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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

VDEDPISI okrajnega ljudskega odbora, sprejeti 

NA 7. SEJI, DNE 13. APRILA 1956 
Vj, ' a osnovi 133. člena Temelj- 

Ji« zaikona o proračunu (Ur. 
Okr (

FLRJ 13-126'56) izdaja Ij'Udiiki o<ibor Ljubljana 
_ ^lfcpu 7_ skupne seje okraj- 
ev Z'>'>ra in zbora proizvatfail- г 13. aipr la 1956 

♦ ^ Odlok ^nerti finausiroiiju okraj- 
Botreb v aprilu in maju 

v 1956. 

p 1. člen 
J>ror. J

6'3® okrajnih organov in 
in .Uns|kih zavodov v aiprilu 
ko i'''11 195e *e fiuansirajo ta- 

1 se: 

laJ za posebne izdatke 
ti s ^'io za tiste uslužbence, 
ža ^ na plačilnih sesnamih 

2 0Sec december 1955; 
^ra

2a. materialne izdatfke 
ustanov in proračun- 

til>a«n"V<>dov ter za dotacije in нг saniostojniim zavodom 
g<jtov. z°e'nim organizacijam za- 
koijjtl ПаЈуе,б toliko sredstev, 
ter; i r ^o znašali dejanski ma- 
1955 ^ ^atki za april In maj 

odloka Zvezne Ijud- 
"aasi me o začasnem fi- 

federacije, ljudskih 
'^aki'h av'onomnLh enot in 

'""■■■i 
j11 odborov v prvem tro- 

55)1Ц 1958 (Ur. list FLRJ št. 
za finansira- 

t,tb okrajnih organov in 
'ђ it,,. OLo Ljubljana v aprilu 4aiu 195« 

2. člen 
Чц 'i Izdatki po tem od- 
^kf..50 se,stavni del proračuna 
^Juk. .,le®a liudskeca odbora 

ana za leto 1956. 

fa 3. člen 
f4 oC«* ve4a od dneva, ko 
1 ^lian' 0'tra'inl ljudski odbor 

ai)rila
;i']^r>Wra'J^a P® 86 

Dr Predsednik OLO; 
Marijan Dermastia, 1. 

1- točke pod ХХ/1. 
f.'0№ost;^'oge II- zakona o pri- 
^•"isltiij jn okrajnih 
v^ej^r^/ov v zadevah, ki 

z dosedanjimi repub- 
*■ 28/55Г( 

Р'М (Ur- list LRS 
« url61: XI1- to^ke Navo- 

Tn" ^ггн к gozdarske služ- 
bi mc'stih (Ur list .'/f41 'zdaja Okrajni 

7, ^or Ljubljana po 
^Га 'n zh РПе ^50 

^ l3- aoi-T3 pro'zvajalcev z Ppila 195Б 

Ufe4 itvi Odlok 
ttltraju"id-ar'Ske s,užb« v J" Ljubljana. 

<Л, raina '1еп 

'f gozdarstvo 
воад na z o!ii ? oUca> "sta- 

M'"k- Sžr ; "Г1"" v okraju 

Ljubljana-okolica (Ur. list LRS 
St. 23/54) in Mestna uprava za 
gozdarstvo Mestnega ljudskega 
odbora Ljubljana, ustanovljena 
z odlokom o ured t>vl gozdarske 
službe v mestu Ljubljani (Ur. 
list LRS št. 26/54) se združita v 
eno upravo, ki posluje pod ime- 
nom Okrajna uprava za goz- 
darstvo okraja Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: uprava). 

Okrajna uprava za gozdarstvo 
okraja Ljubljana prevzema 
sredstva in vse pravice ter ob- 
vejaiosti združenih uprav. 

2. Men 
Uprava opravlja tele upravne 

zadeve; 
1. nadzoruje, ali se na ob- 

močju okraja, ш sicer v gozdo- 
vih, ki so splošno ljudsko pre- 
moženje, in v vseh drugih goz- 
dovih, izvršujejo predpisi o 
gozdovih (o otonovi, gojitvi, var. 
stvu in izkoriščanju gozdov, o 
varstvu, konservaciji gozdnih 
zemljišč tn podobno), in skrbi 
za to, da se U predipisl prawUno 
izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozd- 
ni gospodarski elaborati in 
predilaga te elaborate v potr- 
ditev Upravi za gozdarstvo 
LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo 
LRS predloge za izločitev zem- 
Ijdič za pogozditev in gozdne 
meliorac je; 

4. pripravlja predloge za se- 
stavo okrajnega gospodarskega 
plana glede gojitve io izkori- 
ščanja gozdov in glede gozdnih 
graditev; 

5. daje strokovna mnenja v 
zadevah s področja gozdarstva 
in hudourništva; 

6. vod: gozdni kataeter in 
predvisane evidence; 

7. podpira vzgojo gozdarskih 
kadrov, skrbi za njihovo stro- 
kovno usposabljanje; skrbi za 
gozdarsko prosvetno delo med 
ljudstvom; 

8. Izdaja odločbe v upravnih 
zadevah na prvi stopnji s pod- 
ročja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne 
zadeve s področja gozdarstva, 
ki spadajo po veljavnih predpi- 
sih v pristojnost okrajnega 
ljudskega odbora, kolikor ni to 
po posebnih predpisih dano v 
pristojnost zboru aM svetu 
okrajnega ljudskega odbora. 

3. člen 
Okrajna uprava za gozdarst- 

vo opravlja naloge okrajnega 
ljudskega odbora v zvezi z ne- 
posrednim gospodarjenjem z 
vsemi gozdovi, ki so splošno 
ljudsko premoženje na območ- 
ju okraja, razen glede tistih 
gozdov iz splošnega ljudskega 
premoženja, s katerimi po tret- 
jem odstavku 24. člena zakona 
o gozdovih gospodarijo občin- 
ski ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo pre- 

pusti opravljanje posameznih 
nalog, ki Izvirajo iz naslova go- 
spodarjenja, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z gozdno proizvod- 
njo, zavodom in drugim držav- 
nim organom. 

4. člen 
V zvezi z upravljanjem gozd- 

nega sklada opravlja okrajna 
uprava za gozdarstvo zlasti tele 
naJoge: 

1. izdela predlog predračuna 
dohodkov in izdatkov sklada; 

2. odmerja prispevke za gozd- 
ni skled in skrbi za pobiranje 
teh prispevkov; 

3. opravlja investitorske na- 
loge pri delih, ki se finansirajo 
iz okrajnega gozdnega sklada. 

5. člen 
Upravo vodi šef uprave. Šefa 

uprave imenuje okrajni ljudski 
odbor ob pogojih, ki so pred- 

RAZPIS 
Personalna komisija Okrajne- 

ga lijudskeža odbora Ljubljana 
razpisuje 

službeno mesto administratnrke 
pri Tajništvu za kulturo OLO. 

Poigoji: Srednja in nižija sitro- 
kovna izobrazba in dalljSa praksa 
v vseh pisarniških poslih z zna- 
njem strojepisja in po možno- 
sti stenografije. 

Prav i no kolkovane prošnje, 
opremljene z življenjepisom je 
vlagati do 15. maja 1956 v Uradu 
tajnika — soba št. 13-1. Kresija. 

Personalna komisija 

pisani za Imenovanje načelni- 
kov tajništev okrajnega ljud- 
skega odbora. 

Sef je odgovoiren za delo 
uprave neposredno svetu za 
gospodarstvo. 

6. člen 
Za opravljanje svojih nalog 

ima uprava za gozdarstvo po- 
trebno število uslužbencev. 

Stailno terensko delo v goz- 
dovih opravljajo revirni goz- 
darji po gozdnih revirjih in lo- 
garji po logarskih okol ših. 

Gozdne revirje in logarske 
okoliše določi okrajna uprava 
za gozdarstvo. 

Revimd gozdar mora biti goz- 
darski strokovnjak s fakultetno 
zobrazbo ali pa gozdarski teh. 
nik. 

Sistemizacijo delovnih mest 
predlaga šef uprave okrajnemu 
ljudskemu odboru. Odločbe o 
uslužbenskih razmerjih usluž- 
bencev uprave izdaja predsed- 
nik okrajnega Ljudskega odbora 
po predlogu šefa uprave. 

7. člen 
Okrajna uprava za gozdarstvo 

se vzdržuje iz okrajnega gozd- 
nega sklada. 

Sredstva za vidrževanje upra- 
ve za gozdarstvo se zagotovijo 
s predračunom uprave, ki je 
sestavni del predračuna okraj- 
nega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševa. 
nje predračuna je šef okrajne 
uprave za gozdarstvo. 

8. člen 
Pri delu uprave za gozdar- 

stvo sodeluje kot posvetovalni 
organ okrajna gozdarska komi- 
sija (29. člen zakona o gozdo- 
vih). 

Sef uprave mora zaelišati 
okrajno gozdarsko komisijo o 
vseh pomembnejših n načelnih 
vprašanjih, ki se tičejo upra- 
ve, obnovitve, gojitve, varstva 
in izkoriščanja gozdov; zlasti jo 
mora zaslišal: pri sestavi pred- 
loga za predračun sklada in pri 
določanju načrta obnove, goji- 
tve, sečnje in izkoriščanja goz- 
dov ter gozdnih graditev. 

9. Hen 
Občinski ljudsk odbori go- 

spodarijo s tistimi gozdovi 
splošnega v ljudskega premože- 
nja, s katerimi so gospodarili 
do uveljav tve zakona o gozdo- 
vih (Ur. list LRS, St. 22-78/53). 

Občinski ljudski odbori 
upravljanj« občinske gozdne 
sklade. V zvezi s tem občinski 
ljudski odbor sprejema predra- 
čun obč nskega gozdnega sklada 
in opravlja investitorske nalo- 
ge pri de4ih, ki se finansirajo 
iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se finans rajo iz 
občinskega sklada, določi ob- 
činski ljudski odbor v skladu z 
okrajnim gozdarskim planom. 

Občinska gozdarska komisija 
jo posvetovaln organ občin- 
skega ljudskega odbora v zvezi 
z upravljanjem občinskega 
gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri ob- 
činekih ljudskih odborih daje- 
jo po občinsk h ljudskih odborih 
okrajni upravi za gozdarstva 
predloge o vprašanjih, ki «e ti- 
čejo uprave, obnove, gojitve^ 
varstva in izkoriščanja gozdov 
in o vprašanjih gozdnih gradi- 
tev na območju občine. 

10. člen 
Ko začne veljati ta odl-ofc, 

prenehajo »eljatl na območje 
OLO Ljubljana, in sicer: 

a) Odlok o ureditvi gozdar- 
ske službe v okraju L>ubljan»- 
okolica (Ur. Hat LRS St. 23/5«; 

b) Odilok o ureditvi gozdar- 
ske službe v okraju Novo me- 
sto (Ur. Ust LRS St. 25/54); 

c) Odlok o ureditvi gozdaiu 
ske službe v mestu LJubljael 
(Ur. list LRS St. 26/54); 

č) Odlok o ureditvi gozdar- 
ske službe v okraju Portojoa 
(Ur. Ust LRS St. 27/54). 

11. Men 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«. 
PredsedniHk OLO: 

Dr. Marijan DcmiaetSa, L *• 

Na podlagi П. člena zakona • 
izvedbi nove ureditve občin la 
okrajev (Ur. list LRS it. 24- 
120/55) in 15. točke 84. člena za— 
kona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS St. 19-89/52» 
izdaja Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana po sklepu 7. redne 
.skupine seje okrajnega zbora is 
zibora proizvajalcev x dne U. 
aprila 1956 

Odločba 
o ustanovitvi katastrskega urada 

KAMNIK 
1. 

Ustanovi se katastrski urad 
Kamnik. 

Sedež katastrskega urada J* 
v Kamniku. 

2. 
Katastrski urad Kamnik }• 

kot upravni organ OLO Lju- 
bljana pristojen za zadeve a 
področja katastra za območja 
upravnih občin Kamnik, Dom- 
žal«, Mengeš in Moravče. 

3. 
Pristojnost katastrskega urada 

IL Ljubljana preneha za ob- 
močja v prednji točki navede- 
nih upravnih občin. 

4. 
Ta odločba velja takoj, upo- 

rablja pa se od 15. marca 1956. 
Predsednik OLO: 

Dr. Marijan Dermastia, L t. 

Občinski liudski odbori 

ODLOKI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 
OBČINA BOROVNICA 

Na podlagi 2. odstavka 2., 6., 
in 8. člena Splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Ur. 
list FLRJ 26-55) in 2. člena Za- 
kona o pristojnosti občinskih In 
okrajnih ljudskih odborov — 
priloga I-A) F-LXXVIII, točka 
14 (Ur. L FLRJ 34-55), na pod- 

lagi 48. čleua Uredbe o gostin- 
skih podjetjih in goisitiščih (Ur. 
listi FLRJ 6-54) izdaja Občinski 
ljudski odbor Borovnica po skle- 
pu 6. seje dne 27. jan. 1956 na- 
slednji 

Odlok 
o odpiranju in zapiranju 

gostinskih obratov. 

L člen 

S tem odlokom se predpisuje 
poslovni čas za gostinska podj-e- 
tja In gostišča na območju obči- 
ne Borovnica. 

Spremembo aU postavitev po. 
silovnciga časa lahko dovolijo 
samo organi, določeini v tem od- 
loku. — 
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I 2. 61 en 
Odsek za gospodarstvo obfin- 

riu'ga Ijoid-akega odbora sme v 
Izjemnih primerih zaradi adap- 
tacije, inventure in podobno, te 

to nujno potrebno, dovoliti, 
da se obrat zapre med poelov- 
nkn ftaisoon. 

Odsek za splošne zadeve in 
proračun občinskega ljudskega 
odbora .ahko v izjemnih prime- 
rili dovoli posameznim goslin- 
rfcim otorajtom podalj&anje 0'bra- 
lovalnega časa s plačilom pred- 
pisane takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih prire- 

ditvah, predstavah in podobno 
določi otoraitovalni čas za gostin- 
ske obrate odsek za goupodar- 
Uvo o/bčinskega ljudskega odbo- 
ra in to na predilog prireditelja 
•h Gositinske zbornice okraja 
Ljubljana. 

Predilog mora biti predložen 
pristojnemu organu najmanj tri 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovni čas mora biti vidno 

rtija/vljen v obraitiu. 
Če je obrait zaprt zaradi iz- 

jemnega dovoilijeinja, izdanega na 
podlagi 2. člena tega odloka, 
шогајо biti v obratu na vidnem 
mestu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaiprt, kdo 
Je Izdal dovoljenje ter Številka 
to daitiuim dovoljenja. 

5. Men 
Zkniski poslovni fas velja od 

1. dkitabra do 30. aprila, letni 
pa od 1. maja do 30. septembra. 

8. člen 
GoeMnskii obrati smejo biti za 

■fcranke odprti ob delavniikiih 
▼ zimskem poslovnem času od 
t. do 22. ure, ob sobotah, nede- 
ljah in de>la prostih dnevih pa 
od 6. do 24. ure. V letnem času 
pa ob deflavnlkih od 6. do 23. 
ure, oto nedeljah in dela prostih 
dnevih pa od 6. do 24. ure. 

Na dan 30. aprila. 1. rtiaja in 
JI. julija, 28 in 29. novembra, 31. 
decembra in na dan pred občin- 
skim praznikom smejo biti go- 
»tinski obrati odprti do 5. ure 
naslednjega dne. 

7. člen 
V goatinakiih obratih se pod 

ere pred časom, ki je določen 
ta zaplramje, ne sme več izda- 
jati pijane "in hrane. 

8. člen 
Dovoljene igre (n. pr. balina- 

nje, keg'ianje in podobno) se 
•mejo igrati na proatem do 22. 
ure. V zaprtih prostorih, kjer to 
ne mota nočnega miru, ta omeji- 
tev ne velja, vendar se mora 
igranje zaključiti pol ure pred 
koncem poslovnega časa, ki ga 
predpisuje ta odlok. 

9. čden 
Sviett za gloapodairstvo občin- 

skega ljudskega odbora lahko 
dovoli po predhodnem zasliša- 
nju Gostinrke zbornice okraja 
Ljubljana роеатекпгт gostil- 
nam in bifejem, da izmenoma en 
dan v tednu ne poslujejo zaradi 
tiščenja poslovnih prositorov in 
odpočltka zaposlenega osebja. 

V primeru, da na območju 
dbčine več gostinskih obratov 
enkrat tedensko ne posluje, se 
doO'jčd razpored obratov po po- 
»amemih dnevih v tednu spo- 
razumno z Gosrtilnsko zbornico 
rikraja Ljubljana tako, da dva 
■oisiedna obrata ne moireta biti 
laprta tati dan v tednu. 

Ugodnost po prvem odstavku 
tega 61ena lahko koristijo pred- 
vsem tisti gostinsikj obrati, kjer 

glede na ol.«seg in značaj po- 
slovanja ter število zaposlenega 
osebja ni mogoče urediti dela 
tako, da bi zaposleno osebje la- 
hko redno koristilo pripadajoči 
tedenski prosti dan in tisti 
obrati, kjer taka prekinitev po- 
slovanja ne prizadene krajevnih 
turističnih potreb. 

10. člen 
Z denarno kaznijo se zaradi 

prekrška kaznuje gostinsko pod- 
jetje, gostišče ali imetnik zaseb- 
nega gostišča: 

1. ki nima v obratu vidno ob- 
javljenega obratovalnega časa 
do 2.000 din denarne kazni, 

2. ki ima obrat tudi po času, 
ki je določen kot najdaljši po- 
slovni čas, odprt do 3.000 di«1 de- 
narne kazni, 

Z denarno kaznijo do 2.000 
dinarjev se kaznuje za prekršek 
po 2. točki prednjega odstavka 
tudi odgovorni uslužbenec go- 
stinskega podjetja ali gostišča, 
ki je pristal na samovoljno 
prekoračenje poslovnega časa. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Uradnem glasilu« OLO 
Ljubljana in s tem dnem prene- 
hajo veljati določbe Odloka o 
obratovalnem času trgovin, go- 
stišč in obrtnih delavnic biv. 
OLO Ljubljana okolica, objav- 
ljen v Ur. 1. LRS št. 1-16-55 za 
teritorij občine Borovnica, koli- 
kor se nanašajo na gostišča. 
Janez Cerin, s. r., predsednik 

ObLO. 

OBČINA DOMŽALE 
Na podlagi 52. člena Uredbe 

o trgovanju ter o trgovinskih 
podjetjih in trgovinah (Ur. 1. 
FLRJ št. 37-55) je občinski ljud- 
ski odbor Domžale na svoji VII. 
seji dne 23. marca 1956 sprejel 

Odlok 
o uslanovSlvi Svetov potrošnikov 

na območju občine Domžale. 

1. člen 
Na območju občine Domžale 

se ustanove Sveti potrošnikov 
pri naslednjih trgovskih podje- 
tjih na drobno: 

1. Trgovsko podjetje »Pla- 
nina«, 

2. Trgovsko podjetje »Na- 
predek«. 

2. člen 
S,veti potrošnikov kot organi 

potrošnikov imajo pravico kon- 
trolirati poslovanje trgovskega 
podjetja, oziroma trgovine in 
predlagati ukrepe za zboljšanje 
njihovega poslovanja. 

Pri izvrševanju kontrolne pra- 
vice: 

1. Dajejo sveti potrošnikov po- 
trditev k sklepom organa pod- 
jetja oz. trgovine o uporabi 
sredstev rezervnega sklada, o 
razpolaganju z osnovnimi sred- 
stvi o uporabi investicijskih 
sredstev, o prošnii za investicij- 
ski kredit in o spremembah pra- 
vil podjetja oz. trgovine. 

2. Imajo pravico vpogleda v 
poslovne knjige in pravico pre- 
gledati poslovne prostore in 
blago. 

3. So doilžnl o zapaženih ne- 
praivliilnoatih obvestiti Oddelek 
za gospodarske zadeve ObLO. 

Ce se svet potrošnikov ne stri- 
nja s kakšnim sklepom iz 1. 
točke, odloča o njem dokončno 
Svet za gospodarstvo ObLO. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo Občin- 

skega LO je pooblaščen, da do- j mun«ime 

Pri določanju števila članov v 
Sveta potrošnikov svet za gospo- 
darstvo občitiskeKa LO upošteva 
število potrošnikov, ki jih zajema 
posamezno podjetje, trgovina, 
„Z VUlTla p ) v a 

Število članov sveta potrošni- 
kov znaša od 5 do 11. 

4. člen 
Člani svetov potrošnikov se 

vo'Ujo iz vrst potrošnikov pod- 
jeta, trgovine, oz, poslovalnice, 
za katere se volijo. 

5. člen 
Sveti potrošnikov se ustano- 

vijo pri vsaki poslovalnici v 1. 
členu navedenih podjetij. Pri 
podjetju se hkrati ustanovi svet 
potrošnikov. 

Način volitev bo za vsako 1)0. 
samezno podjetje določi Svet 
za gospodarstvo ObLO. 

8. člen 
Poslovna doba za člane sveta 

potrošnikov traja eno koledar- 
sko leto. Švet za gospodarstvo 
ObLO lahko na predlog posa- 
meznega sveta potrošnikov to 
dobo podaljša, vendar največ na 
dve koledarski leti. 

7. člen 
Cla"! Sveta potrošnikov se vo- 

lijo na sestankih potrošnikov po- 
sameznih poslovanic in trgovin. 
Tako izvoljene člane pa potrdi 
Svet za gospodarstvo ObLO, 

Ce se svet za gospodarsvtvo 
z izvolitvijo posameznih članov 
ne strinja, se izvolijo novi člani 
na isti način kot je rečeno v 1. 
odstavku tega člena. 

8. člen 
Sveti potrošnikov se morajo 

sestati najmanj enkrat mesečno. 

9. člen 
Na predlog Sveta za gospodar- 

stvo ObLO potrdi pravila poslo- 
vanja svetov potrošnikov ljudski 
odbor občine. 

10. člen 
Ta Odlok velja takoj. 

Predsednik ObLO: 
Franc Avbelj, 1. r. 

Enak odlok je sprejel tudi 
Občinski ljudski odbor Milja na 
10. seji dne 27. marca 1936. 

loči za vsako v 1. členu nave- 
deno podjelje Stvilo Menov sve- 
ta potrošnikov. 

OBČINA GROSUPLJE 
Na podlagi 2. odstavka 2., 6. 

in 8. člena Splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Ur. 
list FLRJ št. 26-55) in 2. člena 
Zakona o pristojnosti občinskih 
in okrajnih ljudskih odborov ~ 
priloga I-a-£-LXXVIII točka 14 
(Uradni list FLRJ št. 34-55) ter 
na podlagi 48. člena Uredbe o 
gostinskih podjetjih i« gostiščih 
(Uradni list FLRJ št. 6-54) je 
Občinski ljudski odbor Grosup- 
lje na 5. seji dne 28 januarja 
1956 sprejeli 

Odlok 
o odpiranju in zapiranju 

gostinskih obratov na območju 
občine Grosuplje 

1. Men 
S tem odlokom se predpisuje 

poslovni čas za gostinska podje- 
tja in gostišča na območju ob- 
čine Grosuplje. 

Spremembe ali prestavitev po. 
slovnega časa lahko dovolijo sa- 
mo organi, določeni v tem od- 
loku. 

•> *1 r. 
Odsek za gospodarstvo m ko- 

-i-icve Оосш ikoga 
i ljudskega odbora Grosuplje sme 
i v izjemnih primerih zaradt adap- 
1 tacije, inventure in podobno, če 

je to potrebno, dovoliti, da se 
obrat zapre med poslovnim ča- 
som. 

Odsek za splošne zadeve in 
proračun Občinskega ljudskega 
odbora Grosuplje lahko v iz- 
jemnih primerih dovoli posa- 
meznim gostinskim obratom po- 
daljšanje obratovalnega časa • 
plačilom predpisane takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih prire- 

ditvah, proslavah, festivalih In 
podobno, določi obratovalni čas 
za gostinske obrate odsek za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve 
Občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje na predlog priredite- 
lja ali gostinske zbornice okraja 
Ljubljana. 

Predlog mora biti predložen 
pristojnemu organu najmanj 3 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovni čas mora biti razobe- 

šen na vidnem kraju v obratu. 
Ce se obrat zapre zaradi iz- 

jemnega dovoljenja, izdanega na 
podlagi 2. člena tega odloka, 
morajo biti v obratu na vidnem 
mestu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat odprt, kdo 
je izdal dovoljenje ter Številko 
In datum dovoljenja. 

5. člen 
Ker je za posamezne vrste 

obratov določen različen zimski 
in letni poslovni čas, velja zim- 
ski poslovni čas od 1. oktobra 
do 30, aprila, letni pa od 1. maja 
do 30, septembra. 

#. Wen 
Gostinski obrati smejo biti za 

stranke odiputi ob delavnikih, 
ob nedeljah ter dela prostih 
dnevih takole: 

a) hoteli in prenočišča nepre- 
trgano podnevi in ponoči; 

b) restavracije In gostilne ob 
delavnikih đo 22. ure, ob sobo- 
tah In nedeljah pa do 24 "ure, 
razen gostilne »Gtosupe'jčan« na 
Grosupljem In gostilna »Pri 
postaji« v Šmarju, kateri morata 
biti odprti tudi ob delavnikih do 
24. ure; 

c) bifeji ob delavnikih do 21. 
ure, ob nedeljah in drugih dela 
prostih dnevih pa do 14. ure; - 

č) kavarne pozimi do 1. ure 
po polnoči, poleti pa do 2. ure 
po polnoči; ob sobotah ter ob 
dnevih pred prazniki pa do 2. 
ure po polnoči, ne glede na 
zimski oziroma letni poslovni 
čas; 

d) slaščičarne gostinske nara- 
ve od 8, do 13. ure, ter od 14. 
do 20. ure; 

Kot slaščičarne go tinske na- 
rave se štejejo vse vrste sla- 
ščičarskih obratov, ki strežejo 
gostom pri mizi; 

e) mlečne restavracije in zaj- 
trkovalnice pozimi od 5. ure do 
18, ure, poleti od 5. ure do 19. 
ure; 

f) restavracije, gostilne in bi- 
feji pri železniških in avto- 
busnih postajah lahko pričnejo 
poslovati pol ure pred prihodom 
prvega vlaka oziroma avtobusa 
in lahko poslujejo še pol ure po 
prihodu oziroma odhodu zadnje- 
ga vlaka ali avtobusa in to ne 
glede ,na predpisani poslovni čas 
po točka b) in c) tega odiloka oz. 
Olena, vendar poslujejo najmanj 
v času predpisanem za te vršite 
obratov; 

g) menze, delavske restavra- 
cije in ostala gostišča zaprtega 
tipa poslujejo le v času, ko se 
izdajajo redni obroki hrane. Ta 
čas določijo gostišča sama v ča- 
su od 5. do 8. ure zjutraj. 

Restavracije, gostilne, bifeji in 
kavarne ne smejo začeti poslo- 

kil 

»0; 

vati pred 5. uro zjutraj, 
pa zaičeti poslovati najipozoel . 
7. uri, medtem ko morata j is 
s poslovanjem najpozneje ^ ( 
uire gostilna »Grosupeljča11' 
Grosuiplju in gostilna »Pri 

staji« v Šmarju. 
Restavracije, gostilne in ^ 

varne smejo biti odprte na „j 
30. aprila, 1. maja, 21. julij'-'' . 
in 29. novembra, 31. dec0rrI^< 
in na dan pred občinskim Pr ^ 
nikom do 5. ure n 
dne. 

7. člen , 
V gostinskih obratih se ^ 

ure pred časom, ki je določ60 j 
zapiranje, ne sme več 
pijače in hrane. ^ 

Določilo prejšnjega odst3|V ^ 
ne velja za obrate pod točko 
predhodnega člena. 

8. člen 
Dovoljene igre (n. pr. bal:n'( 

nje, kegljanje in podobno) ^ 
smejo igrati r a prostem ^ t 
ure. V zapri h prostorih, ^ 
to ne moti nočnega miru. ^ 
omejitev ne velja, vendar P3 . 
mora igranje zaključiti pO®, ^ 
pred koncem poslovnega 
ki ga predpisuje ta odlok 
določeno vrsto gostin^" 
obrala. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo Ob«-1 

skega ljudskega odbora Gro^ 
Ije lako dovoli po poprejšnOc^ 
zaslišanju Gostinske 
okraja Ljubljana posamc^" 
gostilnam in bifejem, da 
notna en dan v tednu ne P06 ^ 
jejo zaradi čiščenja poslo^ 
prositorov ter odpočitka zap0''- 
nega osebja, 

h 

'd 

V primeru, da na območjf 
čine več gostinskih obratov 

P 
en- 

krat tedensko ne posluje, se 
loči razpored obratov po P"' 

d«' 

nežnih dnevih v tedmu SP" 
Gostinsko zborP; 

.гУ 
jC zumno z uosninsKo 

okraja Ljubljana tako, da 
sosedna obrata ne moreta 
zaprta isti dan v tednu. tet* Ugodn/ost po 1. odstavku 
člena lahko koristijo predvS 
tisti gogUnski obrati, kjer ^ 
de na obseg in značaj poslo^1 ^ 
ter števila zaposlenega osetoJ3 ^ 
mogoče urediti dela tako, 
zaposleno osebje lahko redn0 

ristllo pripadajoči tedenski P a 
stl dan, in tisti obrati, kjer ^ 
prekinitev poslovanja ne r,o' 
dene krajevnih turističnih 
treb. 

10- Člen ^ Z denarno kaznijo se z ^ 
prekrška kaznuje gostinsko P 
jetje, gostišče ali imetnik 
sobnega gostišča: 

1. ki nima v obratu vi ^ 
javljenega obratovalnega 1:3 

do 2.000 din, .. pO 
2. ki Ima obrat odprt 

času, ki je določen kot пВД ^ 
ši poslovni čas — do 5.0 ^ (|()0 

Z denarno kaznijo do ^ 
dinarjev se kaznuje za 
po 2. točki prednjega odi ^ 
tudi odgovorni uslužbenec^.^a( 
stlnskega podjetja aH 8°" 
ki je pristal na samovtfljn0 

koračenje poslovnega časa- 

11. člen otK 
Ta odlok velja od dnev 

jave v uradnem glasilu 
Ljubljana. uei^' 

S tem dnem preneha ^ 
nosit odloka OLO LjubU«111 jgsl. 
lica z dne 16, decembra 
Uradni Met LRS št. 1-55. ^tU1' 
zadeva obratovalni čas .^jin« 
skih obratov na področju 
Grosuplje. 
Predsednik Občinskega 

ga odbora: 
Anion Janežlič, 1- r' 

J 
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žar»vknP»edsednik; 
RakušifjCj i. r- 

Odlok 
o poslovalnem času gostinskih 
podjetij in gostišč na področju 

občine Ljubljaiia-Mostt. 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje 

poslovalni čas gostinskim pod- 
jetjem in gostiščem (v nadalj- 
njem besedilu gostinski obrati) 
na področju občine Ljubljana- 
Moste za poslovanje s stranka- 
mi. 

V tem predpisanem času mo- 
rajo biiti gositinski obrati odprti 
za stranke. 

Spremembe ali prestavitve s 
tem odlokom predpisanega po- 
slovalnega časa lahko dovolijo 
samo organi, določeni v tem od- 
loku. 

2. člen 
Oddelek za gospodarstvo Ob- 

činskega ljudskega odbora sme 
v izjemnih primerih zaradi in- 
venture, adaptacije in podob- 
nih razlogov če je to nujno po- 
trebno, dovoliti, da se gostinski 
obrat med poslovalnim časom 
zapre. 

Oddelek za splošne zadeve sn 
proračun občinskega ljudskega 
odbora lahko v izjemnih prime- 
rih dovoli posameznim gostin- 
skim obratom podaljšanje po- 
slovalnega časa protd plačilu 
takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih pri- 

reditvah, proslavah, festlvailih 
in podobno določi poslovalni 
čas za gostinske obrate Oddelek 
za gospodarstvo Občinskega 
ljudskega odbora, če pa zajema 
prii«diitev področje dveh ali 
več občin Tajništvo za gospo- 
darstvo OLO Ljubljana, na 
predlog prireditelja ali Gostin- 
ske zbornice OLO Ljubljana. 

Predlog mora biti predložen 
pristojnemu organu najmanj tri 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovalni čas mora bitd ved- 

no vidno objavljen v obratu. 
Ce je obrat zaprt zaradi iz- 

rednega dovoljenja. Izdanega na 
podlagi 2. člena tega odloka, 
morajo biti v obratu na vidnem 
mestu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo 
je izdal dovoljenje ter štev. ш 
datum dovoljenja. 

5. člen 
Ker je za posamezne vrste 

obratov določen različen zimsk1. 
in letni poslovni čas velja zim- 
ski poslovalni čas od 1. oktobra 
do 30. aprila, letni pa od 1. ma- 
ja do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo bitd za 

stranke odprti ob delavnikih, 
ob nedeljah ter dela prostih 
dnevih tako-le; 

a) hoteli in prenočišča nepre- 
trgoma podnevi in ponoči, 

b) restavracije in gostilne do 
24. ure. 

Delovni kolektivi restavracij 
in gostiln lahko določijo, da se 
za določeno obdobje na primer 
pozimi ob določenih dnevih za- 
pirajo obrati preje, vendar ne 
pred 22. uro. Sklep delavnega 
kolektiva se lahko izvaja, ko 
ga potrdi Oddelek za gospodar- 
stvo ObLO. 

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

C) kavarne pozimi do 1. ure 
popolnoči, poleti pa do 2. ure 
popolnoči, ob sobotah, nedeljah 
ter ob dnevih pred prazniki pa 
do druge popolnoči ne glede na 
zimski (Vziroma letoid poslovalni 
čas. 

Restavracije, gostilne, bifeji 
ln kavarne ne smejo začeti po- 
slovanje pred 5. uro zjutraj, 
morajo pa začeti poslovati naj- 
kasneje do 7. ure, 

d) slaščičarne gostinske nara- 
ve ob delavnikih od 8—13. ure, 
ter od 14.—20. ure. 

Kot slaščičarne gostinske na- 
rave se štejejo vse vrste sla- 
ščičarskih obratov, ki strežejo 
gostom pri mizi. 

e) mlečne restavracije m zaj- 
trkovalnice pozimi od 5—18 urs, 
poleti od 5—19 ure brez preki- 
nitve. 

f) bari in drugi nočni lokali 
od 22 do 5 ure zjutraj. 

g) menze, delavske restavra- 
cije in ostala gostišča zaprtega 
tipa poslujejo le v času ko se 
izdajajo redni obroki hrane. 

Ta čas določijo gostišča sama 
v času od 12—21. ure, obrati, ki 
dajejo zajtrk pa še v času od 5 
do 8 ure zjutraj. 

Restavraciije, gostilne i^i ka- 
varne smejo biti odprte na dan 
30. aprila, t. maja. 21. julija, 28. 
dn 29. novembra, 31. decembra 
ln na dan občinskih praznikov 
do 5 ure naslednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih se pol 

ure pred časom, ki je določen 
za zapiranje ne sme več izdajati 
pijače in hrane. 

Restvracije, ki so združene s 
hotelom smejo v izjemnih pri- 
merih goste, ki so prispeli ob 
ali po zaključku predpisanega 
poslovalnega časa postre61 a 
hrano in piijačo v času pol ure 
po prihodu teh gostov. Ob takih 
primerih pa restavracija ne 
sme strečl drugim gostom. 

8. člen 
Dovoljene igre (na primer ba- 

linanje, kegljanje in podobno) 
se smejo igrati na prostem do 
22. ure. V zaprtih prostorih, 
kjer to ne moti nočnega miru 
pa omejitev ne velja, vendar se 
mora igranje zaključiti pol ure 
pred koncem poslovalnega ča- 
sa. kd ga predpisuje ta odlek za 
določeno vrsto gostinskega 
obrata. 

9. flen 
Občinski ljudski odbor lahko 

dovoli" na predlog delovnega ko- 
lektiva' po predhodpem zasliša- 
nju Gostinska zbornice OLO 
Ljubljana posameznim gostil- 
nam in bifejem, da izmenoma 
en dan v tednu ne poslujejo 
zaradi čiščenja poslovnih pro- 
storov in odpočitka zaposlene- 
ga osebja. 

V primeru, da na področju 
občine več gostinskih obratov 
enkrat tedensko ne posluje, do- 
loči razpored obratov po posa- 
meznih dnevih v tednu Gostin- 
ska zbornica OLO Ljubljana ta- 
-ko. da dva sosedna obrata ne 
moreta biti zaprta isti dan v 
tednu. 

Ugodnost po prvem odstavku 
tega člena velja samo za tis'e 
gostinske obrate, kjer glede na 
obseg in značaj poslovanja ter 
število zaposlenega osebja m 
mogoče urediti dela tako, da 
bi zaposleno osetoeje lahko red- 
no imelo pripadajoči tedensk« 
prosti dan in kjer taka prekini- 
tev ne prizadene krajevnih tu- 
rističnih potreb. 

10. člen 
Gostinsko podjetje, gostišče 

ali imetnik zasebnega gostišča, 
se zaradi prekrška kaznuje z de- 
narno kaznijo do 2000 dinarjev. 

1. čo nima v obratu vidno ob- 
javljenega obratovalnega časa 

2. do 3000 dinarjev če ima 
obrat odprt tudi po času, ki je 
določen kot najdaljši poslovaln, 
čas. 

Z denarno kaznijo do 2000 di- 
narjev; se kaznuje za prekršek 
po drugi točki prednjega od- 
stavka tudi odgovorni uslužbe- 
nec gostinskega podjetja ali go- 
stišča, ki je pristal na samo- 
voljno prekoračenje posloval- 
nega časa. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v Glasniku OLO Ljublja- 
na. 

S tem dnem prenehajo veljati 
na področju občine Ljubljana- 
Moste določila: 

a) Odlok MLO Ljubljana z 
dne 28. maja 1954 (Uradni list 
LRS št. 35/54) 

b) Odlok OLO Ljubljana-oko- 
lica z dne 18. decembra 1954 
(Uradni list LRS št. 1/55) glede 
obratovalnega časa gostinskih 
podjetij in gostišč. 

Podpredsednik ObLO: 
Zdravko Rakušček 1. r. 
Enak odlok je sprejel tudi 

Občinski ljudski odbor Ljublja- 
na-PoIjc, na 6. seji dne 3. apri- 
la 1956. 

OBČINA MENGEŠ 
Na podlagi 29. in 35. člena 

Uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš (Ur. 1. FLRJ 29- 
344-64), 3. in 8. člena Temeljne- 
ga zakona o prekrških (Ur. L 
FLRJ 46-428-51) in 58-633-55) v 
zvezd z Zakonom o pristojnostih 
občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov (Ur. 1. FLRJ 34- 371-55) 
je ObLO na svoji 5. seji dne 31. 
januarja 1956_ sprejel 

Odlok 
O HIŠNEM REDU 

1. člen 
Ta odlok velja za hiše na ob- 

močju občine Mengeš. 
2. člen 

Predno se vseld, mora uživa- 
lec stanovanja, ki mu je bido 
stanovanje pravočasno dode- 
ljeno, skleniti z laistoikom hiše 
oziroma s pristojnim organom 
odnosno upraviteljem po toza- 
devnih predpisiih pismemo sta- 
novanjsko pogodbo, v kateri se 
ugotovi stanje prostorov. 

Ob izselitvi se ugotovi stanje 
najetih prostorov z zapisnikom, 
ki ga podpišeta obe stranki. 

3. člen 
Užiivalec stanovanja sme v 

smislu veljavnih predpdsov od- 
data del stanovanja v podnajem 
le s priivolitvijo pristojnega or- 
gana oziroma lastnika hiše, ki 
ni vključena v družbeno uprav- 
Ijanje. 

4. člen 
Uživalec stanovanja mora ob 

izseidtvi izročiti najete prostore 
v takem stanju kot jdh je pre- 
vzel, upoštevaje normalno obra- 
bo ter mora poškodbe popraviti 
na svoje stroške, sicer stori to 
pristojni organ oziroma hišmi 
lastnik na uživalčeve stroške. 

Ob izselitvi mora uživalec sta- 
novanja izročiti pristojnemu or- 
ganu ozdroma hišnemu lastniku 
vse ključe stanovanja, vežnih 
vrat in drugih prostorov, izgub- 
ljene pa mora nadomestiitd. 

5. člen 
Prenovitve ali prezidave sme- 

jo opraivitd uživalci stanovanj 
samo z dovoljenjem prietojmega 
organa oziroma hiišnega lastni- 
ka. Ob izselitvi mora uživalec 
pustiti prostore brez odškodnine 
v nespremenjenem stanju, razen 
če je bil sklenjen drugačen do- 
govor. 

6. člen 
Skupni prostori, kot dvorišča, 

odprte Meti, stopniiišča, hodniki, 
pralnice itd. ter vodnjaki mora- 
jo biti na raapolago vsem sta- 
novalcem. 

C as in način uporabe in Či- 

ščenja teh prostorov določi pri- 
stojni organ oziroma hišni last- 
nik po možnositi sporazumno z 
uživadci stanovanj. 

7. člen 
Uživalec stanovanja mora: 
a) vzdrževati najete prositore 

v uporabnem s"tanju, kot jih je 
prevzel; 

b) paziti na red in snago v 
najetih in skupnih prostorih; 

c) vesti se tako, da ne moti 
miru in počitka sostanovalcev 
posebno od 22. do 6. ure; 

č) takoj naznaniti pristojne- 
mu organu oziroma hišnemu 
lastniku pomanjkljivosti, ki jih 
morata dati popravdti; 

d) skrbeti, da se ne pokvarijo 
vodovodne, električne in ogre- 
valne instalacije posebno radi 
mraza in mokrote; 

e) plačati najemnino do vsa- 
kega 5. v mesecu vnaprej, če ni 
s pogodbo določeno drugače; 

f) pri dovozu kuriva, vselitvi, 
izselitvi in podobnem takoj 
očistiti pločnike in druge pro- 
store. 

Na lastne stroške mora uživa- 
lec stanovanja: 

a) uničiti mrčes, če se pojavd; 
b) dati očistiti štedilnik vsak 

mesec, peč po potreb 
c) oskrbeti takoj po okvari 

mala popravila, kot popravijo 
električnih varovalk, vodovod- 
nih tesnid v pipah, poškodovanih 
ključev in ključavnic, zvonca in 
vrat, razbitih pečnic ob- pečeh 
in tesnil v rezervoarjih, stranišč 
z vodnim izpiranjem, stranišč- 
nih desk, razbitih steked in po- 
dobno; 

č) razkuževatd stranišča brez 
vodnega izpiranja s primemimd 
razkuževadnimi sredstvi; 
в) uživalec je odgovoren za 

škodo, ki bi nastala radi zane- 
mairjenja njegovih dolžnosti. 

Ce uživalec sam ne odpravi 
pomanjkljivosti, ki jih je dol- 
žan odpraviti, stori to pristojni 
organ oziroma bišnj lastnik na 
njegove stroške. 

Za vse nepravilnosti in po 
otrocih povzročeno škodo so od- 
govarni starši oziroma skrbniki, 
kd morajo nepravidnosti odpra- 
viti, škodo pa poravnati. 

8. tlen 
Uživalcem stanovanj in skup- 

nih prostorov, je preipovedano 
storiti karkoli, kar bi utegnilo 
povzroči^ škodo v stanovanjnh 
ali v poslopju, ali pa molili mur- 
no sožitje med stanovaici. 

Prepovedano je zlasti: 
a) sekati drva ali drobiti pre- 

mog v prostorih, ki niso za to 
namenjeni; 

b) uporabljati strojne napra- 
ve, ki povzročajo prekomeren 
hiruip, šivalne stroje in druge 
stroje, ki so za domače potrebe, 
je treba pri uporabi primeme 
podložiti, dia se ropot zmanjša; 

c) igrati na dvoiri&ču nogomet 
ali druge igre, ki bi utegnile 
ogroža.Ц telesno varnost stano- 
valcev ali povzročiti škodo na 
poslopju in nasadih, vpiti na 
dvoriščih in hodnikih; 

č) pijiuvati na tla ali drugače 
onesnažiti poslopje; 

d) iztepavati preproge in dru- 
ge predmete ali odilagaitd pepel 
in odpadke na mestih, ki niso 
za to določena, na določenih 
mestih pa se sme to delati samo 
v času, ki ga določi pristojni 
organ oziroma hišni lastnik po 
možnosti skupno z uživadci sta- 
novanja; 

e) prati ln suMti perilo v sta- 
novamjiih, če je na razpolago 
pralnic« ald prostor za sušenje 
perila, V zgradbah, kjer teh na- 
prav nd, sme uporaibljiuti najem- 
nik v ta najnen samo tiste pro- 
store, ki jih določi pristojni or- 
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gau oziroma hišni lastinik. Po 
Itontanem pranju mora najem- 
tt.k očisUll pralne naprave zla- 
a'ai k'otel, kurišče in pralnico. 
Po.l praznim kotlom je prepo- 
vediano kuriti; 

f) moiati odpadke aili chi-uge 
predmete v stranišča In vodo- 
vouino Skoljiko alu odtočne cevi 
jn kamaJe; 

g) zamazartii ali kakor koli po- 
tkfulovatd poslopje s pisanjem 
ali prlOrJevarajem cbjav, nazna- 
ni,! in obvestU na mestih, ki ni- 
so ла to dotočema, na hodnikih, 
v vežah aili na stopnišč ih; 

h) zastavljati veže, hodnike, 
etopnlišča ali dvorišča s kakršni- 
mi koli predmeti, postavljaiti ko- 
lesa ali otroške vozičke izven 
dpločMiega prostora; 

i) čezmerno močiti tla, pomi- 
таШ al,; prebarvati pairkete, mo- 
6rti alii umivati mehke pode, ki 
eo iimpregniraini z oljem, ne da 
bi se impregnacija obnovila; 

j) puščati vežna in kletna vra- 
ta odklenjena, poleti od 21. do 
5. ure, pozimi pa od 20. do 6. 
ure; 

k) po nepotrebnem t očrti vodo 
v skupnih prostorih ter pustiti 
priiigano luč; 

1) postavljati na okna nezava- 
rovane posode za cvotMce, tako 
de voda odteka po zidu; 

m) polivati kurivo z benci- 
nom, petrolejeam aii drugimi la- 
hko vnetljivimi sredstvi tako 
neprevidno, da lahko ogroža hiS- 
ne stanovalce in zgradbo samo; 

n) hraniti na podstrešju gor- 
•Jive predmete; 

o) rediti živali brez privo- 
litve hišnega lastnika, kolikor 
tega ne prepovedujejo že drugi 
▼elijavni predpisi; 

p) opustiti nujno potrebno 
sraC-cnje sitanovamijskih prosto- 
l*)v; 

r) pred pročelje zgradbe zla- 
gati drva in jiih nasllanjati na 
rid; 

s) storiti karkoli kar bi ute- 
gnilo povročiti Škodo v najetih 
prostorih, na poslopju ali pri- 
padajočih zemljiščih. 

9. člen 
Hiftni lastnik mora vzdrževali 

itanovanjske in poslovne prosto- 
re z vsemi napravami in insta- 
lacijami v uporabnem stanju. 
Uživalcu mora dovoliti uporabo 
vse<h v najem danih in skupnih 
prostorov. 

HiSni lastmk ima pravico pre- 
gledali po potrebi v najem od- 
dane stanovanjske in poslovne 
prostore. 

10. člen 
Spore, ki nastanejo radi dolž- 

nosti vzdrževanja ali popravloa- 
nja 9tanov®n>skega poslopja, ki 
Je vključeno v stanovanjsko 
skupnost, njegovih prostorov, 
naprav instalacij, rešuje porav- 
nalni svet stanovanjske skupno- 
sti oziroma stanovanjska korru- 
si-jia. 

11. 61en 
V hiSi, kjeir stanuje več strank 

in kjer dopušča to donos najem- 
nine аИ z več hiš skupaj, se 
lahko nastavi hišnik. Kjer hiš- 
nika ni, opiravljajo njegovo de- 
lo stanovalci po dogovoru s 
hkSnim lastnikom in po dogo- 
vorjencm vrstnem redu. 

Hišnik je dolžan: 
a) vsak dan pomesti piočnik 

In ga pozimi do 6. ure rjiutraj 
očistiti snega, ob poledicah pa 
ga posipati z žaganjem ali pepe- 
lom, odmetali sneg od hiše in 
očistiti prehode; 

b) vsak dan pomesti stopnišče, 
reže in skupne hodnike in jjii 
vaak meeec poribaH; 

c) dnevno očistilii dvorišče in 
pomiti enkrat na mesec okna na 
sitopti;i5č.:lh in skupni hodmiklh; 

i) ob doitočenih urah zakl-opatl 

lin odklepati vežna vrata ter 
i pr.ižiigati i« ugašali luč; 

d) opozarjati hišnega lastnika 
na napake in pomanjkljivosti na 
hiši ter predlagaili potrebna po- 
pravila; 

e) vse hišne instalacije zava- 
rovati pred poškodbama, zlasti 
pred mrazom in vlago ter jih 
vsaj enkrat mesečno pregledati; 

f) ravnati se po navodiiili hiš- 
nega lastnika v skladu s tem 
hišnim redom in drugimi pred- 
pisi. 

12. člen 
Kršitve določb tega odloka se 

kaznujejo, kot prekrški z denar- 
no kaznijo do 2000 din po pred- 
pisih Temeljnega zakona o pre- 
krških, če dejanje ni kaznivo po 
drugih predpisih. 

13. člen 
Ta hišni red mora biti izobe- 

šen na vidnem mestu v vsaki 
hiši, kd v njej stanujejo najem- 
niki. 

14. člen 
Ta odlok velja od objave v 

Glasniku OLO Ljubljana. 
Predsednik ObLO: 
Ivan Vidali s. r. 

OBČINA LOŠKA DOLINA 
Na podlagi 2. odstavka 2., 8. 

In 8 člena Splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Ur. 

1 list FLRJ 26/55) in 2. člena Za- 
kona o pristojnosti občinsk h ;n 
okrajnih ljudskih odborov — 
priloge I/A-f-LXXVIU, točka 
14/Ur. I. FLRJ 34/55/ ter na po- 

, dlagi 48, člena Uredbe o gostin- 
skih podjetjih in gostiščih (Ur. 
list FLRJ 6/54) Izdaja občinski 
ljudski odbor Loška dolina pa 
sklepu 5. redne seje dne 29. ja- 
nuarja 195C. 

j Odlok 
o odpiranju in zapiranju gostin- 

skih obratov in gostišč 
1. člen 

S tem odlokom se predpisuje 
poslgvni čas za gostinska pod- 

1 jetja in gostišča na področju 
občine. 

I Spremembe ali postavitev po- 
'slovnega časa lahko dovolijo sa- 
' mo organi določeni v tem od- 
loku. 

2. člen 
Oddelek za gospodarstvo ob- 

činskega ljudskega odbora sme 
v Izjemnih primerih zaradi 
adaptacije, inventure in podob- 
no, če Je to nujno potrebno, d >- 
voliitl, da se obrat zapre med 
poslovnim časom. 

Oddelek za splošne zadeve in 
proračun občinskega ljudskega 
cdtoora lahko v izjemnih prime- 
rih dovoli posameznim gostin- 
skim obratom in gostiščem po- 
daljšanje obratovalnega časa 
proti plačilu predpisane takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih prire- 

ditvah, proslavah, festivalih in 
podobno, določi obratovalni čas 
za gostinske obrate in gostišča 
Oddelek za gospodarstvo občin- 
skega ljudskega odbora, na pred- 
log pri rediteljev ali Gostinske 
zbornico okraja Ljubljana. 

Predlog mora Mil predložen 
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 podlag/ 2. člena tega odloka, 
morajo biti v obratu na vidnem 
mestu objavljeni podatki o tem 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo 
ije izdal dovoljenje ter številka 
in daitum dovoljenja. 

5. člen 
Kjer Je za posamezne vrt'.e 

obratov določen različen zimski 
in letni poslovni čas velja zim- 
ski poslovni čas od 1. oktobra 

do 30. aprila letni pa od 1. maja 
do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo biti za 

stranke odprti ob delavnikih ob 
nedeljah m dela prostih dnevih 
takole: 

gostilne m gostišča v letnem 
času od 6. zjutraj do 23. ure 
zvečer, v zimskem času pa od 
7. ure zjutraj do 22. ure zvečer. 

Delovni kolektivi gostiln lah- 
ko določijo, da se za določeno 
obdohje na primer pozimi ozi- 
roma ob določenih dnevih zapi- 
rajo obrati preje, vendar ne 
pred 22. uro. 

Gostilne ne smejo začeti po- 
slovanja pred 5. uro zjutraj, 
morajo pa začeti poslovati naj- 

1 kasneje do T. ure. 
GosAilne in gostišča smejo biti 

odprta na dan 30. aprila, L ma- 
1 ja, 21. julija, 28. in ~29. novem- 
bra, 31. decembra in na dan 
pred občinskim praznikom do 5 
ure naslednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih in gosti- 

ščih se pol ure pred časom, ki 
Je določen za zapiranje, ne sme 
več izdajati pijače in hr^ne. 

8. člen 
Dovoljene igre (na primer ba- 

linanje, keglanje in podobno) 
se smejo igrati na prostem do 

122. ure. V zaprtih prostorih, 
kjer to ne moti nočnega miru, 
ta omejitev ne velja, vendar se 
mora igranje zaključiti pol ure 
pred koncem poslovnega časa, 

I ki ga predpisuje ta odlok za go- 
l stinske obrate in gostišča. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo občin- 

skega ljudskega odbora lahko 
dovoli po predhodnem zasliša- 
nju Gostinske zbornice okraja 
Ljubljana posameznim gostil- 
nam in gostiščem, da izmenoma 
1 dan v tednu ne poslujejo za- 
radi čiščenja poslovnih prosto- 
rov in odpočitka zaposlenega 
osebja. 

V primeru, da na področju 
občine več gostinskih obratov 
ne posluje, se določi razpored 
obratov po posameznih dnevih 
v tednu sporazumno г Gostin- 
sko zbornico okraja Ljubljana 
tako, da dva sosedna obrata ne 
moreta biti zaprla isti dan v 
tednu. 

Ugodnoat po 1. odstavku tega 
člena lahko koristijo predvsem 
tisti gostinski obrati in gostišča, 
kjer glede na obseg in značaj 
poslovanja ter število zaposle- 
nega osebja ni mogoče urediti 
dela tako, da bi zaposleno oseb- 
je Lahko redno koristilo pripa- 
dajoč tedenski prosti dan in tisti 
obrati, kjer taka prekinitev po- 
slovanja ne prizadene krajevnih 
turističnih potreb. 

10. člen 
Z denarno kaznijo se zaradi 

prekrška kaznuje gostinsko pod- 
jetje ali gostišče ali imetnik za- 
sebnega gostišča: 

1. ki nima v obratu vidno 
objavljenega obratovalnega časa 
do 2.000 dinarjev. 

2. ki ima obrat odprt tudi po 
času. ki je določen kot najdalj- 
ši poelovnl čas do 3000 dinarjev, 

Z denarno kaznijo do 2000 din 
se kaznuje za prekršek po 2. 
točki prednjega odstavka tudi 
odgovorni uslužbenec gostinske- 
ga podjetja ali gostišča, ki je 
pristal na samovoljno prekora- 
čenje poslovnega časa. 

11. Men 
Ta odlok veja od dneva ob- 

jave v Glasniku okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana. 

S tem. dnem preneha veljav- 
nost odloka OliO Postojna z 
dne 27. maja 1953 (Ur. 1. LRS št. 
18/53 in Odloka o dopolnitvi z 
dne 30. junija 1954 Ur. 1. LRS 
št. 28/54) v kolikor zadeve obra- 
tovalni čas gostinskih obrailov I 

In gostišč na področju občine 
Loška dolina. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janez Zigmund I. r. 

OBČINA VRHNIKA 
Na podlagi 2. odstavka 2., 6., 

m 8. člena Splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Ur. 
i. FLRJ 26-55) in 2. člena Zako- 
na o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov — 
priloga ( A-i- LXXV1II. točka 
14 (Ur. 1. FLRJ 34-55) ter na 
podlagi 48 .člena Uredbe o go- 
stinskih podjetjih in gostiščiih 
(Ur. 1. FLRJ 6-54) izdaja občin- 
ski ljudski odbor Vrhnika po 
sklopu VI. redne seje dne 27. I. 
1956 

Odlok 
O ODPIRANJU IN ZAPIRANJU 

GOSTINSKIH OBRATOV 
1. člen 

S tem odlokom se predpisuje 
poslovni čaa za gosknska pod- 
jet$a m gostišča na področju 
občine. 

Sp remembe poslovnega časa 
lahko dovoliijo samo organi, do- 
ločeni v tem odloku. 

2. člen 
Odsek za gospodarstvo obCin- 

skcgia ljudskega odbora sme v 
izjemnih primeriih zaradi adap- 
tacije, inventure in podobno, če 
je to nujno potrebno, dovoliti, 
da se obrat zapre med poslov- 
nim časom. 

Odsek za gospodarstvo občin- 
skega ljudskega odbora lahko v 
iijemniih primerih dovoli posa- 
meznim gostinskim obratom po- 
daljšanje obratovalnega časa 
proti plaičilu predpisane takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih prire- 

ditvah, proslavah, festivalih in 
podobno določi obratovalni čas 
za gostinske obrate odsek za go- 
spodarstvo občinskega ljudskega 
odbora na predlo« prireditelja 
aM Gostinske zbornice okraja 
Ljiublj апа. 

Predlog mora biti predložen 
pristojnemu organu najmanj liri 
dnil pred nastopom primera. 

4. čilen 
Poslovni čas mora biti vidno 

objavljen v obratu. 
Ce je obrat zaprt zaradi iz- 

jemnega dovoljenja, izdanega 
na podlagi 2. člena tega odloka, 
morajo biti na vhodu obrata "na 
vidnem mestu objavljeni podat- 
ki o tem, koliko časa bo obrat 
zaprt, kdo Je iizdail dovoljenje 
ter številka in daitum dovolje- 
nja. 

5. člen 
Kjeir Je za розатскпе vrste 

obratov določen različen zimski 
in letni poslovni čas, velja zim- 
ski poslovni čas od 1. oktobra 
do 30 aiprila, letni pa od 1. ma- 
ja do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinska obrati morajo biti 

za stranke odprti ob delavni- 
kih, ob nedeljah ter dela pro- 
stih dnevih takole: 

a) restavracije in gostilne do 
24. urfe. 

Delovni kolektivi restavracij 
in gostiln razen restavracije 
»Mantova« lahko določijo, da se 
za določeno obdobje n. pr. po- 
zimi, oziroma ob določenih dne- 
vih, zapirajo obraifci preje, ven- 
dar ne pred 23. uro. 

b) Točilnice ob delavnikih do 
21. ure, ob nedeJjah In drugih 
dela prostih dnevih do 23. ure. 

Restavracije. gostilne in to- 
čilnice ne smejo začeti poslova- 
nja pred 5. uro zjutraj, morajo 
pa začeti poslovati najkasneje 
do 7. ure, »Mantova« pa ob 6. 
uri. 

c) SlašCifcairne goetanske nara- 

ve ob delavnikih Л 
ure ter od 14. d" 

Kot slaščičarne 
rave štejejo 
sikih obratov, ^ 1 
sta pri mizi. 

d) Mlečne rest« 
trkovaJnice pozimi ,j 
ure, poleti od 5. <• j 

e) Menze, delav-*^ 
je in ostala Sos {ji 
tipa poslujejo 1« ^ ) 
izdajajo redni ot)r0j! 
čas določijo 809' ^ 
času od 12. do ''"■ „i 
ki dajejo zajtrk, Ps, 
5. do 8. ure zjutraj 

Restavracije in 
bitj odprte na de" 

2». 1. maja, 21. 
vembra in 31 
ure naslednjega 

V čle" 
V gosti nsikih 

len , 
ot*9; 

ure pred časom, 
za zapiranje, ne 
jati pijača in hra'^J 

Določilo ргев^иК*^ 
ne velja za obrat« r 
predhodnega 

8. M*1 j. 
Dovoljene igire J 

nje, kegljanje 
smejo igrati na 
ure. V zaprtih P"** f 
to ne п>оИ nočn6^ 
orne j itev ne vel)a> ^ j 
mora igranje zaktr1^ 
pred koncem p^-ji^ 

e W ločeno vrsto gosti«^ 
ki ga predpisuje 

Svet za goi 
skega ljudskega 

Cl"' -it 

lega ^ 
dovoli posamezniin 
točilnicam, da izff^V4, 
v tednu ne posiliuje^jto'' 
ščenja poslovnih f 
odpočitka tapos№j r, 

V primeru, de •. ' 
občine več goat«1 

enkrat tedensko ne 

določi razpored ol>r
(%|ii| 

samezTiih dnevih v (i 
zumno z Gostin-*,, 
okraja Ljubljana 
sosedna obrata пехп&. 
zaprta isti dan v V 

Ugodnost po 1- 0 / , 
člena lahko izrab«" j/ 
taisti gostinski ob^.^j y 
de na obseg in г'пг,е^ 
nja ter število zapo' j«*, 
je nI mogoče ured^j. 

od 

•"VH 
ca 

ЈЦ 

4< 
•p ti 

ba 

'»it 

l 
Uv 
liu 
«Ц 
Ц 
tis 
iih 
't'i 
(( 
o, 
»i 
Vi 
o 

! li 

da bi zaipos'eno . ЈлШ 
redno Izrabiti prlpa ^;iJ 
ski prosti dan |n ptf' 
kjeir taka prekinn^'^ I 
ne prizadene кта'је*^ 
nih potreb. , 

10. ^ У 
Z denaimo 

narjev se »airadi ti^ 
nitje gostinsko P 
5če ali imetnik ^ 
sti^ča: Ф 

1. k! nima v obra 
javljenega 

2. ki iima obra1! - 
času, ki Je določe1" j 
SI poslovni čas. frj "J 

Z denarno ka^"'' ra 
narjev se kaznuj«^ o«. 
po 2. točki 
tudii odgovorni l~ ^ % 
strnskega podje^a 
ki Je prlistial na ^ 3 
koračenje ■ 

11. 
.,«Ha f.i^j. Ta odlok vel3a

nyĆ) 
Jave v Gla.snikiu 

S tem dnem P;n U . 
nost odloka 0

dec^l/ 
okolica z dne l8- j-l' j,«, 
Uraidni list LRS , 
zadeva obratova 
skih obratov e3 » 
Mr- Vrhnika. d " V pređs V , 

0b?:n„feB^ Janez 

i 


