
liASN 

Ljubljana, зо. junija i9«5 

URADNI VESTNIK OBClNt 
CERKNICA, GROSUPLJE, LI- 
TIJA, LJUBLJANA — BEŽI- 
GRAD, CENTER. MOSTE-1'O- 
LJE, SlSKA. VIC-RUUNIK, 
LOGATEC, VRHNIKA IN 
MESTNEGA SVETA LJUB- 

LJANA 

LpTO XII., ŠT. 3 ) 

MESTNI SVET 

71 
Na podlagi 3. člena zakona o me- stih, ki so razdeljena na občine 

(Uradni list SRS, št. 11/04), 3. in 8. 
&ena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 2/59 in SFRJ, 
®t. 13/65) in 27. ter 47. člena statuta 
Hosta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je 
testni svet Ljubljana na 2. redni 
seji, dne 28. aprila 1965 sprejel 

ODLOK 
0 Javnem redu in miru na območju 

mesta Ljubljane. 

I. SPLOŠNE" določbe 

1. člen 
S tem odlokom se predpisujejo 

okrepi za vzdrževanje javnega reda 
jn miru ter zunanjega videza Ljub- 
ljane. 

2. člen 
Vsak občan in obiskovalec mesta 
sme s svojim ravnanjem motiti 

^ela, razvedrila in počitka drugih. 
Spoštovati morst družbeno disciplino 
'n javno moralo ter skrbeti za var- 
nost ljudi, premoženja ter lop videz 

-tnesta. 
■ Starši, skrbniki ali redniki in ti- 
•tt, Jn jim je zaupano varstvo, oskr- 
ba in vzgoja mladoletnikov ter oseb 
Pod skrbstvom, odgovarjajo za njih 
"ejanja, če so zanemarili vzgojo ali 
Potrebno nadzorstvo. 

H. VARSTVO REDA IN MIRU 

3. člen 
Prepovedano je: 

, 1. motiti javne sprehode, zborova- 
la, sestanke in druge javne prire- 
ditve; 

2. izzivati k pretepu, neredu ali 
Prepiru, smešiti, nadlegovati ali kako 
"fugače motiti ljudi; 
. 3. kaditi v gledališčih, koncertnih 
J1 športnih dvoranah, kinematogra- 
'n, javnih prevoznih sredstvih ter 
Па drugih mestih, kjer je to izrecno 
Prepovedano; 

4. zadrževati se preko dovoljene- 
«3 obratovalnega Časa v prireditve- 
^ih prostorih ter gostinskih in po- 
lnih lokalih; 
, 5. točiti alkoholne pijače mlado- 
stnikom in ofiitno vinjenim osebam; 
. 6. voditi pse in druge živali v 
Javne lokale; 

7- imeti psa, ki z močnim laja- 
J^em v nbCftem ali dnevnem času 
"toti in vznemirja občane; 

8. kartati v lokalih in na drugih 
V^Stih, če to očitno moti navzoče, 
2iroma kjer je to izrecno prepo- 
edano; 

9- vstopiti brez dovoljenja v 
Sradbe oziroma prostor, kamor je 

• ^пр izrecno prepovedati, oziroma 
y takšno prepoved možno iz okoli- 
ci; 4 ugotoviti; 

}0. gojiti domače živali na ob- 
Ј^Чи, kjer je to s posebnim odlo- 

Pristojne skupščine občine pre- 

4. člen 
Prepovedano je na javnem ali 

zasebnem prostoru: 
1. povzročati hrup z uporabo 

zvočnikov, radijskih in televizijskih 
aparatov, glasbil ter podobnih na- 
prav; 

— vse omenjene naprave se mo- 
rajo v nočnem času od 22. do 6. 
ure regulirati na sobno jakost; 

2. vleči in metati smetnjake po 
tleh tako, da se povzroča močan ro- 
pot; 

3. s preglasnim govorjenjem ali 
petjem motiti nočni počitek ljudi 
med 22. in 6. uro; , 

4. povzročati hrup ali ropot v bli- 
žini bolnišnic, sanatorijev, okreva- 
lišč, šol jn podobno; 

5. povzročati hrup z motornimi 
vozili. 

5. člen 
Prireditve in zabavni sporedi, ki 

trajajo preko dovoljenega obratoval- 
nega časa, morajo biti v zaprtih pro- 
storih, tako da se ne moti nočni mir 
in počitek ljudi. 

Izjeme iz prejšnjega odstavka do- 
voljuje za notranje zadeve pristojni 
organ' skupščine občine. 

в.' člen 
Za vzdrževanje roda in miru V 

gostinskih lokalih in na Javnih pri- 
reditvah je odgovoren prireditelj. 

Ta je zlasti dolžan: 
1. postaviti ustrezno število redi- 

teljev in ukreniti vse potrebno, da 
se ohranita red in mir; 

2. iz gostinskih lokalov in prire- 
ditvenih prostorov odstraniti vinje- 
ne osebe, ki ogrožajo red in mir ali 
vzbujajo zgražanje; 

3. prireditev končati, oziroma go- 
stinski lokal zapreti ob času, ki je 
določen s predpisi ali s posebnim do- 
voljenjem. 

III. VARSTVO LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

7. člen 
Prepovedano je ogrožati varnost 

ljudi in premoženja, Plasti pa z na- 
slednjimi dejanji: 

L poškodovati ali odstraniti na- 
pisne table, plakate in oglase, pro- 
metne znake ter druga javna zna- 
menja; 

2. ugasniti, poškodovati ali od- 
straniti svetilko; postavljeno za 
osvetlitev javnega prostora; 

3. pri gradnjah ali adaptacijah 
opuščati nameščanje in zanemarjati 
vzdrževanje varnostnih naprav; 

4. zanemarjati vzdrževanje in 
nujna popravila zgradb ali naprav, 
če to ogroža varnost ljudi; 

5. postavati ali nameafati na 
zgradbe, ograje ali druge visoke ob- 
jekte predmete tako, da lahko pa- 
dejo na javni prostor ter poškodu- 
jejo ljudi, povzročijo škodo premože- 
nju, ali kvarijo zunanji videz mesta; 

6. karkoli vreči ali izliti na javno 
površino, oziroma na javni površini 

postaviti ali pustiti, če to ogroža var- 
nost ljudi in premoženja, povzroča 
nesnago in kvari lep videz mesta; 

, 7, nameščati na ograje bodečo 
žico ali steklene drobce; 

8. puščati ob javnih cestah in uli- 
cah ograje ali žive meje v takem 
stanju, da ogrožajo varnost, ovirajo 
promet in kazijo lep videz mesta; 

9. metati kamenje in druge pred- 
mete tako, da to ogroža varnost lju- 
di ali premoženja; 

10. dražiti, plašiti ali drugače mu- 
čiti živali; 

11. z brezobzirno vožnjo, oziroma 
drugače poškropiti ali umazati ljudi 
ali pročelja zgradb; 

12. čistiti sneg s cestnih površin 
tako, da se zasujejo že počiščeni hod- 
niki za pešce in drugi prostori pred 
zgradbami; 

13. prislanjati kolesa ob steno, 
Izložbo ali kamorkoli, kjer bi to lah- 
ko povzročilo škodo ali oviralo pro- 
met; 

14. sežigati odpadke, oz. kuriti 
ogenj na odprtih prostorih v bližini 
zgradb ali drugih naprav tako, da 
to mofi okolico; odmetavati cigaret- 
ne ali druge ogorke na kraju, kjer je 
možnost, da se zaneti požaf; 

,15. parlcirati ali garažirati na hiš- 
nih dohodih in v hišnih pasažah^ ki1 

neposredno povezujejo ulice in dru- 
ge javne prostore; 

16. streljati z zračno puško ali 
fračo na kraju, kjer to lahko ogroža 
varnost ljudi ali premoženja; 

17. opuščati namestitev opozorila 
»hud pes« ter privezovanje takega 
psa; 

18. sankati, smučati ali kotalkati 
se ter igrati se z žogo na javnih 
prometnih površinah; 

19. puščati otroke do 4. leta sta- 
rosti brez nadzorstva na prometnih 
cestah ali drugih nevarnih mestih; 

20. kakorkoli ovirati promet na 
hodnikih za pešce in drugih javnih 
poteh, , 

IV. ZAŠČITA ZELENIH POVRŠIN, 
PTIC IN ŽIVALI 

8: člen 
Na območju mesta Ljubljane je 

strogo prepovedano; 
1. hoditi po zelenih površinah 

parkov in drugih zelenih povrSinah, 
kjer to ni dovoljeno; 

2. ha javnih zelenih površinah 
trgati cvetje, sekati drevje irt okras- 
no grmičevje, brez dovoljenja kositi 
travo ter kakofkoli poškodovati rast- 
linje; 

3. odlagati ali odmetavati na ze- 
lene in gozdne površine' smeti in 
druge odpadke ter jih polivati s ke- 
mičnimi ali drugimi sredstvi, ki za- 
virajo i^agt; 

4. voziti kolo in druga vozila po 
stezah in poteh javnih parkov, če- 
tudi to ni .s posebnimi prometnimi 
znaki prepovedano; v. 

► 5. parkirati vozila na zelenih po- 
vršinah; 

6. igrati karte in podobne igre 
na mestih, kjer to moti druge obi- 
skovalce; 

7. spati na klopeh ali drugih na- 
pravah, ki služijo splošni uporabi; 

.8. nositi na zelenih površinah 
zračne puške, loke, frače in podob- 
ne naprave; 

9, s kakršnimkoli orožjem in na- 
pravo streljali ptice in druge živali, 
oziroma jih s kakršnimkoli drugim 
mehaničnim ali kemičnim sredstvom 
uničevati. 

V. VARSTVO MLADINE 

9. člen 
Mladina do 16 let starosti: 
1. se ne smo brez spremstva star- 

šev ali drugih odraslih oseb zadr- 
ževati po 21. uri v gostinskih pro- 
storih in drugih podobnih lokalih, 
kjer se točijo alkoholne pijače; 

2. obiskovati prireditve (kinema- 
tografske predstave, veselice in po- 
dobno), ki so razglašene kot mla- 
dini neprimerne. 

vi. Varstvo zunanjega „ 
'VIDEZA MESTA 

■i - . . u .'j i ,» 
10. člen 

Organi, ki upravljajo nepremič- 
nine v družbeni lasti ter osebe, ki 
so odgovorne za nepremičnine v la- 
sti občanov, morajo: 

1. vzdrževati v primernem stan'u 
zgradbe, dvorišča, dvoriščne in do- 
vozne poti ter jih urejati tako, da 
ne kvarijo lepega videza mesta; 

2. speljati kanalizacijske naprave 
in odtoke odpadnih in meteornih vo- 
da tako, da se ne stekajo na ceste 
in druge javne površine, ali za- 
smrajajo okolico; • 

3. preložiti smetišča, gnojne jame 
in gnojišča z izpostavljenih mest na 
druga ustrezna mesta in jih urediti 
v skladu s sanitarnimi predpisi; 

4. odstraniti ruševine zgradb ter 
stare barake, skladišča, ograje in 
druge objekte, ki niso sposobni za 
obnovo in kaV.ijo podobo mesta; 

5. obnoviti zanemarjena hišna 
vrata, okna, strehe in odtočne cevi 
■ter popraviti in prebaliti zgradbe, s 
katerih odpada omet, ali so drugače 
zanemarjene; 

6. higiensko vzdrževati tudi osta- 
le zgradbe, ki pripadajo hiši in skr- 
beti za red okoli njih; 

7. vzdrževati nezazidane zazidljive 
površine tako, da ne kvarijo lepote 
mesta. 

11. člen 
'Prepovedano je: 
1. poškodovati, uničiti ali odstra- 

niti smetnjake, postavljene na jav- 
nih mestih; 

2. prati in umivati se na studen- 
cih in javnih vodovodnih napvavah, 
ki so namenjene za pitno vodo ali 
okras mesta; 
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3. prevažati mrhovino, kosti, kože 
in podobno v nezaprtih posodah ter 
puičati mrhovino nezakopano; 

4. natovarjati, prevažati in izto- 
varjati meso ter kruh na način, ki 
ni v skladu s sanitarnimi določili; 

Kruh se sme prevažati samo v 
zaprtih in čistih vozilih. Prevaža- 
nje drugih predmetov v vozilih za 
prevoz kruha irt prelaganje ter pre- 
števanje kruha na ulici ni dovolje- 
no. Prevažanje večjih količin kruha 
pa jc dovoljeno le v čistih košarah. 
Delavci, ki prevažajo kruh, morajo 
imeti bele in čiste halje. 

Meso in mesni izdelki se smejo 
prevažati samo v čistih in s ploče- 
vino obloženih vozilih. Ta morajo 
biti z.*« prta ali prekrita z gosto, ne- 
premoiMjivo prevleko. Meso in mes- 
ne izdelke je dovoljeno prevažati 
tudi na odprl.h vozilih, vendar le v 
zaprtih in s pločevino obloženih za- 
bojih. 

5. puščati dalj kot 3 dni skla- 
dovnice drv na javnih površinah in 
dvoriščih, kjer so te vidne z ulice. 

12. člen 
1. Vsa gradbišča morajo biti 

ustrezno ograjena. Ograja mora biti 
takšna, da zakriva pogled na grad- 
bišče in da ne kvari videza okolice; 

2. lastniki in upravljale! zgradb 
ter uporabniki mestnih površin so 

; dolžni s teh površin odstraniti vse 
' kupe zemlje in odpadni material. 

Vil. KAZENSKE D01,0CBE 

13. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se kaz- 

nuje: 
1. kdor kadi v gledališčih, kon- 

certnih in športnih dvoranah, kine- 
matografih, javnih prevoznih sred- 
stvih ter na drugih mestih, kjer je 
to izrecno prepovedano (3. člen); 

2. kuor se zadržuje v prireditve- 
nih prostorih ter gostinskih lokalih 
kljub opominu preko dovoljenega 
obratovalnega časa (3. člen); 

3. kdor vodi pse in druge živali 
v javne lokale (3. člen); 

4. kdor igra karte v lokalih in 
na drugih mestih, če to očitno moti 
navzoče, oziroma, kjer je to izrecno 
prepovedano (3. člen); 

G, kdor draži, plaši ali drugače 
muči živali (7. člen); 

6. kdor prisloni kolo ob steno, iz- 
ložbo ali kamorkoli, kjer bi to lahko 
povzročilo šl^ido (7. člen); 

14. člen 
Z denarno kaznijo od 5000 do 

10.000 dinarjev se kaznuje: 
1. kdor moti javne shode, zboro- 

vanja, sestanke in druge javne pri- 
reditve (3. člen); 

2. kdor izziva k pretepu, neredu 
ali prepiru, smeši ljudi, jih nadleguje 
ali kako drugače moti (3. člen); 

3. kdor toči alkoholne pijače mla- 
doletnikom in očitno vinjenim ose- 
bam (3. člen); 

4. lastnik psa, če ta z močnim la- 
jarijem v nočnem ali dnevnem času 
moti in vznemirja občane (3. člen); 

5. kdor goji domače živali na 
območju, kjer je to s posebnim od- 
lokom pristojne skupščine občine 
prepovedano (3. člen); 

6. kdor vstopi brez dovoljenja v 
zgradbo oz. prostor, kjer je vstop 
broeno prepovedan, oziroma je 
takšno prepoved iz okoliščin možno 
ugotoviti (3. člen); 

7. kdor povzroča hrup z uporabo 
zvočnikov, radijskih in televizijskih 
aparatov, glasbil in podobnih na- 
prav (4. člen); 

/ 8. kdor povzroča ropot s tem, da 
vleče, oziroma meče smetnjake po 
tleh (4, člen); 

9. kdor s preglasnim govorjenjem 
ali petjem moti med 22, in (i. uro 
nočni počitek ljudi (4. člen); 

10. kdor povzroča hrup ali ropot 
v bližini bolnišnic, sanatorijev, okre- 
vališč, šol in podobno (4. člen); 

11. kdor povzroča hrup z motor- 
nimi vozili (4. člen); 

12. kdor poškoduje ali odstrani 
napisne table, plakate, oglase, pro- 
metne znake ter druga javna zna- 
menja (7. člen); 

13. kdor ugasne, poškoduje ali od- 
strani svetilko, postavljeno za osvet- 
litev javnega prostora (7. člen); 

14. kdor opusti nameščanje in 
vzdrževanje varnostnih naprav, pri 
gradnjah aH adaptacijah (7. člen); 

15. kdor zanemarja vzdrževanje 
in nujna popravila zgradb ali na- 
prav, če to ogroža varnost ljudi (7, 
člen); 

16. kdor postavi ali namesti na 
zgradbe, ograje ali druge visoke ob- 
jekte predmete tako, da lahko pa- 
dejo na javni prostor ter poškodu- 
jejo ljudi, povzročijo škodo premo- 
ženju ali kvarijo zunanji videz me- 
sta (7. člen); 

17. kdor karkoli vrže ali zlije na 
javno površino, oziroma na javno 
površino postavi ali pusti, če to og- 
roža varnost ljudi in premoženja, 
povzroča nesnago in kvari lep videz 
mesta (7. člen); 

VlS^dor namešča na ograje bo- 
dero žico ali steklene drobce (7. 
člen); 

19. kdor ob javnih cestah in uli- 
cah pušča ograje ali žive meje v 
takem stanju, da ogrožajo varnost, 
ovirajo promet in kazijo lep videz 
mesta (7. člen); 

20. kdor meče kamenje in druge 
predmete tako, da to ogroža varnost 
ljudi ali 'premoženja (7. člen); 

21. kdor z brezobzirno vožnjo ozi- 
roma drugače poškropi, ali umaže 
ljudi ali pročelja zgradb (7. člen); 

22. kdor čisti sneg s cestnih po- 
vršin tako, da zasuje že počiščene 
hodnike za pešce in druge prostore 
pred zgradbami (7. člen); 

23. kdor sežiga odpadke, oziroma 
kuri ogenj na odprtih prostorih v 
bližini zgradb ali drugimi naprav ta- 
ko, da to moti okolico; odmetava 
cigaretne ali druge ogorke na kra- 
ju, kjer je možnost, da se zaneti 
požar (7. člen); 

24. kdor parkira ali garažira na 
hišnih dohodih in v hišnih pasažah, 
ki neposredno povezujejo ulice in 
druge javne prostore (7. člen); 

25. kdor strelja z zračno puško 
ali fračo na kraju, kjer to lahko og- 
roža varnost ljudi ali premoženja 
(7. člen); 

26. kdor opusti namestitev opo- 
zorila »hjid pes« ter privezovanje 
takega psa (7. člen); 

27. kdor se sanka, smuča ali ko- 
talka ter igra z žogo na javnih 
prometnih površinah (7. člen); 

28. kdor pušča otroke do 4. leta 
starosti brez nadzorstva na promet- 
nih cestah ali drugih nevarnih me- 
stih (7. člen); 

29. kdor kakorkoli ovira promet 
na hodnikih za pešce in drugih jav- 
nih poteh (7. člen); 

30. kdor odlaga ali odmetava na 
zelene in gozdne površine smeti in 
druge odpadke ter jih poliva s ke- 
mičnimi ali drugimi sredstvi, ki za- 
virajo rast (8. člen); 

31. kdor parkira vozila na zelenih 
površinah (8. člen); 

32. kdor s kakršnimkoli orožjem 
in napravo strelja ptice ali druge 
živali, oziroma jih s kakršnimkoli 
drugim mehaničnim ali kemičnim 
sredstvom uničuje (8. člen); . 

33. lastnik hiše, ki ne obnovi za- 
nemarjenih hišnih vrat, oken, streh 
in odtočnih cevi, ter popravi in pr;?- 
beli zgradbe s katere odpada omet, 

ali je drugače zanemarjena (10 člen); 
34. lastnik hiše, ki higiensko ne 

vzdržuje tudi ostalih zgradb, ki pri- 
padajo hiši in ne skrbi za red v in 
okoli njih (10. člen); 

35. kdor poškoduje, uniči ali od- 
strani smetnjake, postavljene na 
javnih mestih (11. člen). 

15. člen 
Z denarno kaznijo od 30,000 do 

50.000 dinarjev se kaznuje pravna 
oseba, ki: 

1. opušča nameščanje in vzdrže- 
vanje varnostnih naprav pri grad- 
njah ali adaptacijah (7. člen); 

2. zanemarja vzdrževanje in nuj- 
na popravila zgradb ali naprav, če 
te ogrožajo varnost ljudi (7. člen); 

3. ne vzdržuje v primernem sta- 
nju zgradbe, dvorišča, dvoriščne in 
dovozne poti tako, da te kvarijo lep 
videz mesta (10. člen); 

4. spelje kanalizacijske naprave 
In odtoke odpadnih in meteornih 
voda tako, da se te stekajo na ceste 
in druge javne površine, ali zasmra- 
jajo okolico (10, člen); 

5. ne preloži smetišč, gnojnih jam 
in gnojišč z izpostavljenih mest na 
druga ustrezna mesta in jih ne uredi 
v skladu s sanitarnimi predpisi (10. 
člen); 

6. ne odstrani ruševin zgradb, sta- 
rih barak, skladišč, ograj in drugih 
objektov, ki niso sposobni za obnovo 
ter kazijo podobo mesta (10, člen); 

7. ne vzdržuje nezazidane zazid- 
ljive površine tako, da te kvarijo le- 
poto mesta (10. člen); 

8. prevaža mrhovino, kosti, kože 
in podobno v nezaprtih posodah ter 
pušča mrhovino nezakopano (11. 
člen); 

9. natovarja, prevaža in Iztovarja 
meso ter kruh na način, ki ni v 
skladu s sanitarnimi določili (11. 
člen); 

10. ne ogradi gradbišča s takšno 
ustrezno ograjo, ki zakriva pogled 
na gradbišče in ne kvari videza oko- 
lice (12. člen). 

15. člen 
Starši oziroma skrbniki se kaznu- 

jejo z denarno kaznijo do 10.000 di- 
narjev: 

1. če se mladoletnik izpod 16 let, 
ki jim je zaupan v varstvo, vzgojo in 
oskrbo, zadržuje po 21. uri v go- 
stinskih prostorih in podobnih loka- 
lih, kjer se točijo alkoholne pijače (9. 
člen); 

2. če mladoletnik do 16 let sta- 
rosti, ki jim je zaupan v varstvo, 
vzgojo in oskrbo, obiskuje kinema- 
tografske predstave, veselice in po- 
dobno, ki so razglašene kot mladini 
neprimerne (9. člen); 

17. člen 
Uslužbenci milice takoj na mestu 

izterjajo denarno kazen od tistih, 
ki jih zalotijo pri prekrških, nave- 
denih v 13. členu tega odloka. 

Ce tisti, ki je storil prekršek noče 
takđ], ali v določenem roku plačati 
kazni, se pošlje ovadba organu, ki 
je pristojen za postopek o prekršku. 

VIII, KONČNE DOLOČBE 

18, člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-041/65 
Datum: 28. aprila 1965 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Ing, Marjan Tepina 1. r. 
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Na podlagi 3. in 8, člena zakona 

o mestih, ki sp razdeljena na obči- 
ne (Uradni list SRS št. il/64), 27. in 

I 
47. člena statuta mesta Ljubljane 
(Glasnik št. 38/64) ter 3., 8. in 150. I 
člena temeljnega zakona o prekrš- 
kih (Uradni list F LE J št. 2/59 in 
SFKJ št. 13/65) je Mestni svet 
Ljubljana na IG. redni seji dne 10; 
februarja 1965 in na 2. redni seji 
dne 28. aprila 1965 sprejel odlok in 
odlok o spremembi odloka o vzdr- | 
zevanju javne snage v Ljubljani ta- 
ko, da se prečiščeno besedilo odlo- 
ka glasi: 

ODLOK 

o vzdrževanju javne snage 
v Ljubljani. 

I, SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom so predpisani 

ukrepi za vzdrževanje snage na jav- 
nih površinah na delih občin na ob- 
močju mesta Ljubljane, ki tvorijo 
ožje mestno območje Ljubljane. 

Ožje mestno območje Ljubljaner 
na katerega se nanašajo določbe te- 
ga odloka, obsega območje občine 
Ljubljana-Center in dele občin 
Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Siška, 
Ljubljana-Moste-Polje in Ljubljana- 
Vič-Rudnik, ki imajo zazidane grad- 
bene površine z izdelanimi, promet- 
nimi komunikacijami ter imajo uli- 
ce, ceste in trge z Imensko pznačbp 
In druge javne površine (prehodil i 
podvozi, mostovi, avtobusna postaja- 
lišča mestnega prometa, prostori | 
okrog bencinskih črpalk, parkirni 
prostori, sejmi, tržnice, železniške 
postaje, javni drevoredi, odprti praz- 
ni prostori med in okrog stavb Ш 
podobno). 

2. člen 
V vzdrževanje snage na javnih 

površinah, v smislu tega odloka, spa- 
dajo zlasti: 

1. preventivni ukrepi pri vzdrže- 
vanju snage na javnih površinah; 
skrb za nameščanje in vzdrževanje 
koškov za odpadke, kakor tudi z® 
njihovo praznenje, skrb občanov in 
organizacij, da ne odmetavajo od- 
padkov ter ne onesnažijo javnih po- 
vršin; 

2. čiščenje javnih površin: od' 
stranjevanje prahu, blata, zbiranje 
in odstranjevanje odpadkov in vse 
druge nesnage, kakor tudi prazne- 
nje in vzdrževanje zbiralnih smet- 
njakov za odpadke in smeti; 

3. odvoz smeti in odpadkov tet 
odlaganje tega odpadnega materiala 
na določenih odlagališčih. 

3. člen 
Občani, hišni sveti in drugi orga- 

ni upravljanja stanovanjskih in po' 
slovnih zgradb, kakor tudi drug® 
pravne osebe in pristojno komunalno 
podjetje so dolžni, da sodelujejo pfl 

vzdrževanju snage na javnih površi' 
nah in nudijo svojo pomoč pristoj- 
nim organom, ki so odgovorni zf 
vzdrževanje snage na javnih povr- 
šinah na ožjem območju mesta. 

II. PREVENTIVNI UKREPI 
PRI VZDRŽEVANJU SNAGE 

4. člen 
Na javnih površinah iz drugeg3 

odstavka 1. člena tega odloka po' 
stavlja komunalno podjetje za vzdr' 
ževanje snage koške za odpadke i" 
zbiralne smetnjake. 

Koški za odpadke morajo biti 
ni, zbiralni smetnjaki pa pokriti i" 
tipizirani. 

Mesta, na katerih so postavljen' 
koški za odpadke in zbiralni smet' 
njaki, ter njihovo obliko določi sv® 
za komunalne zadeve pristojne 
činske skupščine na predlog kom^' 
nalnega podjetja za vzdrževanj6 

snage. 
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Za postavljanje koškov za odpad- 
ke se lahko uporabljajo razni dro- 
govi in zidovi ob pločnikih ali pa 
ustrezna stojala. 

5. člen 
Prepovedano je: 
1. odmetavati papir , in druge od- 

padke na javnih površinah izven 
koškov za odpadke ter pljuvati ali 
na drug način povzročati nesnago 
na javnih površinah; 

2. izlivati odpadno vodo in drugo 
tekočo nesnago iz stanovanj ter po- 
slovnih prostorov na javne promet- 
ne površine, kot tudi na teh povr- 
šinah odlagati smeti, odpadke, zem- 
ljo, gradbeni material itd.; 

3. odlagati v zbiralne smetnjake 
odpadno vodo in drugo tekočino ter 
razni gradbeni material; 

4. nameščaR na javnih promet- 
nih površinah rizni material, emba- 
lažo in podobno, če ni za to dovo- 
ljenja pristojnih organov; 

5. prati in čistiti razna vozila na 
javnih prometnih površinah, ali 
opravljati na teh površinah razna 
obrtniška dela. Ta prepoved ne ve- 
lja za dvorišča okoli zgradb. 

6. člen 
Prepovedano je izobešanje peri- 

la, oblek in posteljnine na oknih in 
balkonih, ki so obrnjeni proti cesti 
ali trgu. 

Prepovedano je stepanje in čišče- 
nje prahu iz oken, balkonov ali vrat 
na pločnike. 

7. člen 
Prepovedano je odvajanje vode 

iz zgradb in zemljišč na javne pro- 
metne površine. Izjemno se lahko 
odvaja v obcestni kanal samo me- 
teorna voda, če te vode ni mogoče 
s priključki ali na drug ustrezen 
način odvajati neposredno v kanal- 
sko mrežo. Izjemo dovoli pristoj- 
na komunalna organizacija, ki 
upravlja in vzdržuje kanalizacijo. 

8. člen 
Prepovedano je pisanje in risa- 

nje po zidovih, ograjah, vratih, klo- 
peh, napisih in poškodovanje le-teh. 

9. člen 
Pri čiščenju in obrezovanju dre- 

voreda ter grmičevja, pri urejanju 
zelenic in drugih podobnih delih na 
ali ob javnih prometnih površinah, 
je dolžan izvajalec del ves material 
in odpadke takoj odstraniti. 

10. člen 
Izvajalec gradbenih del ob ali 

na javnih prometnih površinah je 
dolžan na svoje stroške: 

1. skrbeti za čiščenje javne povr- 
šine pred gradbiščem, do koder seže 
širjenje prahu in vse druge nesnage 
iz gradbišča; 

2. skrbeli za preprečevanje pra- 
hu ob rušenju zgradb (s spiranjem 
in drugimi preventivnimi ukrepi); 

3. skrbeti za vzdrževanje snage 
na mrežah in odtočnih jaških v bli- 
žini gradbišč; 

4. očistiti vozila pred odhodom 
z gradbišč tako, da z vozil ne pa- 
da po cestah blato in drugi odpadki; 

5. skrbeti za odlaganje in zava- 
rovanje gradbenega materiala na 
gradbiščih tako, da je onemogočeno 
vsako širjenje in prenašanje tega na 
javne prometne površine; 

6. skrbeti za odvodnjavanje od- 
padne vode tako, da je onemogoče- 
na zamašitev vtočnih jaškov. 

Uporabniki nezazidanih površin 
,eo dolžni na svoje stroške odstra- 
njevati vse odpadke in nesnago s 
teh površin. 

11. člen 
Pri izvajanju raznih del (preko- 

pavanju in podobno) na javnih pro- 

metnih površinah Je Izvajalec dol- 
žan poskrbeti, da se zemlja, gradbe- 
ni in ostali material (agregat, mi- 
neralna moka, pesek, apno, cement 
ipd.) ne razširijo na javni prometni 
površini. Zato mora izvajalec grad- 
beni material ustrezno zavarovati. 
Po končanih delih pa mora izvaja- 
lec preostali material, odpadke ter 
nesnago takoj odstraniti. 

Gospodarske organizacije so dolž- 
ne stalno skrbeti za red in čistočo 
na dvoriščih okrog svojih poslov- 
nih zgradb. 

12. člen 
Transportna, trgovska, gradbena 

in druga podjetja ter prevozniki so 
dolžni pri prevozu kuriva, odpadkov 
in raznega drugega materiala pre- 
prečiti vsako odpadanje le-tega ter 
širjenje smradu ali prahu po javnih 
prometnih površinah. Pirav tako mo- 
rajo prevozniki gramoza in peska iz 
separacij in peskokopov poskrbeti, 
da se iz vozil pri prevozu ne odceja 
voda po javnih prometnih površinah. 
V ta namen morajo prevozniki upo- 
rabljati primerno urejena vozila. V 
primeru onesnaženja javnih promet- 
nih površin pri prevozu so prevozni- 
ki dolžni takoj poskrbeti za odstra- 
nitev pri prevozu povzročene nesna- 
ge. Nesnago, povzročeno pri nakla- 
danju in razkladanju raznega ma- 
teriala (kurivo, drva in podobno) na 
javnih prometnih površinah, so 
dolžni odstraniti koristniki sami. 

13. člen 
Vsi uporabniki javnih površin za 

posebne namene (organizatorji pri- 
reditev, prodajalci na stojnicah, cir- 
kusi in podobno), so dolžni poskr- 
beti za vse higienske ukrepe, da se 
prepreči onesnaženje in smrad na 
javnih površinah. Po končani prire- 
ditvi ofciroma v času prodaje raz- 
nega blaga so dolžni uporabljeno 
površino počistiti. 

III. ClSCEMJE 
JAVNIH POVRŠIN 

14. člen 
Redno čiščenje javnih prometnih 

površin opravlja komunalno podjet- 
je za vzdrževanje snage, kateremu 
ta dela poverijo občinske skupščine 
s pogodbo, s katero se določi obseg 
deia, intenzivnost čiščenja in način 
plačila po enotah izvršenega dela. 

Občinske skupščine so dolžne po- 
skrbeti za ustrezna finančna sred- 
stva v skladu s programom nujne- 
ga vzdrževanja snage javnih pro- 
metnih površin. 

15. člen 
Za čiščenje stalnih odprtih in za- 

prtih javnih površin, ki ne spadajo 
v javne prometne površine, ampak 
imajo značaj poslovnih površin, so 
dolžno skrbeti organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnost na teh površinah (že- 
lezniška postaj^, avtobusna postaja, 
tržnice, gostinski prostori in podob- 
no). 

16. člen 
Za čiščenje odprtih prostorov 

okrog zgradb, če se ti prostori ne 
štejejo za javne prometne površi- 
ne, so dolžni skrbeti hišni sveti in 
drugi organi upravljanja stanovanj- 
skih in poslovnih zgradb ter lastni- 
ki zgradb. 

17. člen 
Za čiščenje parkovnih gozdov in 

Javnega zelenja v javni uporabi je 
dolžna skrbeti pristojna občinska 
skupščina oziroma komunalna orga- 
nizacija za vzdrževanje javnega ze- 
lenja, kolikor je za to pogodbeno 
zadolžena. 

18. člen 
Za čiščenje vtočnih cestnih 

jaškov je dolžna skrbeti komunal- 
na organizacija, ki vzdržuje mestno 
kanalizacijo. 

19. člen 
Za čiščenje prometnih površin, Id 

se uporabljajo za kioske in druge 
provizorne prodajalnice, za avtobus- 
na postajališča medkrajevnega pro- 
meta, za vhod in izhod v športne in 
zabavne prostore, v železniško po- 
stajo, sejme, skladišča in druge jav- 
ne prireditve ter manifestacije so 
dolžni skrbeti praviloma priredite- 
lji, ki te objekte oziroma površine 
uporabljajo ali pa komunalno pod- 
jetje za vzdrževanje snage, v koli- 
kor mu je s strani občinskih skup- 
ščin oziroma prirediteljev naročeno 
čiščenje teh površin. 

20. člen 
Podrobnejše predpise o obvezah 

komunalnega podjetja za vzdrževa- 
nje snage in koristnikov posameznih 
objektov ter površin, navedenih v 
19. členu tega odloka, določijo pri- 
stojne občinske skupščine, upošte- 
vajoč pri tem predloge komunalne- 
ga podjetja in drugih prizadetih fi- 
zičnih in pravnih oseb. 

21. člen 
Odgovorne fizične in pravne ose- 

be, ki same ne odstranjujejo povzro- 
čene nesnage po določilih 10. do 13. 
in 15., 16. ter 19. člena, lahko pove- 
rijo čiščenje navedenih površin ko- 
munalnemu podjetju za vzdrževanje 
snage, na podlagi pogodbe ali naro- 
čilnice. 

Ne glede na to pa je komunalno 
podjetje za vzdrževanje snage dolž- 
no samo takoj po izrednem pone- 
snaženju javnih prometnih površin 
z njih odstraniti nečistočo, če bi te- 
ga takoj ne storile fizične in pravne 
osebe same. V tem primeru ima ko- 
munalno podjetje pravico, da stro- 
ške izrednega čiščenja na javnih pro- 
metnih površinah v primerih iz 10. 
do 13. člena zaračuna omenjenim 
fizičnim in pravnim osebam. 

IV. ODVOZ 
ODPADNEGA MATERIALA 

Z JAVNIH POVRŠIN 
22. člen 

Zbrane smeti in odpadke z zbi- 
ralnih mest na javnih površinah od- 
važa komunalno podjetje za vzdrže- 
vanje snage v skladu s predpisi od- 
loka o ureditvi prometa ter odloka 
o obveznem odlaganju ter odvozu 
smeti in odpadkov na določena stal- 
na odlagališča. 

23. člfen 
Za prevoz smeti in odpadkov, ki 

ga opravlja komunalno podjetje, 
veljajo v vsem določila 12. člena 
tega odloka. 

24. člen 
Čiščenje in čipanje fekalij iz 

greznic, kakor tudi odpadnega ma- 
teriala iz odprtih kanalov in kanal- 
skih sifonov je dovoljeno opravljali 
samo s sredstvi, ki so primerna za 
te namene s tem, da so poprej za- 
gotovljeni potrebni hlgiensko-sani- 
tami ukrepi. Prostor pri čiščenju in 
črpanju fekalij mora biti po konča- 
nem delu očiščen. 

Izpraznjevanje fekalij in drugih 
odpadkov Iz cistern je dovoljeno 
praviloma le v mestno kanalizacijo 
na onih mestih, ki jih odredi pristoj- 
no komunalno podjetje za vzdrževa- 
nje mostne kanalizacije. Za izpraz- 
njevanje cistern se lahko odredi tu- 
di drugo primemo mesto s tem, da 
so izpolnjeni potrebni sanitarno-hi- 
gienski pogoji in je za to izdano do- 

voljenje pristojne sanitarne Inšpek- 
cije. 

Prepovedano je , zlivanje fekalij 
po vrtovih, kot tudi v vse vodotoke. 

25. člen 
Pri prometni nesreči je treba na 

javnih prometnih površinah odstra- 
niti vse ostanke, razbitine materiala 
in nesnage. Za to je odgovorno ko- 
munalno podjetje za vzdrževanje 
snage, ki izvrši to delo v breme 
povzročitelja nesreče. 

V. NADZOR 

26. člen 
Nad izvrševanjem določil tega 

odloka in predpisov, sprejetih na 
osnovi tega, opravljajo nadzor ko- 
munalni inšpektorji pristojnih občin- 
skih skupščin in uslužbenci milice. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

27. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se 

kaznuje: 
1. kdor na javnih prometnih po- 

vršinah meče papir in druge odpad- 
ke izven koškov za odpadke, ali 
pljuje ter na drug način povzroča 
nesnago (5. člen); 

2. kdor izliva, oziroma odlaga na 
javnih prometnih površinah odpad- 
no vodo, smeti, zemljo, odpadke in 
gradbeni material (5. člen); 

3. kdor odlaga razne tekoče od- 
padke ali gradbeni material v zbi- 
ralne smetnjake (5. člen); 

4. kdor na javnih prometnih po- 
vršinah odlaga embalažo ali drug 
material, brez dovoljenja pristojnih 
organov (5. člen); 

5. kdor na' javni prometni povr- 
šini pere ter čisti razna motorna 
vozila (5. člen); 

6. kdor iztepava prah z oken, bal- 
konov ali vrat, ali izobeša perilo in 
podobno v nasprotju s 6. členom od- 
loka; 

7. kdor odvaja vodo iz zgradbe 
in zemljišča na javno prometno po- 
vršino, v nasprotju s 7. členom od- 
loka; h- & 

8. kdor piše po zidovih, ograjah, 
vrtovih, klopeh, napisih ter poško- 
duje le-te na javnih površinah, v 
nasprotju z 8. členom odloka; 

9. kdor po obsekavanju dreves in 
grmičevja ter po čiščenju zelenice 
ob javnih površinah ne odstrani ta- 
koj vseh odpadkov z javnih promet- 
nih površin, po določilih 9. člena 
tega odloka. 

28. člen 
Z denarno kaznijo od 30.000 do 

50.000 dinarjev se kaznuje delovna 
organizacija: 

1. ki iz svojih poslovnih površin 
meče in odvaja na javne prometne 
površine odpadke, zemljo, gradbeni 
material, odpadne vode in podobno 
(5. člen); 

2. čigar delavci perejo in čistijo 
vozila na javnih prometnih površi- 
nah (5. člen); 

3. ki ob rušenju stavb ne pre- 
preči širjenja prahu in druge ne- 
shage z gradbišča (10. člen); 

4. ki ne skrbi za vzdrževanje 
snage na mrežah in odtočnih jaških 
v bližini gradbišč (10. člen); 

5. ki ne očisti vozil pred odho- 
dom z gradbišč tako, da s teh pada 
blato In drugi odpadki (10. člen); 

6. ki ne poskrbi za odlaganje in 
zavarovanje gradbenega materiala 
tako, da je onemogočeno vsako šir- 
jenje in prenašanje tega na javne 
prometne površine (10. člen); 

7. ki ne skrbi za odvajanje od- 
padne vode tako, da je omogočena 
zamašitev odtočnih jaškov (10. člen); 

l 
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0. ki pri izvajanju raznih đol 
(prekopavanje in podobno) na jav- 
nih prometnih povrSinah ne poskr- 
bi, da se zemija in ostaii materiai ne 
širi po prometni površini (11. čien); 

9. ki pri nakladanju in razkla- 
danju materiala na javni prometni 
površini ne odstrani takoj »Jpadkov 
in druge ne.-inage (12. člen); 

10. ki ne poskrbi za redno či- 
ščenje zapitih ali odprtih površin, 
na katerih opravlja svojo dejavnost 
(15. člen); f 

11. ki ne poskrbi za čiščenje jav- 
nih prometnih površin ob kioskih, 
provizornjh prodajalnah, vhodih in 
Izhodih v športne in zabavne pro- 
store (19. člen). 

Za prekrške iz prejšnjih točk se 
kaznuje z denarno kaznijo do 5000 

dinarjev poleg delovne organizacije 
tudi noptM'edni kršilce. 

29. člen 
Z denarno kaznijo od 30.000 do 

50.000 dinarjev se kaznujejo: 
1. prireditelji, ki začasno upora- 

bijo javno površino za prireditve in 
ne poskrbijo za snago (13. člen); 

2. lastniki hiš in hiše v družbe- 
nem upravljanju, ki ne skrbijo za 
redno čiščenje odprtih prostorov 
okrog zgradb, če se ne štejejo za 
javne prometne površine (16. člen). 

Z denarno kaznijo 30.000 do 50 
tisoč dinarjev se kaznuje komunal- 
no podjetje: 

1. ki ne očisti javne prometne 
površine, na podlagi pogodb skle- 
njenih z drugimi delovnimi organi- 
zacijami (14. člen); 

2. ki po obsekavanju dreves in 
čiščenju zelenic ter parkov ne poči- 
sti javne prometne površine (9. in 
17. člen); 

3. ki na javnih prometnih površi- 
nah ne postavlja ali neredno izpraz- 
nuje koške za odpadke (2. člen); 

4. ki pri prevozu fekalij ne pre- 
preči razsipavanja in širjenja smra- 
du, ali izprazni cisterno na nedovo- 
ljenih mestih (24. člen). 

Za prekrške iz prejšnjih točk se 
kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev tudi za to dejavnost odgo- 
vorna oseba v prizadetem podjetju. 

31. člen 
Uslužbenci milice in občinskih 

komunalnih Inšpekcij izterjajo de- 
narno kazen takoj na mestu od ti- 

stih, ki jih zalotijo pri prekrških^ 
navedenih v 27. členu tega odloka. 

Ce tisti, ki je storil prekršek, no- 
če takoj ali v določenem roku pla- 
čati kazni, se pošlje ovadba organu, 
ki je pristojen za postopek o pre- 
kršku. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

32. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

Stev,: 010-027/65 
Datuni: 28. aprila 1905 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana ^ 

Ing. Marjan Tepina L r. 

Skupščina komunalne skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev občine Domžale 

288. 
Na podlagi 22. in 77. člena te- 

meljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFIlJ, št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Domžale na XV. zasedanju, dne 28. 
Junija 19G5 v soglasju s skupščino 
občine Domžale sprej^lp 

SKLEP 
o določitvi- stopnje osnovnega 

prispevka za zdravstveno zavarova- 
nje za drugo polletje 1965 

L - • - i, Iv 
Za izvajanje zdravstvenega zava- 

rovanja na območju komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja se 
določi za čas od 1. julija 1965 do 31. 
decembra 1965 osnovni prispevek v 
višini 8,50 % cd osnov, ki so pred- 
pisane za obračunavanje prispevkov 
za socialno zavarovanje. 

П. 
Sklep o določitvi stopnje Osnov- 

nega prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje za drugo polletje 1935, štev. 
420-11/65 z dne 9. junija 1965 (Urad- 
ni vestnik občine Domžale, štev. 6 z 
dne 15. junija 1965), se razveljavi. 

Ш. 
Ta sklep začne veljati z dnem ob- 

Jeve v -Glasniku«. 

I Stev.: 420-11/65. 

[ Datum: 28. junija 1965. 

Predsednik skupščine komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja 

delavcev občine Domžale 
Miroslav Fožek I. r. 

289. 
Na podlagi 22., 29. in 77. člena 

temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/65) je Skup- 
ščina komunalne skupnosti socialne- 
ga zavarovanja delavcev občine 
Domžale na XV. zasedanju, dne 28. 
junija 1965 v soglasju s skupščino 
občine Domžale sprejela 

SKLEP 
o določitvi podskupin in stopenj do- 
datnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje za drugo polletje 1963. 

1. ^ 
ivodatnl prispevek za zdravstve- 

no zavarovanje plačujejo v drugem 
polletju 1965 delovne organizacije 
v vseh podskupinah dejavnosti, v 
katerih povprečni stroški za zdrav- 
stveno zavarovanje na zaposlenega 
zavarovanca presegajo določen^isto- 
vrstne povprečne stroške na območ- 
ju komunalne skupnosti. 

Daločeni povprečni letni stroški 
za zdravstveno zavarovanje na zapo- 
slenega zavarovanca na območju ko- 
munalne skupnosti Domžale znašajo 
26.000 din. 

Prihodnja številka »Glasnika« 

bo izšla v soboto 3. julija 1965 

^Za razvrstitev delovnih organiza- 
cij po podskupinah dejavnosti je 
odločilno stanje registra zavezancev 
prispevka pri službi socialnega zava- 
rovanja na dan 30. septembra 1964. 

5. 
Stopnje dodatnega prispevka po 

podskupinah dejavnosti, pod kateri- 
mi so delovne organizacije prijav- 
ljene in vpisane v registru zavezan- 
cev prispevka, znašajo: 

Osnova za ugotovitev prispevnih 
stopenj za drugo polletje 1965 so 
podatki o stroških zdravstvenega 
varstva o nadomestilih osebnih do- 
hodkov, ki jih izkazujejo podskupi- 
ne dejavnosti v letih 1963 in 1964. 

3. v ; 
Dodatni prispevek za zdravstve- 

no zavarovanje se obračunava od 
istih osnov, od katerih se obraču- 
nava osnovni prispevek za socialno 
zavarovanje (kosmati' osebni dohod- 
ki). 

—r 

Nomenklatura 
dejavnosti 

116-13 
117-38 
120-40 
120-52 
121-20 
122-21 
123-10 
124-20 
124-50 
124-60 
124-72 
124-88 
125-20 
125-30 
1S7-10 
127-60 
127-72 
138-30 
211-13 
211-30 
211-80 
211-88 
311-10 
412-10 

' 412-22 
511-10 
515:20 
519-10 
611-21 
614-32 
620-30 
717-50 
722-50 ' 
727-10- 
727-50 
740-10" 
770-30 

Bruto stopnja 
dodatnega prispevka 

4,25 
1.22 
4,25 
3,48 
1,35 
2,97 
0,12 
425 
3,34 
1,11 
4,25 
4.25 
4.25 
3.48 
3;88 
1,62 
4,25 
3.21 
4.25 
4,25 
4 25 

ч 2,30 
4,25 
3,28 

• 4,25 
4,25 

. 4.10 
026 
4.25 
4 25 
256 
2.57 
4.25 
4 25 ... 

■. i 4 85 
2 96 
4.23 

Nomenklatura Bruto stopnja 
dejavnosti dodatnega prispevka 

812-80 3,11 
911-31 4,25 
911-60 0,91 
911-70 0,57 
913-31 4,25 
915-10 4,25 
915-60 4,25 
916-80 4,25 
013-24 4,25 
015-16 0,80 
015-33 1,99 

a&otii-va tsl! .[Ш ■ , as д 
Delovna organizacija »Invalidske 

delavnice Zlato polje«, ki ji je po 
predpisih o invalidskem zavarova- 
nju piriznan status invalidske delav- 
nice, je oproščena plačevanja do- 
datnega prispevka. 

Sklep o določitvi podskupin tn 
stopenj dodatnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje v drugem 
polletju 1965 štev. 420-12/65 z dne ,9. 
junija 1965 (Uradni vestnik občine 
Domžale št. 6 z drte 15. junija 1965) 
se razveljavi. 

8. 
Ta sklep začne veljati od dneva 

objave v Glasniku. 

Številka: 420-12/65 

Datum: 28. junija 1965 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja delavcev 
občine Domžale 

Miroslav Požek 1. r. 

VSliBINA 
v 71, Odlok o Javnem redu In miru na ot>- 

. moćju mesta Ljubljane 
72. Odlok o vzdrževanju javne -snage v 

' Ljubljani ^ 
288. Sklep o dolp&tvl stopnje psnovnega 

prispevka !za zdravstveno zavarovanje 
ra drugo polletje 1965 skupščine ko- 
munalne skupnosti .socialnega zavaro- 
vanja delavcev občine Domžale 

289. Sklep o določitvi podskupin in sto- 
penj dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje za dr^go. polletje 1 1965 skupščine komunalne skupnosti 

■ socialnega zavarovanja delavcev ob- 
, . čine Domžale 


