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'Ч k ^M"'-ios',vova'i poJeig f-a- llKjl ?~0ra proizvajalcev OL<0 
'i|41i1t ni pl<!nunaa Okrajnega 
Nu a'neSa sve'ta. Na dnevnem s'a b U naslednji točki: 

2 ^Oroiilo Komisije za plače, 
боу ''otr<iitev zaključnih raču- 
is ,^Podarskim oirgaaizacijam leto 1955. 
.^^mik Franc Plrazar, prcd- 
tifed, ''bora proizvajalcev je 
Drj da predseduje seji 
bo,,..' dnevnega reda od- 
(>гел OLO Lojze Oceipek kot 
H(„,Okrajnega sndikal- 
OrJ SVeta- Tov. Franc Plazar, 
ie [.^"'k Komisije za plače pa aal nasJednje 

1. POROČILO 
Komisije za plaCe. 

»ije
0 ot>ravnavamo delo Kami- 

'kt ^a^e. moramo razprav- čredno ■tudi o plač ne m 
Ц j kot onem od najvažnej- 
(iuW, ^rjev za povečanje p.ro- 
ltat4.r

Vn03tl Iz podatkov, 
l?vrjp 11Гкапго na razpolago o 
''tu 'Plariskih nalogah v 8U n ' ^'^ko ugotavljamo, da 
'tela l"r':vodnja in produktivnost 
lah;. v naSem okraju porastla in 
t)r „p da je k temu do- 
'it) ^ tu^I stimulativnej-Si na- 
"lest- a®raJevamja. Na področju 
'(ier^"1 ubija ne je bilo predvi- 
Ц. ^еГ;вдје skupnega dimž- 
l«to Л Pjiboda v odnosu na 

. j'5 10 % in so bila ta 
4t, Vanja izvržena s 119%. Чђ ^n'i "Poltazateij je tudi v 

a delovna sila ni bila v 
^Н1с^еГПет P01,38'11 in da so 
'l Sv

J,a. v tarifnih pravilnikih 
Proizvodnih planih 

d^vala več delovne sile 
Vif^i, i6 bila realizirana. V 
4iVirt Pra'v'lnikih so podjetja 
^slfen-.67®13 skupap 65.362 za- 

5(ј (J8fftVarna ^a30^^ pa je 

^avlLali &Шо tudi s 45 
0 za predstavljajo ve- 

"totovJr^'h v industriji in 
Njotj]'• da je v industrijskih 

3 ,j P'odukt vnost porastla 
Stev,

4%- v teh podjetjih 
12?' ' 0 ^Poslenih porastlo 

j9 22»/' ,Virc>dno3t proizvodnje pa 
J'fia vredn0st je dose- 

tehnoloSkeiga procesa in plač- 
nega sistema. V podejtjih ob- 
stojajo še možnosti uvajanja 
dela po učinku kot bo to raz- 
vidno iz nadaljnjega poročila. 
Želel bi samo poudariti, da bi 
prav zboir proizvajalcev moral 
obravnavati vpraSanje produk- 
tivnosti dela in se a tem tudi 
bolj poglabljati v izvajanje plač- 
nega sistema, tako da bi se vsa 
pozitivna določila tudi uvelja- 
vila. 

Komisija za plače je imela 
veliko pomoč od strani Okraj- 
nega sindikalnega sveta In le s 
Sikupnimi napori so se mogli več 
ali manj uspešno reševati pro- 
blemi s področja nagrajevanja, 
ti problemi pa vsekakor niso 
majhni. 

V svojem poročilu bi zato že- 
lel, da nekatere podaLke in pro- 
bleime posebej poudarim. Kar 
zadeva delo komisije za plače, 
moram takoj v začetku ome- 
niti, da je bilo njeno delo tudi 
iz tehničnih razlogov otežkoče- 
no. Komisja za plače, kljub 
temu, da je delovala kot kolek- 
tivno operativno telo in kljub 
temu, da je vključevala za re- 
ševanje tekočih problemov večje 
Število strokovnjakov, ni bula v 
stanju zadovoljiti vsem nalo- 
gam. Prva pomanjkljivost je 
bila v tem, da komisija za pla- 
če nima dovolj strokovnega 
aparata. Posli tajnika komisije 
so bili opravljeni honorarno, od 
ostalih uslužbencev pa ima samo 
statističarja in administratorja. 
Tak sestav je nepopoln ter bo 
potrebno, da komisija dobi po- 
leg tajn ka (ki je sedaj imeno- 
van), Se enega ekonomista In 
pravnika, ki bi se ukvarjala s 

I študijsko oceno in proučevala 
Ipredvsem organizacijo , dela, na- 
|grajevanje Po učinku dela in 
premijskem sistemu. Naloge, ka- 
jtere so postavljene z novim; na. 
vodili, zahtevajo od komisije za 
plače šbudlijsko obdelavo pla- 
čilne politike, če hočemo za- 
dovoliti namen dela in nuditi 
e.rokovno pomoč podjetjem. Po- 
l?g tega ni bilo rešeno še vpra- 
šanje prostorov, saj je delala 
Komisija za plače v sobi, kjer 
so bili trije različni referati. 

a povišanjem cen. | Kljub temu pa je komisija v 
rt'1, đa ^ razlogov in nujno- 
t ie bol?«"0 P^duk. dela lahko и^1 1е(-. 

J-'vljen.jski standard, 
>vdJnJi družbeni plan OLO rt JVdo.,, u/.uen, pian 
k ''vanof n'a'daljni porast pro- 

'de,a' tako da ^ 
t> tei družbeni plan na- 
. '955 ,, lz'rani proizvodnji le- 
ћ za 9 %, poviša- 

pa s*™" ^ 3»/.. 
bodo Podjetja ta 

vj>3ti :
Vanja ostvarlla, saj 

v ^ obstojajo, pred- Jssnja 
edu nadaljnjega iz- 0rganiizacije dela, 

danih možnostih zadostila vsem 
{najvažnejšim nalogam, pač po 
'svojih strokovnih sposobnostih 
lin v skladu z dan mi zakonitimi 
'možnostmi. 
I Sedanji plačilni sistem, fci je 
sorazmerno kratek čas v velja- 
vi, je vsekakor eden od naj- 
boljših, kar smo jih doslej ime- 
li. Sistem plač po tarifnem pra- 
vilniku v letu 1955 je odprav i 
bistvene hibe, ker omogoča na- 
grajevanje po učinku dela in 
uvaja, premije za piihranke na 
materialu in drugih proizvod- 

nih stroškiih, za boljšo kakovost, 
za boljšo organizacijo dela m 
za racionalizacijo. Plače za de- 
lo po učinku se kot družbeno 
priznani izdatki uvrstijo v stro- 
ške lastne cene. Dobiček se 
obravnava ločeno od plač. Po 
instrumentih, katere je imel 
OLO v letu 1955, Je biil dobitek 
limitiran s 15 % na plače po ta- 
rifnem pravilniku, pač v cilju 
stabilizacije cen, da ne bi pod- 
jetja zviševala cene svojih pro- 
izvodov in s tem pridobivala 
večji dobiček za plače. Sedaj 
veljavni sistem je v pogledu na- 
grajevanja proizvajalcev poziti- 
ven, vendar ima tudi svoje sla- 
be strani. Predvsem Je bilo ve- 
liko negodovanja ob sestavlja- 
nju, ker si je za sestavo tar f- 
nih pravilnikov vzelo obračun- 
ske plače iz leta 1954. S tem se 
je zadržal še naprej sistem ena- 
kih plač za različno delo, oz. 
ista plača za različno normo. Za 
podjetja, ki so v letu 1954 vztra- 
jala pri normah, se je nivo 
plač celo znižal. Obračun v pod- 
jetju je z nagrajevanjem dela 
po učinku, e premijamii in par- 
ticipacijo na dobičku v glav- 
nem stimulativno rešen, po- 
mankljiv pa je obračun pod- 
jetja do skupnosti, ker n vo 
iplač, premij in deleia podjetja 

I na dobičku v glavnem ne za- 
'visi od doseženega dohodka. — 
Podjetja, ki povečujejo produk- 

itivnost dela, ne dobivajo ustre- 
zajoče stimulacije za to poveča- 
jnje produktivnosti. Zagotavlja- 
nje plač pred delitvijo dobička 

.oz. obdavč tvijo dobička favori- 
zira podjetja, ne glede na pro- 
duktivnost dela in efekt gospo- 
jdarjenja. Podjetje lahko pove- 
ičuje stroške, pa so mu kljub 
temu zagotovljene polne plače, 
in sicer toliko časa, dokler 

|ustvarja minimalni dobiček. Iz 
primerjave produk. dela In Iz- 
plačanih plač, katero Je nare- 
dila Komisija za plače kot po- 
izkus v mesecu avgustu 1955, 
smo ugotovili, da so mnoga pod- 
jetja za manjšo storilnost dela 

I prejela večje plače in obrSftho 
za večjo storilnost manjše 
plače. 

j Izdelava tarifnih pravilnikov, 
ki je morala izhajati iz osnove 
kvalifikacijskega sestava iz leta 
1954, je brez dvoma povzročila 

(neenakost med podjetji, kar po. 
.vzroča precejšnjo fluktuacijo 
(predvsem v kovinski industri- 
ji, zunanji trgovini, grosistični 
trgovini itd.). Čimprej bo po- 
trebno doseči realnejša merila 
za iformiranije sklada plač in 
to v tem smislu, da se povečana 
storilnost tudi materialno sti- 
mulira. Sedaj Je v proučevanju 
več sistemov z namenom, da se 
doseže bolj stimulativni sistem 
nagrajevanja. Praktično se že 

preizkuša predlog sindikatov Ju- 
goslavije, ki predlagajo nagraje- 
vanje po enoti proizvodnje, za 
kar se mnogi kolektivi navdu- 
šujejo. 

Kljub vsem pomanjkljivostim 
in željam ва pridobitev bolj- 
šega sistema nagrajevanja pa 
ugotavljamo, da sedaj veljavni 
sistem še v mnogih podjetjih nI 
izveden in tudi ni prilagojen 
vsem pozitivnim možnostim, ki 
v podjetjih obstojajo. Tu mislim 
predvsem na zelo pozitivna do- 
ločila in možnosti nagrajevanja 
Po učinku, uvedbe premij ter 

(■tudi postavljanja realnejših raz- 
ponov med posameznimi delov- 

jnimi mesti. V podjetjih so zelo 
j redki primeri, da bi se le-ta 
strokovno bavlla z organizacjo 
dela In s tem tudi neposredno 

I c! nagrajevanjem. Večja pod- 
Ijetja so sicer začela z načrt- 
Inim zasledovanjem gibanja plač 
in analitsko ocenjevati delovna 
mesta Po točkovnem sistemu, 

jvenda so to Sele začetki. Plač- 
nl s stem kot eden od najvaž- 
jnejših faktorjev za povečanje 
storilnosti dela zasluži vseka- 
kor več prizadevanja In pro- 

[učevanja prav v podjetjih in bi 
.tako marsikatero, danes Se 
[opravičeno, negodovanje od- 
padlo, če ne bi podjetja valila 

.vse krivde na sistem in pred- 
jpise in seveda tudi na komisijo 
za plače, če bi se le-ta nekoliko 

|1»1ј poglabljala v urejevanje 
problemov nagrajevanja, v ure- 

iJevanje problemov znotraj pod- 
jetij. Konkretno nam potrjuje, 
da Je n. pr. že izdelava tarifnih 

; pravilnikov b la v nekaterih 
podjetjih tako povrSna in poka. 
zala nepoznavanje ali pa ne- 
upoštevanje predpisov, zaradi 

'česar so bili mnogi tarifni pra- 
Ivilniki vrnjeni po tr: do štiri- 
krat. Tudi izplačevanje plač po 

I tarifnih pravilnikih ni bilo po- 
vsod pravilno ter smo v mnogih 
kolektiv h ugotovili, da se le-ti 
niso popolnoma pridrževali po. 
trjenih tarifnih pravilnikov in 
s tem krSili zakonitost. Tak od- 
nos j^ tudi potenciral neupra- 
v čene zahteve in želje; porajale 
so se tendence uravnilovke, pri 
tem pa se je zanemarjalo nagra- 
jevanje dela po učinku, kakor 
tudi uvedba premijskega nagra- 
Jevanja. Zato bi predlagal, naj 
bi vsa večja podjetja uvedla bi. 
roje za organizacijo dela, službo 
normiranja in da skratka notra- 
njemu sistemu nagrajevanja po- 
svet jo več pozornosti. Brez do- 
ločenih podatkov, normativov 
itd. je vsekakor težko uvesti 
norme. Se teže pa premijsko na- 
grajevanje. S tem, da se prema- 
lo pristopa k reševanju teh pro- 
blemov, delamo krivico dobrim 
delavcem, ki bi na ta način la- 
hko dosegali realnejše zaslužke. 

Uvedba dela po učinku, nam 
Jasno potrjuje to trd tev, saj je 
izvrženo v območju OLO samo 
37.5 % efekt vnlh delovniih ur 
po učinku dela. Pričakovali 

emo znaten porast uvedbe del* 
Po učinku v gradbeništvu (same 
36.0V«), v živilski industriji same 
19.9 %, v kemićnl 2в.в %, v pre- 
delavi nekovin 35«/» itd., kar 
nam jasno potrjuje, da Se zda- 
Jeka n smo dosegli tistega re- 
zultata, ki Je moien. Podjetja 
ee izgovarjajo, češ da nimajo 

I konstantnih surovin, da bo e 
jtem trpela njihova kvaliteta, de 
nimajo za to primernih pokaza- 
iteljev itd. Pri tem pa ne po- 
mislijo, da a tem stagnirajo 
porast prozvodnje in tudi plače 

j zaradi tega niso reelne. Najvišji 
i odstotek plačevanja dela po 
učinku izkazuje grafična indu- 
Istrija in to 78 % glede na to, da 
so uvedli kolektivne norme. K 
normam v grafični industriji j« 
komisija za plače že dala pri- 

I pombe in se sedaj skupno t 
I Združenjem grafitnih podjetij 
proučuje, da se norme uvedejo 
in postavijo na realnejSo osno- 
vo. Kolektivna norma za pod- 
jetje kot celoto ni pravilna in 
za posameznika alj skupino celo 
krivična. Nadalje ugotavljamo, 
da v podjetjih še niso povsod 
izdelali cen kov o normah in da 
so osnove za izračun učinka r 
nasprotju z določili tarifnih pra- 
vilnikov. Zaradi nerealnosti in 
tudi zaradi zeJo različnega iz- 
kazovanja prekoračb norm jo 
komisija za plače zahtevala re- 
vizijo norm v 47 podjetjih. Re- 
vizija norm je bila postavljena 
predvsem z namenom, da bi 
podjetja opravičila, oz. poveda- 
la, zakaj tako visoki odstotki 
prekoračevanja norm; в tem 
naj bi dokazala, da je v dolo- 
čenem sorazmerju porastla tudi 
produktivnost. To revizijo so 
nekatera podjetja nepravilno ra- 
zumela in so Izvršila avtomat- 
sko povišanje norm, nekaterim 
podjetjem pa smo prekoračbo 
norm priznali z ozirom na 
uspeh, ki so ga dosegla v pro- 
izvodnji. Zasledovanje dela po 
učinku in sploh gibanje plače 
po obrazcu N je pomanjikjjivo 
glede na to, da te njih ni raz- 
vidna tudi realizirana proiz- 
vodnja oziroma produktivnost 
dela. O realnosti norm je sicer 
težko govoriti, in sicer z ozirom 
na to, da ni primerjave o viši- 
ni norm med posameznimi pod- 
jetji. Ugotoviti pa smo mora- 
li, da so podjetja delavcem z.e'o 
napačno tolmačila predpise, čej 
da norm ne smejo presegati za 
jveč kot 10%, oziroma da jih 
morajo revidira«, v primeru, 

Ida je ta odstotek presežen. Ta- 
ko nepoznavanje predpsov smo 

j zasled il v nekaterih kolektivih, 
kar Je seveda popolnoma poru- 
Išilo interes delavcev za pove- 
jčanje produktivnosti dela. V po- 
jgledu ugotavljanja realnosti in 
vsklajevanja norm Je ena naj- 
važnejših nalog komisije za 
plače predvsem v tem, da bi 
morala podjetjem nuditi več po- 
moči predvsem strokovna zdru- 
ženja. 

Prem jski sistem, ki Je bil do 
nedavnega skoraj nepoznan de- 
lovnim kolektivom in čeprav Se 
ni uveden v mnogih kolektivih. 
saj Je to višja oblika nagraje- 
Ivanja dela, kateire osnova pa 
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mora bati vedno ekonomski 
uspeh. Premijske pravilnike je 
eiceo- dzdelalo 157 podjetij, ven- 
dar so &e zelo neobdelani in 
ker vsa podjetja niso -ustvarila 
znižanja P1C, premij niso izpla- 
Ćevala. Ob sprejemanju tarifnih 
pravilnikov je komisija za p!a- 
•če zahtevala, da se izJoči do 20 
odstotkov dobitka za premjie, 
vendar teh določil niso upora- 
bila vsa podjetja. Iz dela do- 
bička je bilo do konca leta 1955 
tepLa'čano za premije 18,147.000 
(dinarjev, medtem Iko je bilo 
dobička izplačanega v višioi 
140,148.000 dinarjev. Ta izračun 
pa Se ni dokončen in sicer 
glede na to, da vsa podjetja do- 
bička niso delila mesečno, niti 
trimesečno, ampak pretežno pol- 
letno in ob zaključku bilance, 
tako da bo odnos izplačanih 
premij iz dela dobička napram 
celotnemu dob čku dokaj nizek. 
Ea izdelavo premijskih pravil- 
nilkov podjetja nlimajo dovolj 
fasnlh pokazateljev in zaradi 
tega tudi niso doseženi zaže- 
leni uspehi. Z novimi predpisi 
Je uvedba premij obvezna. Ko- 
misija za plače že dela na tem, 
da se pregledujejo novi osnutki 
premijskih pravilnilkov. Pred- 
vsem ugotavljamo, da podjetja 
nekolitoo preveč kompliciaajo 
izdelavo premijskih pravilnikov, 
preveč se iščejo razni osnutki, 
premalo pa bazirajo na svoji 
lastni evidenci stanja in na 
lastnih merilih, kateri so še 
prav gotovo pomanjkljivi, in si- 
cer glede na to, da celo organi- 
Bacija dela in zasledovanje te 
v podjetjih še ni Izvedeno. Ne- 
katera podjetja gredo iz ene 
skrajnosti v drugo in žele pre- 
miraiti vse, od prvega do zad- 
njega (tekstilna), drugod pa 
eamo vodilno osebje. Premije 
naj se uvajajo predvsem tem, 
kjer se da ugotavljati ekonom- 
eflci .izračun in na tistih delovnih 
mestih, ki predstavljajo grlo 
proizvodnje. Predvsem bodo pre- 
mi ran.; mojstri- tehnično osebj-", 
preddelavcl Itd., uvajati pa je 
potrebno tudi premije ali na- 
grade za določeni prihranek 
ali za manj So racionalizacijo, 
tako da se doseže splošni inte- 
гез zaposlenih pri znižanju ma- 
terialnih stroškov in povečanju 
produktivnosti dela. V izvaja- 
nju premijskega sistema je po- 
trebna neposredna pomoč ko. 
lektivom, hkrati pa je potrebno, 
da delovni kolektivi uvedejo 
potrebno evidenco in da tudi pra- 
vilno tolmačijo kolektivom po- 
trebo uvajanja premijskega si- 
etema. Prav gotovo pa bo po- 
trebno v tej zvezi spremeniti 
tudi določila za pridobivanje 
•recUlev za pircmije, katere bi 
po mojem mišljenju morale 
bremeniti redne stroke. V ko- 
lektivih, kjer premijski sistem 
|2>vajaJo, ugotavljamo primitiv- 
ne rezultate, delovno disciplino, 
•torilnost in splošno varčevanje, 
ki je v tak h podjetjih poraslo 
v primerjavi s tistimi, ki nimajo 
uvedenega premijskega sistema 
<lndusfirija papirja, tekstilna in- 
dustrija, usnjarska itd.). Sma- 
tram, da n! prav, da podjetja 
iakajo na razne osnutke, kate- 
rih Je že precej, ampak da ta- 
koj pristopijo k uvajanju pre- 
mij, rjaloga komisije za plače 
okraja pa naj bo, da podjetjem 
pri tem nudi vso potrebno po- 
moč, da zasleduje sistem pre- 
mij v praksi in v prime.ru ugo- 
tovljen h nepravilnosti zahteva 
popravke; 

Glede gibanja delovne sile je 
ugotovljeno, da ni v nenormal- 
nem porastu In da dosedanji si- 
•tem ni povzročal povečanja de- 

lovne sile, vsaj v celoti ne, kljub 
temu, da še vedno ni stimula- 
cije znižanja delovne sile (do- 
biček bi se v tem primeru la- 
hko delil na manj ljudi). 

Evidenca nadurnega dela Iz- 
kazuje precejšnje število izvr- 
šenih nadur. Za nadure je bilo 
izpla&ano 207,306.000 din ali 5.4 
odstotka od skupno izplačanih 
plač. Največ nadur je izvršenih 
na remontnih delih ter v pod- 
jetjih, ki morajo obratovati ob 
nedeljah nepretrgoma. Prevla- 
duje filmska industrija, grafič- 
na industrija, barvasta meta- 
lurgija, usnjarska industrija itd. 
RepubliSko povprečje izplačanih 
plač za nadurno delo znaša 5.2 
odstotka in smo torej nekoliko 
iznad republiškega povprečja. 
Sedanja navodila zahtevajo od 
podjetij, da obvezno poročajo o 
izdanih nalogah za nadurno de- 
lo kom siji za plače, kar smatra 
komisija za brezpredmetno In 
birokratsko. Komisija za plače 
ni v stanju, da realno presoja 
v nad 1.800 podjetjih, ali so nad- 
ure potrebne ali ne. Ta določila 
bi bilo potrebno nekoliko spre- 
meniti. Iz pregleda o dejansko 
izplačani urni plači, je razvid- 
no, da so najvišje plače v grafič- 
ni stroki in to povprečno v vi- 
šini 11.606 din. To izhaja pred- 
vsem zaradi velikega števila 
opravljenih nadur in kolekt v- 
nih norm. Tej sledi proizvodnja 
in razdeljevanje električne ener- 
gije s povprečno plačo v višini 
11.404 d n, nato kovinska indu- 
strija s povprečno urno plačo 
54.5 din, dalje filmska industri- 
ja s povprečno urno plačo 54.3 
dinarja, predelava nekovin s 
povprečno urno plačo 53.0, pre- 
mogovniki s povprečno urno 
plačo 50.8 din itd. Najn žje pla- 
če so v tobačni indaistriji, an si- 
cer znaša urna plača 40.0 din. 
Odnos med posameznimi stro- 
kam! je bil še dokaj realen, 
med tem, ko so prevelika odsto- 
panja med posameznimi pod- 
jetji, in sicer iz razlogov, ki sem 
jih uvodoma navedel. Predvsem 
igra važno vlogo problem na- 
grajevanja strokovnjakov v 
manjših podjetjih, ki niso mo- 
gla ob sestavi tarifnih pravilni- 
kov določiti realnejših razponov. 
Tako imamo primere, da manjša 
podjetja ne morejo dob ti stro- 
kovnjakov, za katere so delov- 
na mesta predvidena, zato pa 
sedaj ne morejo teh tairifnih po- 
stavk spremeniti. Prav zaradi 
tega se pojavlja v podjetjih ve- 
lika zahteva po uvedbi novih 

delovnih mest, opazno pa je, da 
povišujejo plače Iz dela dobič- 
ka. Kolikor gre za nova delovna 
mesta, jih komisija sicer obrav- 
nava. V podjetjih prihaja do 
novih nesorazmerij med posa- 
meznimi delovn mi mesti glede 

Ina to. da le-ta predvidevajo za 
' r ovoustanovljena mesta boljše 
plače po splošni oceni .starih de- 
lovnih mest in da so le-ta v ne- 
sorazmerju z delovnimi mesti, 
ko j h uvajajo na novo. Prav 
zaradi tega je velike važnosti, 
da podjetja pristopijo k analit- 
ski in strokovni ocenitvi delov- 
n h mest po točkovnem sistemu 
in da se po združenjih Izvrši 
pravilnejša primerjalna vred- 
nost delovnih mest v posamez- 
nih strokah v svrho doseganja 
pravilnejših razponov, ki, so se- 
daj ocenjeni preveč eubjektiv- 
no in so okrnjeni največkrat na 
eno samo podjetje. 

Glede primerjave plač v oeta- 
lih panogah gospodarstva, n. pr. 
v obrti in trgovini, ugotavljam, 
da te plače niso visoke, čeprav 
so v povprečju višje od indu- 
strije. V obrti znašajo 50.8 din 
in če upoištevamo. da v obrti 
delajo pretežno visokokvalifici- 
rani in kvalHiclrani delavci, po- 
tem individualne plače niso vi- 
soke. Slična Je situacija v trgo- 
vini. V trgovini Je poseben pro- 
blem še v tem, da je med posa- 
meznimi delovnimi mesti preve- 
lika razlika, kljub prizadevanju 
komisije za plače, da se tj od- 
nosi vskladijo, vendar zaradi 
tiakr3.tnih predpisov ni bilo mož- 
no napraviti enotne nomenklatu- 
re in kvalifikacije delovnih 
mest za trgovino. Sedanji izpre- 
menjeni sistem za notranjo trgo- 
vino Je poboljšal situacijo, ker 
se formirajo plače od prometa 
ter tarifne postavke sliužijo kot 
osnova za izračun. Nerešeno pa 
je še vprašanje zunanje trgovi- 
ne, k; ma določen enak način 
nagrajevanja kot industrija In 
so plače zaradi kvaiifikacijsike 
strukture nizke in je prav zara- 
di tega težko dobiti odgovarja- 
joči kvalitetni kader v to zelo 
važno gospodarsko panogo. 

Spremenjeni obračun plač 
imamo tudi v kmetijstvu, ven- 
dar pa bodo morala tudi kme- 
tijska posestva stremeti za tem 
in težiti k temu, da bodo uvaja- 
la še več dela Po učinku, naj- 
ugodnejši pa bi bM zanje sistem 
formiranja P'ač od pridelkov. 

Komisiji za plače daje mnogo 
dela tudi skalno spreminjanje 
predpisov in dodatnih tolmačenj. 
Sedaj se dela na določilih meril 

za tarifne postavke, ki so v raz- 
ponu, kar bo zopet povzročilo 
nesorazmerje med podjetji, ki 
niso predvidela plač v razponu, 
nasproti onim, katerih tarifne 
poistavke so se ujemale maksi- 
malne z dovoljenim nivojem. 

Za uspešno nadaljnje delo ko- 
misije za plače smatram, da bo 
potrebna večja pomoč s strani 
članov našega zbora proizvajal- 
cev, ki naj bj v delovnih kolek- 
tivih angažirali organe samo- 
upravljanja za bolj načrtno in 
bolj pravilno izvajanje nagraje- 
vanja dela po učinku znotraj sa- 
mega podjetja. 

Komisija za plače OLO naj 
poleg svojih tekočih nalog 
usmeri težišče dela predvsem v 
to: 

1) da proučuje in daje predlo- 
ge za izpopolnitev sedanjega si- 
stema in da se čuva zakonitost 
sedaj veljavnih pravilnikov; 

2) Izdelovanje premijskih pra- 
vilnikov je treba pospešiti; 

3) doseči Јс potrebno, da se 
število delovnih meeit, plačanih 
po učinku dela poveča, ker le-to 
pravilno stimulira proizvajalca; 

4) forslrati je, da podjetja, 
predvsem ona s serijsko proiz- 
vodnjo, pristopijo k analitski 
oceni delovnih mest In sicer po 
točkovnem sistemu. V to svrho 
je potrebno odgovarjajoče sode- 
lovanje podjetij ene panoge v 
okviru svojih strokovnih zdru- 
ženj; 

5) v veeh večjih podjetjih naj 
se uvedejo službe organizacije 
dela; 

6) z ozlrom na dejstvo in se- 
danje stanje a,parata komisije za 
plače in na zelo odgovorne na- 
loge, katere ima komisija, Je 
nujno potrebno povečati število 
členov komisije. In sicer z novi- 
mi strokovnimi močmi. 

O poročilu so razpravljali 
poleg članov zbora proizvajal- 
cev tudi člani plenuma Okraj- 
nega sindikalnega sveta. Razvi- 
la se je živahna razprava. Raz- 
pravljali so; Pančur Franc, 
Borštnik Franc, Jager Jože, 
Marine Kamilo, Curk Ivan, 
Vonta Jože, Majcen Franc, Vr- 
hunc Viljem, I. Ota, Ocepek 
Lojze, Marinček Ciril, Kostju- 
kovskij Georgij in Franc Pla- 
zar. 

Poročilo z vsemi predlogi je 
bilo soglasno sprejeto. Dalje je 
bil sprejet sklep o sklicanju 
zborov volivcev po delovnih 
kolektivih, na katerih naj čla- 
ni zbora proizvajalcev obrav- 
navajo vse probleme, ki so bili 
podani v poročilu. 

PREDPISI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

OBČINA 
UUBLJANA-BEŽIGRAD 

Na podlagi 29. In 35. člena 
Uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš, Ur. list FLRJ št. 29- 
54, 3. in 8. člena Temeljnega za- 
kona o prekrških. Ur. list FL.RJ 
št. 46-428-51 in 58-633-55, v zvezi 
z Zakonom o postojnasti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih od- 
borov, Ur. list FLRJ št. 34-371- 
55, izdaja Obči Tiski ljudski od- 
bor Ljubljana-Bežigrad po skle- 
pu 10. redne seje dne 17. maja 
1956 

odlok 
o hiSnem redu 

1. člen 
Ta odlok velja za vse hiše, v 

katerih se oddajajo stanovanja 
v najem, ne glede na to, kdo 
jih upravlja. 

2. člen 
Ob vselitvi, najpozneje pa v 

15 dneh po pravomočnosti od- 
ločbe, mora organ upravljanja 
oziroma hišni lastnik skleniti 
z uživalcem stanov&nja odnos no 
s podstanovalcem (v nadaljnjem 
besedilu uživalec, stanovanja) pi- 
smeno pogodbo na predpisanem 
obrazcu in zr.pisniiško ugotoviti 
stanje prostorov. 

3. člen 
Skupni prostori in skupne na- 

prave (odprte kleti, stopnišča, 
hodniki, terase, pralnice, dvori- 
šča, parki, dvigala, vodnjaki itd.) 

2. POTRDITEV ZAKUU^-d 
RAČUNOV GOSPODAR8* 

ORGANIZACIJ 

N 
Ц 

^dj'eti' 

Odbornik Jože Gasparič Је ' 
imenu Komisije za potrj^'' i Jivatj 
zaključnih računov predl'*3. Sir 
zboru, da potrdi zaključne 
čune za leto 1955 nas'®"^ 
gospodarskih organizacij: 

1. Industrija: 
»Dežnik«, Ljubljana; 
Predilnica Litija; . .. 
Lesna industrija »Hrt" 

Logatec; 
Tovarna usnja, Kamnik; 
Tovarna mesnih izdel" 1 

Ljubljana; 
»Mlinostroj«, Domžale; 
Tovarna barv »JUB«, Do"11 

le; 
Lesna industrija Polhovg 

dec; 
»Elektro Ljubljana-mesto«' 
Lesno industrijsko 

Ljubljana. 
2. Trgovina: 
»Standard-Union«; 
»Tehno-impex«; 
»Gruda«, export-import; 
»Mladinska knjiga«; 
»Jugo-tekstil«; 
»Elektro-nabava«; 
»Steklo-export«; 
»Opremo-tehna«; 
»Export-projekt«; 
»Les«. 
»Veleblagovnica NA-MA« 

S. Obrtna podjetja; 
»Cevljama«; 
Slaščičarna in pekama 

dina; 
»Remont«, Vrhnika; ■„ 
»Agrotehnika«, Ivančna в0 

ca; 
Puškarsko podjetje »Je'*11' 
»Elektro-žaga«, Nova vas; 
»Udarnik«; 
Sodarska zadruga Tacen; .. 
Gradbeno podjetje »TrnoV 
4. Gostinska podjetja: 
»Pri lovcu«, LJubljana; 
Gostinsko podjetje Gor. 

gatec. 
5. Gradbeništvo: 
Biro za lesno industrijo, W 

Ijana. 
6. Kmetijstvo: 
Kmetijsko posestvo Jesen" 

t®* 

IV 

vo; 

Zaključne račune za vse 
vedene gospodarske organiz acf 
je je zbor proizvajalcev S' 
sno potrdil. 

S tem je bil dnevni red 
črpan in predsednik zbora 
zaključil sejo. 

morajo biti na razpolago vsem 
stanovalcem v hiši. 

Cae, način uporabe in čiščenje 
skupnih prostorov in naprav do- 
loči organ upiravljanja, hišni 
lastnik pa siporaziumno z užival- 
ci stanovanj. 

4. člen 
Uživalci stanovanj so dolžni 

uporabljati stanovanja, skupne 
prostore in naprave tako, da s 
svojim vedenjem ne motijo dela 
tn počitka stanovalcev, da pazijo 
na čistočo in, da ne delajo 
škode. 

Zlasti je prepovedano: 
1) uporabljati stanovanjske in 

skupne prostore v nasprotju z 
njih namenom ter na način, ki 

Kmetij, gospodarstvo Karo®"*' 
Kmetij, posestvo Smlednik ^ rr „1_1 i . . X  X.. *»CP ^ , 

;ogJa' 

povzroča prekomerno obra^1. ^ 
2) uporabljati vodovodne, e 

trične, plinske, ogrevalne ^ 
druge sanitarne naprave 111 

šitalaclje na način, ki PoV® 
okvaro; „ 

3) hraniti kurjavo, 
ali drobiti premog v P1'0"' 
ki niso za to določeni; ^ у, 

4) prekomerno močiti 
ribati parket« z vodo; ц 

5) ob deževnem vremen11 

spuščene lesene rebrače; 
6) prati in sušiti Pe'ril0 lola^0 

novanjih, če je na га'|'и^еПЈв 
pralnica ali prostor M 

perila; đrL,ge 
7) metati odpadke a1' 

predmete v stranišče, сеИ 
'vodne školjke ali od to 0 

i in kanale; 

* 



si* 

NlH 
KlU 

STRAN 189 

»ali л , 
lil5 'O <&« objave, m Obv«!,,, objave, 

to н , a n,a m«sla. 
^ dnu ^ 3,11 113 ka- 
^ovai Па^'п z^rnazati - - 

fivati J ^oPle; 
'"'Silni Ј'У0 Z bencinom i vttotljlviim teko- 
^ti 
^ J I1!51 vefje koJiči- 

i^itt j. ^ 'iivih snovi, v 
■; sPloh gorljive 

ca«, 
' Vilijf'' par'tei vrtove, 
Чк,„ 8rmičevje in "V Hri Uii: . 

i^vat 
clitn' 
^1"ve p« hiši i" 
[3 v^e pustiti teil 

^toUipnih prostorih 
Л 
■J'' iff

4 ^etnem fasu ocl 
• i,' p 2imskeTn 6asu 
^ M, ■ Ure veina ali 

členjena; 
!I)f^Pa<ilke' Pljuvati 

3ati ^naiiiti poslopje- Ano, Ргллг—i. .j,_ 
31. posiopie; 
t^Predmete ali odla- 

: % "a nedovoljenih 
^SrH *Pr'm€ren nafln; 

91| veže, hodnilke, 
I1-' s kakržnl- 

t% i.6 1 kolesa, otro- 
t% iw Poso^e м smeti 

' i5 <iaiof Jati na me" 
. '»rt,, »Kan uprav- 

(Navij ' lastnik; 
»'O na okna neza- 
n s Metlicami ali 
' Po t tako, da odte- 
4.^ zgradbe; 

^ izven prostora, 
(i' 4iJ

,gan "Pravljenja 
k ^iK, ■ ^rva se morajo 
Л J 1 m od zida; 

V Po^fek sta- Od 22. do 6. 

t ®1гоЈе In na- 
' 4ot. aio Prekomerni 

sNo^,,. 
^oLJ ' izzl- 

j. 1 st-anovalce hiš; 
fcrez odobril ve 

^|ца> ^ja oziromia hiš- 

чЧ n. 
»^ov^r,0., potr<*no 

^ ^jakih prosto- 

|Л UlWienje mrčesa v 
v 
^ OKH.^h brez »vodnega 

i Potreibno raz- 

S« } 
^tr^ovanja mora na 
V Sre krbeti: 

ki postanejo 
\ ''lasti. ®0V€ krivde 
VSrav;,' 
V <asu Postanejo 
v>C^ukl Ј« krajši od 
414 lbe: 

еи'4у11о>'Р1аУ'10' kot na 

ii,. . ^'ekt.riinih va- ? t,ri6 

S, Ц ' v0dovr./
,lk'al i,n vtl- 

|Л ^ K!rani"'
h ^nU pri 

S Vav^«tnih rezer- 
Sn4 vra?uln Mjučev, 
^Vi^obno' strueanje 

^-j, sten. 
C*^ oskrbeti 

Ч'*> ^ч« 1 Ml,0- 
živalci sta- 

*>, Vf' hi4mVlti ?***' ri9]o lastniku, za nastalo 
% {Ien 

^C64i0.г Coi,E€ ,ahko 
Ч Ijenjem or- 

0г' hišnega 
fcl 

'i , •W n 

— ^14, Ob 
Jem vzete 

prostore v takem stanju kot jih 
je prejel upoštevaje normalno 
obrabo. Stanje Prostorov se za- 
pisnižko ugotovi ob izselitvi v 
navzočnosti dosedanjega užival- 
ca stanovanja. Povračilo ugo- 
tovljene škode se obravnava po 
določilih 5. člena tega odloka. 

Ob izselitvi je dolžan uživalec 
stanovanja izročiti organu uprav- 
ljanja oziroma hipnemu lastniku 
vse primerke kljuiev od stano- 
vanja. vežnih vrat in ostalih 
prostorov, kakor tudi listino o 
točkovanju stanovanja. 

8. člen 
Organ upravljanja oz. hišni 

lastnik je dolžan: 
1) vsaj enkrat na leto pregle- 

dati v navzočnosti uživalca sta- 
novanja stanovanje; 

2) določiti v sporazumu s sta- 
novalci v hišah, kjier ni hiSnika, 
osebo, ki hrani ključe od skup- 
nih prostorov; 

3) skrbeti za pravočasno in 
strokovno izvršitev potrebnih 
popravil; 

4) skrbeti, da se ob državnih 
praznikih Izobesi zastava. 

9. člen 
Pravice ta dolžnosti hišnika 

se določijo s posebno pogodbo, 
ki Jo z njim sklene organ uprav- 
ljanja skladno z veljavnimi 
predpisi. 

Zlasti je hižnik dolžan; 
1) vsak dan pomesti pločnik 

pred hišo, v zimskem času do 
7. ure zjutraj očistiti sneg, ob 
poledicah pa ga posipati z ža- 
ganjem, pepelom in podobno; 

2) dnevno pomesti stopnišče, 
vežo in hodnike, jih enkrat te- 
densko izmiti in enkrat mesečno 
poribati; 

3) dnevno očistiti dvorižče in 
enkrat mesečno pomiti okna na 
stopniščih to hodnikih ter vhod- 
na vrata; 

4) zaklepati in odklepatl ob 
določenih urah vhodna vrata; 

5) Javljati organu upravljanja 
vse okvare, napake in pomanjk- 
ljivosti ter predlagati potrebna 
popravila; 

6) skrbeti, da so vse hišne in- 
štalacije zavarovane pred mra- 
zom in vlago ter jih enkrat me- 
sečno pregledati. 

V hišah, kjer nI hišnika, 
opravljajo dolžnosti hiSnika sta- 
novalci hiSe po vrstnem redu, ki 
ga v sporazumu z uživalci določi 
ongan upravljanja oz. hišni last- 
nik. i 

10. člen 
Hišni red mora biti izobešen 

na vidnem mestu v vsaki hiši. 
11. člen 

Kršitve določb tega odloka se 
kaznujejo kot prekršek z denar- 
no kaznijo do 3000 din, če za kr- 
šitve n; določena strožja kazen 
Po drugih predpisih. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. 

:edsednik Ob I-O 
Franc Drobež s. r. 

OBČINA 
LJUBUANA-CENTER 

Na podlagi 52. člena Uredbe 
o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Ur. 1. FLKJ 
št. 37-430-55), 24. člena Statuta 
občine Ljubljana Center z dne 
19. avgusta 1955 ter nr, predlog 
Sveta ze gospodarstvo Občinske- 

ga ljudskega odibora Ljubljana- 
Center izdaja Občinski ljudski 
odbor Ljubljana Center po skle- 
pu seje z dne 29. maja 1056 

odločbo 
o ustanovitvi svetov potrošni- 
kov na območju občine Ljub- 

ljana-center 

I. 
Na območju občine Ljubljana 

Center se ustanovijo svoti po- 
trošnikov za prodajalne v sesta- 
vu trgovskih podjetij, za trgovi- 
ne z rednim obračunom ter za 
ostala trgovska podjetja, ki se 
bavijo predvsem s prodajo pre- 
hrambenega blaga na drobno. 

Sveti potrošnikov se lahko 
ustanovijo tudi pri trgovskih 
organizacijah, ki se bavijo z na- 
drobno prodajo ostalih predme- 
tov široke potrošnje, 

II. 
Svet potrošnikov sestavlja naj- 

manj 5 članov iz vrst stalnih 
potrošnikov (odjemailcev) tiste 
trgovine z rednim obračunom, 
za katero se ustanovi svet po- 
trošnikov. 

Ze izvoljeni člani svetov po- 
trošnikov pri posameznih proda- 
jalnah volijo iz svoje srede de- 
legate, ki sestavljajo svet po- 
trošnikov pri trgovskem podjet- 
ju. Število članov sveta potroš- 
nikov pri trgovskem podjetju 
šteje najmanj 7 članov, oz. toli- 
ko članov, da je zastopana vsaka 
prodajalna vsaj z enim članom - 
delegatom. 

Pri trgovskih organizacijah, ki 
trgujejo z ostalimi predmeti ši- 
roke potrošnje, določi sestav in 
način volitev članov svetov po- 
trošnikov Svet za gospodarstvo 
ObLO Ljubljana - Center na 
predlog trgovske organizacije. 

Mandatna doba članov svetov 
potrošnikov traja 2 leti. Po pre- 
teku enega leta s® izvedejo nove 
volitve polovice članov sveta po- 
troSnikov. 

III. 
Sveti potrošnikov se ustanav- 

ljajo in poslujejo PO zakonitih 
določilih in po navodilih o orga- 
nizaciji in poslovanju svetov po- 
trošnikov, ki jih izda za območ- 
je* občine Ljubljana Center svet 
Za gospodarstvo ObLO Ljublja- 
na Center. 

IV. 
S to odločbo se potrjuje ob- 

stoj že ustanovljenih svetov po- 
trošnikov. ustanavlijanje novih 
svetov potrošnikov pri ostalih 
trgovskih organizacijah pre- 
hrambene stroke pa se mora iz- 
vesti najpozneje v roku dveh 
mesecev po objavi te odločbe. 

V. 
Ta odločba začne veljati od 

dneva objave v »Glasniku« OLO 
Ljubljana. 

Predsednik ObLO 
Lojze Ocepck s. r. 

0BC1NA LJUBLJANA-MOSTE 
Na osnovi 21. člena temeljnega 

zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ "št. 13-56) in 1. ter 2. 
člena Temeljnega zakona o ob- 
činski dokladl in posebnem kra- 
jevnem prispevku (Uradni list 
(FLRJ št. 19-55) in 21. poglavja 
1. točke zveznega družbenega 
plana za leto 1956 (Uradni list 

i FLRJ št. It-56) je Občinski ljud- 
ski odbor Lijubljma-Moste spre- 
jel na svoji seji dne 25. maja 

I 1956 

odlok 
O UVEDBI OBČINSKE DO- 

KLADE NA DOHODNINO OD 
KMETIJSTVA, OD SAMOSTOJ- 

NIH POKLICEV IN OD 
ZASEBNO PRAVNIH OSEB 

V LETU 1956 

I 1. člen 
Na območju občinskega ljud- 

skega odibora Ljubljana Moste 
se pobira v letu 1956 občinska 
doklada na dohodnino od kme- 
tijstva, od samostojnih .poklicev 
in zasebno pravnih oseb. 

2. člen 
Občinska doklada na dohodni- 

no je dohodek občine za kritje 
komunailnih, gospodarskih, so- 
ciailniih, zdravstvenih, kulturnih, 
prosvetnih in drugih potreb, 
predvidenih za leto 1956. 

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado 

od kmetijstva tvori za leto 1956 
ugotovljeni katastrski dohodek 
od kmetijstva, doklada pa se 
odmeri Po enotni stopnji 15 0/o. 

4. člen 
Samostojnim poklicem in za- 

sebno pravnim obsebam se za 
leto 1956 odmeri občinska dokla- 
da na dohodnino, predpisano na 
dohodke iz njihove pridobitne 
dejavnosti oz. samostojnega po- 
klica ne pa na dohodke iz njiho- 
vega premoženja ali premoženj- 
skih pravic, kolikor se obdavču- 
jejo po 34. členu uredbe o do- 
hodnini. 

Občinska doklada se po tem 
členu ne odmeri zavezancem, 
katerih celokupni letnj čisti do- 
hodek ne presega 160.000 dinar- 
jev. Vsem ostalim zavezancem 
se po tem členu odmeri občinska 
doklada tako le: 

I. Samostojnim poklicem in 
zasebno pravnim osebam 45 "/o 
od dohodnine, odmerjene na pri- 
dobitno dejavnost oz. na dejav- 
nost samostojnega poklica; 

II. Brivcem in frizerjem, čev- 
ljarjem, čistilcem čevljev, ču- 
vajem lokalov, stanovanj, vozil 
in prtljage, dežnik ar jem, dimni- 
karjem, garderoberjem, izdelo- 
valcem perila, krojačem, krpail- 
cem vreč, krznarjem, mesarjem, 
pedikerjem, modistkam, pericam, 
likalkam, popravljalcem glasbil, 
popravljalcem nogavic, preprog 
in drugih tkanin, predtiskoval- 
cem tkanin, snažilcem oken, ši- 
viljam, vezi 1 jam, Žagarjem drv 
in osebam, ki se ukvarjajo s 
prepisovanj em, r azmnože va n j em, 
kopiranjem, plakatiranjem ter 
sestavljanjem oglasov in reklam 
ped pogojem, da se pretežno ba- 
vijo z uslužnostnimi opravili za- 
sebnim potrošnikom 10(l/o do- 
hodnine. Dohodnina skupaj z 
občinsko doklado ne sme zna- 
šati več kot 80 »/» davčne osnove, 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja 

in plačuje v gotovini istočasno 
in na isti način, kakor odgovar- 
jajoča dohodnina. 

6. člen 
Uredba o dohodnini (Urađni 1. 

FLRJ št. 56-53) z vsemi spre- 
membami in dopolnitvami, Od- 
lok o davčnih stopnjah dohodni- 
ne za leto 1956 (Uradni list 
FLRJ št. 6-56) ter Uredba o pri- 
silni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov velja 
teko, kakor za odmero in pobi- 
ranje dohodnine tudi za odmero 
i:i pobiranje občimske doklade. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dOii^-....n 

se morajo upoštevati tudi pri 
občinski dokladl na odgovarjajo- 
čo dohodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uporablja 
Pa se od 1. januarja 1956. 

Predsednik ObLO 
Ciril Fain 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 
Na podlagi 1., In 2. in 9. člena 

splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev (Uradni Ist 
FLRJ št. 26-269'55*, 12. in 50. 
člena zakona o občinskih ljud. 
sfcih odborih (Uradni list LRS 
št. 19-88/52), 42. člena temelj- 
nega zakona o proračunih (Ur. 
list FLRJ št. 13-126'56) In 3. toč- 
ke 24. člena statuta občine c 
dne 18 8-1955 je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana . Vič na 10. 
redni seji dne 8. 6. 1956 sprejel 

odlok 
o proračunu Občine Ljubljana- 

Vič za leto 1956. 

1. člen 
Predlog občinskega proračuna 

Občine Ljubljana . Vič za leto 
1956 s posebnimi prilogami ob- 
sega: 

I. občinski proračun: 
din 

z dohodki v znesku 148,963.000 
in Izdatki v znesku 148,963.000 

II. predračune finančno sa- 
mostojnih zavodov: 

din 
z dohodkd v znesku 26,493.000 
in izdatki v znesku 35,322.000 
s presežkom izdatkov 8,829.000 

Ш. predračune posebnih 
skladov: 

din 
z dohodki v znesku 124,209.000 
in izdatki v znesku 124,209.000 

2. člen 
Morebitni presežki nad izdat- 

ki v predračunih finančno sa- 
mostojnih zavodov gredo v ob- 
činski proračun. 

Presežki izdatkov nad dohod- 
ki v predračun h finančno sa- 
mostojnih zavodov v skupnem 
znesku 8,829.000 din se krijejo 
z dotacijami iz občinskega pro- 
računa. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi 

1. odstavka 2. člena, ki dosežejo 
v letu 1956 presežek dohodkov 
nad planiranim presežkom do- 
hodkov nad izdatk; s tem, da se 
uspešno organizacijo dela dose_ 
žejo večje dohodke, kot so s 
predračunom planirani, ali pa 
brez Škode za kakovost stori- 
tev oziroma proizvodov zmanj- 
šajo planirane izdatke, razdeli, 
jo na ta nač n dosežen presežek 
dohodkov nad izdatki, ki bo 
ugotovljen s sklepčnim računom 
zavoda za leto 1956, tako da 
vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 
50% presežka z utemeljitvijo, 
da ta znesek ne sme presegati 
ene dvanajstine zneska rednih 
osebnih Izdatkov za leto 1956; 

b) v sklad za nadomestitev in 
dopoln tev ostali del presežka. 

Finančno samostojni zavodi, 
ki so svojem predračunu nimajo 
planiranega presežka dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi 
presežek dohodkov nad izdatki 
po določbah prejšnjega odstav- 
ka. 

Ce ima f nančno saenostcini 
zavod po odločb, o ustanovitvi 
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še kak drug sklad, doloSi or- 
gan, ki odobri zaključni račun, 
koliikšen dej doseženega presež. 
ka dohodkov nad izdatki, ki 
preostane po plačilu v sklad za 
nagrade, gre v letu^ 1956 v po- 
samezne druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga fi- 
аапбпо samostojni zavod ne do- 
eeie na način, določen v prvem 
in drugem odstavku tega člena, 
bo razdeljen z odlokom o sklep, 
nem računu o izvršitvi občin- 
ekega proračuna za leto 1956. 

Za razdelitev presežka do- 
hodikov nad izdatki, ki ga do- 
sežejo zdravstveni zavodi, ve- 
Ijaita odlok o finansiranju In 
poslovanju zdravstven h zavo- 
dov (Ur. list FLRJ št. 14/53) in 
uredba o skladih zdravstvelh 
zavodov s samostojnim finansi- 
ranjem (Ur. lisrt L RS št. П'53). 

4. člen 
Predra-čune novoustanovljenih 

občinsikih organov in zavodov, 
kaJ^or tudi izdajo novih odlo- 
kov, k', imajo za posledico po- 
večanje izdatkov, odobrava Svet 
z.a družbeni plan in finance 
ObLO, ki jih predloži naknadno 
v potrditev občinskemu ljudske- 
mu odboru. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in fi- 

nance BbLO je pooblaščen, da 
razpolaga s proračunsko rezer- 
vo v vsakem četrtletju do ene 
četrtine letnega plana prora- 
čunske rezerve, o čemer mora 
naknadno poročati občinskemu 
ljudskemu odboru. 

6. člen 
Nastavitve pri občinsikih or- 

ganih in zavodih, za katere v 
proračunu niso predvideni kre- 
diti, se lahko Izvršijo samo po 
poiprejšnji pritrditvi Sveta za 
družbeni plan in finance ObLO. 

7. člen * 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956. 

Predsednik ObLO: 
dr. Štefan Soba, 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
Občinski ljudski odbor Vrh- 

nvka je na 10. redni seji 29. ma- 
ja 1956 po določbah 1. in 2. čle- 
na temeljnega zakona o občinski 
dokladi In posetmom krajevnem 
prispevku (Ur. 1. FLRJ št. 19-55) 
21. člena temeljnega zakona o 
proračunih (Ur. 1. FLRJ štev. 
13-56). 1. in 2 točke XXI. točke 
zveznega družbenega plana za 1. 
1956 (Ur. 1. FLRJ št. 14-56) ter 50. 
člena zekona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. 1. LRS št. 19- 
62) sprejel 

odlok 

O OBČINSKI DOKLADI 
na dohodke od kmetijstva in sa- 
mostojnih poklicev ter dohodke 
caselmih pravnih oseb v I. 195C. 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Na območju LO Vrhnika se 

pobira v letu 1956 občinska do- 
klada na dohodke od kmetijstva, 
od samostojnih poklicev in od 
dohodkov zasebnih pravnih oseb. 

2. člen 
Občinska dokleda Po tem od- 

loku je proračunilki dohodek 
cibčkie Vrhnika. 

3. člen 
Občinska doklada se odmerja 

in plačuje v gotovini prav tako 
kot dohodnina in hkrati z njo. 

4. člen 
Določbe uredbe 0 dohodnini (Ur. 
1. FLRJ št. 56-53) z vsemi sipre- 
mwnbami in dopolnitvami odlo- 
ka o davčnih stopnjah dohodni- 
ne za leto 1956 (Ur. 1. FLRJ št. 
6-56) ter uredbe o pris,ilni izter- 
javi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov se uporablja- 
jo tudj za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

* 5, člen 
Davčne olajšave, ki so določe- 

ne za dohodnine, veljajo tudi za 
občinsko doklado. 

6. člen 
Uvrščanje obvezancev v posa- 

mezne kategorije po tem odloku 
spada v pristojnost občinske 
daivčne komisije. 

7. člen 
Ta odlok velja od danes, upo- 

rablja se pa od i. januarja 1958. 

B. Stopnja obžlnske doklade 
8. člen 

Osnovo za občinsko doklado 
od dohodkov iz kmetijstva tvori 
za leto 1956 ugotovljeni katastr- 
ski dohodek, stopnja pa znaša 
13.5°/» tega dohodka. 

9. člen 
Zasebni obrtniki plačajo do- 

klado po naslednji kategorijah; 
a) obrtniki, katerih delo je pre- 

težno serijskoproizvajalnega zna- 
čaja: pri dohodku do 160.000 di- 
narjev na leto 15 e/o; pri dohod- 
ku nad 160.000 do 300.000 dinar- 
jev 30 o/e; pri d oh odleti nad 300 
tisoč din na leto 45 0/e. 

b) obrtniki, katerih dejavnost 
obstoji ta osebnih storitev ali 
del po individualnem naročilu: 
pri dohodku do 160.000 dinarjev 
na leto 10 0U; pri dohodku nad 
160.000 do 300.000 dinarjev 20 0/o; 
pri dohodku nad 300.000 dinar- 
jev na leto 25 "/o. 

Odstotki so računani v raiz- 
merju do dohodnine. 

10. člen 
Obvezanci ostailih zasebnih po- 

klicev ter zasebne pravne osebe 
plačajo doklado kot obrtniki po 
točki b) 9. člena. 

Predsednik ObLO 
Janez Brenčič s. r. 

Po določbaJi 2. člena uredbe 
o cestnih skladih (Ur. list FLRJ 
št. 19-56) in 50. člena zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. 
1. LRS št. 19-1952) je ObLO Vrh- 
nika na svoji 10. redni seji 29. 
maja 1956 sprejel naslednji 

odlok 

O OBČINSKEM CESTNEM 
SKLADU 

1. člen 
Da bi se zagotovila finančna 

sredstva za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo, moderniEacijo in gra- 
ditev cesit IV. reda, ustanavlja 
ObLO Vrhnika občinski cestni 
sklad. 

2. člen 
V ta sklad se stekajo: 
1. dohodki ta stolnih virov po 

veljavnih predpisih; 
2. dotacije iz proračuna ObLO 

Vrhnika in drugih političnih te- 
ritorialnih enot; 

3. darila posojila in podobni 
dohodki. 

3. člen 
Stalni dohodki cestnega skla- 

da so; 
1. takse za registracijo motor- 

nih in vprežnih vozil; 
2. prometni davek od prevoz- 

nih storitev zasebnih lastnikov 
cestnih vozil; 

3. dohodki od prodaje trave, 
sadja in dreves s cestnega zem- 
ljišča; 

4. denarne kazni zaradi krši- 
tev prometnih predpisov in 
predpisov o varstvu javnih cest 
ter odškodnine za pošilcodbe jav- 
nih cest. o katerih je izdal od- 
ločbo sodnik za prekrške ObLO 
Vrhnika. 

4. člen 
Dohodke sklada pobirajo orga- 

ni ObLO, pristojni po vrstah do- 
hodka. 

5. člen 
Sklad upravlja odsek za go- 

spodarstvo ObLO. 

6. člen 
Odrodbodajalec za predračun 

dohodkov in izdatkov sklada je 
tajnik ObLO. 

7. člen 
Računodajalec sklada je refe- 

rent za sklade ObLO. 

8. člen 
Ta odlok velja od objave v 

»Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja Pa se od 1. junija 1956. 

Predsednik ObLO 
Janez Brenčič s. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
Na podlagi 29. in 35. člena 

Uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš (Uradni list FLRJ 

j št. 29-54) 3. In 8. člena Temelj- 
nega zakona o prekrških (Ur. 

'list FLRJ Št. 46-428-51 in 58-633 
1955), v zvezi s prilogo I-A to- 
čke 2-Х-8 Zakona o pristojno- 
sti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov (Uradni list FLRJ 
št. 34-371-55) Izdaja Občinski 
ljudski odbor Grosuplje na 9. 
sej- dne 31. maja 1956 

odlok 
o hišnem reda 

1. člen 
Ta odlok velja za vse hiše, v 

katerih se oddajajo stanovanja 
v najem, ne glede na to, kdo 
jih uporablja. 

2. člen 
Ob selitvi, najpozneje pa v 15 

dneh po pravomočnostl odločbe, 
mora organ upravljanja oziro- 
ma hišni lastnik skleniti z uži- 
valcem stanovanja oziroma s 
sostanovalcem (v nadaljnjem 
besedilu: uživalec stanovanja) 
pismeno pogodbo na predpisa- 
nem obrazcu in zapisniško ugo- 
toviti stanje prostorov. 

3. člen 
Skupni prostori in skupne na- 

prave (odprte kleti, stopnišča, 
hodniki, terase, pralnice, dvo- 
rišča, pankl, dvigala, vodnjaki 
itd.) morajo biti na razpolago 
vsem stanovalcem v hiši. 

Cas, način uporabe In čiščenje 
skupnih prostorov in naprav 
določi organ upravljanja, hišni 
lastnik pa sporazumno z uži- 
valci stanovanj. 

4. člen 

Uživalci stanovanj so dolžni 
uporaibljati stanovanja, skupne 

in počitka stanovalcev, da pazi- 
jo na čistočo In da ne delajo 
škode. 

Zlasti je prepovedano: 
1. Uporabljati stanovanjske in 

skupne prostore v nasprotju z 
njihov: namenom ter na način, 
kd povzroča prekomerno obrabo; 

2. uporabljati vodovodne, elek- 
I trične, ogrevalne in druge sani- 
tarne naprave in inštalacije na 
način, ki povzroča okvare; 

3. hraniti kurjavo, sekati dr- 
va al: drobiti premog v prosto- 
rih, ki niso za to določeni; 

4. prekomerno močiti tla in 
ribatj parkete z vodo; 

5. prati aH sušiti perilo v 
stanovanj h, če je na razpolago 
pralnica ali prostor za sušenje 
perila. 

6. metati odpadke ali druge 
predmete na stranišče in vodo- 
vodne školke ali odtočne cevi 
in kanale; 

7. s pisanjem, pritrjevanjem 
objav, naznanil in obvestil na 
mestih, ki niso za to določena 
ali na kakršen koli drug način 
mazali alt poškodovati poslopje; 

8. opustiti nujno potrebo zra- 
čenja stanovanjskih prostorov; 

9. »pust ti uničenje mrčesa v 
stanovanju; 

10. pri straniščih brez vodne- 
ga izpiranja opustiti potrebno 
razkuževanje; 

11. polivati kurivo z bencinom 
ali z drugimi h tro vnetljivimi 
tekočinami; 

12. hraniti v hiši večjo koli- 
čino lahko vnetljivih snovi, na 
podstrešju pa sploh vnetij ve 
predmete; 

13. poškodovati parke, vrtove, 
nasade, lepotično grmičevje in 
druge ureditve pri hiši; 

14. brez potrebe pustiti teči 
vodo ali v skupnih prostorih 
pr žgano luč; 

15. puščati v letnem času od 
22 do 5. ure, v zimskem času 
pa od 21. do 6. ure vežna vrata 
odklenjena; 

16. metati odpadke, pljuvati 
ali drugače ponesnažiti po- 
slopje; 

17. iztepatl predmete ali od- 
lagati odpadke na nedovoljen h 
mestih in na neprimeren način; 

18. zastavljati veže, hodnike s 
kakršnim! koli predmeti; kole- 
sa, otroške vozičke in posode 
za smeti je dopustno postav- 
ljat na mesta, ki jih določi or- 
gan upravljanja oziroma hišni 
lastnik; 

19. postavljati na okna neza- 
varovane posode g cvetlicami, 
ali zalivati cvetlice tako, da od- 
teka voda po fasadi zgradbe; 

20. zlagati drva tik ob z du in 
Izven prostora, k! ga določi or- 
gan upravljanja oziroma hišni 
lastnik; 

21. motiti mir In počitek sta- 
novalcev predvsem od 22. do 8- 
ure; 

22. uporabljat stroje ali na- 
prave,'ki povzročajo prekomer- 
n; hrup ali ropot; 

23. nadlegovati, smešiti in Iz- 
zivati ali ogrožati stanovalce 
hiš. 

6. člen 
Uživale' stanovanj morajo 

'oskrbeti vsa popravila, ki po- 
stanejo potrebna zaradi njiho- 
ve krivde ali malomarnosti in 
vsa popravila, ki postanejo po- 
trebna v času, ki je krajši od 
časa normalne obrabe, s cer to 
stori na njih stroške organ 
upravljanja oz. hišni lastnik. 

Uživalci stanovanj morajo na 
lastne stroške: 

1. oskrbeti popravila malih 
okvar kot n. pr. električnih sti- 
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6. čl«41 i 
Už valeč stanova^/ 
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ki jo z njim sklen ci- 
ljanja v skladu 
predpisi. pi 'J 

V hišah, kjer , . 
opravljajo đol^ 
stanovalci hiše P". ', 
du ki ga sporazu:" 
cl določi organ "P 
roma hišni lastni*- 

Hišni red mor* ^ „sJ 
na vidnem rnes^ ^ 

Z denarno ка^е s'f 
dinarjev se kazn ^ )0 ^ 
prekrške iz 2"1 kof f 
tega odloka. k" , ih " 
po drugih Pi;edpI

n. 
žena strožja Ka2en 

H- flein. И 
Ta odlok 0v0 

jave v »Glasni 
Ijana. 

predsed"1* / 
liud^ t <■ občinskega " ftt, 

Anton J®11 

projtore in naprave in se vesti kal in varovalk, vodovodn h 
v njih tako, da ne motijo dela tesnil, poškodovanih klijučev in 

po'". 
Izdaja Zalo*KO p>V 
IJauski 1nev'nJI1iK ,V 

vorni ured"1 


