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MESTNI SVET 

18. seja Mestnega sveta dne 4 aprila 1962 

Nu temelju 48., 53. in 54. člena 
akona o proračunu in o financi- 
an u samostojnih zavodov (Ur. list 

št. 52-847/59) in 1. člena odloka 
spremembi in dopolnitvi statuta 

r .r?j? Ljubljana je Mestni svet 
■Jubljune sprejel na 18. seji dne 

*■ aprila 1962 
ODLOK 

® določitvi prispevka mestnih občin 
Ljubljani га financiranje sknp- ,e6« programa mestnih občin (mest- 

ni program 

1. člen 
oKupne mestne potiebe, upošle- 

auc y letu 1961 v planu skupnih 
lestnih potreb in skladu za pre- 

prečevanje alkoholizma (upravni 
jfoški Mestnega sveta, negospodar- 

t i 1 esticije mestnega značaja na področju telesne kulture, kulture 
11 komunalnih dejavnosti, usluge 
avodov in ustanov, dotacije) se bo- 

..0 v letu 1962 financirale na teme- 
lu skupnega finančnega programa 
lestnih občin (mestni program). 

. 2. člen 
.. Mestni program bodo v letu 1962 
jinancirale mestne občine v, Ljub- 
Jani г delom vseh svojih proračun- 
ih dohodkov, to je deljivih in 

[osebnih dohodkov v višini 12,5%, 
Jih dosežejo v letu 1962. Delitev 

.»Potrebe programa se vrSi pred 
,eUtvijo sredstev na občinske skla- 
e' Izvzeta so pa sredstva, ki jih 

Po odloku okrajnega ljudskega od- 
0ra Ljubijma vplačujejo občine 
, določenih odstotkih т medobčin- s'ce sklade. 

3. člen 
. ' dohodke, s katerimi se finan- lra mestni program, se ne vraču- 
ava presežek iz leta 1961 ter spro- 

Cona to«/« obvezna rezerva. 

p . ^en 

."■■'spevek za mestni program ob- 
dr.1 n<i Pr'stojna banka ob delitvi j 'odkov občine. Osnova za obra- 
l"1? fega prispevka so celotni do- 

obline po predhodnem od- itku 4% deljivin dohodkov za 
cdobčinski družbeni sklad za fi- 

7о/ПС1Га"'!е strokovnega šolstva ter 0 deljivih dohodkov za medob- 
mskl sklad za negospodarske in- 

vesticije. 
„ 5. člen 

Un s.ro.dstvi mestnega programa Pravljajo odborniške komisije za 
samezna namenska področja. 

6. člen 

ob'^a 0(^'<>'c za^ne veljati z dnem n JUVCi v »Glasniku«, uradnem vest- 
okraja Ljubljana, uporablja pa 

L januarja 1962. 
St. 420-029/62. 
Ualum: 4. aprila 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
inž. Marijan Tepina 1. f. 

Na temelju 12. člena splošnega 
zakona o ureditvi občin in okrajev 
(Uradni list FLRJ št. 26-269/55) in 
1. člena odloka o spremembi in do- 
polnitvi statuta okraja Ljubljana je 
Mestni svet Ljubljane na 18. seji 
dne 4. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o spominskem 
partizanskem pohodu »Ob žici oku- 

pirane Ljubljane« 

1. člen 
1. člen odloka o spominskem par- 

tizanskem pohodu »Ob žici okupi- 
rane Ljubljane«, objavljenega v 
»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana št. 82/57, se spremeni 
in se .glasi: 

Vsako leto naj bo spominski 
partizanski pohod ob nekdanji žici 
opupirane Ljubljane, ob važnejših 
obletnicah borbe za osvoboditev 
Ljubljane pa naj bo spominski par- 
tizanski pohod v večjem obsegu. 

2. člen 
Tu odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 62-02/62. 
Datum: 4. aprila 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
inž. Marijan Tepina 1. r. 

nalno gospodarske organizacije po 
smernicah Mestnega sveta. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

4. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, preneha veljati odlok o 
določitvi plačevanja prispevka iz 
dohodka komunalnih gospodarskih 
organizacij, ki je bil sprejet na 
13. seji Mestnega sveta dne 22. ju- 
nija 1961 (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 49/61). 

St. 420-030/62. 
Datum: 4. aprila 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
inž. Marijan Tepina l. r. 

sklada, vlagajo podjetja iz drugega 
člena v svoj poslovni sklad. 

Letai načrt uporabe sredstev po- 
slovnega sklada sestavljajo komu- 
nalne gospodarske organizacije po 
smernicah Mestnega sveta. 

4. člen 
Tu odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

5. čltn 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

(a odlok, preneha veljati odlok o 
višini obrestne mere, pO kateri pla- 
čujejo obresti od poslovnega sklada 
komunalne gospodarske organiza- 
cije, ki je bil sprejet na 13. seji 
Mostnega spreta dne 22. junija 1961 
(Glasnjk okraja Ljubljana št. 49/61). 

St. 402-033/62. 
Datum: 4. aprila 1962. 

Predsednik Mostnega sveta 
inž. Marijnn Tepina 1. r. 

S. 
Na osnovi 28. in 29. člena za- 

kona o prispevku iz dohodka (Ur. 1. 
FLRJ št. 8/61) je Mestni svet za 
mesto Ljubljana v soglasju z ob- 
činskimi ljudskimi odbori mestnih 
občin sprejel na svoji 18. seji dne 
4. upiila 1962 

ODLOK 
o določitvi plačevanja prispevka iz 
dohodka komunalnih gospodarskih 
organizacij na območju mesta Ljub- 
ljane iu o delitvi dohodka, ki izhaja 

od prispevka iz dohodka 

1. člen 
Obračunavanja in plačevanja pri- 

spevka iz dohodka sta oproščeni 
komunalni podjetji Ljubljanu-trans- 
fiort in LjunljansKe mlekarne. Ljub- 
jana. 

2. člen 
Vse ostale komunalne gospodar- 

ske organizacijo s sedežem na ob- 
močju mesta Ljubljane obračuna- 
vajo prispevek iz dohodka po stop- 
nji 15 "/k. 

100/o dohodka, ki ustreza obra- 
čunanemu prispevku iz dohodka, 
vlagajo te gospodarske organizacije 
v svoj poslovni sklad, 50/o pa v 
družbeni investicijski sklad pristoj- 
ne občine namensko za komunalno 
dejavnost. 

Letni načrt uporabe sreejstev p«)- 
elovnega sklada sestavljajo komii- 

Na osnovi 7. člena zakona o 
obrestih od gospodarskih skladov 
(Ur. list FLRJ št. 8/61) je Mestni 
svet za mesto Ljubljana v soglasju 
z občinskimi ljudskimi odbori mest- 
nih občin sprejel na svoji 18. seji 
z dne 4. aprila 1962 

ODLOK 
0 višini obrestne mere, po kateri 
plačujejo obresti od poslovnega 
sklada komunalne gospodarske or- 
ganizacije no območju mesta Ljub- 
ljane in o delitvi dohodka, ki izhaja 

od obresti 

1. člen 
Obračunavanja in plačevanja 

obresti od poslovnega sklada sta 
oproščeni podjetji Ljubljana-trans- 
port, Ljubljana in Ljubljanske mle- 
karne, Ljubljana. 

2. člen 
Po obrestni meri 1°/« obračuna- 

vajo obresti od poslovnega sklada 
naslednja podjetja: 

Mestna vrtnarija, Ljubljana; 
Uprava trpov, Ljubljana; 
Elektro Ljubljana - mesto. Ljub 

1 jana; 
Elektro Ljubljana-okolica, Ljub- 

ljana; 
Snaga, Ljubljana; 
Javne garaže, Ljubljana; 
testna kanalizacija, Ljubljana; 

Mestni vodovod, Ljubljana; 
Mestna plinarna, Ljubljana; 
Kinematografsko podjetje, Ljub- 

ljana. 
Po obrestni meri 20/o obračunava 

obresti od poslovnega sklada pod- 
jetje Sap-Turist, Ljubljana. 

Vse ostale komunalne gospodar- 
ske organizacije obračunavajo obre- 
sti od poslovnega sklada po stopnji 
6 »/o. 

3. člen 
Del dohodka, ki ustreza višini 

obračunanih obresti od poslovnega 

10. 
Na podlagi 2. in 10. člena te- 

meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Ur. 1. FLRJ št. 51-426-53) 
in 141. člena statuta okraja Ljub- 
ljana (Glasnik okraja Ljubljana 
št. 59/58) je Mestni svet Ljubljane 
na svoji 18. seji dne 4. aprila 1962 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi prireditvene 

poslovalnice »Festival« v Ljubljani 

1. člen 
Samostojen zavod »ljubljanski 

festival«, kije bil ustanovljen z od- 
ločbo MLO Ljubljana z dne 11. no- 
vembra 1954 št. 31/4, se preimenuje 
v prireditveno poslovalnico »Festi- 
val« v Ljubljani, ki je samostojen 
zavod (v nadaljnjem besedilu: pri- 
reditvena poslovalnica). 

Sedež prireditvene poslovalnice 
je v Ljubljani. 

2. člen 
Prireditvena poslovalnica je prav- 

na oseba. 
3. člen 

Prireditvena poslovalnica: 
1. a) organizira v Ljubljani in na 

območju okraja izvedbe kvalitetnih 
opernih, dramskih, baletnih in ope- 
retnih predstav, koncertov, folklor- 
nih nastopov, razstav in revij; 

b) prireja poletne kulturne pri- 
reditve v Ljubljani po programu in 
z dotacijo, ki ju določa Mestni svei 
Ljubljane; 

c) daje pobudo za nastajanje 
prikladnih umetniških del, ki jih 
nagrajuje, odkupuje in organizira 
njih izvedbo; 

2. izdaja svojim namenom in po- 
trebam ustrezajoče publikacije; 

3. vzdržuje stalne zveze s podob- 
nimi zavodi v državi in v tujini 
Zaradi medsebojne pomoči, izpopol,- 
njevanja, sodelovanja in kulturne 
izmenjave. 

Zaradi izvrševanja teh nalog lah- 
ko po potrebi ustanavlja ustrezne 
stalne ali začasne organizacijske 
enote. 
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lr 4. člen 
Prireditvena poslovalnica gospo- 

dari s premožeujcm, ki ji je dano 
y upravljanje. 

vzdržuje se z lastnimi sredstvi 
in t dotacijo, ki jo sprejema od 
Mestnega sveta Ljubljane. 

Posluje po svojem finančnem 
načrtu. 

5. člen 
Na čelu prireditvene posloval- 

nice jo direktor, ki jo zastopa in 
vodi njeno delo. 

Direktorja imenuje in razrešuje 
Mestni svet Ljubljane. 

6. člen 
Direktor je odredbodajalec za 

izvrševanje predračuna dohodkov in 
izdatkov prireditvene poslovalnice 
in gospodari z njenimi materialnimi 
sredstvi. 

7. ćlen 
Prireditveno poslovalnico uprav- 

lja upravni odbor. 
Upravni odbor ima 7 do 9 članov, 

i Dve tretjini članov imenuje Mestni 
svet Ljubljane, eno tretjino pa iz- 
voli delovni kolektiv izmed sebe. 
Direktor prireditvene poslovalnice 
je po svojem položaju član uprav- 

i nega odbora. 

Mandat članov upravnega odbora 
traja dve leti. Vsuko leto se ime- 
nuje polovica vseh članov uprav- 
nega odbora. Nihče ne more biti 
zaporedoma več kot dve mandatni 
dobi član upravnega odbora. 

Pravice in dolžnosti upravnega 
odbora in direktorja so določene 
v pravilih, ki jih sprejme upravni 
odbor, potrdi pa Mestni svet. 

8. člen 
Notranjo organizacijo, sistemiza- 

cijo delovnih mest uslužbencev in 
delavcev določi upravni odlior pri- 
reditvene poslovalnice, potrdi pa ju 
Mestni svet Ljubljane. 

9. člen 
Osebni prejemki uslužbencev in 

delavcev prireditvene poslovalnice 
se določijo s posebnim pravilnikom, 
ki pa sprejme upravni odbor, potrdi 
pa Mestni svet Ljubljane. 

10. Člen 
Za naloge in zadeve prireditvene 

poslovalnice je pristojen Svet za 
Kulturo okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana. 

11. člen 
Z dnem uveljavitve te odločbo 

preneha veljati odločba o ustano- 

vitvi Ljubljanskega festivala v Ljub- 
ljani kot finančno samostojnega za 
vitvi 
Ijnni kot finančno samostojnega 
voda št. 31/4 z dne 11. novembra 
1954, 

12. Men 
Ta odločba stopi v veljavo z 

dnem objave v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

St. 022-50/62. 
Datum: 4. aprila 1962. 

Predsednik Mestnega sveta 
inž. Marijan Tepina 1. r. 

IMENOVANJA NA 18. SEJI 
MESTNEGA SVETA 

dne 4. aprila 1962 
Imenovana je bila Komisija za 

telesno knlfuro, in sicer: Jože Borši- 
nar, Vekoslav Bregant, Dušan Do- 
lenc, Janez Kermavner, Boris Ko- 
bal, Miro Pavlica, Jože Štrukelj, 
Slavko Višnar. 

Imenovana je bila Komisija za 
kulturo, in sicer: Mirko Damjan, 
Lojze Herman, Peter Lesnjak, Dju- 
ro Smieberger, Štefan Trobiš, Av- 
gust Vižintin in Albert Vodnik. 

Imenovana je bila Komisija za 
finančna vprašanja, in sicer: Pavel 
Avbelj. Henrik Bartelj, ing. Drago 
Lipič, Franc Pipan, Adi Vlachy. 

mmm ljudski 

0ВША DOMŽALE 
244. 

Na podlagi 51. člena zakona o 
cestnih podjetjih (Uradni list FLRJ 
št. 27/61) in 8. točke 50. člena za- 
kona o občinskih -ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19/52) je Občinski 
ljudski odbor Domžale na 24. seji 
občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 1. marca 1962 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 

1. člen 
Ustanovi se cestni sklad občine 

Domžale (v nadaljnjem besedilu 
sklad), 

2. člen 
Sredstva sklada so: 1. dohodki 

občinsl^^a ljudskega odbora za ce- 
ste po zakonu o cestnih podjetjih 
in na osnovi njega izdanih pred- 
pisov; 

2. dotacije iz občinskega prora- 
čuna; 

5, dohodki od prodanih plodov, 
zraslih na cestnem svetu; 

4. drugi dohodki {dotacije, pomo- 
či, darila). 

Sklad najema lahko tudi posojila. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo 

za vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
gradnjo javnih cest v okviru pro- 
grama razvoja cestne mreže. Pro- 
gram razvoja cestne mreže določi 
upravni odbor sklada v soglasju 
s svetom za komunalne zadeve in 
s svetom za urbanizem. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za vzdr- 

ževanje javnih cest brez povračila. 
Sredstva sklada se dajejo za re- 

konstrukcijo in gradnjo javnih cest 
praviloma brez povračila, lahko pa 
tudi proti povračilu, če tako dolo- 
čajo pravila sklada. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima pravila. S pravili se 

določita organizacija in načrt poslo- 
vanja sklada. 

6. člen 
Sklad upravlia upravni odbor, 

ki ima predsednika in šest članov. 
Predsednika in Člane upravnega od- 
bora imenuje za dobo dveh let ob- 
činski ljudski odbor Izmed članov 
občinskega ljudskega odbora ter za- 
stopnikov gospodarskih organizacij 
in organov, ki se neposredno ali 
posredno ukvarjajo z vprašanji 8 
področja cest. 

7. člen 
Mandatna doba članov upravnega 

odbora trnja dve leti. 

8. člen 
Sklad posluje po določilih za- 

kona o proračunih in o finansiranju 
samostojnih zovodov. Dohodki in iz- 
datki za vsako leto se določijo s fi- 
nančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du s programom razvoja cestne 
mreže upravni odbor sklada. 

9. Člen 
Sklad ima rezervo. Višino rezer- 

ve, letna vlaganja v rezervo in rok, 
do katerega mora rezerva doseči 
predpisano višino, določi svet za 
komunalne zadeve Občinskega ljud- 
skega odbora Domžale na predlog 
upravnega odbora sklada. 

10. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje zadeve: 
1. sprejme pravila sklada; 
2. predlaga program razvoja cest- 

ne mreže; 
3. sprejema finančni načrt sklada: 
4. določa o dajanju sredstev iz 

sklada; 
5. sprejema izvrševanje del, za 

katera so dana sredstva sklada; 
6. sprejme zaključni račun sklada; 
7. opravlja druge naloge, ki so 

mu dane s pravili sklada in drugimi 
predpisi, 

11. člen 
Naredbodajalec za izvršitev fi- 

nančnega načrta je predse^dp um- 
nega odbora sklada, рото£веј$ ne- 
reabodajalca pa določi upravni od- 
bor sklada, 

12. člen 
Upravne in administrativne za- 

deve sklada opravlja pristopi uprav- 
ni organ Občinskega ljudfkega od- 
bora Domžale. 

13. člen 
Sklad prične poslovati s 1. mar- 

cem 1962. 
14. Člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 402-3/62-3. 
Domžale, dne 1. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Hubjan 1. r. 

tijska posestva, kmetijski kombinat 
ekonomije, splošne kmetijske zf 
druge in kmetijski zavodi. 

3. člen 
Premijski upravičenec uveljavlja 

premijo z zahtevo, ki jo vloži pr' 
banki, pri'kateri ima žiro račun. 

Zahtevi mora priložili: 
1. fakture oziroma kopije faktuii 

kmetijske proizvajalne organizacij"-1 

od katere je kupil mleko, za kateri 
zahteva premijo. 

Fakture morajo med drugim ob' 
segati tudi podatke: ceno za ©8' 
ščobno enoto in potrdilo, da je kroe- 

tijska organizacija mleko sama pri' 
delala; 

2. svojo pismeno izjavo, da Je 

prodal mleko, za katero zahtev" 
premijo, samo neposrednim potroš' 
nikom. To izjavo podpišeta direk' 
tor gospodarske organizacije ,in v«' 
dja gospodarskega računskega sek' 
torja oziroma tisti, ki ju nadoniC' 
Stujejo; 

3. obračun premije za liter m'6' 
ka in za celotno količino mleka! 

4. ko banka ugotovi, da je pr^' 
mijski zahtevek pravilno obručU" 
nan in da je dokumentacija popol' 
na, prizna premijski znesek žiro r8' 
čuna pvemijskega upravičenca z r«' 
čuna št. 600-20-3240107 — delež ob'[ 
čine v premijah za mleko; 

5. kadar so premijski zahtevi ' 
prepisu priložene listine, na po«' 
lagi katerih premijski upravičenci 
uveljavlja premijo, mora ta potrdi'1, 
prepise. Prepise potrdita direkto'; 
gospodarske organizacijo in vodj11 

gospodarskega računskega sektorj' 
oziroma tisti, ki ju nadomestujej0, 

4. člen 
Ta odlok velja od objave 1 

»Glasniku«, uradnem vestniku okrej 
ja Ljubljana, uporablja pa se ^ 
1. januarja 1962, 

St. 322-8/62-6. 
Domžale, dne 1. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odborfl' 

Franc Ilabjan 1. r. 

245. 
Na podlagi 2. odstavka 1. točke 

odloka o premiji za mleko, prodano 
neposrednim potrošnikom (Ur. list 
FLRJ št. 55/61) in 26. člena statuta 
občine Domžale je Občinski ljudski 
odbor Domžale na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 1. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o premiji za mleko, prodano 

neposrednim potrošnikom 

1. člen 
Gospodarskim organizacijam, ki 

prodajajo sveže kravje mleko, se 
bo izplačevala iz občinskega pro- 
računa premija za mleko, ki ga 
prodajajo neposrednim potrošnikom. 

2. člen 
Premija znaša pet dinarjev za 

en liter prodanega svežega mleka, 
ki so ga proizvedla državna kme- 

216, 
Na podlagi 27. člena zakona J 

pristojnosti Občinskih in okrajn'11 

ljudskih odbprov in njihovih org®' 
nov (Ur. list FLRJ št. 52/57), na po®' 
lagi 5., 6. in 4?. člena temeljne# 
zakona o varstvv živine pred živa'' 
skimi kužtjinji boleznimi (Ur, 
FLRJ št. 26/54) in na podlagi od' 
redbe o množičnih veterinarsk)11 

ukrepih, ki se opravljajo na strošk" 
lastnikov ali injetnikov živine (уг 
list LRS št. 2/59) je sprejel Obči'!! 
ski ljudski odbor Domžale na se)1 

občinskega zbora in na seji zbor" 
proizvajalcev dne 1. marca 1962 

ODREDBO 
o obveznem izkoreninjenju govejc 

tuberkuloze na območju občine 
Domžale 

1. Zaradi izkoreninjenja tiibcj^ 
knloze goved in zaradi varstva ljuf' 
skega zdravja sc mora na območj1 

občine Domžale preiskati glede t"' 
berkuloze vsa goveja živino, ste*1' 
nad en mesec. Preiskava s pomoČJ^ 
tuberkulinizacije mora biti izvršeP9 

najkasneje do 21. decembra 19"*' 
2. Vse živali je treba ob tube'' 

kulinizneiji trojno oštevilčiti, ko'1' 
kor še niso. 

3. Izkoreninjenje tuberkuloze tf'' 
ved organizira in vodi veterinarsj'' 
inšpektor občinskega ljudskega ofl' 
bora. Za tehnično izvedbo pa 5 

lahko pooblastijo veterinarji vctc' 

i 



glasnik 

rinarske postaje In drugI vcterU 
Barji, 

4. Živali, ki bodo spoznane za 
okužene s tuberkulozo, mor&io last- 
niki oddati v zakol najkasneje ^ 
50 dneh po ugotovitvi okužbe. Rok 
oddaje v zakol in ostale okrepe do- 
loči s svojo odločbo. 

5. Lastnikom hlevov, v katerih 
niso bila ugotovljena tiiberkul^'.na 
goveda, izda veterinarski inšpektor 
ObLO potrdila o neoknženosti hle- 
Vov s tuberkulozo goved. 

6. Tuberkulinizacija in pregled 
živine se opravljata po hleviji na 
stroške lastnikov ali imetnikov ži- 
vali, in sicer po 300 din za glavo. 

7. Pri občinskem ljudskem od- 
boru Domžale se zagotovijo sred- 
stva za plačevanje odškodnine za 
tuberkulozno živali. V ta sredstva se stekajo plačila iz 6. točke te od- 
redbe, kolikor presegajo stroske lu- 
berkulinizacije, in iz drugih virov 
Po posebnih predpisih občinskega 
ljudskega odbora. ' 

8. Vsa goveja živina, ki jo last- 
niki ali imetniki nabavijo na novo rejo, mora imeti potrdilo pristoj- 
nega občinskega veterinarskega in- 
špektorja, da ni reagirala na tuber- 
kuljn in da izvira iz hleva, ki ni 
okužen s tuberkulozo. 

9. Kršitev določb te odredbe se 
Kaznuje po določilih 71. in 72. člena 
temeljnega zakona o varstvu pred 
živalskimi kužnimi boleznimi. 

10. Ta odredba začne veljati z 
dnem objave v »GlasnikiK, uradnem 
Vestniku okraja Ljubljana. 

St. 322-4/62-5. 
Domžale, dne 1. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc Habjan 1. r. 

247. 
. Na podlagi *87. in 104. člena za- 
kona o zdravstvenem varstvu in or- 
ganizaciji zdravstvene službe v LR 
Sloveniji (Ur. list LRS št. 9-89/61) 
Ш 50. člena zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. 1. LRS št. 19-88/52) 
Je Občinski l judski odbor Domžale 
na seji občinskega zbora dne 1. mar- 
ca 1962 izdal 

ODLOČBO 
o določitvi zdravstvenega doma 
»dr. Tinefn Zajca« v Domžalah 
га zdravstveni center občine 

Domžale 

1. 
Naloge zdravstvenega centra za 

območje občine Domžale opravlja 
^diavstveni dom >dr. Tineta Zajca« 
'-'onižulc. 

2. 
. Naloge zdravstvenega centra so 
"oločene v 88. členu zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in o organizaciji 
zdravstvene službe v LR Sloveniji. 

3. 
. Stroški za opravljanje nalog, ki 

' zdravstveni dom opravlja kot 
zdravstveni center1, se krijejo iz 
Proračunskih sredstev občine Dom- 
jn ■ P tem skleneta zdravstveni dom 
^otnžale in občina Domžale poseb- no pogodbo. 

4. 
Zdravstveni dom Domžale ima Kot zdravstveni center občine Dom- 

■aie poseben strokovni svet. Ta ob- 
avnava važnejša strokovna vpra- 
anja jn jaj,. ninenja o poročilih 
,n Predlogih, ki jih daje zdravstveni 
0m oziroma center pristojnim or- 

penom ter zainteresiranim zavodom 
1,1 organizacijam. 

I « ^ , 
Šfevjlo Manov sirotićfhjfjjti Svetu 

ter zavodi iri društva, ki imenujejo 
(gironja delegirajo v strokov'- 
C' svft, žo doloiSijo 'i skladu z 
M. č}efiom Z|ko0 б zdravstvenem 
^Srstvti' ift off^izaciji zdravstveno 
elu|be v LRf? s pravni zdravstve- 
nega doma Domžale. 

6. 
Strokovni svet lahko imenuje 

staljie aH občasne komisije za do- 
ločene s'trokovnfe zadeve. 

Ta odložba še objavi v >Glas- 
niku«^ uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

St. 022-2/62-2/2. 
Domžale, dne 1. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Franc Habjan 1. r. 

OMIKA HRASTNIK 
248. 

Na podlagi določb odloka o ra- 
jonizaciji kmetijske proizvodnje v 
okiaju Ljubljana (Glasnik okraja 
Ljubljana št. 79/60) in 4. člena za- 
kona o izkoriščanju kmetijskega 
zemljišča (Ur. list FLRJ št. 43/59) 
je občinski ljudski odbor Hrastnik 
na seji občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 24. februarja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o rajonizaciii sadjarske proizvodnje 
in o agrotehničnih ukrepih na ob- 
novljenih nasadih v občini Hrastnik 

1. člen 
Da se zagotovi smotrno izkori- 

ščanje kmetijskih zemljišč, se v ob- 
čini Hrastnik določi naslednji sad- 
jarski okoliš: 

1. Turjanski sadni okoliš, ki ob- 
sega območje k. o. Sv. Štefan. 

2. člen 
V tem sadnem okolišu je treba 

izvršiti obnovo sadovnjakov na na- 
slednjih površinah: 

V katastrski občini k. o. Sv. Šte- 
fan parcele številka: 571/2, 575, 
574/1, 669, 668, 574/3, 574/2, 566, 679, 
680, 557, 565, 564, 559, 563, 560, 561, 
543, 544, 547, 546, 545, 526, 527, 533, 
536, 531, 543, 530, 529, 528, 523. 524, 
574, 535, 519, 515, 512, 509. 5)0. 393/1, 
388/1, 388/2, 387/1. 387/2. 385, 584/1. 
383. 380, 382, 378, 374, 373/1, 369, 371. 

Kmetijska zemljišča, na katerih 
bo še potrebno izvršiti obnovo sa- 
dovnjakov in opraviti agrotehnične 
ukrepe, ki niso zajeti v tem odloku, 
bo ljudski odbor določil naknadno. 

3. člen 
Na kmetijskih zemljiščih, ki so 

navedena v prejšnjem členu tega 
odloka, je treba saditi prvovrstni 
material iz priznanih drevesnic in 
jablane sorte: jonatan, zlata par- 
mena, koks oranžna reneta, rdeči 
in zlati delicius. Katere sorte je 
treba saditi, določa investicijski 
program. 

4. člen 
Obnova sadovnjakov je dovo- 

ljena le v obliki strnjenih nasadov 
in na podlagi izdelanih in potrjenih 
investicijskih programov. Pri obnovi 
strnjene površine ne smejo biti 
manjše od 5 ha. 

5. člen 
Na vseh zemljiščih ie treba 

opraviti rigolanje pred saditvijo do 
globine 60 cm. Da je zemljišče pri- 
mimo za rigolanje, odloči za kme- 
tijstvo pristojni upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora. 

rr 6- čletf . r 
Pred Saditvijo je treba vsa zem- 

ljišča temeljito pognojiti s hlev- 
skim gnojem in umetnimi gnojili. 
Gnojila naj se trosijo pred rigo» 
lanjem. Količine gnojil in njenih 
razporeditev po letih bo določal in- 
vesticijski program obnove. 

7. člen 
Zaradi zatiranja bolezni in škod- 

ljivcev na sadnem drevjii je treba 
izvajati v nasadih dvakratno zim- 
sko škropljenje pred cvetenjem in 
najmanj štirikratno škropljenje po 
cvetenju. 

Katera kemična sredstva se mo- 
rajo uporabiti za škropljenje in v 
kakšni koncentraciji, določi stro- 
kovna kmetijska služba. 

V sadovnjakih se lahko goje 
kmetijske kulture, ki jih določi 
kmetijska služba. 

8. Člen 
Sadno drevje je treba vsako lete 

obrezovati po navodilih stroko-vne 
kmetijske službe. 

9. Men 
Ce obdelovalec kmetijskega zem- 

ljišča v državljanski lastnini brez 
opravičenega razloga ne izvoja 
ukrepov, ki so določeni s tem od- 
lokom, lahko v smislu 92. člena za- 
kona o izkoriščanju kmetijskega 
zemljišča (Ur. list FLRJ št. 43/59) 
izvrši te ukrepe na njegove stroške 
kmetijska gospodarska organizacija. 

V smislu 25. člena tega zakona 
se lahko v tem primeru tudi da 
kmetijsko zemljišče v prisilno upra- 
vo za čas od enega do petih let 
s tem, da se po preteku prisilne 
uprave povrnejo vsi stroški inve- 
sticij, vloženih v zemljišče kmetij- 
ski organizaciji. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

St. 010-7/62. 
Datum: 24. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brcčko 1. r. 

249. 
Na podlagi 106. člena zakona o 

proračunih in financiranju samo- 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ 
št. 52/59) je Občinski ljudski odbor 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dno 
3. februarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada 

za pospeševanje telesne vz.goje na 
območju občine Hrastnik 

1. člen 
Ustanovi se sklad za pospeševa- 

nje telesne vzgoje za območje ob- 
čine Hrastnik (v nadaljnjem bese- 
dilu »sklad«). 

Sredstva sklada se uporabljajo 
za gradnjo in vzdrževanje športnih 
naprav in objektov ter za funkcio- 
nalno dejavnost društev. Sredstev, 
ki se v ta namen dajejo iz sklada, 
ni treba vračati. 

2. Člen 
Sklad je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad ima pravila. S pravili se 
določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. 

Pravila potrdi svet za telesno 
vzgojo Občinskega ljudskega od- 
bora Hrastnik. 

STRAN 115 

t i. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima 7 članov; 5 čld- 
nov imenuje občinski 1 iudski odbor, 
in sicer 2 člana izmed odborniko* 
Občinskega ljudskega odbora in tri 
člane izmed članov sveta za telesno 
vzgojo ter dva člana, ki ju delegira 
kot svoja zastopnika občinska zveza 
za telesno vzgojo. 

Upravni odbor izbere predsed- 
nika izmed sebe. 

5. člen 
V sklad se stekajo: 
1. del proarčiuiskih sietjetev do- 

hodkov proračuna občine Hrustijik, 
ki se določi z vsakoletnim družbe- 
nim planom; 

2. dotacije drugih noliti&nih te- 
ritorialnih enot, pospoqarskm orga- 
nizacij, zavodov m ustanov; 

3. obresti sredstev sklada; 
4. posojila; 
5. darila. 

6. člen 
Administrativne zadevo skjada 

opravlja upravni organ občin^ejja 
ljudskega odboia, ki je pristojen 
za telesno vzgojo. 

7. člen 
Sklad ima rezervo. Skujjna re- 

zerva mora znašati 10 % vsakolet- 
nih planiranih sredstev sklada. TNj 
višino mora rezerva doseči v petifi 
letih. Koliko se vsako leto vloži 
v rezervo, da doseže določeno v{- 
šino, določi pristojni svet občigskČ- 
ga ljudskega odbora na predlog 
upravnega odbora sklada. 

8. člen 
Sredstva sklada se lazporejajo 

z letnim finančnim načrtom. Fi- 
nančni načrt in zaključni račun 
sklada sprejme upravni odbor skla- 
da, potrdi pa ga svet za telesno 
vzgojo. 

9. člen 
Odredbodajslec za izvršitev fi- 

nančnega načrta sklada je starešina 
upravnega organa, ki je pristojen 
za zadeve telesne vzgoje. 

10. člen 
Upravni odbor sklada poroča o 

svojem delu svetu za telesno vzgojo 
Občinskega ljudskega odbora Hrast- 
nik. 

11. člen 
Ta odlok velja takoj in se ob- 

javi v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Št. 01/1-010-11/62. 
Datum: 3. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brcčko 1. r. 

OBČIMA UU8LJANA-SISKA 
250. 

Na podlagi 27. točke 42. členu 
zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov in nji- 
hovih organov (Uradfii list Fl.Rj 
št. 52/57), na podlagi 5„ 6. in 47. čle- 
na temeljnega zakona o varstvu ži- 
vine pred živalskimi kužnimi bo- 
leznimi (Ur. list FLRJ št. 26/54) in 
na podlagi odredbe o množičnih ve- 
terinarskih ukrepih, ki se oprav- 
ljajo na stroške lastnikov ali imet- 
nikov živali (Ur. list LRS št. 2/59) 
ie občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Siška na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev z lo- 
čenim glasovanjem dne 6. marca 
1962 sprejel 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenja 
psov proti pasji steklini na 
območju občine Ljubljnna-Siška 



STRAN 116 GLASNIE 

1. 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja pasje stekline in zaradi varstva 
ljudskega zdravja se morajo nu ob- 
močju občine Ljubljana-Siška ob- 
vezno cepiti proti pasji steklini vsi 
nad 6 mesecev stari psi. 

2. 
Cepljenje se opravi na določe- 

nih zbirnih mestih. Ktaj in čas cep- 
ljenja odredi za kmetijstvo pristoj- 
ni občinski upravni organ. 

3. 
Akcijo organizira in vodi občin- 

ski veterinarski infipektor, za teh- 
nično izvedbo cepljenja jo pa po- 
oblaščena področna veterinarska 
postaja. 

Cepljenje psov se opravi na stro- 
ške lastnikov psov, in sicer po 300 
dinarjev za glavo. 

5. 
Kršitev določbe iz 1. točke te 

odredbe se kaznuje po določilih 
72. člena temeljne/ga zakona o var- 
stvu živine pred živalskimi kužnimi 
boleznimi. Za izvedbo upravno-ka- 
zenskega postopka in izrek kazni je 
pristojen občinski sodnik za pre- 
trške. 

6. 
Ta odredba začne veljati od dne- 

va objave v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

St. 1/1-322-4/62. 
Datum: 6. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Janez Nedog 1. r. 

OBČINA VRHNiKA 
251. 

Na podlagi 2. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunskem prispevku iz oseb- 
nega dohodka delavcev (Uradni list 
FLRJ št. 52/61) ter 28. člena statuta 
občine Vrhnika je občinski ljudski 
odbor Vrhnika sprejel na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 24. februarja 1902 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka 
o dopolnilnem proračunskem pri- 
spevku iz osebnega dohodka delav- 
cev »Glasnik« št. 1/62 tako, da se 

prečiščeno besedilo odloka glasi: 

1. člen 
Dopolnilni proračunski prispevek 

iz osebnega dohodka delavcev se 
predpiše za leto 1962 za vse izpla- 
čevalce osebnih dohodkov družbe- 
nega in privatnega sektorja na ob- 
močju občine Vrhnika. 

Od plačevanja dopolnilnega pro- 
računskega prispevka je izvzeta Ju- 
goslovanska ljudska armada za pod- 
oficirje, oficirje in vojaške usluž- 
bence za območje občine Vrhnika. 

2. člen 
Stopnja dopolnilnega proračun- 

skega prispevka iz osebnega dohodka 
znaša; 

1. za državne organe, šole in druž- 
beno politične organizacije 8 %; 

2. za vse ostale v prvem odstavku 
1. člena navedene izplačevalce 15 %. 

Dopolnilni proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka delavcev Je: 

a) obračunan po stopnji 8 % do- 
hodek občinskega proračuna; 

b) obračunan po stopnji 7 % do- 
hodek občinskega sklada za šolstvo. 

3. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

Občinskega ljudskega odbora lahko 

v upravičenih primerih oprosti za- 
vezance, iz 1. odstavka 1. člena tega 
odloka delno ali v celoti plačila do- 
polnilnega proračunskega prispevka 
iz osebnega dohodka delavcev) če bi 
bili s plačilom dopolnilnega prora- 
čunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev ogroženi njihovi živ- 
ljenjski pogoji. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. marca 1962 dalje. 

St.: 4/1-010-16/62. 
Datum: 24.. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Franci Širok 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
252. 

Na podlagi 106. člena zakona o 
proračunu in financiranju samostoj- 
nih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
52/59) in določb uredbe o začasnem 
načinu ureditve prispevka Investi- 
torjev k stroškom za pripravo in 
komunalno ureditev stavbnih zem- 
ljišč (Uradni Ust FLRJ, št. 19/59) 
je občinski ljudski odbor Zđgorje ob 
Savi na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 7. marca 
1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi komunalnega sklada. 

1. člen 
Ustanovi se komunalni sklad ob- 

čine Zagorje ob Savi (v nadaljnjem 
besedilu: »sklad«). 

2. člen 
Sredstva sklada so; 
komunalni prispevki, ki jih pla- 

čujejo investitorji in so določeni s 
posebnim predpisom občinskega 
ljudskega odbora v smislu določb 
uredbe o začasnem načinu ureditve 
prispevka investitorjev k stroškom 
za pripravo In komunalno ureditev 
stavbnih zemljišč, namenske vloge 
politično teritorialnih enot, zavodov 
In skladov, ter gospodarskih, druž- 
benih in drugih organizacij, obresti 
sredstev sklada, posojila, darila in 
drugi dohodki. 

3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo: 
1. za pripravo in razčiščenje zem- 

ljišč (asanacijska dela, odkupi stavb, 
odškodnine za stavbe in zemljišča, 
podiranje starih stavb, odvoz ma- 
teriala), 

2. za gradnjo začasnih in stalnih 
objektov za stanovalce In stavb, ki 
jih Je treba podreti. In za stroške 
v zvezi s preselitvijo stanovalcev, 

3. za dograditev, razširitev In re- 
konstrukcijo obstoječih komunalnih 
naprav In napeljav, ki so sekundar- 
no omrežje, 

4. za druga komunalna dela. 

4. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad Ima pravila, s katerimi se 

določijo organizacija sklada ter na- 
čin upravljanja ter poslovanja skla- 
da. 

5. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor Ima 5 članov. Pred- 
sednika In člane upravnega odbora 
Imenuje občinski ljudski odbor. 

Mandatna doba članov upravne- 
ga odbora traja 2 leti. 

6. člen 
Sklad Ima rezervo. Višino celot- 

ne rezerve, letna vlaganja v rezer- 

vo In rok, do katerega mora rezer- 
va doseči določeno višino, določi 
svet za komunalne In stanovanjske 
zadeve občinskega ljudskega odbora 
na predlog upravnega odbora skla- 
da. 

7. člen 
Sklad posluje po določbah zako- 

na o proračunih In o financiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada za vsa- 
ko leto se določijo s finančnim na- 
črtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du s programom sklada upravni od- 
bor sklada. 

V programu sklada se določijo 
sredstva sklada In njihova uporaba 
po smernicah sveta za komunalne 
In stanovanjske zadeve občinskega 
ljudskega odbora. 

8. člen 
Naredbodajalec za finančni načrt 

sklada Je načelnik za gradbene In 
komunalne zadeve občinskega ljud- 
skega odbora, ki Izvršuje pravico 
odredbodajalca v mejah odločb In 
sklepov upravnega odbora sklada. 

9. člen 
Ta odlok prične veljati od dneva 

objave v Glasniku, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

St. 402-10/62-1. 
Datum; 7. III. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora1 

Dušan Koleno, 1. r. 

253. 
Na podlagi 116. člena splošnega 

zakona o organizaciji zdravstvene 
službe (Uradni list FLRJ, št. 45/60) 
In 26. člena statuta občine Zagorje 
ob Savi je občinski ljudski odbor 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora In na seji zbora proizvajalcev 
dne 7. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega zdravstve- 

nega investicijskega sklada. 
• . i ' 

1. člen 
Ustanovi se Občinski zdravstveni 

Investicijski sklad za potrebe zdrav- 
stvenega varstva na območju obči- 
ne Zagorje ob Savi. 

Sredstva sklada se smejo uporab- 
ljati samo za Investicije zdravstve- 
nega varstva na območju občine. 

2. člen 
Sklad Je pravna oseba. 
Za obveznosti sklada Jamči usta- 

novitelj. 
3. člen 

Sklad upravlja po načelih druž- 
benega samoupravljanja upravni od- 
bor, ki ima predsednika in 6 članov. 
Predsednika in člane upravnega od- 
bora imenuje občinski ljudski odbor. 
In sicer: 

enega člana izmed odbornikov 
ljudskega odbora, ostale člane pa 
Izmed javnih In zdravstvenih delav- 
cev. Mandatna doba članov uprav- 
nega odbora traja dve leti. Vsako 
leto se menja polovica članov. 

4. člen 
V občinski zdravstveni investicij- 

ski sklad se stekajo sredstva Iz na- 
slednjih virov: 

1. prispevki .sklada zdravstvenih 
ustanov, 

2. prispevek na dohodke po 98. 
in 109. členu splošnega zakona o 
organizaciji zdravstvene službe. 

3. prispevki iz skladov zavaro- 
valnih zavodov, 

4. prispevki iz proračunov In 
skladov politično teritorialnih enot, 

5. prispevki Iz sredstev gospodar- 
skih In drugih organizacij, ustanov 
ter državljanov, 

6. krediti, 
7. drugI viri. 
Občinski ljudski odbor lahko od- 

loči, da se vlaga v ta sklad do 50 Vi 
amortizacije vsake zdravstvene usta- 
nove na območju občine Zagorje ob 
Savi. 

Amortizacijska sredstva se šteje- 
jo kot posojilo, ki jih mora Investi- 
cijski sklad vrniti zdravstvenim za- 
vodom ob pogojih In na način, po 
katerem so bila sredstva vanj vlo- 
žena, če ni v pogodbi med zavodom 
in skladom drugače določeno. 

5. člen 
Administrativne zadeve In poso- 

jilno službo opravlja za Investicijski 
sklad KB Zagorje ob Savi, upravno 
In računovodsko službo pa finančni 
oddelek občinskega ljudskega od- 
bora. 

6. člen 
Upravni odbor sklada sestavi fi- 

nančni načrt sklada po smernicah 
pristojnega sveta občinskega ljud- 
skega odbora. 

7. člen 
Natančnejše določbe se določijo з 

pravili. 
8. člen 

Ta odlok se objavi v Glasniku, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana 
In začne veljati s 1. Januarjem 1962. 

St. 402-12/62-1. 
Datum: 7. III. 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Koleno, 1. r. 

VSEBINA: 
6. Odlok o _ doloCitvi prispevka mcHtni'1 

občin v I.jubljuni za finunsiiraiijc skup- 
nega programa mestnih obCin. 

7. Odlok o apiomciiibi odloka o spomin- 
skem partizanskem pohodu »Ob žit' 
okupirane Ljubljane«. 

8. Odlok o določitvi plačevanja prispev- 
ka iz dohodka komunalnih gospodarskih 
organizacij na območju mesta Ljub- | 
Ijane in o delitvi doliodka, ki izhaje 
od urispevka iz dohodka. 

9. Odlok o viSini obrestne mere. po ka- 
teri plačujejo obresti od poslpvnege 
sklada komunalno gospodarske organi- 
zacije na območju mesta Ljubljane, i" 
o delitvi dohodka, ki izhaja od obresti- 

10. Odločba o ustanovitvi prireditvene po- 
slovalnice »Festival« v Ljubljani. 

11. Imenovanja na 18. seji Mestnega sveta- 
244. Odlok o ustanovitvi občinskega cestne- 

ga sklada občino Domžale. 
245. Odlok o premiji za mleko, prodano ne- 

posrednim potrošnikom občine Dom- 
žale. 

246. Odredba o obveznem izkoreninjenja 
goveje tubc-rkuloze občine Domžale. 

247. Odločba o določitvi zdravstvenega do- 
ma »Dr. Tineta Zajcac v Domžalah ze 
zdravstveni center občine Domžale. 

248. Odlok o lajonizaciii sadjarske prof- 
vodnje^ in o agrotehničnih nkrepili ne 
obnovljenih nasadih občine Hrastnik. 

249 Odlok o ustanovitvi sklada za pospe- 
Sevanje telesne vzgoje občine Hrastnik* 

250. Odredba o obveznem zaščitnem ceplje- 
nju psov proti pasji steklini občin® 
Ljubljana-Siška 

251. Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o dopolnilnem proračunskem pr'" 
spevku iz osebnega doliodka delavce* 
občine Vrhnika, 

252. Odlok o ustanovitvi komunalnega skla- 
da občine Zagorje ob Savi. 

255. Odlok o ustanovitvi občinskega zdrav- 
stvenega investicijskega sklada občin" 
Zagorje ob Savi. 


