovanju odbora 
za splošne in notranje 
zadeve 

Sklep o imenovanju načel- 
nika uprave za narodno 
obrambo 

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

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

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

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

Sklep o razrešitvi članov 
odborov pri mestnem 
svetu 

Sklep o imenovanju načel- 
nika Uprave za izmero 
in kataster 

Sklep o imenovanju pred- 
Stevnika 'mestnega sveta 

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

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

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

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

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

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

Sklep o potrditvi statuta 
Mestnega vodovoda 
Ljubljana 88 24 

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

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

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

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

Sklep o potrditvi statuta 
komunalnega podjetja 
Kanalizacija Ljubljana 102 26 

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

Sklep o potrditvi statuta 
komunalnega podjetja 
Ljubljanski živilski trgi 104 26 

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

Sklep o manjši dopolnitvi 
zazidalnega načrta za 
območje zazidalnega oto- 

59 18 ka VS 103 Vič, Murgle 114 28 
Sklep o potrditvi manjšega 

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

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

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

Sklep o razrešitvi članov 
odlokov mestnega sveta 118 28 

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

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

76 20 Sklep o soglasju k pripo- 
jitvi komunalnega pod- 
jetja Sostro h komunal- 

77 20 nemu podjetju Snaga 127 80 
Sklep o dopolnitvi sklepa o 

prevzemu ustanovitelj- 

32 11 

33 11 

35 12 

41 14 

42 14 

43 14 

44 14 

45 14 

50 16 

51 16 

52 16 

53 16 

54 17 

58 18 

60 18 

61 18 

62 18 

64 19 

65 19 

74 20 

128 30 

131 30 

132 30 

133 30 

134 30 

135 30 

136 30 

— 11 

39 14 

skih pravic do Zdrav- 
stvenega doma Ljubljana 

Sklep o dopolnitvi sklepa o 
ustanovitvi Zdravstvene- 
ga doma Ljubljana 

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

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

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

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

Sklep o imenovanju članov 
odbora za zdravstvo pri 
mestnem svetu 

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

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

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

Smernice za delo mestne- 
ga sveta in njegovih 
organov 

Statut sklada za komunal- 
ne investicije mestnega 
pomena 

Prednostni vrstni red bor- 
cev — udeležencev NOB 
za dodelitev ali zame- 
njavo stanovanj ali za 
odobritev posojil za 
adaptacijo, nakup ali 
zamenjavo stanovanj v 
letu 1968 94 25 

Pravilnik o dodeljevanju 
stanovanj udeležencev 
NOB za območje petih 
ljubljanskih občin 40 14 

Pravilnik o smernicah, za 
projektiranje in gradnjo 
komunalnih naprav v 
Ljubljani 121 29 

Interni standardi za izdela- 
vo betonskih cevi kana- 
lizacije v Ljubljani — 29 

Tržni red na živilskih trgih 
v Ljubljani 89 24 

Popravek tržnega reda na 
živilskih trsih v Ljub- 
ljani 105 26 

Grafikon k odloku o dolo- 
čitvi območij, za katera 
se izdelajo zazidalni na- 
črti — 2 

Grafikon k odloku o sploš- 
ni prepovedi graditve 
ter prepovedi parcelacije 
zemljišč na območju me- 
sta   2 

— 19 

57 18 

91 25 

66 20 

Razpisi 
Razpis dveh prostih sodni- 

ških mest pri občinskem 
sodišču v Ljubljani 

Razpis prostega mesta sod- 
nika občinskega sodišča 
v Grosupljem — 27 

Kazalo 
Kazalo Glasnika za leto 1967 — 


