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Okrajni ljudski odbor 

PREDLOG PRAVIL FINANČNO SAMOSTOJNEGA 

ZAVODA UPRAVE CEST 0L0 LJUBLJANA 

GRADIVO ZA 6. SEJO 0L0 

'• temeljne DOLOČBE 

za 
člen 

ceate OLO IJ ub- j, ^Prava 
"ana 4» Vi^ f._ stanovIjena z zdruiit- 
đov 

fi«an6n muv u. —0 samostojnih zavo- 
biv i/

v^e Uprave cest M.LO in 
l)aaa^

ave za ceste OLO Ljub- 
'inanj 

ica te!r razglaSena za 
Od, "o Pamostojnl zavod z 
odbor 

0 .0kra'i"eea ljudskega 
beSed.a Ljubljana (v nada'dnoem 
oltj., 1 U: ustanoviitelj) z dne 15. 
v«J»»a 1955 št- 1П-135/1-55 z Ije ln{«tjo od 1. ok.t. 1955 da- 

2. člen 
Upra Posluje pod Imenom: 
ttna 

a cest OLO Ljubljana in 
va j,,* v Ljubljani, Vilharje- 

М51;!
0сЈ sPada v pristojnost Taj- 

Ot za Komunalne zadeve 
0 LJubljana. 

3. člen 
V<)d 3e pravna oseba. 
^оје obveznosti jamči za- 
sredsbvi. s katerimi uprav- 

Za 
Za 

Z'' 
vse ге4пева poslovanja 

U.1WK »O uPvavičeni podpisovati 
^cl zavoda. 

^ 4. čl«n 
konsta? J0^PleuJe v okviru za- 
V ^egov' ^'re''t,or zavoda, ћ^П'>г cd'sotaosti pa šef.teh- 

t>0 
sa oddelka. 

pooblastilu di- 
«e P'-am Podpisuje določe. 

"I ил^Пе se®tave tu<ii poobla- U^enec zavoda. 
se L 'irine se opravi tako. 

^c:rj*tor oz. pooblaščeni 
j'-nic. podpre po!e(? s pp. 

f'od i S"^'ene®a ,Lr" slnf>ročni podpis se v ЈЧ napiše 

rojstno ime podipisanega na me- 
hanični način ali s čitljivim ro- 
kopisom. 

5. Hen 
področje In naloge 

ij podpis 
rodblnsiko 

Delovno 
zavoda so: 
a) vzdržuje cesrte III. reda v 

breme proračuna OLO, 
b) opravlja naloge investitorja 

in izvajalca del pri graditvi 
In obnovi cest III. reda, 

c) pripravlja situacijsike in letne 
investiei(jake programe iz 
gradnje cestne mreže III. re- 
da ter jih predlaga v potrdi- 
tev Okrajnemu ljudskemu od- 
boru. 

d) pripravlja potrebne glavne 
projekte, skrbi za njih v skla- 
di tev z ostalimi koristniki 
cest in jih predlaga v revizi- 
jo pristojnim organom Okraj- 
nega ljudskega odibora, 

e) vzdržuje in gradi po naročilu 
posameznih občin ali drugih 
tatereseotov na območju 
okraja Ljubljana ceste IV. 
reda In ostale prometne povr- 
šine, proti povrnitvi stroškov, 

f) skrbi za opremo cest III. re- 
da s cesfno-prometnimi znaki, 
varnostnimi napravami In ki- 
lometrskimi kamni v breme 
proračuna Okrajnega ljud- 
skega odbora. 

g) isita dela izvaja tudj na ce- 
stah IV. reda po naročilu ob- 
čin v okraju. 

h) organizira zimsko službo na 
cealah III. reda In sikrbi za 
njeno izvajanje v breme red- 
nega proračuna Okr. ljudske- 
ga odbora, 

i) ista dela tevaja tudi na cestah 
IV. reda po naročilu občin v 
okraju, 

j) sodeluje pri kolavdacijskih 
komisijah in prevzemnih ko- 
misijah, kadar so prizadeti 

VABILO 
NA 2. SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV OLO 

^dlagi čl. 26-11 Statuta okraja Ljubljana sklicujem 
2- SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV 

Na 

*)k,ajn     „„„„„ , ......., 
i rUarja8 iQ-'i1<ls'ce,'a odbora Ljubljana, ki bo v petek, dne 17. fe- 

^ 8. uri zjutraj v sejni dvorani Magistrata v 
^'agan je naslednji 

1 Oprava . DNEVNI RED; 
^Unov za j SIt'ePanje o potrditvi zaostalih zaključenih ra- a) »oii-4.. el0 za gospodarske organizacije: 
h) »Wne; LJubljana, 
x

c) •Agroa^T Ljubljana, {) »JuRotl. .5' LJubljana, 
^ Ljubljana. ernho a]j ,31 oobdrnik Ima pravico pismeno predlagati врге- 
, , ^orebitn opo'nitev dnevnega reda. 

12 ,.0,0<'sotno3t Javite Skupščinski pisarni OLO, Kresja, ueI- 21-939) 
""odpredsednlk OLO: 
Oorjanc JoSko, 1. r. 

vedene v 1. odsitavku. 
ljudski odbor imenuje 
nov Upravnega odbora. 

J. člen 

Okrajni 
2/3 čla- 

Interesl cest III. reda, 
k) zbira im obdeluje podatke o 

stanju cest III. reda in ob- 
jektov na njih ter nadzoruje 
isto delo na cestah IV. reda, 
kr.lar je to potrebno radi iz- 
delave Investicijskega progra- 
ma cestne mreže, 

1) zbira in obdeluje podatke o 
obremenitvi cest III. reda, po 
naročilu pa opravlja isto 
delo na cestah IV. reda proti 
povrnitvi stroškov, * 

m) vodi kataster cest III. reda 
ta objektov na njih, 

n) organizira isto službo pri ob- 
činah na okraju, 

o) daje Okrajnemu ljudskemu 
odboru predloge za določitev 
cest III, reda in za prekate- 
gorizacijo cest III. reda v ce- 
ste IV. reda in obratno, 

p) skrbi za izvajanje predpisov 
o varstvu in uporabi cest III. 
reda ter drugih predpisov, k; 
urejajo javno cestno službo. 
Zato izdaja potrebna navodi- 
la in Izvaja nadzorstvo, 

r) daje dovoljenja za posebno 
uporabo cestnega zemljišča 
cest III. reda ter izjemna 
gradbena dovoljenja, da se 
sme graditi v cestno varstve- 
nem pasu, 

s) ista dovoljenja Izdaja name- 
sto občin s področja mesta 
Ljubljane, kadar jo zato po- 
oblaste. sicer pa morajo ob- 
čine predhodno koordinirati 
svoja dovoljenja z Upravo 
cesrt OLO Ljubljana, da se 
preiprečijo prometni zastoji. 

II. ORGANIZACIJSKE 
DOLOČBE 

a) ORGANI ZAVODA 

6. Člen 
Zavod upravljata Upravni od- 

bor ta direktor. 

7. člen 
Upravni odbor zavoda sestav- 

lja 12 članov. 
Člane Upravneiga odbora voli 

do % delovni kolektiv zavoda s 
tajnim glasovanjem, do 2/3 pa 
Jih imenuje ustanovitelj zavoda. 

Dlrelktor zavoda Je član 
Upravnega odbora po svojem 
položaju. 

Mandat članov Upravnega od- 
broa traja 2 leti. 

8. člen 
Volitve voljenih članov 

Upravnega odbora se Izvrše po 
izteku 2-letae dobe In sicer po 
sestavi zaključnega računa, toda 
najkasneje do meseca marca. 
Volitve razpisuje Upravni odbor, 
ki za Izvedbo volitev imenuje 
volilno komisijo. 

Volitve morajo biti razpisane 
n&Vmaoj 15 dni preje. 

Prav tako po izteku dobe, na 

Predlaganje kandidatnih list, 
čas volitev In način glasovanja 

določi Upravni odbor zavoda, 
upoštevajoč načel*, ki veljajo 
za volitve članov delavskih sve- 
tov pri gospodarskih organiza- 
cijah. 

Aktivno to pasivno volilno 
pravico imajo vsi zaposleni čla- 
ni delovnega kolektiva zavoda, 
ki so na dan volitev v rednem 
delovnem razmerju. 

10. Men 
Člani Upravnega odbora voli- 

jo izmed sebe na prvi redni sejd 

VABILO 

NA 6. SKUPNO SEJO OKRAJNEGA ZBORA 
IN ZBORA PROIZVAJALCEV OLO 

Na podlagi 83. člena Zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Ur. list LRS 19—89-52), v zvezi s 7. členom Zakona 
o pristojnostih občinskih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list LRS 26—130-55) sklicujem 

6. SKUPNO SEJO. 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev Okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana, ki bo v petek, dne 17. februarja 
1956 ob 9, url dopoldne v sejni dvorani Magistrata v LJub- 
ljani. 

Predlagam naslednji 

. DNEVNI RED: 
1. Poročilo o stanju Javnega reda v okraju. 
2. Razprava In sklepanje o predlogu odloka o Javnem 

redu in miru. 
3. Razprava In sklepanje o investicijah v I. tromesečju 

1956. 
4. Razprava In sklepanje o predlogu odločbe o povečanju 

proračuna za leto 1955 blv. OLO LJubljana-okollca. 
5. Razprava o priporočilu občinam, da uvedejo enotne 

turistične takse v območju okraja. 
6. Razprava in sklepanje o razpustitvi delavskega sveta 

In upravnega odbora in o odreditvi prisilne uprave v 
gradbenem podjetju »Trnovo«. 

7. Sklepanje o pritrditvi k sklepu občinskega ljudskega 
odbora LJublJana-Vič o odreditvi prisilne uprave v 
Gostinskem podjetju Brezovica. 

8. Sklepanje o razdelitvi osnovnih sredstev likvidiranega 
podjetja »Oljarne« med novo ustanovljena podjetja 
»Oljarna« Ljubljana, »Sončnica« Domžale in »Snaga€ 
Ljubljana. 

9. Sklepanje o oprostitvi plačila občinske takse Železnih 
Frančiški iz Zavrstnika pri Litiji za dovoljenje za za- 
sebno gostišče. 

10. Razprava in sklepanje o garancijah za gospodarske 
organizacije. 

11. Razprava in sklepanje o potrditvi Pravil In Pravilnika 
o plačah finančno samostojnega zavoda Uprava za ce- 
ste OLO LJubljana. 

12. Sklepanje o odločbi o spremembi odločbe o ustano- 
vitvi Okrajnega zavoda za graditev stanovanj v Ljub- 
ljani 

13. Sklepanje o sprejemu odločbe o ustanovitvi Vajenske 
šole raznih strok v Domu invalidne mladine v Kam- 
niku. 

14. Sklepanje o sprejemu odločbe o ustanovitvi Vajenske 
šole usnjarske stroke v Domžalah. 

15. Sklepanje o ustanovitvi finančno samostojnega zavoda 
»Administrativni tečaji« v LJubljani in potrditev 
pravil. 

18. Sklepanje o sprejemu odločbe o ustanovitvi Sekreta- 
tarlata za organizacijo mednarodnih grafičnih razstav 
v LJubljani. 

17. Sklepanje o odškodnini za prekomerno obrabo opre- 
me in manjše potne stroške za terenska geodetska 
dela. 

13. Sklepanje o potrditvi občinskih statutov. 
19. Razlastitve. 
20. Imenovanje raznih komisij. 
21. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno-predlagati 
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost Javite skupščinski pisarni OLO, 
Kresija, soba «t. 12 (tel. 21-939). 

Smrt fašizmu — svobodo narodu I 
Podpredsednik OLO: 
Gorjanc Jožko, 1. r. 



BTRAN 4$ •CLASNU«^ 

pred^edm Ља Id njegovega na 
mestnika. 

Direktor zavoda ne more biti 
predsednik, niti nameatoiik pred 
eednika Upravnega odbora. 

Upiravni odbor se sestaja po 
potrebi, obvezno pa enkirat me 
eečno. Seje upravnega odbo.ra 
Skiliicuje in vodi predsednik. 

V izrednih primerih ima pra 
vico sklicati sejo Upravnega od- 
bora naijmanj % članov Uprav 
nega odbora ali pa direktor za- 
voda. 

Upravni odibor določi Izmed 
u.-i'.iužbeincev zavoda tajnika 
Upravnega odbora, ki vodii za- 
pisnike sej in vrši vse admini 
etraitivne posle Upravnega od- 
bora. 

11. člen 
Upravni odbor je sklepčen, če 

Je na seji navzočih nad polovi- 
co članov. 

Sklepi Upravnega odbora so 
sprejeti, če je zanje gflaeovalo 
najmanj 2/3 navzočih članov 
Upravneiga odlbora. 

Ob vsaki seji Upravnega od- 
bora se sestavi zapisnik. 

12. člen 
Upravni odbor je pristojen; 

1) da predilaga Pravila zavoda 
2) da piredllaga predračun do- 

hodkov in izdatkov ter letni 
zaključni račun zavoda, 

3) da nadzoruje pravilno raz- 
polaganje in ravnanje z de- 
narniimi sredsitvi ter mate- 
rialom zavoda, 

4) da odloča o delitvi akllada za 
nagrajevanje delavcem in 
usliužbenceim zavoda, 

6) da sprejema Okiradnemu Ij 
odboru v potrditev perspek- 
tivni in letni plan razvoja 
cestne mreže okrajnih cesit 
ter p'an letnega vzdrževanja 

6) da nadzo.ruje pravilno in 
ekonomično uporabo aploš- 
ne-ga ljudskega premoženja 
ki je dano zavodu v uprav- 
Ijrnje, 

7) da daje smernice зи notra- 
njo organizacijo ter skrbi za 
prav Pno in redno posilovanje 
zavoda, 

8) da sprejme Dedovni red za- 
voda, 

9) da skrbi za pravilno ustvar- 
janje delovnih pogojev in 
varstvo delavcev in usluž- 
bencev, kakor tudi za živ- 
ljenjske pogoje delavcev in 
uslužbencev zavoda, 

10) da rešuje pritožbe zoper od- 
ločbe direktorja, ki izvirajo 
ta delovnih razmerij, vkoli- 
kor ni zato pristojen drogi 
organ. 

13. člen 
Direfcfgrija zavoda imemije in 

razrešuje ustanovitelj. 
Direktor zavoda vodi nepo- 

eredmo poslovanje zavoda in je 
odgovoren za izvršitev predra- 
čunov dohodkov in i7xJatikov za 
voda. On postavlja usflužbence, 
sprejema na delo delavce in jih 
odipušča, izdaja odločbe o delov- 
nih razmerij ter določa in raz- 
poreja letne dopuste. 

Direktor zavoda vrši svoje po- 
sle po veljavnih predpisih, Pra- 
vilih zavoda, navodilih ustano- 
vitelja in po sklepih Upravnega 
odbora, ki so za direktorja ob- 
vezni. 

14. člen 
Direktor zavoda zastopa prav- 

noveljc.vno zavod, v njegovi od- 
sotnositi pa šef tehničnega od- 
delka. 

Po posebnem pismenem poob- 
lastilu direktorja lahko zasto- 
pajo zavod v določenih opravi- 

lih tudi ositali vodilni uslužbenci 
zavoda. 

Listine denarnega, materialne- 
ga in kreditnega značaja, na 
podlagi katerih se sprejema jn 
izdaja denar, podpisuje poleg 
direktorja oz. njegovega namesit 
nika še računovodja, v odsotno- 
sti računovodje pa njegov na- 
mesitnik. 

15. Men 
Direktor zavoda ima kot od- 

redbodajaJec za izrvševanje 
predračuna te-le pravice in 
dolžnosti: 

1) skrbi za pravilno in pravo- 
časno pobiranje dohodkov 
ter za njihovo pravočasno 
vplačilo v dobro določenjih 
proračunskih računov, 

2) razpolaga s temi sredstvi v 
okviru zakonskih predpisov 
in v mejah odobrenih sred- 
stev po proračunu, 

3) v mejah zakonskih predpisov 
lahko sipremeni namen in vi- 
šino sredstev, predvidenih v 
predračunu (virmiranje), 

4) skrbi za pravilno uporabo 
premoženja, ki je dano za- 
vodu v upravo, 

5) skrbi za pravilno ravnanje 
s sredstvi, ki jih ima zavod 
v depozitu, 

6) nadzoruje finančno In mate- 
rialno poslovanje računovod- 
stev in oskrbnikov premože- 
nja, 

7) v določenih rokih predlaga v 
potrditev predloge letnega 
pređ'računa dohodkov in iz- 
datkov, predloge tromesečnih 
finančnih planov ter meseč- 
nih in tro m ©sečnih blagaj- 
niških" planov, 

8) predlaga in zastopa pred 
ug'anovi'teljera vse tehnične 
plane, katere sprejema Upr. 
odbor zavoda, 

9) predlaga Upravnemu odboru 
nagrade delavcem in usluž- 
bencem zavoda, 

10) odloča o uporabi sredstev iz 
sklada za nadomestitev in 
dopolnitev v smislu veljav- 
nih predpisov in navodil 
ustanovitelja in 

11) upravlja tudi druge zadeve 
0'ede izvrševanja predraču- 
na dohodkov in izdatkov, če 
je po predpisih zanje pri- 
stojen. 

16. člen 
Pri zavodu deluje cestni od- 

bor kot posvetovalni organ. 
Cestni odbor sestavljajo pred- 

sitavniki Sveta za notranje za- 
deve' OLO, Sveta za gospodar- 
sitvo OLO, Jugoslovanske ljud- 
ske armade, Okrajne trgovinsko 
zbornice. Okrajne turistične or- 
ganizacije, Prometne zbornice 
in Okrajne organizacije šofer- 
jev, ki jih imenuje in razrešu- 
je OLO Ljubljana ter po en za- 
stopnik Občinskih ljudskih od- 
borov z območja OLO Ljublja- 
na, ki jih imenujejo in razre- 
šujejo posamezni občiaski ljud- 
ski odbori. 

Direktor zavoda je tudi član 
cestnega odbora. 

17. člen 
Člani cestnega odbora volijo 

izmed sebe na prvi seji svojega 
predsednika. 

Cestni odbor se seetaja po po- 
trebi, obvezno pa dvakrat letno. 

Seje Cestnega odbora sklicuje 
predsednik, izjemoma pa jih 
lahko sklicuje tudd direktor za- 
voda. 

18. člen 
Ces'ni odbor sipremlja delo 

zavoda, daje priporočila za 
aboljišanje njeigovega dela, pro- 

učuje cestno službo glede cest 
III. reda, daje nasvete ter pred- 
loge za izdelavo programov za 
gradnjo novih in obnovitev že 
obstoječih cest III. reda. 

b) DELOVNI SEKTORJI 

19. člen 
ZE.vod ima te-le delovne sek- 

torje: 
1) tajnišrtvo, 
2) tehnični oddelek z 

a) odsekom za vzdrževanje 
cest, ki ima potrebno šte- 
vilo delovodstev in delav- 
nic. 

b) odsekom za rekonstrukcije 
in novogradnje in 

c) projektivni biro, 
3) računovodstvo, 
4) komerciala, 
5) strojni obrati in 
6) obrat, kamnolomi in gramoz- 

nice. 
Tajništvo zavoda vodi sekre 

tат. V njegovi pristojnosti je 
organizacija upravne službe, 
skrb za kadre, notranja organi- 
zacija dela in disciplina. 

Tehnični oddelek vodi šef teh 
ničnega oddelka, odseke pa vo- 
dijo šefi odsekov. Računovodstvo 
vodi glavni računovodja, komer- 
cialo pa šef komerciale. Obrato 
vodij« obratovodje. 

Vsi vodje delovnih sektorjev 
so za svoje delo odgovorni di- 
rektorju zavoda. 

20. člen 
USLUŽBENCI: 

a) vodilni uslužbenci: 
1. Direktor zavoda. 
2. Sef tehničnega oddelka 
3. Sekretar zavoda. 
4. Glavni računovodja. 
5. Sef odseka za vzdrževanje, 

b) višji strokovni uslužbenci: 
6. Sef odseka- za rekonstruk- 

cije -in nove gradnje. 
7. Pravni referent. 
8. Komercialist. 
9. Sef odseka za projektiranje. 

10. Geomfiter. 
c) srednje-strokovni uslužbenci: 
Ц. Personalni referent. 
12. Gradbeni tehnik (8 mest). 
13. Blagajnik. 
14 Finančni knjigovodja. 
15. Obratovni knjigovodja. 
16. Materialni knjigovodja (2 

mesti). 
17. Mezdni knjigovodja (4 me- 

sta). 
b) nižje-strokovni uslužbenci: 
18. Adiministratorka (13 mesit). 

e. pomožni uslužbenci: 
19. Telefonist. 
20. Kurir. 

II. VODILNO OSEBJE OBRA- 
TOV IN CETRALNIH 

SKLADIŠČ 
a) visokokvaJificirani delavci: 
21. Obratovodja strojnih obra- 

tov. 
22. Pomočnik obratovodje stroj- 

nih obratov. 
23. Obratovodja obrata Kamno- 

lomi in gramoznice. 
b) kvalificirani delavci: 

24. Glavni skladiščnik cemtral- 
nih skladišč. 

25. Pomočnik obratovodje obra- 
ta Kamnolomi in gramozni- 
ce. 

c) polkvalificiran; delavci: 
26. Pomočnik skladiščnika cen- 

tralnih skladišč. 

III. POMOŽNO DELOVNO 
OSEBJE PRI UPRAVI 

a) nekvalificirani delavci: 
27. Snažilke (4 mesta). 
28. Skladiščni delavci (4 mesita). 

IV. STALNI DELAVSKI KADER 
a) visokokvaiUlcirani delavci: 
29. Delovodje (18 mest). 
30. Ostalih strok (12 mest). 

b) kvalificirani delavci: 
31. Cestarjev (170 mest). 
32. Ostalih strok (60 mest), 
c) polkvalificiranih delavcev 

33. Cestarjev (120 mest). 
34. Ostalih strok (70 mest), 

d) nekvalificirani delavci: 
35. Pomožnih cestarjev (70 mest). 
36. Ostalih (170 mest). 

V. NESTALNI (PRILOŽNOST- 
NI) DELAVSKI KADER 
a) nekvalificiran] delavci: 

26. Gradbeni delavci (200 mest). 
Na predlog direktorja Upravni 

odbor zavoda lahko zmanjša al-i 
zviša število delovnih mest. 

lil. FINANČNO POSLOVANJE 
ZAVODA 

21. člen 
Finančno poslovanje zsivoda se 

vrši po veljavnih predpisih in 
navodilih ustanovitelje. 

Finančno poslovanje se vrši 
na podlagi letnega predračuna 
dohodkov In izdatkov, ki se 
predlagajo ustanovitelju v potr- 
ditev. Za uporabo odobrenih 
sredstev pa se predlagajo usta- 
novitelju tromesečni pisni do- 
hodkov in Izdatkov zavoda. 

Storitve in izvršena dela se 
predlagajo investitorju pravilo- 
ma vsaki mesec v izplačilo. 

Poslovno leto se ujema s pro- 
računskim letom. 

Računsko leto se začne skupaj 
s proračunskim letom, konča pa 
se dva meseca po poteku prora- 
čunskega leta. 

Izplačila obveznosti nastalih 
med proračunskim letom se lah- 
ko poravnajo do konca račun- 
skega leta. 

22. člen 
Računovodstvo vodi glavni ra- 

čunovodja, ki je za pravilno po- 
slovanje odgovoren direktorju 
zavoda. 

Glavni računovodja ime te-le 
dolžno sit i; 

1) da na podlagi zakonskih 
predpisov in po pismeni odredbi 
odredbodajalca ravna s prora- 
čunskim sredstvi, z depozltnimi 
sredstvi, s skladi zavoda in s 
tekočim računom. 

2) da organizira In vodi evi- 
denco o predračunu dohodkov in 
izdatkov ter stavlja ustrezne 
predloge. 

3) da izdela na podlagi zakon- 
skih predpisov in navodil odred- 
bodajalca predloge letnega pred- 
računa in predloge tromesečnih 
planov dohodkov in izdatkov ter 
mesečnih in tromesečnih blagaj 
nilskih planov. 

4) da sestavlja mesečna in tro- 
mesečna finančna poročila ter 
leitni zaključni račun o dohodkih 
in izdatkih zavoda, 

5) da skrbi za pravočasno ob- 
računavanje začasnih izplačil in 
zavrnitev neporabljenih zneskov 

6) da vodj |n nadzoruje delo 
uslužbencev finančnega, materJ- 
lanega, obratovnega in mezdne, 
ga knjigovodstva ter poslovanji 
blagajne. 

23. člen 
Zavod ima te-le sklade; 
1. Sklad za nado-mcistitev In 

dopolnitev osnovnih sred- 
stev in velika po-pravila 
(sklad za nadomestitev in 
dopolnitev), ki služi za na- 
domestitev osnovnih sred- 
stev in kritje stroškov veli- 
kih popravil. 

2. Sklad za nagrajevanje de- 
lavcev in uslužbencev (sklad 
za nagrade), ki služi za na- 
grajevanje delavcev • in u- 
elužbencev. 

3. Rezervni sklad, v kat^Lj^ 
se odvajajo predpisani ipehe 
ski. C« 

Skladi se formirajo iz ^ 
dohodkov nad izdatki po Pr j 
logu zavoda in komisije w , 
ključni račun in odobritvi ^ 
ljudskega odbora Ljubljana, 

Otret 
Ke-ni 24. člen 

Višino amortizacije dolof 
predlodu zavoda Svet za 
bene in komunalne zadeve "jn 
in se odvaja v sklad za o3 

mestitev in dopolnitev. 

25. člen 
Izvrševanje predračuna 

hodkov in izdatkov kontr01 

pristojni finančni organ. 

IV. PLAČE, NAGRADE 

,1И 
Pride 
»Ust; 
Tga 
SRe, 

IN POTNI STROŠKI " 4n:, 
25. člen 

Plače delavcem in 
cem se določajo s posebn ,^ 
predpisi ustanovitelja v 
določb I. odstavka 37. člena 
meljne uredbe o finančno ^ Цј' ' 
stojnih zavodih. 

Plače se izplačujejo uslužbe^ 
cem zadnjega v mesecu za "} 
zaj, delavcem pa vsakega 
mesecu za nazaj. 

Delavcem se lahko izple^j 
70% akontacija na doseženi * | 
služek vsakega 1. v mesecu. , 

Ob izplačilu mora prejeti V®* | 
delavec in uslužbenec Izkaz & 
sečnega zaslužka z vsemi P0*'', I1 

ki o zaslužku in odtegljaji. ; ^ 
ki 

27. č-^i 
Za nadurno delo in nočno d' 

se zaslužki zvišajo ob pogojil. 
r<_ 

tor zavoda, oz. njegov pos^. Р 

pooblaščeni delovodja ali i-,^ 
bonec- , Jb Za nadumo delo se zasW^|f 
zvišajo za 50%; 

Za delo na dan tedenskega Po- 
čitka se zaslužki zviSajo | 
100%. 

Za delo na dan driavn^tai 
praznika se zaslužki zvišajo t loj 200 %. jta, 

Za nočno delo se positavke .. n 

'o-rl r* 1 i svsl.otn ~ * n i Л ^ 
fa 

'Pi 
prednjih odstavkov zvišajo 
12.5%. 

28. člen Cc 
Delavci, ki delajo na delo'V'' 

mesitih, katera so posebno 'г?1'ђг 
stavljena vremenskim nep1'' 
kam, odnosno se pri raznih o 
lih nadpovprečno izrabi oble^ 
imajo pravico do delovne ob .j 
ke, dežnega plašča, gumij^,®' 
obutve in drugih zaščitnih 9r*v { 
stev po odobritvi Upravnega ^ ^ 
bora. • 

3) 
. 29. Men ^ 

Nagrade delavcev in uslužb^ ^ 
cev zavoda se dodeljujejo Pr®Tvl iS) 
loma enkrat letno po polird'- a 
zaključnega letnega računa г,3 
voda in sicer tako, da je oS,1'% 
7.Л dndpilitpv TincrrnH TnHnia ^ . za dodelitev nagrad zadnja 
plača delavca odnosno mes®1 

plača uslužbenca 
Pri delitvi nagrad se -si«: 

« 
t 

vajo vsi delavci in o 
zavoda, ki so zaposleni Pri 5 
du najmanj 3 mesece ter I 
žejo pri delu reisnosit in <1 
sorazmerno v času zaposlitve P ; 4 
zavodu. f i 

Kolikor Je presežek dohod ^ < 
zanesljivo dosežen že v ' j i 
leta, je možn.a delitev 
tudi ob zaključku polletne I 
lance, odnoono ob koncu le ' ^ 

V izrednih primerih pa ! 

i 



ш. - 

tASNl»lA^0: 
STRAN 47 

zavoda M    
deLu tudi posebne 

iz v*ne skla^'8® izplačujejo v 
po P'11 "agrajevanje. M 

30. 61 en 

Posamezni delavci in DeJavcem in uslužbencem za- 
sani 4>ehe m-: ^ a. 13 voda se odredi neprekinjeni 

rednj letni dopoist, le na njihovo 
zahtevo aJi pa zaradi nujnositi 
dela lahko direflotor zavoda od- 
redi dedjeni letni dopust. 

Plan dopusta sestavlja v so- 
glasju s sindikalno podružnico 
direi?tor zavoda in izdaja odloi- 
be o višini in času dopusta, ka- 
tere priobči delavcem in usluž- 
bencem najmanj 15 dni pred na- 
stopom dopusta. 

32. člen 
Delavcem in uslužbencem za- 

voda lahko dovoli direktor v iz- 
redmih primerih (ob smrti ali 
težki bolezni v družini, v pri- 
meru nesreče ožj ih rodbinskih 
členov itd.) izreden dopust, ki 
pa v enem koledarskem letu ne 
sme biti daljši od 7 dni. 

V upravičenih primerih lahko 
dovoli direktor zavoda delav- 
cem in uslužbencem brezplačni 
dopust za opravljanje zasebnih 
poslov. 

e га I 
tVi ^ , 
аПа' K!* k?"1 "sJužbencem za- 0'reibi Р(>1иЈе0О po službeni 

|re.nu u-' Javljajo službo na 
rfoča JJ^i' dne,vnica oz. te- 
a a'e,'c ter poravnava 
ve " .roSkt>v po posebnih 
a IZ 26- člena teh pravil. 

V. ni 0;»TALE DOLOČBE 

31- člen 

DE 
I 

Nobij ^ uslužbenci zavoda 
рд ^a^ico do rednega do- 

,e8a <1е1л mesec'h neprekjinje- 
wnega sU'ža- 

J. ^luiho П' ^pust za delavce 
'■ V u, ce ^aša od 14 do 30 letn „ ' ^Pus' se ne šteje 

■б' 'i izred^'- ^0'e2'n1, vojaSkih ulbe' 
;'bn'l5k

v:šifl. ^Hih dopustov. 

^ih se predpiše z redom zavoda, upožte- 
saii'}'s ^elovn7110 ^0^0' kvalifikacijo 

delavcev le 
tlb^ 
a n < 15. 

af4i'| 
i 
ti. F 
v^'j 
nicj 

33. člen 
Delovni red zavoda, ki ga na 

predlog direktorja sprejme Upr. 
odbor zavoda, mora biti nabit bra 1955 dalje. 

na vidnem mestu ter dan na 
vpogled vsem dalavcem in 
uslužbencem, ki morajo biti z 
njim seznanjen' 

34. člen 
Delavec in uslužbenec, ki pre- 

krši delovno disciplino je odgo- 
voren za disciplinski prekršek. 

Za disoiiplinski prekršek je od- 
govoren delavec in usilužbenec 
zavoda, tudi če ga povzroči iz 
malomarnosti. 

Glede disciplinske odgovorno- 
sti uslužbencev zavoda se upo- 
rabljajo določila zakona o dr- 
žavnih uslužbencih LRS, glede 
disciplinske odgovornosti de- 
lavcev pa predpisi, ki veljajo za 
disciplinsiko odgovornosit delav- 
cev v gospodarskih organizaci- 
jah. 

35. člen 

Za praiviJno izvajanje ter Pra- 
vil so odgovorni direktor in Upr. 
odbor zavoda. 

36. člen 

Ta pravila veljajo od 1. okto- 

visoikokvalificiranim delavcem . . t . po 350 din na dan 
kvalificiranim delavcem po 300 din na dan 
polkvalificiiranim delavcem po 250 din na dan 
nekvalificiranim delavcem po 200 din na dan 

az vsaJt deilovni dan prebit na 
terenu; 

b) če je na delovnem mestu, 

kamor so bili odposlani, or- 
ganizirano samo stanovanje 
alj samo prehrana: 

visokokvalifiolranlm delavcem < i i , po 300 din na dan 
kvalificiranim delavcem  po 250-din na dan 
polkvalificiranim delavcem 
nekvalificiranim delavcem 

za vsak delovni dan prebit na 
terenu: 

c) če je na delovnem mestu, 

visokokvalificiranim delavcem 
kvalificiranim delavcem . , , 
polkvalificiranim delavcem . 
nekvalificiranim delavcem ( 

« . , . . po 200 din na dan 
• • . . po 150 din na dan 

kamor so biill odposlani, or- 
ganizirana prehrana in sta- 

novanje: 

« . . po 200 din na dan 
« » . po 170 din na dan 
i . . po 140 din na dan 
. t . po 110 din na dan 

0 PLAČAH, DODATKIH IN POTNIH STROŠKIH 

Klavcev in uslužbencev uprave cest olo 

GRADIVO ZA 6. SEJO 0L0 

;k 

NA ODLOČBA tej1 л 
^Че Pravilniku se določajo 

io cestarski dodat- 
J,,01, dotiair !П P^nožnim cestar- 
Vf8?* tp"5' Za Fose,t>ne delovne 

'•] vL9{i]a га 
eriski dodatki in po- 

'udllC1 ^Wav.
£':užbeina Potovanja ve cpct 1111 uslužbencem 

W L*4 . OLO Ljubljana, 
rti Iteif111 Povračila za 

' leti, 6lltomC>Van^a <lelavceim in 
i Pravil^-, zavoda določa j>o po; Vlln*u direktor zavoda. 

II. 
JNE PLAČE 

»e in uslužbencev . '» c>^ajo gl^de na po- JO gl€de na po- <rln usposobljenost 

■ ЈГ_. 
i^i6. Plače. V izjemnih 

n rv, rikar' • "»»v-usooijenosi 
t> VM ^ibeJi0' uspeh pri delu 

zavoda se dolo- 

iH i. 4 0 direktor zavoda 
v ^ 1X1 0^а m ezn i m deiav- ^ " m x л 

^jih6 se določijo po 
,, e'nih postavkah: 

г 'i4vlr^wsll,Jbenci: 

' 2) ^ m««e)i„Uvoda 24.000 dl- 
"sinj. "^Uni j®' 
Ч»гј„ еђ<!1 od v •" strokovni 
8> t^n 2 000 d» 2« «e» 1'- 0.1 . евПје 

Plače. 

•Hi 
4» ц.*®® ifer1 uslužbenci 

■ 7nn ^ st-., n mesečno, 
Botv,0 4?° 10 „„Г"! "»'užbenci 
8nnl,(>^nt uvi - l,'n mesečno, 
*" - •••• 

- « 
rt 3 noiuf Uro, povprečjem 
40^1а^""РиГоП?е,аУс, ^ 35 4. л.,

,1а ur„ s Povprečjem 

delavci 
i?5 Oin ni"4. ПГО S pov' 

S0 

eit, ' ti. n 
Wa< 

вГо delavci od 29 
s Povprečjem 

6 Пе "ргal"'h 
^'^oračiii naj- 

višja plačna postavka, predpisa- 
na v razponu za posamezne ka- 
tegorije. Prav tako se pravilo- 
ma ne sme prekoračiti predpisa- 
no povprečje posameznih kate- 
gorij delavcev. 

Pravni odbor Zavoda sme zvi- 
šati predpisan© povprečje urnih 
plač posameznih kategorij de- 
lavcev, kolikor se ne prekorači 
splošno povprečje. Vra dela, ki 
jih izvE<la Uprava cest OLO se 
morajo normirati kolikor obsto- 
jajo za to tehnični pogoji, po 
pravii'niku o normah, ki ga 
predpiše Upravni odbor zavoda. 
Ravno tako se naj vsa dela od 
dajo v akord kolikor je to teh- 
nično smiselno. Upravni odbor 
zavoda se nadalje pooblašča, da 
pripravi premijski pravilnik in 
ga kot doda-tek predloži Svetu 
za gradbene in komunalne zade- 
ve OLO v potrditev. 

III. CESTARSKI DOPATEK 

Stalnmi in pomožnim cestar- 
jem se določi stalni cestarski 
dodatek. Stalni cestarski doda- 
tek znaša 2—5 din na uro. 

IV. DODATEK ZA POSEBNO 
TEŽKE DELOVNE POGOJE 

Za posebno težke delovne po- 
goje se določi posebni dodatek. 
Ta dodatek pripada delavcem 
samo takdat, kadar opravljajo 
navedena dedr 

V. ODŠKODNINA ZA DELO 
NA TEREN 

1. Delavcem in uslužbencem 
zavoda, ki se zaradi izvrševanja 
posebnih nalog začasno pošljejo 
na teren izven svojega stalnega 
delovnega mesta (delofcrog), se 
lahko določi odškodnina za delo 
na terenu. 

Ta dodatek se lahko določi: 
a) delavcem in uslužbencem s 

Stalnim delovnim mestom v 
območju bivšega MLO Ljub- 
ljana v primeru, če so po- 

slani na delo izven tega ob- 
močja in 

6) delavcem in uslužbencem s 
stalnim delovnim mestom 
izven območja bivšega MLO 
Ljubljana v primeru, če so 
poslani na delo v kraj, ki 
je nad 5 km oddaljen od 
njihovega stalnega delovne- 
ga mesta (meje delovnega 
sektorja). ■> 

Delavcem se lahko določijo ti- 
le te/enskl dodatki: 

a) če na delovnem mestu, ka- 
kamor so bili poslani ni- 
sta organizirani nisti sta- 
novanje, niti prehrana: 

za vsaJt delavni dan prebit na 
terenu. 

Uslužbencem zavoda, pred- 
vsem šefom gradbišč, se lahko 
določi terenski dodatek v višini 
od 250 do 350 dinarjev za vsak 
delovni dan prebit na terenu, 
če zahteva delo na terenu stalni 
nadzor uslužbenca. 

Terenski dodatek pripada sa- 
mo za čas, dokler traja terensko 
delo. 

Višino in čas prejemanja te- 
renskega dodatka odobri direk- 
tor zavoda s posebno odločbo, 
upoštevajoč pogoje iz prejšnjih 
odstavkov. 

Terenski dodatek izključuje 
pravico do dnevnic. 

Prevozni s.troški do določene- 
ga kraja na terenu in nszaj se 

povrnejo posebej, kolikoir nI 
prevoz opravljen z uradnimi vo- 
zili. 

2) Tehničnemu osebju In de- 
lovodjem na vzdrževanju In no- 
vogradnjah se lahko določi pav- 
šalni mesečni terenski dodatek. 

Ta dodateke znaša do 5000 di- 
narjev mesečno kot nadomestilo 
za dnevnice. 

VI. POVRAČILA ZA SLUŽBE- 
NA POTOVANJA 

Za službeno potovanje se po- 
vrnejo delavcem in uslužbencem 
zavoda za osebni prevoz in dru- 
gi stroški v obliki dnevnice, pod 
pogojem, da je službeno potova- 
nje odredil direktor zavoda. 

Dnevnice za službena potova- 
nja znašajo: 

a) za uslužbence z mesečno temeljno plačo nad 16.500 din . 1000 
b) za uslužbence z mesečno temeljno plačo od 12.000 do 16.500 din 

in za visokokvalificirane delavce 850 
c) za vse ostale uslužbence in delavce 700 

Za službena potovanja izven 
LRS, kolikor so s takimi poto- 
vanji zvezani višji stroški, lah- 
ko direktor zavoda zviša dnev- 
nice iz prejšnjega odstavka za 
200 dinarjev. 

Osebam na službenem potova- 
nju pripada cela dnevnica za 
vsakih 24 ur službenega potova- 
nja, kakor tudi preostanek časa 
nad 12 ur. Za potovanje od 8 

do 12 ur pripada polovica dnev- 
nice, pod 8 ur pa ne pripada 
dnevnica. 

Glede ostalega je analogno in 
podrejeno uporabljati Uredbo o 
potnih in selitvenih stroških. 

VII. VELJAVNOST PRAVIL- 
NIKA 

Ta pravilnik velja od 1. ja- 
nuarja 1956 dalje. j 

POROČILO biroja za posredovanje DELA ZA I 

OKRAJ LJUBLJANA ZA LETO 1955 

ZAPOSLOVANJE MORALNO 
POKVARJENIH DEKLET 

Kakor prejšnja leta, tako je 
tudi v leitu 1955 bilo vprašanje 
zaposlovanja moralno pokvarje- 
nih deklet pri posredovalnici za 
delo eno zelo težkih in kompli- 
ciranih vprašanj in to pred- 
vsem in dvojnega stališča: Pr- 
vič je treba s takšnimi deikleti 
na poseben način obravnavati 
oz. razgovarjati predno se jih 
zaposli, 2dasti pri takšnih, ki so 
že globoko padle v moralnem 
življenju, in ki jim je delo od- 
vratna stvar — na drugi strani 
pa je pri takšnih dekletih naj- 
boilj pogosti primer tudi poleg 
zaposlitve še stanovanj tako vpra- 
šanje. Spričo takšnega psihične- 
ga stanja omenjenih deklet je 
treba polagati veliko duševnega 
truda in energije za prepričeva- 
nje zgrežene poti, na katero so 
zašla. Na drugi strani pa je 
treba pri iskanju delovnih mest 
za omenjena dekleta vlagati 
ogromno truda in prepričeva- 
nja v ramih kodekitivih oz. vod- 

(Nadaljevonje in konec] 

stvih kolektivov, ker se v večini 
krčevito upirajo sprejeti takšno 
moralno pokvarjeno dekle v 
svoj kolektiv z raznimi uteme- 
ljitvami, kot n. pr. da kolektiv 
odločno odklanja imeti prosti- 
tutke v svojem kolektivu In 
drugič, da je pri takšnih žen- 
skah zelo slaba delovna storil- 
nost ter so slabo disciplinirane. 
Brez dvoma drži, da so ome- 
njene ženske v tem pogledu sla- 
be In vendar smatramo, da se tudi 
pri tako slabih ženskah s pravil- 
nim prijemom In odnosom do 
njih čestokrat doseže uspeh In 
da postanejo dobre delavke in 
državljanke, to nam potrjuje 
vsakoletna in vsakodnevna 
praksa našega dela. Tajništvo 
za notranje zadeve nam je v I. 
1955 poslalo 42 deklet v svrho, 
da se jim poišče primerna zapo- 
slitev, od tega števila smo zapo- 
slili 24 deklet katere so ostale 
v zaposlitvi, medtem ko se jih 
od 42 ni hotelo zaposliti 10 in 
so se tudi odselile iz Ljubljane, 
8 takih deklet pa Je še ostalo, 

ki se še potikajo brez zaposlitve 
po Ljubljani. Z najtesnejšim so- 
delovanjem s tajništvom za no- 
tranje zadeve In posebnim tru- 
dom naših uslužbencev, ki so 
vztrajno delali na posredovanju 
za zaposlitev omenjenih deklet, 
lahko trdimo, da je bil tudi v 
1. 1955 dosežen zelo lep uspeh 
in to zaradi tega, da se je 24 
omenjenih deklet zaposil'ilo, in tu- 
di ker je v družbenem pomenu 
za prevzgojo že tako moralno 
pokvarjenih deklet velikega 
družbeno političnega pomena 
ker so ta dekleta le našla pra- 
vilno in pošteno življenjsko pot 
ter tudi odnos do družbe in do 
samega dela spremenile. Ne mo- 
remo sicer zanesljivo trditi, da 
so se že vsa ta dekleta popolno- 
ma otresla nemoralnega in ne- 
poštenega prejšnjega nočnega 
življenja, prav gotovo pa je 
storjen velik korak k temu nor- 
malnemu in poštenemu načinu 
življenja. 



STKAN 4S 

OBČINA VRHNIKA 

4. sc.ia OMinskega lin'Nkcgu 
odbora, dne 27. I. 1956. 
^izvleček iz zapisnika« 

Sprejet je bil bledeči dnevni 
red; ... 

1. Pregled sklepov prejšnji 
eeje. 

odbora, dne 27 I. J 356. 
2. PoročMo sodnika za prekr- 

tke. ... 
3. Sprejemanje odjokov q za- 

Jčitj Motilnika in Tnojj-ce ter v 
posliovnem 6asu goetiju. , 

4. S (:lepanje o spremembah 
to dopolnitvah statuta. 

5. Razprava in sklepanje o 
»adiaijnaem de.u kmetijskih 
»adrug in organizacijskih ukre- 
l)Sh. 

6. Razno. 
t. 

Pri ppeeledu sk'epov pre'Si" 
«eje se ugotovi, da so v glav- 
nem izvršeni vsi sklepi. 

2 
Sodnik za prekrške poroča i 

svojem dolu in o problematiki 
te svoj' f* detoknoga. 

PoivVil i sodnika za preknSkio 
ee sprejme in se ObLO strinja 
da je treba imeti strog kriieri 
v kaznovanju cestno-prometnih 
predpisov im sanitarnih predpi- 
sov, ter je zlasti treba strogr' 
kaznovali šušmarje. ki oprav 
ijajo prava obrtna dela večjegr 
značaja za cenm režijske ur' 
podjetja. Treba je sklicati Kla 
wti vse šuišmarje ^idarrie in le- 
sar je ter jim predotlt'! samkcljo 
za šušmaTSt-vo ter možnosti 7a- 
el'u^lca pri nadurah v podjetjih 
namesto da šušrr^rijo v popol- 
da-i-sk«m delu. Podjetje Remon' 
pr. naj honorarno zaposli vs<- 
prluSene zHdaTiJe, s femer bo 
IlTidiletje dobtto dovolj delovnr 
sile za izvajanje vseh prevzetih 
del 

7 a uredll-ev vpražanja Suš- 
" marlev SP ustanovi posebne ko- 
miilija. IV' jo tvorilo; 

predsednik Gos-podarskeg.- 
eveta, tajnik občine sodniik zr 
prekrške, upravnik podje^r 
Remont, zastopnik postaje t,M 
predsednik Stanovanjske fcom*- 
siije, predsednik komisije z^ 
»>brt ta za obdavčitev obrtni- 
kov. 

3. 
Po izvrSonl razpravi sprejm-- 

ObLO soglatsno Odlok o varstvi- 
prirodnih znamenitosti in na«a 
dov Vrhnike ter odlok o poglo 
vanem času gostiln. 

4. 
ObLO Je pon-ovniO obravnava' 

ev-o' statut radi prečiSčenja be- 
eediiia statuta, ki Je bil žp 
ep-elet na seji dne 19 8. 1955. 

ObLO sotlasno sprejme novr 
prečiiSčemn besedilo statuta 

5. 
Podano J» bilo poročilo In ob- 

razložitev 14 ukrepih in delu pri 
prevzema odkopa ч strani Kme- 
tijskih zadnig, V tem pogledu 
se sprejmtij-o sklepi; 

1. ObLO «« strin'a z ukrep 
glede org-an ^ лсУ, k' s'ta jih na- 
pjavlia S ve; za gospodarstvo Vr 
Svet za kmetijstvo v vpreSanJu 
oragnizacije odkupa In dei 
Kmetijskih zadrug. 

2. Glede likvidacije podjetj. 
Sadje oz. ijegove reonganizaci- 
je v podjetju Deiikatesa si 
tjlene, da se zadolži glospodai- 
jki svet, da zadevo Se enkra 
pretrese sikupno s predstavnik 
zadrug in trgovinskim podj-~t- 
iem •лг da se o tem dokončni 
SikVnn nri^bod.nii soli 

Načeloma pa se ObLO strinja 
? likvidacijo teiga podjetja. 

3. Glede Mlekarn se sklene 
•da se nikakor na pristane nr 
enotnost cen ta združitev v eno 
mlekarsko podjetje v clkraju 
temveč n:>' =n ugotovi kolik'' 
se lahko mieka odkupi. 

6. 
Sprejme se odlok o ustanovit- 

vi krrditneca sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš, na območji 
Ob-LO Vrhnika. 

Imenuje se tudi upravni od- 
bor tega (klada v siledečem se- 
stavu; 

Prek Franc, kot predsednik 
Oknajšek Franc, kot padpred- 

sednik 
Oba ljudska odbornika, 
Ogrln Stene, tajnik 
ter Ceme Janez, Leskovec Ja- 

ka, Raven Peter, Jarc Ivan 
Gruden Jože. Klobučar Vilktoi 
kot člani. 

Sprejme se tudi odredba c 
zaščitnem cepljenju psov pro' 
oasfi steklini. 

Potrdijo se Prav'la podjetja 
Vodovodno tastalaterstvo Vrh- 
nika, D lnikanstvo Vrhnika ta 
Pnavlla Zdravstvenega dom? 
na Vrhniki. 

Positiavi se občinska komisiji 
za odlikovanje za delo, ta sicer- 
Brenči' Janez V Л p-edsednik 
Sinoik Franc, V4''! tajnik, Mala 
vaišič Dolf«. Borštnar Anton 
Gruden Jože. Klobučar Viktor 
Lasloovec Jaka, ta Vidmar Jož' 
kot člani. 

Imenuje se tudi komisija er 
asilužbenska vprošanja, Iki Je 
lestavljejo; Srš-> Ivan; Selar 
Ivan, Kenk Zan BoirStnil' 
Franc, Albreht M iks, in dr 
Skrfak. 

ObLO Se sprejme sklep, d; 
prevzame v svoje varstvo ur 
upravljanje rojstno hišo Ivanr 
Cankarja. 

Sprejme se sioiglasno odlok 1 
tarifi pristojbin za umetne 
osemenjevarje in stoočnin, tei 
odlok o formiranju sklada zr 
pospeševanje živinoreje. 

OBČINA DOBROVA 

Sejo vodi tov. prsdsedaitc Vr- 
hove Slane. 

Sorejme se sledeči dnevn" 
red; 

1. Sprejem odlhka o zafasnem 
fmansiranju za I. tromese^Je 
im«. 

2. Sprejem odloka o obveznem 
zatiranju amenidk»ga kepo rja. 

3. Sprejem odloka o povračidi- 
skrbnih stnožkov za samoplač- 
nike. 

4. Razno. 

1. 
Predsednik tov. Vrhove Stan. 

[onoča o predlogu odloka začas- 
nega f:nep-:iiranja ter »oiaisni ds 
mora ObLO sprejeti odlok o za- 
1 sumu fmansiriuiju za prve .. 
raesecc 1956, ker redni proraiar 
Okraja in republike še nislr 
bila spreje'a ve led česar so no- 
'.nanl dohorl'oi občine za kritje 
njenih izdatkov. Izdatki za za- 
'■asno finanisiranje se bodo pla- 
niirall po dvanajsLinah prireču- 
tia za leto 1955. Za kritie Izdat- 
kov začasnega tlnansiranja p:, 
ie treba najeti posojilo pri Ko- 
munalni banki. 

Predlog se soglasno sprejme 

2. 
Na predlog Svata za gospo- 

darstvo sprejme ObLO odredbe 
o zatiranju ameriškega kaparjr 
na sadnem drevju. 

3. 
Na predlog Sveta za zdrav 

s'vo, socialno skrbstvo ter var- 
stvo matere in otroka sprejme 

ObLO spremembo odloka c 
oprostitvi ш o olajšavah samo- 
plačnikov za zdravstvene storit- 
ve, na območju Ljubljana-oko- 
lica, ki ga je ObLO razširil na 
občino Dobrova. 

TajnDk tov. Vrhove Janez 
oredlagi, da se določi iprocen 
prve akontacije za davkoplače- 
valce za leto 1956. 

Soglasno se sklone, da se vi- 
šina prve akontacije davka do- 
loči v višini 25 odstotkov od 
davčnega predpisa za leto 1955 

Balje tov. tajnik predlaga, dc 
se imenuje komisija podeljeva- 
nje S'ipendij v sledečem sesta- 
vu; Vrhove Janez, sekretar obč 
'kiom. ZK, Planinžek Ivan, pred- 
sednik obč. odbora ZB, KoSli 
Alojzij, predsednik obč. odbon 
SZDL, Musar Branko, predsed- 
nik Sveta za prosveto, ZdeJa 
Zona, predsedn ic Sveta za soc 
krb-tvo, NaKid? Franc, pred- 

sednik vaškega odbora SZDI 
Polhov Gradec Raztresen Pe- 
ter, predsednik ZB Hor.ju1 

Predlog se soglasn-o sprejme. 

OBČINA MORAVČE 

ODLOK 
Na podlagi 8. člena Splošnega 

zakona o ureditvi občin in okra- 
jev (Ur. 1. FLRJ 26-55), 14. toč- 
ke pod LXXVIII priloge I-A za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. 
1. FLRJ 34-55) ter 48. člena 
Uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih (Ur. 1. FLRJ 6-54) Iz- 
daja občinski ljudski odbor Mo- 
ravče po Skiepu 5. seje z dne 
25. Januarja 1956 

ODLOK 
o poslovalnem času gostinskih 

podjetij in gostišč na območju 
občine Moravče 

1. člen 

S tem odlokom se predpisuje 
posloval nii čas za gostinska pod- 
jetja in gostišča na območju ob- 
čine za poslovanje s strankami. 

Spremembe ali prestavitev s 
tem odiokom predpisanega po- 
slovnega časa lahko dovolijo sa- 
mo organi, določeni v tem odlo- 
ku. 

2. člen 
Oddelek za gospodarstvo ob- 

činskega ljudskega odbora sme 
v izjemnih primerih zaradi 
adaptacije, inventure In podob- 
no, če je to nujno potrebno, do- 
voliti, da se obrat zapre med 
poslovnim časom. 

Odsok za splošne zadeve ta 
proračun občinskega ljudskega 
odbora lahko v izjemnih prime- 
rih dovoli posameznim gostin- 
skim obratom podaljšanje obra- 
tovalnega časa proti plačilu 
predpisane takse. 

3. člen 
Ob posebmih množičnih pri- 

reditvah, prosilavah, festivalih in 
podonbo, določi obratovalni čas 
za gostinske obrate odsek za 
gosnodarstvo občinskega ljud- 
skega odbora na predlog prlire- 
ditelja ali Gostinske zbornice 
okraja Ljubljana. 

Predlog mora biti predložec 

cembra in na dan P' 
sklra praznikom do 5. 
slednjega dne. 

7. Men 
obre^P 

e fL 
Uu 

zatj pijača in hrana. 

V gostinskih """"V ж 
ure pred časom, ki ie 

za zapiranje, ne sme 

pristojnemu organu najmanj tri 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovni čas mora biti vidno 

objavljen v obratu. 
Ce Je obrat zaprt zaradi iz- 

jemnega dovoljenja, Izdanega na 
podlagi 2. člena tega odloka 
morajo bitj v obratu na vidnem 
mestu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo 
Je izdal dovoljenje ter številka 
in datum dovoljenoa. 

5. člen 
Kjer Je za posamezne vrste 

obratov določen različen zimski 
ta letni poslovni čas od 1. okt. 
do 30. apriHa, letni pa od 1. ma- 
ja do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo biti za 

stranke odprti ob delavnikih, ob 
nedeljah ter dela prostih dne- 
vih takole: 

a) restavracije in gostilne do 
24. ure. 

Delovni kolektivi restavracij 
in gostiln lahko določijo, da se 
za določeni čas n. pr. pozimi ozi- 
roma ob določenih dnevih za- 
pirajo obrati prej, vendar ne 
pred 22. uro. 

b) bifeji ob delavnikih do 21. 
ure, ob nedeljah in drugih 
dela prostih dnevih do 14. 
ure. 

Gostilne, bifeji ne smejo za- 
četi poslovanja pred 5. uro zju- 
traj, morajo pa začeti poslovati 
najkasneje do 7. ure. 

c) silaSčičarske gostlMke na- 
rave ob delavnikih od 8. 
do 13. ure ter od 14.—20. ure. 

Kot slaščičarne gostinske na- 
rave se štejejo vse vrste sJa- 
Sčičairsklh obratov, ki srtreže\jo 
gostom pri mizi. 

Go'tilne smejo biti odprte na 
d?n SO. ap^'a. 1. maja, 21. juli- 
ja, 28. Ш 29. novembra, 31, de- 

8. člen I 
Dovoljene igre (n. Pr' 

nje, keglanje in P0<^j| 
smejo igrati na prostei® 1 
ure. V zaprtih prostoriiVl 
ne moti nočnega mirU' | 
jitev ne velja, vendar J 
igranje zaključiti pol ^ I 
koncem poslovnega '-a5il 
predpisuje ta odlok га ^ 
vrsto gostinskega obr«1* j 

I 
9. člen jlfcii 

Svet za gospodaratvo^lUsi 
skega ljudskega odbor X 
dovoli Po predhodne!71 

nju Gostinske zborncC j na 
LJubljana, posameznic1 v ti; 
nam in bifejem, da 6t 
en dan v tednu ne P" » ki 
radi čiščenja poslovnih ,, i2 
rov In odpočitka zaP } s! 
osebja. u i 

V primeru, da na p 
občine več gostinskih 
enkrat tedensko ne P0' 
določ: rs'"vv'ed,,'>v "k'j 
posameznih dnevih v 
razumno z Gostinsko .j 
okraja Ljubljana tr.ko, ^ 
sosedna obrata ne 1 j 

tedn0' 1 ' - zaorta Isti dan v 
Ugodnost po 1. odsta 

člena lahko koristijo PjJ 
gostinskio obrati, kjer 
obseg in znača.j poslov 
štovilo zapnelenciga 01 
mogoče urediti delo ta"' 
zaposleno osebje 

1 k 

os^! 
aKf| 

koristilo pripadajoč Л 
prosti dan, in tisti obf^J 
taka prekinitev poslov^ 
prizadeva kratievnih № l 
potreb. 

10. H en 
Z denarno kaznijo Sj0 

prekrška kaznuje gostil^ 
jetje, gostišče ali iJ"® I 
sebnega gostišča: 

1. Ce nima v obra't^) 
objavljeneiga obratovali" 
do 2000 din. ^ 

2. Ce ima obrat odpf4 .■ 
času, ki Je določen kot ^ 
Si poslovalni čas do 30 ^ 

Z denarno kaznijo Л 
sekaznuje za prekršek P > 
ki prednjega odstavka ^ 
govorni uslužbenec i0* « 
podjetja ali gostišča, ki .( 
stal na samovoljno pr®* 
poslovnega časa. 

11. Men f 
Ta odlok velja od t 

ve v uradnem glas'1 

Ljubljana. v' 
S tem dnem preneha ^ 

odlok OLO Ljubljana ^ 
dne 18 dec. 1954, игО 
LRS št.' 1-55, kodikor 
ratovalni čas gostinskio {■; 
In gostišč na obmo^j11 "(O 

Predsednik ® 1. 
Martin Klopi' 
  

Izdaja zalofniSko 
»ЏикГцтМ ^ 

Glavna in odgovorni | 
Ivo Tavčar 


