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URADNI VESTNIK OBClNt 
CERKNICA, GROSUPLJE, LI- 
TIJA, LJUBLJANA — BEŽI- 
GRAD. CENTER. MOSTE-PO- 
LJE, SlSKA. VIC-RUDNIK, 
LOGATEC, VRHNIKA IN 
MESTNEGA 'SVETA LJUB- 

LJANA 

MESTNI SVET 

68. 
Na podlagi 4. točke odredbe o po- 

gojih za kupovanje in prodajanje 
kmetijskih pridelkov na trgih (Urad. 
list FLRJ št. 19/58, 25/58 37/58, 25/59 
in SFRJ št. 41/63), 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Urad. 
list FLRJ št. 2/59 in SFRJ št. 13/65) 
ter 27. in 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je Mest- 
ni svet Ljubljana na 2. redni seji, 
dne 28. aprila 1965 sprejel 

ODLOK 
o tržnem redu na živilskih trgih 

-na drobno v LJubljani 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta odlok velja za trgovanje na 

glavnem in ostalih živilskih trgih v 
Ljubljani. 

Obseg glavnega in ostalih ter tudi 
ustanovitev novih trgov določi na 
predlog uprave trgov in v soglasju 
s skupščino pristojne občine mestni 
svet s posebnim odlokom. 

organizira prodajna mesta ter pro- 
dajo s kamionov tudi izven določenih 
tržnih površin. 

Prodajalec mora imeti za tako 
prodajo posebno dovoljenje uprave 
trgov. 

Prodajna mesta določi na pred- 
log uprave trgov upravni organ za 
komunalne zadeve pristojne skup- 
ščine občine. 

II. PRODAJNA MESTA 

2. člen 
Naloge in dplžnosti uprave trgov 

so zlasti naslednje: 
— organizira in vodi poslovanje 

nji trgih, razporeja in oddaja tržne 
površine prodajalcem; 

— pobira pristojbine in najem- 
nine za tržne in posloVne površine; 

— organizira skladiščenje blaga; 
— upravlja in vzdržuje javne ter 

posoja balančne tehtnice prodajal- 
cem; 

— ureja, redno vzdržuje in raz- 
širja komunalne in delovne naprave, 
ki jih ima v upravljanju; 

— razen drugih pristojnih orga- 
nov skrbi za javni red in pravilne 
odnose na trgu; 

— skrbi za uporabnost, čistočo, 
čiščenje in odstranjevanje snega na 
tržnih površinah: 

— obvešča pristojne organe o gi- 
banju cen, zlasti o nenadnih večjih 
porastih cen; 

— skrbi za razvoj svoje dejavno- 
sti v okviru potreb po tovrstnih sto- 
ritvah v Ljubljani; 

— opravlja lahko Se druge naloge 
v okviru svoje dejavnosti. 

3. člen 
Uprava trgov je dolžna v okviru 

svojih razpoložljivih kapacitet poskr- 
beli za ustrezna skladišča, po mož- 
nosti v okviru glavnega živilskega 
trga, za živila pripeljana na trg iz 
oddaljenih krajev, ki niso prodana 
v enem dnevu. 

4. člen 
" Za prodajo večjih količin hitro 

Pokvarljivega sezonskega blaga in 
Živil za ozimnico lahko uprava trgov 

5. člen 
Prodajna mesta na trgih so stal- 

na in začasna. Vsak prodajalec ima 
praviloma pravico samo do enega 
prodajnega prostora, uprava trgov 
lahko izjemno dovoli uporabo dveh 
ati več stalnih ali začasnih prodaj- 
nih prostorov, če to dopuščajo tržne 
razmere. 

Prodajalec, ki želi stalno uporab- 
ljati določeno prodajno mesto, kakor 
so zaprta tržna lopa, tržna mesnica 
in podobno, mora z upravo trgov 
skleniti najemno pogodbo. 

Stalnih prodajnih mest, ki jih 
imajo prodajate) v zakupu; ne smejo 
brez dovoljenji uprave tr(*ov odsto- 
piti drugim osebam, niti v celoti niti 
delno. Ta prodajna mesta se morajo 
uporabljati izključno za prodajo, ne 
pa za druge namene 

Blago se lahko prodaja tudi na 
nestalnih prodajnih mestih, kakor so 
klopi in specialna vozila, ki so ure- 
jena za prodajo blaga. 

Za prodajo lubenic, dinj in paprik 
se določi poseben prodajni prostor, 
na katerem lahko, če niso prodane, 
ostanejo tudi do naslednjega dne. 

Na tleh se lahko prodaja tudi več- 
je količine paprike, paradižnika, ze- 
lja, jabolk ter sadja pod pogojem, da 
so v ustreznih zabojih ali pletenih 
košarah. 

6. člen 
Kadar prodajalec blago proda, 

mora prodajno mesto zapustiti, če- 
prav še ni potekel tržni čas. 

• III. TRZNI CAS 

7. člen 
Obvezni tržni čas traja ob delav- 

nikih v ietni sezoni, tb je od začetka 
aprila do konca oktobra od 5. do 
17. ure, v zimski sezoni pa od 7. do 
15. ure. Ob nedeljah traja tržni čas 
od 7. do 11. ure. V utemeljenih prir 
merlh, ko gre za veliko založenost 
trga s sezonskim blagom, je" uprava 
trgov dolžna v interesu kupcev in 
prodajalcev ustrezno podaljšati trž- 
ni čas. 

Za delovne organizacije, ki pro- 
dajajo na stalnih tržnih mestih, velja 
poslovni čas, ki je določen s poseb- 
nimi predpisi. 

Uprava trgov je dolžna zagotoviti 
prodajalcem oziroma kupcem take 
delovne pogoje, da bosta nakup, ozi- 

roma prodaja živil potekala nemo- 
teno. 

IV. PRODAJA BLAGA 

8. člen 
Blago, je dovoljeno prodajati in 

kupovati samo na tržnem prostoru, 
na posebnih prodajnih mestih in s 
kamionov v skladu z določili 4. Člena 
tega odloka. 

Živa perutnina, golobi, kunci in 
druge male domače živali se proda- 
jajo na določenih tržnih prostorih, 
ločenih od prostorov za prodajo ži- 
vil, ki se pred uporabo ne obdelajo 
termično. 

V tržnici se lahko prodaja tudi 
žaklana perutnina in prašički 
(odojki). 

Uprava trgov mora urediti pri- 
merne higiensko opremljene stojnice 
za razsek in prodajo odojkov ter za- 
klane perutnine. 

9. člen 
Vsa živila živalskega porekla mo- 

rajo biti pred prodajo veterinarsko 
pregledana. Pregled živil Izvrši ve- 
terinarski inšpektor, ki po opravlje- 
nem pregledu izda potrdilo, da je ži- 
vilo primerno za ljudsko hrano ozi- 
roma žigosa živilo s predpisanim ži- 
gom. 

V tržnici, kjer se prodajajo živila 
živalskega porekla, mora bili orgnni- 
zirann stalna veterinarska inšpekcija, 

ki pregleduje živila in kontrolira 
prodajo. 

10. člen 
Na trgih je dovoljeno prodajati 

samo na drobno, in sicer vse vrste 
predelanih in nepredelanih kmetij- 
skih pridelkov in vrtnin, sadje, cvet- 
lice, zdravilna zelišča, gozdne sadeže, 
domače male živali, divjačino, ribe 
in druge užitne vodne živali, jajca, 
izdelke domače obrti, drobno galan- 
terijo in podobno. 

-<*/• 
11. člen 

Na trgih smejo prodajati: 
a) kmetijske zadruge in kmetij- 

sko-proizvajalne gospodarske organi- 
zacije, trgovske gospodarske organi- 
zacije in individualni proizvajalci; 

b) nabiralci in gojitelji cvetlic, 
zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev, 
če so blago sami nabrali ali pridelali; 

c) lovske in ribiške zadruge ozi- 
roma društva in družine divjačino in 
ribe, ki so jih same nalovile; 

d) izdelovalci predmetov obrti 
svoje lastne izdelke. 

Gosppdarska organizacija sme 
prodajati svoje blago le po osebah, 
ki jih zato pooblasti. 

,12. člen 
Gospodarska organizacija, ki pro- 

daja na stalnem prodajnem mestu, 
mora na viden način označiti svoj 
naziv. Obliko in velikost napisne ta- 

V A BILO 
na 5. reOno sejo mestnega sveta LJubljane i 

Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 
sklicujem 

5. redno sejo mestncBa sveta Ljubljane, 
ki bo v sredo, dne 30. junija 1965 ob 1S.30 uri v veliki sejni dvorani 

Magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red; 

1. Odredba o določitvi minimalnega poslovnega časa v trgovinah na 
drobno na območju mesta Ljubljane. 

2. Odlok o postopku in načinu označevanja imen ulic,, cest, trgov in na- 
selij ,ter zgradb na območju Ljubljane. 

3. Odlok o določitvi in spremembi imen ulic ter cest na območju Ljubljane. 
4. Odlok o spremenit)! in dopolnitvi odloka o preskrbi vode iz mestnega 

vodovoda v Ljubljani. 
5. Poslovnik o delu mestnega sveta. 
6. Sklep o sprejemu predloga zazidave soseske M-l Vič. 
7. Sklep o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v: ^ 

a) svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani; 
b) svet Slovenske filharmonije v Ljubljani. 

Morebitno odsotnost javite tajništvu mestnega sveta Ljubljane, Mestnt 
trg 1, telefon št. 21-855. 

Številka: 06-051/65 
Datum: 24. jun. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljane 
Ing. Marjan Tcpina, l. r. 
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ble doloCi v sporazumu s prizadeto 
gospodarsko organizacijo uprava 
trgov. 

13. člen 
Na trgih smejo kupovali kmetij- 

ske pridelke in druge proizvode, ki 
so navedeni v 10. členu tega odloka; 

a) individualni potrošniki; 
b) Izjemoma od 9. ure dalje tudi 

Veliki potrošniki. 
Prodajalec je na zahtevo potroš- 

nika dolžan prodati blago, ki ga ima 
v prodaji. 

14. člen 
Vsako prekupčevanje na trgih je 

prepovedano. 
15. člen 

Na trgih izloženo blago mora biti 
vidno označeno s prodajno ceno. Na 
zahtevo potrošnika mora prodajalec 
Izdati račun za prodano blago. 

16. člen 
Na trgih se sme prodajati blago 

po merskih enotah, ki so predpisane 
ali običajne za posamezne vrste blaga. 

Za merjenje na trgih se smejo 
uporabljati samo merila, ki glede Iz- 
delave in uporabnosti ustrezajo pred- 
pisanim tehničnim pogojem. 

Na kupčevo zahtevo je prodajalec 
dolžan stehtati ali izmeriti blago z 
določenimi merili. 

Uprava trgov je dolžna poskrbeti 
ка potrebno število javnih kontrol- 
nih meril in naprav (tehtnic, uteži, 
votlih in dolžinskih mer), ki jih je 
dolžna dati brezplačno na razpolago 
prodajalcem in kupcem za kontrolno 
tehtanje oziroma merjenje. 

V. HIGIENSKI POGOJI PRODAJE 

17. člen 
Prodajalci in kupci ne smejo na 

tržnem prostoru povzrđčati nesnage. 
Uprava trgov mora na trgih na- 

mestiti zadostno število ustreznih po- 
sod za odpadke. 

Za snago v stalnih prodajnih pro- 
storih in pred vhodi v te prostore 
morajo skrbeti najemniki teh pro- 
storov. 

Po trgih ni dovoljeno voditi psov. 
Dolžnost uprave trgov je, da na 

trgih zagotovi red in snago. V ta na- 
men mora skrbeti, da so z vseh trž- 
nih površin vsak dan odstranjeni vsi 
odpadki, da so tržne površine, razen 
v zimskih mesecih, vsak tržni dan 
oprane, da so prodajne klopi in dru- 
ge tržne naprave vedno čiste, da je 
S tržnih- površin sproti odstranjen 
ves sneg In da v primeru poledice 
tržne prostore posipa z ustreznim 
materialom. 

Na trge ni dovoljen pristop vinje- 
nim in nalezljivo bolnim osebam. 

18. člen 
Prodajalci živil, ki prodajajo me- 

so, mesne in mlečne izdelke ter kruh, 
morajo nositi bela pokrivala, bele ha- 
lje ali predpasnike in bele dokomolč- 
nike. Biti morajo snažni in redno 
zdravniSko pregledani. 

Živila morajo biti v posodah, v 
katerih so zavarovana pred onesna- 
ženjem in okuženjem. Biti morajo 
higiensko neoporečna. 

Gobe, ki se prodajajo na trgih, 
mora redno kontrolirali pristojna in- 
špekcija. 

Otipavanje in pokušanje živil ni 
dovoljeno. 

19. člen 
Mlečni izdelki se smejo prodajati 

да način, ki onemogoča prijemanje, 

dotikanje in pokuSanje teh izdelkov 
ter morajo biti zavarovani pred 
okužbo, prahom in drugimi vremen- 
skimi kvarnimi vplivi. 

Prodaja teh živil mora biti na 
posebnem mestu pokrite tržnice, pri- 
lagojene za prodajo tovrstnih živil. 

Mlečni izdelki se smejo zavijati 
samo v polivinilske vrečke. 

20. člen 
Zelenjava vseh vrst se sme pro- 

dajati le v stanju, primernem za po- 
trošnjo; biti mora zrela, zdrava, sve- 
ža, nepoškodovana in očiščena ter 
mora ustrezati predpisani kakovosti 
in higienskim zahtevam. 

21. člen 
Prepovedano je prodajati zele- 

njavo: 
1. ki vsebuje škodljive rastline in 

njihove dele; 
2. ki je toliko ovela, da ni pri- 

merna za uporabo v prehrani; 
3. ki so jo v večjem obsegu na- 

padli škodljivci ali rastlinske bo- 
lezni; 

4. ki ima neprijeten vonj; 
5. ki je zaradi zmrznjenja tako 

spremenjena, da ni več uporabna za 
prehrano; 

6. ki je preveč mokra. 

22. člen 
Sveže sadje se sme prodajati le 

v stanju, ki je primemo za nepo- 
sredno potrošnjo in predelavo. 

Prepovedano je prodajati sveže 
sadje, ki je: 

1. plesnivo, nagnito, zmrznjeno ali 
napadeno od škodljivcev ali zaje- 
dalcev; 

2. ki vsebuje ostanke sredstev za 
varstvo rastlin v količinah, ki so 
lahko zdravju škodljive; 

3. tujega neprijetnega okusa in 
vonja in vsebuje tuje primesi. 

Domače živali iz 2. odstavka 8. 
člena se smejo prodajati na trgih le 
v kletkah ali košarah. 

Zakol teh živali na trgih je pre- 
povedan. 

Z živalmi, prinešenlml na trge, 
je treba ravnati tako, da se ne mu- 
čijo ali poškodujejo in da ne trpijo 
žeje in lakote. 

23. člen 
Prodajalcem, ki se ne ravnajo po 

določilih tega odloka, je uprava trgov 
dolžna prepovedati nadaljnjo pro- 
dajo. 

24. člen 
Na glavni trg je dovoljen dovoz 

živil in ostalega blaga, ki se prodaja 
na trgu, le po glavnih dovoznih po- 
teh in pod pogojem, da se blago ta- 
koj razloži in vozilo odstrani; 

Dovoljena pa je vožnja z otro- 
škimi vozički in vožnja hromih oseb. 

25. člen 
Inšpekcijo nad prodajo blaga na 

vseh tržnih površinah izvajajo po 
posebnih predpisih in po določbah 
tega odloka pristojne inšpekcijske 
službe skupščine občine; sanitarna, 
tržna, veterinarska in komunalna in- 
špekcija. 

26. člen 
Uprava trgov je dolžna na glav- 

nem živilskem trgu zagotoviti veteri- 
narski inšpekciji ustrezne prostore za 

izvrševanje strokovnega dela. 

VI. PRISTOJBINE 

27. člen 
Za uporabo prodajnih površin na 

trgu se plačujejo upravi irgov pred- 
pisane pristojbine. Maksimalno viši- 
no pristojbin in način plačevanja ter 
merila predpiše na predlog uprave 
trgov, v skladu z odlokom o druž- 
beni kontroli cen izdelkov in stori- 
tev komunalnih gospodarskih orga- 
nizacij na območju mesta Ljubljana 
(Glasnik št. 34/64 in 2/65), mestni 
svet Ljubljane. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

28. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se ka- 

znuje za prekrške; 
1. kdor prodaja na trgih brez do- 

voljenja uprave trgov (4. člen); 
2. kdor prodaja na tleh papriko, 

paradižnik, ?elje, jabolka in sadje, 
ki ni v ustreznih zabojih ali pletenih 
košarah (5. člen); 

3. prodajalec, ki na zahtevo kup- 
ca ne izmeri ali stehta blaga z dol6- 
čenimi merili (16. člen); 

4. prodajalec, ki blaga ne označi 
s prodajno ceno (15. člen); 

5. kdor vodi pse po trgih ali hodi 
po trgih v vinjenem stanju (17. čl.); 

6. prodajalci mesa, mesnih in 
mlečnih izdelkov ter kruha, ki ni- 
majo belih pokrival, belih halj ali 
predpasnikov in belih dokomolčni- 
kov (18. člen); 

7. kdor povzroča na trgu .nered 
in ovira trgovanje. 

• 29. člen 
Z denarno kaznijo od 5000 do 

10.000 din se kaznuje: 
1. kdor prodaja blago Izven trž- 

nih prostorov (8. člen); 
2. kdor prodaja veterinarsko ne- 

pregledana živila živalskega porekla 
(9. člen); 

3. gospodarska organizacija, ki ni- 
ma vidno označenega svojega naziva 
(12. člen); 

4. prodajalec, ki na zahtevo po- 
trošnika noče prodati blaga (13. člen); 

5. kdor prekupčuje na trgih (14. 
člen); 

6. kdor pri merjenju blaga in ži- 
vil uporablja neustrezna merila (16. 
člen); 

7. kdor odmetava odpadke izven 
za to določenih mest (17. člen); 

8. kdor pre^: 'a živila v posodah, 
v katerih ni„ j zavarovana pred one- 
snaženjem in okuženjem (18. člen); 

9. kdor prodaja za uporabo nepri- 
merno zelenjavo (21. člen); 

10. kdor opravlja zakol živali na 
trgih (22. člen); 

11. kdor prodaja domače živali, 
ki niso v kletkah ali v košarah (22. 
člen); 

12. kdor na trg prinešene živali 
trpinči ali drugače muči (22. člen); 

13 kdor dovaža na trg živila iz- 
ven glavnih dovoznih poti in vozila 
takoj ne odstrani (24. člen); 

30. člen 
Z denarno kaznijo do 50.000 din 

se kaznuje uprava trgov; 
1. če ravna v nasprotju z dolo- 

čili 2. člena tega odloka; 
2. če ne uredi primernih skladišč 

za živila, pripeljana na trg iz odda- 
ljenih krajev (3. člen); 

3. če ne zagotovi prodajalcem, 
oziroma kupcem takih delovnih po- 
gojev, ki omoriofaio nemoten nakup 
in prodajo živil (7. člen); 

4. če ne uredi primerne higiensko 
opremljene stojnice za razsek odoj- 
kov in zaklane perutnine (8. člen); 

5. če ne zagolovi potrebnega šte- 
vila javnih kontrolnih meril in na- 
prav (16. člen); 

6. če na trgih ne postavi zadostne- 
ga števila posod za odpadke (17. čl.); 

7. če na glavnem trgu ne zagotovi 
veterinarski inšpekciji ustreznih 
prostorov za izvrševanje njenega 
strokovnega dela (26. člen); 

8. če pobira pristojbine, ki niso 
predpisane s tarifo ali če pobira 
višje pristojbine, kot so predpisane 
(27. člen). 

Odgovorni delavec ali nadzornik 
uprave trgov, ki stori prekršek iz 
1. odstavka tega člena, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 10.000 dinarjev. 

31. člen 
Uslužbenci milice in tržni nadzor- 

niki uprave trgov takoj na mestu 
izterjajo denarno kazen od tistih, ki 
jih zalotijo pri prekrških iz 28. člena 
tega odloka. 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

32. člen 
Ta tržni red mora uprava trgov 

takoj izobesiti na vidnih mestih na 
trgih, da se z njim lahko seznanijo 
vsi obiskovalci in uporabniki. 

33. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o tržnem redu, 
ki ga je sprejel mestni svet na seji 
dne 31. marca 1959 (Glasnik št. 26/59 
in 54/59). 

34. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Številka; 010-034/65 
Datum: 28. aprila 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tepina, 1. r. 
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Na podlagi 3. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64), zakona o urbani- 
stičnih projektih (Uradni list LRS 
št. 22/58), 47. člena statuta mesta 
Ljubljane (Glasnik št. 38/64) ter 31. 
člena odloka mestnega .sveta o po- 
stopku za sprejemanje urbanističnih 
planov in projektov (Glasnik št. 41/64) 
je Mestni svet na 4. redni seji dne 
9. junija 1965 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zazidalnega načrta 

soseske S-l Trnovo (V 15) 

1. člen 
S tem odlokom se potrjuje zazi- 

dalni načrt soseske S-l Trnovo z na- 
slednjimi elementi: 

a) tlorisni razpored predvidenih 
gradbenih objektov s horlikulturno 
ureditvijo; 

b) načrt kanalizacije; 
c) načrt vodovoda; 
d) načrt elektrifikacije; 
e) načrt javne razsvetljave; 
f) načrt kabelskega omrežja; 
g) načrt toplovodnega omrežja; 
h) tehnično poročilo; 
i) pravilnik o izvajanju zazidal- 

nega načrta; 
j) načrt cest in utrjenih površin, 

razen jugovzhodne obvoznice, ki se 
predvidi kot rezervat. 
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2. člen ' 
Skupščina občine Ljubljana-Vič- 

Rudnik samostojno izvršuje sprejeti 
zazidalni načrt. 

* 3. člen 
Bistveno spremembo zazidalnega 

Načrta ali posameznih delov načrta 
odobrava mestni svet po istem po- 
stopku, kot je bil sprejet ta zazidal- 
nl načrt. Manjše spremembe načrta 
Pa se obravnava po rednem lokacij- 
skem postopku. 

4. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

lačrta in odloka vrši mestna urba- 
nistična inšpekcija. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku. 

Številka: 010-043/65 
Datum ;9. jun. 1965 

Predsednik 
mestnega sveta Ljubljana 
Ing. Marjan Tepina, 1. r. 

70 
POPRAVEK 

odloka o urejanju, vzdrževanju 
in varstvu zelenih površin 

v Ljubljani 
V odloku o urejanju, vzdrževanju 

n varstvu zelenih površin v Ljub- 
Uani, objavljenem v »Glasniku« 
s t- 26/65, se 24. člen pravilno glasi; 

2 denarno kaznijo 500 din se ka- 
nuje posameznik, ki: 

Številka; 010-035/65 
Datum: 25. jun. 1965 

Iz tajništva 
mestnega sveta Ljubljana 

OBČINA LITIJA 

284 
Na podlagi l.j 3., 13., 17., 43. in 46. 

člena temeljnega zakona o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škodljivci 
(Ur. 1. SFRJ št. 13/65) ter 228. člena 
statuta občine Litija je svet za kme- 
tijstvo in gozdarstvo skupščine ob- 
čine Litija na svoji 2. redni seji 
dne 16. junija 1965 sprejel 

ODREDBO 
o obveznem zatiranju rastlinskih 

bolezni in škodljivcev na območju 
občine Litija 

1. 
Da se prepreči večja gospodarska 

škoda, ki bi jo povzročile rastlinske 
bolezni in škodljivci, je na vsem ob- 
močju občine Litija obvezno zatira- 
nje rastlinskih bolezni in škodljiv- 
cev. 

2. 
Za rastlinske bolezni smatramo 

obolenja, ki jih na vseh delih rast- 
line povzročajo glivice, bakterije, vi- 
rusi in parazitne cvetnice, s škod- 
ljivci pa so mišljeni: škodljive žu- 
želke, pajki, nematode, škodljivi se- 
salci in škodljive ptice. 

Rastlinske bolezni in škodljivce 
razporedimo v karantensko, gospo- 
darsko škodljive in druge. 

3. 
Določbe te odredbe se nanašajo 

na žive rastline in njihove dele, se- 
me in sadilni material, rastlinske 
plodove, embalažo rastlinskega izvo- 
ra, žagan les, krmila rastlinskega iz- 
vora in druge predmete rastlinskega 
izvora, s katerimi-se lahko prenašajo 
rastlinske bolezni in škodljivci. 

4. 
Obvezno je zatirati tudi vse.kore- 

ninske in semenske plevele v vseh 

kulturnih rastlinah kot; osat, loboda, 
ušivec, dresen, omotna Ijuljka, ko- 
kalj, pirnica itd.; na vseh kmetijskih 
površinah pa iztrebiti češmin in 
grmovje. 

5. 
Vsi lastniki in uporabniki zem- 

ljišč, rastlin, prostorov za spravlja- 
nje in hrambo rastlin in rastlinskih 
izdelkov ter sredstev za prevoz rast- 
lin so dolžni skozi vse leto izvajati 
potrebne ukrepe za varstvo rastlin. 

6. 
Skupno zatiranje rastlinskih bo- 

lezni in škodljivcev kot: koloradske- 
ga hrošča, krompirjevo plesen, rde- 
čega pajka, škrlup, monilijo in ame- 
riškega kaparja izvedejo na območju 
občine načeloma kmetijske zadruge. 

V hribovitih predelih, ki so za 
motorno tehnično opremo kmetijskih 
zadrug težko dostopni, so kmetijske 
zadruge dolžne pripraviti organiza- 
cijo zatiranja, preskrbeti lastnikom 
kmetijskih zemljišč zadostno pomoč 
v primernih tehničnih sredstvih, pre- 
skrbeti zadostno količino ustreznih 
zaščitnih sredstev ter nadzorovati 
akcijo in nuditi strokovno pomoč. 

7. 

Varstvene ukrepe za zatiranje po- 
sameznih rastlinskih bolezni in škod- 
ljivcev so dolžni lastniki zemljišč 
oziroma kmetijske zadruge, GG in 
KGP takoj podvzeti, čim se pojavi 
določena rastlinska bolezen, škodi ji-, 
vec ali gospodarsko škodljivi plevel. 

8. 

V kolikor se katerakoli rastlinska 
bolezen, škodljivec ali plevel pojavi 
V večjem številu tako, da ogroža 
splošno premoženje, mora upravni 
organ pri skupščini občine Litija, 
pristojen za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, odrediti takoj skupno zatiranje 
ugotovljenega pojava, izvedbo pa po- 

veriti področni gospodarski organi- 
zaciji. 

9. 
Storitve, ki jih je opravila gospo- 

darska organizacija posameznim last- 
nikom zemljišč v zvezi izvedbe ak- 
cije zatiranja določenih rastlinskih 
bolezni in škodljivcev, obračuna le-ta 
po dejanskih stroških. 

10. 

Ce se ugotovi, da lastniki pred- 
pisanih ukrepov ne opravijo v pra- 
vem času ali jih opustijo iz malo- 
marnosti, lahko upravni organ, pri- 
stojen za kmetijstvo in gozdarstvo pri 
skupščini občine Litija odredi gospo- 
darski organizaciji, da na njihov ra- 

• čun izvede potreben ukrep. 
\ 

11. 

Izvrševanje varstvenih ukrepov 
po tej odredbi nadzoruje za kmetij- 
stvo in gozdarstvo pristojni upravni 
organ občinske skupščine Litija. л 

12. 

Za kršitve predpisov iz 5., 6., 7. in 
10. člena te odredbe se uporabljajo 
določbe 47. In 48. člena ter 50. do 
56. člena temeljnega zakona o var- 
stvu rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci (Urad. list SFRJ št. 13/65). 

13. 

Ta odredba začne veljati z dne- 
vom objave v »Glasniku«. 

Številka; 320-21/65-1/1 
Datum: 16. jun. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar, 1. r. 

Predsednik 
sveta za kmetijstvo 
Vinko KoSmerl, 1. r. 

SKUPŠČINA KOMUNALNIH SKUPNOSTI 

SOCIALNEGA ZAVAROVANJA DELAVCEV 

OBČINI KOČEVJE IN МВШСД 

285 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
J'nanciranju socialnega zavarovanja 
^Uradni list SFRJ, št. 24/65) je 
^kupšjina komunalne skupnosti so- 
^ialnega zavarovanja delavcev ob- 
'-ii Kočevje—Ribnica na XIV. za- 
sedanju, dne 28. junija 1965 v so- 

ј ^asju s skupščino občine Kočevje z dne 22. junija 1965 in skupščino 
Jočine Ribnica z dne 18. junija 

> 1865 sprejela 

osnovni prispevek v višini 8,5 % od 
osnov, ki so predpisane za obraču- 
navanje prispevkov za socialno za- 
varovanje. 

II. 

Sklep o določitvi stopnje osnov- 
nega prispevka za zdravstveno za- 
varovanje za drugo polletje 1965, 
štev. 420-11/65 z dne 15. junija 1965 
(»Uradni vestnik Dolenjske«, štev. 
14/65 z dne 24. junija 1965) se raz- 
veljavi. 

Ш. 
SKLEP Ta sklep začne veljati z dnem 

? določitvi Stopnje osnovnega pri- оћЈауе v »Glasniku«. 
'Pevka za zdravstveno zavarovanje 

za drugo polletje 1965. 

I. 

Številka; 420-11/65 
Datum; 28. junija 1965 

Predsednik skupščine 
^"v^lenega komunalne skupnosti 

Si ®Ја za čas od 1. julija 1965 do socialnega zavarovanja delavcev • decembra 1965 na območju ko- KOČEVJE—RIBNICA 
"Unalne skupnosti socialnega zava- 
janja Kočevje-Ribnica se določi Jože Bencina L в. 

286 

Na podlagi 22., 29. in 77. člena 
temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je 
Skupščina komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev ob- 
čin KOČEVJE—RIBNICA na XIV. 
zasedanju, dne 28. junija 1965 v 
soglasju s skupščino občine Kočev- 
je z dne 22. junija 1965 in skupščino 
občine Ribnica z dne 18. junija 1965 
sprejela 

SKLEP 
o določitvi podskupin In stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje v drugem polletju 1965. 

1. 
Dodatni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje plačujejo v drugem 
polletju 1965 delovne organizacije 
v vseh podskupinah dejavnosti, v 
katerih povprečni stroški za zdrav- 
stveno zavarovanje na zaposlenega 
zavarovanca presegajo določene isto- 

vrstne povprečne stroške na območ- 
ju komunalne skupnosti. 

Določeni povprečni letni stroški 
za zdravstveno zavarovanje na za- 
poslenega zavarovanca na območju 
komunalne skupnosti Kočevje-Rib- 
nica znašajo 28.500 din. 

2. 
Osnova za ugotovitev prispevnih 

stopenj za drugo polletje 1965 so 
podatki o stroških zdravstvenega 
varstva in o nadomestilih osebnih 
dohodkov, Id jih izkazujejo podsku- 
pine dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

Dodatni prispevek za zdravstveno 
zavarovanje se obračunava od istih 
osnov, od katerih se obračunava 
osnovni prispevek za socialno zava- 
rovanje (kosmati osebni dohodki). 

4. 
Za razvrstitev delovnih organiza- 

cij po podskupinah dejavnosti je 
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odločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri sUi%i socialnegu zava- 
rovanja na dan 30. septembra 1934. 

5. 
Stopnje dodatnega prispevka po 

podskupinah dejavnosti, pod kate- 
rimi so bile delovne organizacije 
prijavljene in vpisane v registru 
zavezancev prispevka, vnašajo; 

Nomenklatura 
dejavnosti 

111-40 
112-12 
117-32 
117-33 
117-{!0 
120-13 
121-20 
122-21 
124-30 
120-20 
211-11 
211-12 
2П-30 
412-10 
412-20 
511-10 
511-20 
515-10 
612-26 
620-20 
620-30 
620-50 
717-20 
722-20 
727-20 
740-30 
770-10 
770-30 
812-SO 
911-50 
913-40 
916-10 
916-30 
916-00 
013-14 
013-20 
013-40 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

179 
4,25 
4 25 
0 89 

• 4,25 
3,60 
1,49 
4,25 
2,82 
3.86 
1.93 
0,13 
0,46 
2,49 
3,02 
1.78 
2,75 
4,25 
4,25 
1,28 
0,59 
0,44 
3,07 
0,34 
4,25 
2.94 
4,25 
4.25 
1.79 
1,13 
4,25 
4,25 
1,99 
4,25 
1,20 
1,15 
4,25 

сзшд • 
UUELJJIM-BEŽIGIUID 

287 
Na podlagi 27. in 92. člena za- 

kona o organizaciji in linanciranju 
socialnega zavarovanja (Uradni list 
FLRJ.št. 22;«2) je sprejela Skupščina 
komunalne 'skupnosti socialnega za- 
varovanja delavcev občine Ljublja- 
na-Bežigrad na 8. zasedanju dne 22. 
aprila 1964 v soglasju s skupščino 
občine Ljubljana-Bežigrad 

SKLEP / 
o spremembi sklepa o določitvi pa- 
nog in višini dodatnega prispevka, 
ki ga plačujejo delovne organizacije 

za zdravstveno zavarovanje. 

I. 
Določba pod IV. sklepa o določi- 

tvi panog in višini dodatnega pri- 
spevka, ki ga plačujejo delovne orga- 
nizacije za zdravstveno zavarovanje 
z dne 22. aprila 1964, objavljenega 
v Glasniku — uradnem vestniku 
okfaja Ljubljana štev. 43 z dne 7. 
julija 1964, se glede začetka veljave 
in uporabe pred objavo razveljavi, 
kolikor sklep nalaga organizacijam 
večji dodatni prispevek, kot so ga 
plačevale v letu 1963. 

II. 
Ta sklep velja od dneva po ob- 

javi v »-Glasniku-«. 
Številka: 420-16/1964. 
Datum: 12. maja 1965. 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja 
delavcev občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Vinko Kastelic 1. r. 

6. 
Sklep o določitvi podskupin in 

■topenj dodetnega prispevka za 
rdravstveno zavarovanje v drugem 
polletju 1965, št. 420-12/65 z dne 15. 
junija 1965 (»Uradni vestnik Do- 
lenjske«, št. 14/65 z dne 24. junija 
1965) se razveljavi. 

Ta sklep začne veljati z dnem 
objave v »Glasniku«. 

Številka: 420-12/65 
Datum: 18. junija 1965 

Predsednik skupščine 
komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občip KOČEVJE—RIBNICA 

Jože Bencina 1. r. 

vsebina ' ' 
Vabilo na 5. redno sejo mestnega 
sveta Ljubljane 

68 Odlok o tržnem redu na živilskih 
trgih na drobno v Liubljanl 

69 Odlok o potrditvi zazidalnega načrta 
soseske S-l Trnovo (V 15) 

70 Popravek odloka o urelanju, vzdrže- 
vanju in varstvu zelenih površin v 
Ljubljani 

284 Odredba o obveznem zatiranju ra- 
stlinskih bolezni in Škodljivcev na 
območju občine Litija 

285 Sklep o določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje 
čin Kočevje in Ribnica 
Vabilo na 6. sejo obeh zborov skup- 
ščine občine Grosuplje 
Vabilo na 36. sejo obeh zborov skup- 
ščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik 
za drugo polletje 19G3 skupfičine ko- 
munalne skupnosti socialnega zavaro- 
Rlbnlca 

286 Sklep o določftvl podskupin In sto- 
penj dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje v drugem' polletju 
1965 skupščine komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev ob- 
čin Kočevje In Ribnica 

28V Sklep o opremenltvi sklepa o določit- 
vi panog In višini dvoletnega prispev- 
ka, ki ga plačujejo delovne organiza- 
cije za zdravstveno zavarovanje ob- 
čine LjubTjana-Bežigrad 

Vabila na seje 

občinskih skupščin 

VABILO 
na 6. skupno sejo obeh zborov skupSčine občine Grosuplje 

Na podlagi 113. člena statuta občine Grosuplje (Glasnik, uradni ves*' 
nik okraja Ljubljana, št. 39/64) 

sklicujem 
6. skupno sejo obeh zborov skupščine občine Grosuplje, ki bo v srcdOi 
dne 30. junija 1965 ob 15. uri v sejni sobi skupščine občine Grosuplj6, 

Predlagam naslednji 

dnevni red: 
1. Kmetijstvo v občini Grosuplje. 
2. Odlok o premijah za mleko v letu 1965. 
3. Potrditev letnega davčnega zaključnega računa za leto 1964. 
4. Odlok o spremembi odloka o priznavalninah. 
5. Odlok o spremembi odloka o družbeni pomoči. 
6. Poroštvene izjave. 

a) sklep o načelih skupščine občine Grosuplje za dajanje poroštvenil1 

izjav; 
b) poroštvena izjava Elektro-strojnemu podjetju Grosuplje. 

7. Odgovori na vprašanja odbornikov in vprašanja odbornikov. 
Vsak odbornik ima pravico predlagati spremembo ali dopolnite^ 

dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost javite v pisarni skupščine občine Grosuplje. 

Številka: 1/1-sl. 
Datum: 25. jup. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

VABILO 
na 36. sejo občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti skupščine 

občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

Na»podlagi 121. člena statuta občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

sklicujem ^ 
36. sejo občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti skupščine občin6 

Ljubljana-Vič-Rudnik, ki bo v četrtek, dne 1. julija 1965 s pričetkon'4 

ob 8. uri v sejni dvorani skupščine, Ljubljana, Trg MDB 7/1. 

Predlagam naslednji 

dnevni red: 
1. Potočilo o razvoju obrti na območju obči'he. 
2. Obravnava osnutka regulacijskega načrta mestnega območja Rudni* 

in osnutki zazidalnega načrta za del naselja Škofljica. 
3. Predlog odloka o komunalnih taksah. 
4. Predlog odloka o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 
5. Predlog sklepa o potrditvi statutov skladov. 
6. Predlog sklepov o potrditvi statutov krajevnih skupnosti. 
7. Predlog sklepa o potrditvi poslovnika za delo zborov volivcev ter P0" 

slovnika za delo svetov SOb občinske skupščine. 
8. VpfaSanja odbornikov. 
Morebitni izostanek s seje opravičite skupščinski pisarni (tel. št. 22-454)' 

Številka: 06-17/65 
Datum: 23. jun. 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
Slavko Jakofčič, 1. r. 


