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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

8. REDNA SEJA SVETA ZA GRADBENE 

IN KOMUNALNE ZADEVE 

(Iz sejnega zapisnika) 
■ 

j" io dne 28. aprila 1.1. 
4. fi* vodu predsednik eveta 

Тшпа. 
'i fe(j," Je bU naslednji doev- 

I, p ' 
0 

ro^iJo Uprave cest OLO 
»lanju cest in 

na cestah 
si^ a. 

varnosti 
v okraju 

^'-frava o predlogu Odlo- 
Itnri1. <>d^<xlnini za gradnjo 3. Jr^unalnih naprav, 
^e^prava rafu; 
sveia 

fta 
o predlogu pro- 

in plana investicij 
Ију za gradbene in ko- 

^alne zadeve OLO za Je- 

I. 
^^jžkerc, direktor Upra- 

бПег 
0LO j« podal naslednje 

N»»e Uročilo 
var Се!*.4 01,0 0 s^nju cest llpra Prometa v okraju. 

1« flna!? cest OLO Ljubljana 
k -0 ^'"oslojni zavod, ki 

pravilniku 
сеоУ_Гес">' 0 organizaciji jav- St. 4i,."?e službe (Ur. list L RS, 

-ms , Delovno podrotje za- 
J^a av6?3 na območju celot- 

i 'ii« гч 
^ ^ UrePdbi

SVOjem 

41/б!Ле v<Ma delovno področje 
oje 083 na območju ceu/i- 

jVani(1
ra^'a opravljanje in vzdr- 

' ces» С??1 II1- r€da. kakor tu- 
^^'Пцк , re^a "e obmofiju 
{'M p oofin Ljubljana - Beii- 
^ Witer. Mosrte, SiSka. Vit 

uPravIja družbeno- 
^ 8 l. 0r8an. ki je sestavljen 
^'o . an<)v. Imenovanih po 
не|о>Пр,«, i,anov, voljenih po 
VO kolektivu zavoda In 
v^Prava3' ceat OLO Ljubljana 
■"'l«, i na posamezne sek- 
■'fetjj ^cer: tajništvo, v ka- 
r'a..- J* združena upravno- 

personalna služba. 

84 

278 

125 
79 

74 

60 
670 

KL 'j Persoi 
S fin tvo' ki opravlja ce- 
^ga ^a"6n« službo In v ka- 

!i!fv •spada tudi mezdni 
v«e' 

Ko,I1erclalo, ki oprav. 
ћ1и1ег'аи0а1е v zvreii z nabavo 
t. ПапЈ 3tro^v In strokov- 
> SĐ?rav- Ta Ima Istočasno 
1^7^ "adzor nad skla- 

deli Tehnični oddelek, 
h, v nstriri,na V7-drževaixje in na 

ft'inn j*- StroJnl obraitl z 
JJ1 in . delavnico, avtopar- 

f*/0'eg ^Jnim parkom. 
llJ'0sio nayedenih sektorjev 
<i«|rav! Cde^"v о13^0^ Pri ®LO Je tesarska 
I>1 V ^a PoP^vlIa lesenih 
i^^rabJ ropustov in ograj. 

za pleska 
^ »£-1- —- ^ov, mostov, ograj 
tu^ava 

jf: st uPravlj le. 838 
a in vzdr- 

7^500 W Cest reda- 
&8Ccest "•re^-. 
Ч^« C ^S! П1- "da in 
^n

U -".a, IV- ГСЈа na ob- 
llert'^rio ' 1.522.58!! km cest, 

Па ^rauj5 0kraia Je 
4vno vzdrževal- 

no službo raizdeljeno na 9 deJo- 
vodstev, in sicer: 

delovodstvo Ljubljana, 
delovodstvo Ig, 
delovodstvo Grosuplje, 
delovodstvo Litija, 
delovodstvo Domžale, 
delovodstvo Mengeš, 
deJovodstvo Vrhnika, 
delovodstvo Logatec, 
delovodstvo Cerknica. 
Vsa ta delovodstva vzdržujejo 

na svojem otomočju le ceste III. 
reda razen delovodstva Ljublja- 
na, ki ima v vzdrževanju isto- 
časno ceste I.—II. reda na pod- 
ročju mesta. Na poeamezr 
lovodstvo odpade povprečno 6. 
do 100 km cest. Delovodstvo Ima 
od 25—32 cestarjev, kateri vzdr- 
žujejo cestne odseke po teži in 
strukturi terena ter obremeni- 
tvi ceste v dolžini od 2.50 do 
5 lom. 

Stanje zaposlene delovne sile; 
1. Uslužbenci in pomožno 

osebje 
2. Cestarji, delavci In delo- 

vodje na vzdrževanju cest 
III. reda 

3. Cestarji, delavci in delo- 
vodje na vzdrževanju cest 
IV. reda 

1. Kamnolomskl delavci 
Delavci in delovodje na 
rekonstrukcijah 

6. Strojniki, Šoferji in me- 
haniki 

Skupaj . , . 
Dosedanji kader cestarjev In 

kvalificiranih cestnih delavcev 
je le starejši. Pri upravi je ve- 
liko pomanjkanje tlakarjev. as- 
falterjev. strojnikov in cestarjev. 

Vsa ta delovna sila se kadruje 
le Iz podeželja in zato je treba 
prvenstveno preskrbeti stano- 
vanja. 

Vzdrževanje cest IV. reda na 
področju mesta Ljubljane se 
vrši ločeno po občinah in od 
vzdrževanja cest HI. reda. Po- 
samezne občine so pooblastile 
Upravo cest OLO, da vzdržuje 
njihove ceste, doline so pa pre- 
skrbeti potrebna finančna sred- 
stva v občinskih proračunih. Na 
podlagi teh sredstev se izvajajo 
redna vzdrževalna dela. 

Na področju mestnih občin se 
izvajajo dela za vzdrževanje v 
glavnem le s skupinami, ker Je 
karakter cestno vzdrževalnih del 
popolnoma drugačen kakor na 
podeželskih cestah. Vzdrževanje 
cest je na področju mesta zelo 
otežkočeno, ker nI dobiti po- 
trebne delovne sile, temveč pri- 
haja Iz podeželja. Za te delavce 
]e potrebno preskrbeti primer- 
na stanovanja. Uprava cest Ima 
v Črtomirovi in Parmovi ulici 
barake, v katerih stanuje okoli 
200 delavcev. Barake so dotra- 
jane In skrajno nehigienske, za- 
to Je nujno pristopiti k gradnji 
samskega doma, za kar je že 
določena lokacija № so IzvrSeni 
načrti. 

Gradnja samskega doma se bo 
finansirala v glavnem Iz poso- 
jila stanovanjskega sklada in 
lastnih sredstev v vdšinl 15 % 
proračunske vsote, ki znaša 69 
milijonov dinarjev. 

Stanje cest III. reda: 
Od753.236 km cest III. reda 

imamo le 15.360 km tlakovanih 
oest. pri čemer moramo upošte- 
vati dejstvo, da so to asfaltirane 
ceste na področju mesta Ljub- 
ljana, medtem ko so vse ostale 
ceste III. reda makadamske z 
ali brez fundacije. 

Na teh cesitah se nahaja: 
•■lezobetonskih moslov 45 kom, 
.eleznih mostov 

Lesenih z betonskimi 
oporniki 

Lesenih mostov 
Lesenih mostov z I 

silci 
Skupaj . 

Zaradi slabega stanja cest in 
cestnih objektov ter zaradi po- 
večanega prometa in znižanja 
stroškov za vzdrževanje cest 
smatramo, da je pristopiti: 

a) Ceste, ki so dovolj maka- 
damsko urejen j, se naj obdelajo 
i površinsko obdelavo, ki se 
amortizira v dobi treh let. Po 
dosedanjih kalkulacijah znaša 
površinska obdelava ceste za 
kvadratni meter 120 din, torej 

bi znažala površinska obdelava 
l kilometra ceste širine 5 me- 
trov 600.000 din. Povprečna ce- 

no- 

5 kom. 

24 kom. 
22 kom. 

3 kom. 
99 kt^m. 

ga je zajeti v celoti. Na cesti 
v dolžini 26,0 km, t. j. od Kam- 
nika do Motnika je lanskoletna 
povodenj prizadela ogromno 
Škodo. Izvršili so se premiki ze- 
meljskih mas tn objektov, kar 
Se sedaj ogroža cesto in var- 
nost prometa. Na tej cesti se je 
v letu 1955 povečaj tudi promet, 
ki gre Iz Celja preko Kamnika 
do Ljubljane. Cesto je potrebno 
vzpostaviti vsaj v prejšnje »ta- 
nje ter bi znaSali stroški za ta 
dela predvidoma 25 milij. din. 

d) Največ cestnih objektov je 
lesenih in dotrajanih. Niti en 
objekt ne vzdrži predpisane no- 
silnosti za ceste ITI. rsda, ki 
zraža 45 ton osne obremenitve 
ali 80 ton gosenične obreme- 
niitve Sedanj m istovi ra cestah 
III. reda pa imajo dopustno 
obremenitev od 3—5 ton, kar ne 
zadošča niti za prehod za avto- 
busni promet, ki se vrši skoraj 
na vseh naših cestah. 

Zaradi dot raj si r.osli mos'ov so 
bili v letu 1955 že zapr i mo- 
stovi na cestah: DotnJal:—Ihan, 
Tar.'e — Radomlje, Grahovo — 
Podu/b (Llpenjskl most). Log— 
Sinja gorica. 

V letu 1956 pa J« zapreti, od- 
nosno obnov.ti mostove, ki »o 
popolnoma dotrajani', most na 
cesti Ivančna gorica—Krka, dva 
objekta na cesti Škofij ca—-Ig 
leseni most na cesti Pod eč- 

Breg, leseni mest na Verdu le- 
seni most pri Blatn, Brezovici, 
leseni moe-t na Ižanfki cesti čez 
ISco in na Peruzzijevi cesti, 
moet na cesti Rovte—Zlri, most 
na cesti Bloke—Velike laš^e. 
3 mostovi čez prelivni kanal 

VABILO 

na 4. sejo zbora proizvajalcev 0L0 
Na podlagi člena 26/11. Statuta okraja Ljubljana sklicujem 

Četrto sejo zbora proizvajalcev 
okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, ki bo v TOREK, DNE 
15. MAJA 1956, OB 10. URI DOPOLDNE, v sejni dvorani Ma- 
gistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Nekatere pomanjkljivosti zavarovanja splošnega ljudskega 

premoženja. 
t. Razprava In sklepanje o zaključnih računih gospodarskih 

organizacij za leto 1955. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno predlagati spre- 

membo ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitno odsotnost Javite Skupščinski pisarni OLO, Kresija 

soba it. 12 (tel. 21-939). 
Predsednik OLO: 

DR. MARIJAN DERMASTIA, l. Г. 

na za vzdrževanje cest III. reda 
znaša v letu 1955 215.560 din. 
Primer: (Ižanska cesta, cesta 
Črnuče—Šentjakob itd,) 

b) Na cestah III. reda, ki so 
neutrjene in nesposobne za nor- 
malni protrtet, je potrebno izvr- 
šiti delne preložitve In korek- 
ture, kakor primer; (Radohova 
vas — Litija, Moravče — Peče, 
Ivančna gorica — Krka itd.) 

c) Cesita Kamnik — Motnlk 
predstavlja poseben problem to Cez Bistrico Jo most v Upenju 

PSate, na cesti Mcngel—Vod ce, 
dva obokana propusta na cesti 
Kamnik—Motnlk. 3 mos'ovi na 
cesti Moravče v vasi Krtina, 3 
le?eni prrp -sti na Ihaoskl ces'i 
v Viru, most na cest^ Črnuče— 
Šmartno v Srednjih Gam-'jnih 
in most v Zalogu. Stroški za 
popravijo teh mostov so pred- 
videni v letu 1956 na 1* milij. 
dinarjev. Za most v Zalogu čez 
Ljubljpnico, most v II?d mljah 

so projekti gotovi, zato je po- 
trebno pristopiti že v letošnjeoi 
letu h gradnji. 

Stanje cest IV. reda na ob- 
močju mestnih občin. 

a) Večina cest in hodnikov Je 
Se vedno makadam^k b t J. 81 
odstotkov, čeprav so o oj s ran- 
sko zazidane s poslopji ali pa 
so postavljene zidane ogr&je. 
Več cest nima potrebne kanali- 
zacije za odvajanje me eorne 
vode. Na mnogih cestah, ki so 
asfaltirane, je nujno potrebno 
izvnšiti tretji prebrizg, ker so že 
Izrabljene po prometu kakor 
n. pr, (PoJjonska, Subičeva, Zu- 
pančičeva itd.), 

b) S preusmeritvijo tramvaj- 
skega prorrveAa v troleybusni in 
avtobusni promet se opaža na 
nekaterih cestiščih deformacije, 
ki nastopajo zaradi prevelike 
obtežbe cestišča. Te ceste niso 
bile grajene In predv d ne za 
takšno obremenitev. 

Tipičen tak primer Je bil na 
Titovi cesti v tlakovanem od'0- 
ku od železniškega prelaza do 
Ježice. Preden se Je tlak zali! 
t bHumon?ko maso. se je delno 
pc<reznll del cestišča pod pro- 
meti.m troleybusa, zaradi če^ar 
je bilo nujno piistopiti k po- 
pravilu llaka in zalltju rt g. 

Ceste v Ljubljani nimajo za- 
dostne fundacije za težki pro- 
met. Po zadnjih ugotev tvah 
velja to tudi га Mlk'oSičevo in 
Cankarjevo cesto, ki so na vi- 
dez ene najboljših. 

Pred otvoritvijo troleybisne 
proge čez Gradišče in b všo 
Karde'jevo ulico je nujno po- 
trebne zatoti granitni tlak z bi- 
tumensko maso. 

c) Na področju mesta so do- 
trajani naslednji mostovi: Prul- 
ski most, most ob mrtvašnici —j 
za boinlšinloo, lesena brv v Mo- 
stah čez Ljubljanico esena brv 
v Jarčevi koJoniji f' Mali gra- 
ben, most na cesti N Brdo, brv 
čez Gradaščico v Koleziji. 

Pluženje in odstranjevanje 
snega 1 

V zimi 1955/56 je imela celot- 
no organizacijo pluženja in od. 
stranjevanja snega v mestu 
Ljubljani in na cestah III. reda 
Uprava cest OLO Ljubljana 

Stanje plugov na področju me- 
sta: 

1 motorni plug domače izde- 
lave z Izrabljenim motorjem, 4 
enostiranslki motorni plugi, U 
večjih lesenih vpreinih plugov, 
24 manjših lesenih vprežmih plu- 
gov. Skupno 40 plugov. 

Stanje plugov na cesteh III. 
reda: 

44 leaemh vprežnlh plugov 
raziličnih dimenzij iz mehkega in 
trdega lesa. 

Poseben problem pluženja se 
bo pokazal v Ljubljani, ko bo na 
nekaiterih relacijah uveden av- 
tobusni in brolejbusni promet. 

Dosedaj Je uprava EC2 oskr- 
bela sama pluženje tramvatjske- 
gia hira. De<lo le bilo treba le 
medsebojno koordinirati. 

Z reorganiaacijo lokalnega 
prometa po EC2 pa nastoipr. kri- 
tičen problem s kom In kako 
čistiti sneg s ceet. kjer se vrši 
avtobusni in troleibusiu promet, 
da ne bo zastoje ^j-prometu. Do- 
la se boekt moroki vritii v ftUcvn 
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onientacdjo. Potrebno j«, da se Odnos 
izvTŽi omejitev na.m&Sč-ainja pro- 
mttoih хплкоу, ker je teh na 
področju mesta ie p rovcć in 
kvarijo Izgled cesite ka.kar tudi 
naselja. V vseh teh zadevah, kii 
j:ih TNZ zahteva pa ndhie ne po- 
stavlja osnovnega problema kdo 
naj zagotovi finančna sredstva. 

Odnos med Upravo za ceste 
lyRS in Upravo cest OLO 
Na področju mesta sta dve ce- 

sti I. reda v doJžmi 10.836 kan 
in dve cesti II. reda v dolžini 
5500 km, ki dejansko spadata 
pod upravo In vzdrževanje UC 
LRS. 2л te ceste obstoja dogo- 
vor med obema upravama, da 
jih vzdržuje Uprava cest OLO 
Ljubljana, za kar smo prejeli 
v letu 1955 finančna sredstva v 
vlSlai 5,200.000 dinairjev, za leto 
1956 pa predvidevajo samo 
4,165.000 dinairjev. Znesek za 
vzdrževanje teh cest še zdaleka 
ne zadoSča, ker so bili letošnji 
alroSIci že v prvih mesecih okoli 
2 mlJijona dinarjev. UC LRS Se 
vedno trdii in smatra, da spada 
v njih delokrog samo cestišče 
t. J. srednji pas dočim naj ostaiM 
del ceste pripada ObLO ali OLO. 
Zastopamo stoliSče, da je celot- 
ni cestni objekt t. J. cestišče in 
hodnik kot celota in da se kot 
tak vzdržuje po upravnem or- 
ganu ceste. 

Kljub temu, da je UC LRS za- 
vzela stališče, da spada, srednji 
pas ceste v njihovo vzdrževanje, 
je Uprava eest MLO Ljubljana 
izvršila iiz sredstev bivšega MLO 
LJubljana na Titovi cesti zaliiva- 
nje granitnega tlfika z bitumen- 
sko maso v letu 1953 

v vrednostii 20, 212,000 diin 
delno tlakovanje stranskih pa- 

sov na Titovi cesti v vrednosti 
19,433.000 din; zalivanje tlaka na 
Dolenjski cesti v vrednosti 
11,600.000 din; rekonstrukcnljo na 
Smairtinski cesti v vrednosti 
51,138.000 diin. Skupne investicije 
Po MLO 102,383.000 dinarjev. 

Utrditev stranskih pasov na 
DolenjsOd cesti je d izvršila v letu 
1955 Uprava cest MLO, investi- 
rala pa je ta dela Investicijsika 
grupa za avtocesto v višini 
53,747.972 diin. 

Na cestah I. reda so ostate 
nedokončana dela: 

1. Dolenjsika cesta — utrditev 
desnega pasu cestišča od Ra- 
dovnika do Karlovškega mostu. 

2. Utrditev in tlakovanje hod- 
nisov za pešce na Dolenjeikd ce- 

Upoštevati je dejstvo, da se 8,ц v ce,jj dolžina in uireditev 
okolioe pri Karlovškem mostu. 

3. Utrditev slranskiilh pasov 
Tržaške cesite od Prešeimove do 
Viike ceste. 

4. Zatlitje reg tlalkovaneiga ce- 
stišča z bitumensko maso na 
Tržaški cesta. 

5. Utrditev In tlakovanje hod- 
nikov ob Tržaški cesti v celotni 
dolžini. 

6. Utrditev stranskih pasov Ti- 
tove ceste od Dimičeve ulice do 
Ježice. 

7. Urediitev in tlakovanje hod- 
nikov od Samove ulice do Je- 
zice. 

8. Celotna urediitev Celovške 
ceste za vozni kolesanstoi in peš- 
promet. 

Potrebno Je določiti, kaj se 

neim le тоСпо ako ne bo nabav- 
ljena do zime potrebna mehanii- 
zacijia. 

Uprava oesit tudi še ni izdaJa 
ECŽ potrebnega dovoljenja za 
posebno uporabo. 

Varnost prometa 
Uprava cest vrši vsa cestno 

vzdrževalna dela navedena v 
tean poročilu in skrbi za varnost 
na ceslaih in hodnikih, da se po 
njih Virši neoviran promet v 
zmekem in letnem času. 

Namestitev in določanje opo- 
zorilnih znakov za ceste, znakov 
za omejitev nosilnosti odreja in 
namešča po predhodnem spora- 
zumu s TNZ — Prometnim od- 
вокот. 

Postopek za prekope je urejen 
pri Upravi cest na ta na6in, da 
konistnik instalacije poda pravil- 
no kolkovano prijavo v treh aH 
več iizvodiih. En izvod pošlje UC 
na TNZ, prometni odsek, ki da 
nato pismeno soglasje^ od nosno 
navede posebne pogoje zainadii 
va.rnosti prometa. 

Glede varnosti prometa pri iz- 
vajainju prekopov na cestah je 
dosežena med obema upravama 
koordinacija. Smatramo, da je 
»dmimistirativni postopek pri 
TNZ preveč dolgotrajen, ker 
traja v posameamih primerih tu- 
di 1—2 meseca, da sprejmemo od 
nj'ih soglasje, odnosno eventual- 
ne posebne pogoje za varnost 
prometa. 

V zvezi z izdanimi uredbami 
Državnega sekretariata za no- 
tranje zadeve v LRS o prometu, 
je TNZ OLO Ljubljana odreddlo, 
dia зе izvrši odnosno omeji pro- 
met na cestah I. reda posebno 
na področju mesta. Tak kriti- 
čen primer je za Prešernovo in 
CelovSko cesto, kjeir bi se mo- 
iraio izvršiti premestitev kole- 
eairjev in vprežnih vozil. Te ce- 
ste nimajo vzporednic, da bi 
»prejele preusmeritev tega pro- 
meta. 

Na Celovški cesti bi se morala 
fzvršiitii preusmeritev kolesarske- 
ga in vprežnega prometa za pi- 
vovarno Union po Javomikovi 
ulici. Medvedovi, Framkopanski, 
Gubčevi. Milana Majena pre.ko 
Celovške na Vodimikovo po Cesti 
na Jamo in zopet nazaj na Ce- 
lovško cesto. 

Tajmičtvo za notranje zadeve 
Je dioatej izdelalo le predlog o 
omejetvi prometa na ceetah I. 
reda, ni pa izstavilo za to po- 
trebne odločbe. 

med ObLO in 
cest OLO 

Upravo 

Ker so se formiraill občinski 
Ijiudsiki odbori na področju me- 
sta šele protli koncu leta 1955, 
niso biU v stanju prevzeti 
upravljanje in vzdrževanje cest 
v svoj delokrog. Celotna orga- 
nizacija je že obstojala za mest- 
ne občine pri Upravi cesit MLO. 
Ker pa je ta uprava bila spojena 
z upravo za ceste OLO Dublja- 
na-oko'.iiea v novo Upravo cest 
OLO Ljiubiljiana, je slednja pre- 
vzela zaradi že obstoječih osnov- 
nih sredstev to delovne sile or- 
ganizacijo in vzdrževanje cest 
IV. reda vseh mestnih ob6in. 
Vsled pomanjikanja kadrov na 

občinah te še nimajo potrebnih 
referentov, da se utrdi odnos 
med Upravo cest in ObLO. V 
teku so šele pogodbe za vdizdir- 
ževanje cesit v letu 1956 in bodo 
obojestransko zaključene po 
sprejetju proračunov. 

Kamnolomi in gramoznice 
Na področju okraja imamo za 

vzdrževanje cest to rekonstruk- 
cije 5 večjih kamnolomov in si- 
cer v Podutiku, Ihanu, Logu, 
Podpeči in Igu. Poleg teh imamo 
še 62 manjiših priročnih kamno- 
lomov in peekokopov ter 2 gra- 
moznici v Šentvidu in Mengšu. 

Po podatkih iz leta 1955 smo 
porabili za celotno dejavnost 
96.456 kub. metrov gramoznega 
materiala. 

ne zadeve OLO LjubljaO^ 
predvidi letno po 4,000.0W^(j) 
odplačilo posojila, '"tem i 
hii.ln lir OLO iiz kredito®** L n ' 
da za gradnjo stanovanj- Л) ^ 

2. Da se čllmprej reši 
rije skladišč in uprav: než3 

Pa ko 
Mn 

slopja. , , i1 

3. Da se takoj pristOF1 

kamnolomov, * J 

Jamski materiali po UC OLO 
Jamski matetrial po UC MLO 
Jamski material po tujih dobav. 

Skupaj , , , 

Kamnolomsks matenlal po UC OLO 
Kamnolomski material po UC MLO 
Katimolomsiki material po tujih dobav. 

Skupaj 

1,793 m' 
10.576 m» 
9.527 m» 

30.896 ms 

27.642 m« 
24.954 m3 

12.972 m3 

65.568 m1 

Jd celotnega materiala je bilo 
porabljeno: 76.613 kub. metrov 
za vzdrževanje cest in 19.843 ku- 
bičnih metrov za rekonstrukcijo 
cest. 

Stanje mehanizacije 
Večji dol mehanizacije j« do- 

trajane razen 4 kamionov 
»FAP«. 

Uprava cest ima naslednjo 
mehanizacijo: 

16 kamionov nosilnosti od 3—8 
ton od tega 4 kamione znamke 
»FAP«, 1 terensko vozilo FIAT- 
Zastava, 2 osebna voza, oba do- 
trajana ta eden iz prometa, 4 
parne valjarje nosilnosti od 12— 
16 ton, 6 motornih valjarjev no- 
silmositii od 4—12 ton, 2 buldožer- 
ja, 1 traktor gosemdčar, 3 kom- 
presorje, 12 drobilcev s kapaci- 
teto od 12—48 тл/8 ur. 

Da ne zadošča naša mehaniz-a- 
cija, je razvidno tudi iz prora- 
čuna v katerem so predvideni 
stroški za prevoz materiala z 
najetimi vozniki v višimd 17 mi 
lijonov 821.000 din, kar je ena 
največjih postavk proračuna. 
Cestna delovodstva je opremiti 
z motornimi vozili za kontrolno 
službo, ker je faizsežnost d-elo- 
vodstev tako velika, da pri en- 
kratnem obhodu napravi delo- 
vodja od 120—180 km. Tuclii upra- 
va ima samo 1 terenski voz to 
1 osebni voz, ki Je popoilnoma 
dotraijan. Nujno potrebno je, da 
se nabavi odnosno dopolni me- 
hanizacijia in prevozna sredstva, 
da nam bo možna vsak čas kon- 
trola na terenu. 

Potrebe po najnujnejši meha- 
niizaciji; 

#. • k 

V4 e 

№ 

s^^na eWl;l c„ 

2 kamiona »FAP« nosilnosti 6 ton 40. irviilj. 
2 kamiona »FAP« nosilnosti 4 tone 28. milj. 
1 kompresor prevozni 10. milj. 
4 motorna kolesa 1.2 milj. 
1 osebni voe 5.6 milj. 

nahaja na področju mesta okoli 
45.000 kolesarjev, 1500 motornih 
koles, 2887 tovomdh in osebnih 
vozil ter hi se moralo po tem 
fcriterijiu urejati in skrbeti za 
varnost prometa- 

Istočasno »e tudi zahteva, da 
ae uredi пз področju mesta več 
parkiimih prostorov za avtomo- 
bile, shramba koles, semeforje 
na važnejših križiščih, pleska- 
nje prehodov za pešce ta smer- 
niilh 6rt. Parkirni prostori naj bd 
billi pred palačo direkcije pošte, 
na Trgu revolucije, v Kidriičevi 
ulici ta na dvorišču hotela 
Union. 

TNZ nadalje zahteva v zvezi z 
tedamiimii uredbami v letu 1955, 
da se omeji na nekaterih cestah 
promet ter s tem v zvezi postavi 
224 novih prometnih znakov. Po 
naših podatkih je že sedaj na 
področju mesta preko 928 pro- 
meitm ih znakov. ■ 

TNZ Je mišljenja, da bi pesta- 
vtitev prometnih znatkov izs'ilila 
In učvrstila disciplino voznikov 
in pešcev, kar pa smaitramo, da 
nI pmvilen način z ozirom na 
to, ker je meeto že preopremlje- 
ro s prometnimi znaki vslcd če- 
sar izgubi vsak voznik prtmlmo 

smatra za cesto I- ta II. reda 
ali samo vozišče 7 metrov brez 
stranskih pasov ta hodnikov ta 
ali je smatrati ves profil ceste 
kot ena celota, ki jo mora vzdr- 
ževati ta upravni organ. Kolikor 
pa se osvoji načelo, da je eamo 
vozišče V metrov kot cesta I. 
reda vzdirfevana od strani Upra- 
ve LRS, Votem je odDočiiti, kdo 
je odgovoren za ostali del ceste 
t. j. stranske pasove im hodnike 
(ObLO eli OLO). 

Za čiščenje ta odstranjevanje 
snega pa bi potrebovali nasled- 
njo mehanizacijo: 

2 Jeklena dvostranska ptaga, 
stroje za razbijanje ledenih 
plošč, nalaganje snega ta dvo- 
stranski plug za pritrditev na 
goseničatja za odstranjevanje 
žametov. 

ProblemaiMika za nabavo po- 
trebne mehanizacije pri odsitra- 
njevanju in čiščenju snega pa 
zahteva poseben študij. 

Skladišča in npravno poslopje 
Uprava cest OLO ima svoj se- 

dež na Vi.lharjevi cesti 14, kjer 
je istočasno tudi skladiščni pro- 
stor. Ob priliki eksplozije na 
kolodvoru, dme 9. juniija 1945, so 
bili porušeni vsi upravni prosto- 
ri ter nato postavljeni provdzo- 
rij.i. Bivša Uprava za ceste OLO 
Ljubljana-okolica Je imela svoje 
skladiščne prostore v Kamniku 
in to istotako v provizoričnih 
barakah. Ta skladišča zaradi od- 
daljenosti niso preveč uporabna, 
provizoriji so v zelo slabem sta- 
nju ta se jih ne izplača obnav- 
Ijati zaradi prevelikih stroškov. 

Nujno potrebno je pristopiti 
h gradnji skladiščnih prostorov 

In upravnega poslopja v Ljub- 
ljani, da sta sedež uprave in 
skladiiščna služba povezana. Po 
Uradu za regulacijo je določe- 
na lokacija ob Smairtinski cesti. 

gradnji   Ш 
vršiti pa k izgradnji . jeHl 
v Podutiku, ker so zanj iji 
program in gl. Pro-'el)t''(1ooe'' 
1956 je osiguratii vsaj 
dPnarjev za I. etapo deli 
povečala kanaciteto. 

4. Da se prične s 
obdelavo dobrih ta delno ^ 
nih makadamskih cest " 
stev za vzdrževanje. 

5. Da se v 
lesenih mostov na c"- ^ 
reda, za kar so predvidena 
stva v predlogu proracu 

leto 1956 v višini 14 muli- ^ 
6. Da se prične z 

silednjih mostov: zailoškd, '»Јд 
skl, radomeljski most, ^ f 
osi g ural i iz inv. plana " ц 
dinarjev, ker so ti objc 

obhodno potrebni za vate 
met. ђ;у 

7. Da občine mesta D0 / 
za svoje ceste in upr8V j 
OLO za ceste III. reda P" u 
ukrepe, kj so potrebni г em 
zavarovanje vsled P" 
obremenitve (trolcjbus in 

bUS). :1Л| 
8. Da se nabavijo stroij1! ' 

kladanje snega in sicer 
kladalca. sistema »PeteT« | 
dobni stroji za kar je <>•* ^ 
v predlogu plaira 25,0!)0.0',u^ ,•( 

9. Da se osvojil načel®', j ^ 
mora sma.tirati cestni 
celol'a, ki jo mora kortV /' [ ■ 
obravnavati vsrkokirctni 
organ ter nositi vse str^jS' | 
njegovo vzdrževanje to 'У' 
njo. Uprava cest LRS za 
in IT.reda v pogojih, ki 
pajo v naseljenih kraji*1 

šča, hodniki, kolcsarsike t 
itd.). Isto velja za- okraH 
občinske ceste. uc 

10. Da Svet razpravilja 0 j/ 
vi TNZ OLO Ljubljanici i" 
ureditve prometa na Celo 
Prešernovi cesti ter da sV<\ ^ i'ln, 
vodila s posebnim ^ Г 4 
sta navedeni cesti I- x пс, | 

!K 

spad-i'a v Upravo cest 
11. Da Svet priporočil 

in prizadetim podjetjem ^ 
1,3 

dročju mesta Ljubljane, 
Finančna sredstva 

Uprava cest je sestavila prora- 
čun za leto 1956 v višini lan- 
—— <• - » »•■SSrSuSS 

pro parkirne pros;o.re ^ 
revolucije, pro d novo P fC' 

, , ... i , obnove parkirne prostoie tem pridirževala navodil izdanih dri4evl Tomanovii in pra 

V 7.\J(*7\ S. jBPS-tAVO nrora^una. .' 

4 
ч 

'Ч! 
h 

v zvezi s sestavo proračuna. 
Pred novo razdelitvijo okrajev 

in občin je imela Uprava cest 
OLO I4uibl Jana-okoli ca v letu 
1955 568.611 km cest. Za te ceste 
je bilo porabljeno 122,688.000 di- 
narjev. Za ceste III. in IV. reda 
pa je porabila Uprava cest MLO 
Ljubljana na področju MLO 
92,020.000 dinarjev in sicer pri- 
bližno 12,000.000 din za ce^te Ш. 
reda, ostalo pa za ceste IV. reda 
in ostale. 

Ce vzamemo za našo osnovno 
kartkuilacijo stroške za vzdrževa- 
nje cest po OLO Ljubljana, zna- 
šajo ti 215.560 ddn za 1 km ce- 
ste. Ker se Je stanje cest pove- 
čalo bodo nairastli tudi stroški 
za vzdrževanje. 

Strošku za vzdrževanje bi se 
delili po lenskoletni osnovi: 

ulici itd- cV47je -'T. I - 12. Da Svet zavzame 
liž^e do medokonč'amn <з 
Plah I. reda, kakor so v 
lu navedene. , г p

rC' 
13. Da Svet brani in^ 

rač-una za vzdrževanje, ifl, 
stlcije splošnega P43""''" ve c^i 
vestiaije za potrebe up ' V 
Ol.O Ljubljana, kakor 
predložen. 

568.611 km OLO Ljubljena 
62.150 km MLO Ljiubljana 

107.606 km OLO Postojna 
5.869 km OLO Kranj 
9.000 km Novo mesto 

122,688.000 din 
13,278.000 din 
23,196.000 din 
1,265.000 ddn 
1,940.000 din 

753.236 km cest III. r. Skupaj 162,367.000 din 

Zaključki In predlogi; | lavce UC, k, so zaposleni! na 
1. Iz poročila je razvidno pe-1 ozemlju Ljubljane. Predlagamo 

reif vprašanje stanovanj za de-' SvcHju za gradbeae io kocnuaal- 

II. 
S^* V 

OStoJ Turna, predsednik 
je prebral ^ 

Predlofi: O D L 0 ^ 
o komunalnih n»Pra 

1. člpn svoJ' 
Vse zgradbe, ki zai^a 

namena ali pa ^ara 'i 
upora.be potrebujejo .(i 
Jo. pitno vodo. 
Javno raizisvetljavo, „t 
priključene na mc ^ 
cijo, na mest mi vo^0 (jf)erSe 

mestno cestno ki 
omrežje. sVoj ^f, 

Industrije, ki i,niaJ^,tskl f 
sten dovoljen Qne' £&№ 
niso dolžne svojih 

i 



d^i 11 ^ ©nerge^sko Џ . 

iV J^^ju&ltve nasta- 
le p, il ^jekt dogra- 

-orf ,^бт01П1ЈПа1пе aaPrave že 

sa f '' ^ ie 3 6 1011110 dogra- ' Rti, Mogoče objekt prt- 
S : 

f Skie t Ј.1ед1 

i0'"'1 11гтк»^Па'1''' Slavna cestna 
idc* H ^ Jaln|i cevovodi, dalj- 
4 'j 'iltia trainsfOTimiatoirja in 
# mreža niz- 
*!' ,«• Plln.ovodi v celoti 

k ^ inZ lavn111 sredstev ob- u" trajnega Ij'Udikega 
Dtrf iiSloih in zvez- 

lb- u ter 'г sr«<le.tev po<i- 
J Л. na.prave dolžna 

rfL i^rtu 
i V,v Ч.љу, do vodnih kana- 
s11 ^1%% n'11 cevovodov, sba- 

13 Za javno raz. 
,, 
or 
Л 
2< 
i 
/ 

^'4 cest, za napravo 
**и- "l , V""' 

J- *V doilžnl po- 
., si«,. 1с'0®ке slrožke ob- 

i,' iiti ' ne glede na 
»i Vb¥i;

ravl3,aiio sanvi alii pa ђ uccein — J <*4i F< 
Opravljan.jiu, po- 

^ • gospod airsk-e in 
^'v^l izaci,je in zavodi 4^^. ki upravljajo 

zgradbe sploine- 

ga ljudskega premoženja. Višina 
znestoa invejsticijakih stroškov za 
komunalne naprave, kii odpade 
na posartiezen objekt, s© ugotovi 
v upravnem postopku. 

3. tlen 
Znesek investicijskih stroškov 

za koraiunalne naprave mora in- 
vestitor zagotoviti, ko vloži 
prošnjo za širšo lokaciijo. 

Privatoi lastnik zgradb ne 
glede na to aild so v njiihovem 
al i v družbenem upravljanju, 
po'.eim zadruge, gospodarske in 
družbene organizacije in zav4>- 
d;i ter državni organi, fci uprav- 
ljajo ali izkoriščajo zgradbe 
splošnega Ijiudskega premoženja, 
morejo s pogodbo zagotoviti 
stroSke iz drugega odstavka 
prejšnjega čiena ailii pa s plačn- 
lom v gotovini, s pologom pri 
denarnem zavodu alii pri sodišču 
ali pa z dovolitvijo zastavne 
pravice na nepremitniiind, ako 
gre za privatno lastnino. Zago- 
tovitev se mora dati v roku, ki 
ga doiločd gradbeni organ občin- 
skega ljudskega odbora. 

4. člen 
Ce investitor ne zagotovi 

gradbenih stroškov Iz drugega 
odstavka drugega člena ob vlo- 

iiitvi prošnje za Izdajo odločbe 
o šiiršl lokaciji, se širša loka- 
cija v mestnem predelu odkloni. 

Ce preteče rok iz drugega od- 
stavka 3. člena, ne da bi bili 
zavezanci zagotovili stroške za 
komunalne naprave, se priklju- 
čitev izvrši na njihov rafun, vl- 
Sina stroškov in obveznosti pla- 
či'la pa i« ugotovi z upravno od- 
ločbo gradbenega organa. Proti 
tej odCočbl ima zavezanec pra- 
vico pritožbe na okrajni odbor 
Tajništva za komunalne zadeve. 
Po pravomočnosti odločbe se 
sitrošk; izterjajo z Szvržbo na ne- 
premičnino, ki se je priključila 
ako je v privatni lasti; če pa gre 
za nepremičnino iz splošnega 
Jjiudskega premoženja, z izvržbo 
na sklade organizacije ailii zavo- 
da, pri državnih organih pa z 
izvržbo na sredstva, s katerimi 
državni organ razpolaga. 

5. člen 
Pogodbe po 3. člemu sklepa 

po pooblastilu občinskega ljud- 
skega odbora predsednik. 

Kadar občinski ljudski odbor 
odloči, da se zavezanec v celoti 
ali deloma oprosti povračila 
gradbenih stroškov za komunal- 
ne naprave, je oprostitev ve- 

ljavna samo, ako občinski ljud- 
ski odbor istočasno zagotovi v 
enaki višini prispevek v sklad 
iz drugih virov. 

Kadar je investitor občina, se 
morajo sredstva za komunalne 
naprave zagotoviti v občinskem 
proračunu že pred dokončanjem 
postopka za izdajo gradbenega 
dovoljenja. 

6. člen 
Sredstva, k, se plačujejo P0 

določilih 2. in 3. člena tega od- 
loka, dalje sredstva, ki se izter- 
jajo po 4. členu in sredstva po 
5. členu, so namenska sredstva. 
Stekajo se v poseben sklad, ki 
ga ustanovi občlinski ljudski 
odbor. 

Tov. Ostoj Toma je predlagali, 
da se da predlog odloka v raz- 
pravo Okrajnemu ljudskemu od- 
boru. Okrajni ljudski odbor naj 
bi priporočil vsem občinam, da 
aprejmetjo Odlok o odškodnini 
za gradnjo komunalnih naprav 
za svoja področja. 

Kot tretjo točko dnevnega re- 
da je Svet razpravljal o pred- 
logu proračuna in plana inve- 
sticid Sveta za gradbene in ko- 
munalne zadeve OLO za leto 
1956, Svet je po razpravi plan 
envesticiiJ odobril. 

odlok občinskih ljudskih odborov 

nt?"' »OMVHICA 
Jf. 2 7 ^ odet. 2. in 
,4 
f st. ukorih 

o občiinskih 
(Urad,ni list K' ■■ vuraon.! uisi 

le« 0te>' 1; 10-2 in čl. 24-2 
0 

e ®C|rovnic-a dm 61. 
^^aih In do- 

l;?"--1! aluneea zakona o 
s, ie oh/-' FI-RJ, št. 58- 

j 4i 9 "n^i Ijudiikii odbor 
' ^rfti«l &еј11 dne 26. aprila 

Otllok 

^ »d!' ko'ovozov, mo- 
^nih . h poti' ja^nv 

0|)jn
ai'lov na območju 

"u "orovniea 
I- člen 

tercei i6ž€cih ob ko. 

Ve ^'iska Vzdr^®vati kolovo- 
%i Па obmnčiih 
V, r\ ^;n,v ')a 

f 
1' 

Tnu 

H 

l!«h rl 
a " n močijo 

ti 4l*n 

na območjih. 
Posamezniku 

^ določevanje 

' h niloi " P<"1ifllte poti mo- 
t 9 Hh , cel vzd.rževati 

1<!10 do 15. 
,/ te'r nasujejo. 

M, "'ЧЈц ' flen 
ЧЈ? 1<,žeilh na 

.""^v !,Jvih i-. 17ltoPatn ja.rke 
41,^0 ^ ^!f^h Poteh. 

41 odtočne Jar- 
4- f'len 

So kidamo 
N u In ? mos,tove na 

ob izkorišča- 

4:iV 1 5- fen 

SNo ; ЗД1 p^V(>zov in poij- 
VršC ^s,0v- b-^po- 

•Сч 4\L0 n;alo8u ob- 

•» CJSS-»r«.. „ 
ш ^ poljskih 

poteh posekati drevje, katero 
raste na razdailji 2 m od roba 
poti, ona drevesc., katera pa ra- 
stejo v razdalji od 2 do 5 m od 
roba poti odnosno kolovoza, so 
dofžni očlistiti vedevja v višini 
3 m. 

Kolikor lastniki zemljiških 
parcel ne bodo postopali v smi- 
slu določila 1. odst. tega čl. bo 
na njihove stroške postopal or- 
gan, naveden v členu 5 tega 
odloka. 

7. Men 
Z denarno kazmijo do 3000 din 

se kaznujejo lastniki parcel: 
1) če v predvidenem roku ne 

nasujejo in popravijo kolovozov 
ter poCjskih poti; 

2) če ne izkopljejo odtočnih 
jarkov ob kolovozih in poiljskih 
poteh, speJjanih po barjanskem 
področju. 

Z denarno kaznijo 2000 din se 
kaznujejo lastniki zemljiiških 
parcel, ki ne bodo postopali v 
smislu 61. 6 tega odtoka. 

8. člen 
La.stn.ikn parcel, ki bodo kršili 

določila tega odiloka, za katere 
je predpisana upravna kazen, so 
upravno-kszensko odgovorni tu- 
di tedaj če so plavali stroške 
organa, fci je na njihov račun 
uveljavil določila tega odloka. 

9. člen 
Ta odlok stopfi v veljavo z 

dnevom objave v »Glasniku«, 
uradnem glasilu okraja Ljub- 
ljana. 

Predsiednik ObLO; 
Janez Cerin s. T. 

OBČINA CERKNICA 
Na podlagi 1., 2. in 9. člena 

splošnega zakona o ureditvi ob- 
čin in okrajev <Ur. list FLRJ 
št. 26-269-55), 24. točke odloka 
o finansiranju in poslovanju 
zdravstvenih zavodov (Ur. list 
FLRJ štev. 14-85-53) in 2. točske 
24. člena statuta občine Cerkni- 
ca, izdaja občinski ljudski od- 

bor Cerknica na 6. seji dne 28. 
maja 1956 

Odlok 
o oprostitvi in olajšavah samo- 
plačnikov Za zdravstvene sto- 

ritve na območju občine 
Cerknica 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo pla- 

čevanja stroškov za zdravstve- 
ne storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na 

bolezen, ako davčni predpis 
od bolnikovega premoženja 
ali dohodka njegove družin- 
ske skupnosti ne presega 
120 din letno na družinskega 
člana; 

b) bolniki z nalezljivimi bolez- 
nimi, ki se zdravijo v bol- 

Bolnik plača 
od predpisane zdravstvene 

storitve 
25"/. 
бО"/. 
75V. 

Ce znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka na dru- 
žinskega člana bolnika 451 din 
ali več, plača bolnik polni zne- 
sek za zdravstvene storitve. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis 

se lahko popoln<xma ali delno 
oprostijo od plačevanja zdrav- 
stvenih storitev osebe, ki bi bile 
zaradi trenutnih socialnih, pri- 
dobitnih ali drugih razmer go- 
spodarsko ogrožene, ako bi mo- 
rale plačevati stroške za zdrav- 
stvene storitve v delnem ali 
polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevo- 

ze z rešilnimi vozili so popol- 
noma oproščeni bolniki, za ka- 
tere je odredil prevoz pristojni 
zdravnik: 
a) bolniki ne glede na davčni 

predpi; ie gre za nalezljive 
bolezni, kadar je zdravljenjem 
v bolnišnici obvezno po zvei- 

nišnid, pa brezplačnost ni 
odrejena v predpisih višjih 
organov: 

c) bolniki ob lokalnih epidemi- 
jah za zdravljenje v bolniš- 
nici, čeprav ni zdravljenje v 
bolnišnici predpisano; 

č) bolniki za zdravljenje v bol- 
nišnici, če se je šele naknad^ 
no ugotovilo, da ne gre za 
nalezljivo bolezen, glede ka- 
tere so bili napoteni v bol- 
nišnico: 

d) babica, ki prejema preživni- 
no na podlagi odloka o za- 
časni dodelitvi preživnin ba- 
bicam (Ur. I. LRS št. 23-79, 
1953). 

2. člen 
Osebam, ki imajo premoženje 

ali dohodek, od katerega se pla- 
ča davek, se določi delna opro- 
stitev od plačevanja za zdrav- 
stvene storitve po tejle lestvici: 

Ce znaša davčni predpis 
od premoženja ali dohodka na 

družinskega člana letno 
121 din do 250 din 
251 din do 350 din 
351 din do 450 din 

nih ali republiških predpisih; 
b) osebe, ki so navedene v toč- 

kah a), c), č), d) in 1. člena 
tega odloka, toda le s pogo- 
jem, da je odredil prevoz 
pristojni zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene ston. se 

po tem odloku štejej' tale 
zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v ^ abu- 

lanti in na bolnikovem domu; 
b) zdravniška pomoč in oskrba 

v bolnišnicah, sanatorijlh in 
v vseh drugih zdravstvenih 
zavodih; 

c) prejemanje zdravil In sani- 
tetnega materiala: 

č) izjemoma in po prost; pre- 
soji sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko v 
vsakem posameznem prime- 
ru: prejemanje ortopedskih in 
drugih zdravstvenih pripo- 
močkov, zdravniško in kli- 
matsko zdravljenje ter spe- 
cialni zdravniški pregledi. 

6. člen i 
Olajšave in oprostitve po L id 

2. členu tega odloka se prizna- 
vajo upravičencem le na podlagi 
posebnega potrdila o upraviče- 
nosti. To potrdilo morajo pred- 
ložiti upravičenci zdravstvene- 
mu zavodu ob prvem iskanju 
zdravniške pomoči, razen v nuj- 
nih primerih, ko se lahko potr- 
dilo predloži najkasneje U dni 
po prejemu obračuna za oprav- 
ljeno zdravstveno storitev 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosu do 

popolne ali delne oprostitve od 
plačevanja za opravljeno zdrav- 
stveno storitev, ki mora obse- 
gati konkretno navedene okol- 
nosti in razloge za oprostitev 
kakor tudi obseg oprostitve (to 
je ali gre za popolno ali delno 
o -ostitev), ,izda: 
a) za osebe iz točk a) in b>. 

1. člena in za osebe iz 2. čle- 
na tega odloka referent za 
zdravstvo in socialno politi- 
ko ObLO. na podlagi višine 
davčnega predpisa: 

b) za vse druge zadeve pristoj- 
ni zdravnik. Obrazec potrdila 
predpiše Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno nolltir- 
ko ObLO. 

8. člen 
Odločbo o popolni aH delnt 

oprostitvi od plačevanja za 
opravljeno zdravstveno storitev 
po 3. členu tega odloka izda 
Svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko ObLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zapro enega 

potrdila po 7. členu tega odloka 
je dopustna pritožba na tajni- 
štvo za ljudsko zdravstvo ;n so- 
cialno politiko OLO po splošnih 
predpisih za upravni postopek 
v 15 dneh po prejemu pismene- 
ga sporočila, da je prosilca 
prošnja odklonjena. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uriidnem 

OBČINA LJUBUANA-CENTER 

OBVESTILO 

vsem ljudskim odbornikom Občinskega ljudskega o<U>>r» 1 
Ljubljana -Center 1 

Obveščamo vse odbornike, da Je SEJA OBCINS ЕСЛ! 
LJUDSKEGA ODBOHA. ki Je bila napovedana za peto k U. 
maja 1956 ob 16.30 url, PRELOŽENA ZARADI ZASETMNJA 
MESTNEGA SVETA na PONEDELJEK, DNE 14. MAJ 195« 
OB 16.30 URI v Istih prostorih in z istim dnevnim redo >. 

Prosimo Vas, da vzamete navedeno spremembo v v dnost 
in nas v slučaju Vaše odsotnosti obvestite na tel. št. 22-122. , 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LJUBLJANA-CENTEn 
Predsednik: 

Lojze Ocepek, 1, s, , 

It 
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glasilu okraja Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1956 
dalje. 

Z dnem uveljavitve tega od- 
loka preneha veljati na obmoć- 
Ju občine Cerknica odlok o 
oprostitvi in olajšavah samo- 
plačnikov za zdravstvene sto- 
ritve na območju okraja Po- 
Btojna (Ur. 1. L RS št. 6-76-54). 

Predsednik 
Občinskega ljudskesa odbora: 

Jože Tellč, l. r. 

OBČINA DOBROVA 
PRI LJUBLJANI 

Ne predlog Obttaakega odbo-ra 
ZB in na podllagi 50. čl. tč. 2. 
Z-Eikona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. liist L RS, St. 19-88-52), 
j« Občimski Vjudi-Jcii odbor Do- 
brova pri L-i.ublčaai sprejel na 
6. setjo., d«« 30. marca 1956 

Odlok 
Ф proglasitvi 7. maja za ljudski 

praznik občine Dobrova 
pri Ljubljani 

1. člen 
7. maj s« proglia-ša za 1J udskl 

prarniik obudile Dobrova pni 
L(JiubljanJ. 

2. člen 
Ta odi'.ofe srtapi v veljavo od 

Aneva objave v »Glasniku« 
okraja Ljublijana. 

Predsednik ObLO: 
Stane Vrhovec s. r. 

nega otojekta. sosednje najbliž- 
je objekte, komunikacije in ko- 
munalne najprave predpiše Ob- 
činslci ljudski odbor Ljubljana- 

Šiška na predlog komisije iz 8. 
čleria Uredbe o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

Varstveni pas ob CelovSki ce- 
sti je 20 m od osi ceste na obe 
strani. 

Nezazidljivo je zemljišče med 
Vodnikovo, Tržno in Celovško 
cesto. 

4. člen 
Grafični prikaz in poročilo o 

predlogu s ix>da:ki po tofki 5. 
6, 7 in 8 navodila za izvajanje 
Uredbe o uporabi zemljišč za 
gradbene namene (Ur. list LRS 
št. 14-54/54) sta sestavni del te- 
ga odloka. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnevom objave v uradnem gla- 
silu OLO Ljubljana »Glasnike. 

Predsednik: 
Jenko Marjan, 1. r. 

JBCINA 
LJUBLJANA-SISKA 

Na podlagi 2 odstavka 12. čl. 
tn 50. čl. Zakone o občinskih 
ljudskih odiborih (Ur. list LRS 
6t. 19-88/52), 2. 61, Uredbe o 
uporp-ibi zemJjiSč za gradbene 
namene (Ur. list LRS št. 44-143/ 
B3V ob uporabi 5, čl. in določb 
pnioge I A — 2/VI Zakona o 
pristojnostih občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov, ki so ure- 
jene z dosedanjimi republiškimi 
predpisi (Ur. list LRS št. 26-130/ 
66) in na predlog komisije po 
točki 4 Navodila za izvajanje 
Uredbe o uporabi zemljišč za 
gradbene namene (Ur. list LRS 
St. 14-54/54) je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana—Šiška na 7. 
redni seji dne 16. marca 1950 
•projel 

Odlok 
• dolodlivi /.cjnljuif, ki se smejo 
lUMM-abiti жа splošne gradbene 

namene ob določelh pobojih 
1. tlen 

Za gradbene namene ob dolo- 
čenih pogojih se na območju 
občine Ljubljana—Sižka določi- 
jo zemljišča, ki so razvidna iz 
grafičnega prikaza. 

Zemljišča ležijo v katastrski 
občini Sp. in Zg. S&ka in tvo- 
rijo območje, katero leži znotraj 
meja med Celovško, Šolsko in 
Vodnikovo cesto in severno od 
Južnih meja zemljišč parcela 
it. 44-1, 14-3, 44-4 ter 81. 

Morebitna sprememba glede 
lastništva aH organa upravlja- 
nja v seznamu navedenih zem- 
ljišč v ničemer ne vpliva na ve- 
ljavnost odloka. 

2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega 

odloka se smejo praviloma gra- 
diti stanovanjski in javni objek- 
ti s pripadajočimi drugimi mož- 
nimi objekti in napravami jav- 
nega in zasebnega značaja. 

Obstoječe zgradbe na tem 
zerrjjiištu se brez poprejšnje 
odobritve pristojnih organov 
Občinskega ljudskega odbora 
LJi«blj«:ia- SiSka ne smejo pre- 
tidavat in obnavljati. 

3. 61en 
Natanč lejše pogoje v odnosu 

aa način zazidave, lego gradbe- 

0BČINA LOŠKA DOLINA 
Na podlagi 133. člena Temelj- 

nega zakona o proračunih izda- 
ja občinski ljudski odbor Loška 
dolina po sklepu 6. seje z fine 
21. 4. 1956 

Odlok 
o začasnem (inanslranju občin- 
skih potreb v aprilu in maju 1956 

1. 
Potrebe občinskih organov in 

proračunskih zavodov v aprilu 
in maju 1956 se finanslrajo ta- 
ko, da se: 

1. sredstva za osebne izdatke 
zagotovijo za tiste uslužbence, 
ki so bili na plačilnih seznamih 
za mesec december 1955. 

2. za materialne izdatke ob- 
činskih organov in proračunskih 
zavodov ter za dotacije finanč- 
no samostojnim zavodom In 
družbenim organizacijam zago- 
tovi največ toliko sredstev, ko- 
likor so znašali dejanski mate- 
rialni izdatki za april In maj 
1955. 

Določila odloka Zvezne ljud- 
ske skupščine o začasnem tinan- 
jiranju federacije ljudskih re- 
publik, avtonomnih enot in 
ljudskih odborov v prvem tro- 
mesečju 1956 (Ur. list FLRJ št. 
57-55) veljajo tudi za finaoslra- 
nje potreb občinskih organov v 
aprilu in maju 1956. 

2. 
Dohodki In izdatki po tem od- 

loku so sestavni del proračuna 
občinskega ljudskega odbora 
Lošlka dolina za leto 1956. 

3. 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. aprila 1956. 

Predsednik 
Obč. LO Loška dolina: 
Zlgrnund Janez, 1. r. 

novih oziroma popravila obsto- 
ječih stanovanjskih hiš stano- 
vanjskim zadrugam, gospodar- 
skim organizacijam, stanovanj- 
skim skupnostim, zavodom, po- 
litično-teritorialnim enotam in 
njihovim pooblaščenim organom 
ter državljanom, ki se na nji- 
hove prejemke plačuje stano- 
vanjski prispevek. 

3. člen 
Kreditni sklad upravlja uprav- 

ni odbor, ki ga Imenuje občin- 
ski ljudski odbor. 

4. člen 
V Kreditni sklad se stekaj з 

sredstva, ki jih določa Zakon o 
stanovanjskem prispevku in 
družbeni plan občinskega ljud- 
skega odbora In drugi obvezni 
predpisi, zlasti pa: 

1. obresti In odplačila od po- 
sojil, dovoljenih iz sklada; 

2. vplačila federacije, ljudske 
republike in ostalih politično- 
teritorialnlh enot in proračun- 
skih m drugih sredstev, ki so 
določena za stanovanjsko Izgrad- 
njo; 

3. sredstva skladov za samo- 
stojno razpolaganje gospodar- 
skih organizacij v višini, ki jih 
določi delavski svet; 

4. posojila te republiškega 
kreditnega sklada za kreditira- 
nje stanovanjske izgradnje; 

5. posojila, ki jih dajejo go- 
spodarske organizacije skladu 'z 
sredstev svojega sklada za sa- 
mostojno razpolaganje 

6. sredstva danih posojil, ki 
so bila razpisana v svrho kredi- 
tiranja stanovanjske Izgradnje; 

7. hranilne vloge, ki jih pla- 
čujejo državljani na osnovi po- 
sebne pogodbe v sklad; 

8. vložena denarna sredstva 
stanovanjskih zadrug in 

9. druga sredstva, ki jih po 
posebnih določilih občinski ljud- 
ski odbor Loška dolina vplačuje 
v sklad. 

5. člen 
Sredstva sklade se nalagajo 

na poseben račun pri Komunal- 
ni banki v Rakek, ki izvršuje 
proračun občinskega ljudskega 
odbora. 

je dovoljeno samo na prostorih, 
ki so za ta namen vidno ozna- 
čeni po določilu 8. člena odloka 
o obveznem odlaganju smeti z 
dne 25. januarja 1956. 

4. člen 
Kršitve določil 2., in 3. člena 

se kaznujejo z denarno kaznijo 
do 3000 din. Občinski organ za 
nadzor obale in odlaganje smeti 
je pooblaščen izrekati mandatne 
kazal do 500 din. 

Kršitelj določil 3. člena mora 
poleg plačila kazni tudi počistiti 
ponesnadteni prostor in ga posta- 
viti v prejšnje stanje, smet,; in 
odpadke pa prepeljati na mesito, 
določeno za odlaganje smeti. 
Лко v odrejenem roku tega ne 
sitoTiI, oekrbi to občinski ljud- 
ski odbor na njegove stroške. 
Poleg tega odgovarja kršitelj za 
vso škodo. 

5. člen 
Svet za komunalne zadeve se 

pooblašča, da dzda navodila za 
izvajanje tega odloka glede iz- 
vajanje nadzora nad uporabo 
občinskih potov, nad odlaganjem 
smeti in odpadkov in nad pla- 
čevanjem prispevkov. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnem objave v Glasniku OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Drobež s. r. 

P 

ter s pašo in 
vodnh napravah; 

4. Napajati živioo 
čenih mest; j 

5. Spreminjati 
tako ovirati not«^ 
vode; 

6 Jemati kameni® 
mivko iz vodn h ^ 
voljenja sveta za 

gradbene In ®1ап0* j 
ve pri Občini Mens*1 

X člen 
, .h .em3' 

Lastniki obreinin ^.d 
rajo na poiziv P 
gana, vsekakor Pa VS# )Г Pa 

leto očist.jo ohreiJ3 j a. 

I 

Na podlagi 12., 50. in 78. čle- 
na Zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS St. 19/88- 
52), v zvezi z zakonom^ o stano- 
vanjskem prispevku (Ur. list 
FLRJ št. 57-55) izdaja občinski 
ljudski odbor Loška dolina na 
podlagi sklepa 6. seje z dne 21. 
4. 1956 

Odlok 
o ustanovitvi Kreditnega sklada 
r.a zidanje stanovanjskih hiš na 
območju Občinskega ljudskega 

odbora Loška dolina 
1. člen 

Ustanovi se kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiS na ob- 
močju občinskega ljudskega od- 
bora Loška dolina s sedežem " 
Starem trgu. 

2. člen 
Po tem odloku se dovoljujejo 

iz Kreditnega sklada posojila za 
zidanje, dozidavo ali dovriSltev 

OBČINA 
LJUBLJANA-BE2IGRAD 

Na temelju 21. člena Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. 
list LRS št. 19-88-52) v zvezi s 
5. členom Zakona o priatojnostih 
občinskih In okrajnih Uudskih 
odborov v zadevah, ki so ureje- 
ne г dosedanjimi republiškimi 
predpisi (Uradni! lisit LRS, št. 
26-55) Je občinski ljudski odbor 
Li'Ubljana-Bežigrad na 7. redni 
seji dne 29. marca 1956 sprejel 
naslednji 

Odlok 
o odškodnini za uporabo občin- 
skih potov na savsko obrežje in 
o prepovedi odlaganja smeti in 

odpadkov Izven določenih 
prostorov 

1. člen 
Kdor za prevajanje gramoza, 

peska, mivke in drugih savskih 
agregatov Iz savskega obrežja 
uporablja občinska pota na sav- 
sko obrežje, plača za vzdrževa- 
nje odškodnino 100 din od kubič- 
nega metra. 

2. člen 
Naročnik prevoza Ш kupec 

materiala odgovarjate za plačilo 
prispevka solidarno s prevozni- 
kom. 

Prevoznik, ks se upira plača1!! 
prispevek iz 1. člena, aagreši 
prekršek. 

3. člen 
Vaako ponesnaženje savske 

obale In vseh drugih površin, ki 
niso namenjene za odtegianje 
smertii In odpadkov j« prepo-j«- 
damo. 

Odlagatije emebt te odjpadlkov 

OBČINA MENGEŠ 
Na podlagi 2., 9. in 32. člena 

Splošnega zakona o uredMvl ob- 
čin in okrajev (Ur. 1. FLRJ St. 
25-296-55) v zvezi z 8 In 24. čl. 
Statuta Občine Mengeš ter 3, In 
8. členom Temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. 1. FLRJ 46-438-51 
in 58-633-55) je občinski ljudski 
odbor Mengeš na svoji 7. sejd 
dne 10. februarja 1956 sprejel 

Odlok 
o varstvu vodnih naprav In 

čiščenju vodotokov na območju 
občine Mengeš. 

1. člen - 

Da se zavarujejo vodni toki, 
čistoča vode, obrežja In nasip!, 
jezi in druge vodne naprave za 
urejanje vodotokov na območju 
občine Mengeš, Je prepovedano; 

1. Metati v vodne struge in 
korita predmete, ki ovirajo nor- 
malni odtok vode; 

2. Odlagati v vodo In vodna 
korita smeti, mrhov no in druge 
odpadke, ki onečiščujejo vodo In 
bregove vodnih sitrug; 

3. Na kakršen koli način po- 
škodovati obrežje strug, zlasti z 
odvažanjem peska in gramoza. 

vodnih tokov, drevj 
in rastlinja, ki ^ м 
odtok vode ali 0^rej( 
obrežja. Lastniki o® ^ 
Ijišč morajo oorVt;« 
vodotokov tako 
zahtevo vodnogoeP00^ 
ganov. j/ 

Lastniki vodnih 
nov, žag in pod.) 1°^ 
za redno čiščenje d 
odtočnih kanalov, d 

rastejo In ne z»n»u 

rajo v redu vzdrž® 
škarpe. jf( 

Drevje, ki ne 
vode, se mora var\,l>'Ji 
ruje bregove poSkO1 

soklh voda In kr»«1 

3. člt* , 
bre^l 

$ 
So 
».D 

Чг 
^ sr 

p 
S 

4] 

Ce lastniki 0'bre°^ 
in vodml^iap r a v | 
jo čiščenja po P^iA 

0 
stojnlh organov, ^ 
aH ne ustrezajo га 

i:n organov, ■- ■ 
račun lastni*®/ 

zemljišč oziroma 0 јД 
sebno odločbo 
taki odločbi je 
tožba na OLO Lj 

4. M«1 j/ 
Za prekrške P0 ^ 

odloka se k»zn«) ' V, 
denarno kaznijo j 

Za prekrške za P 
nitve določenih de n nuve aoiotoin" - j t- j 
drugem odstavku ' , 
odloka se I« i 
obrežnih гвтШ*^^ 
vodnih naprav t < 
jo do 2.000 din. j/ 

Upravnokazenefcl ji 
vršuje na prvi st«1 ^ 
prekrške pri ,1 .pei* 
po določbah Teto«« 
o prekrških. 

5. / 
Ta odlok velja 

OBČINA VRHNIKA 
Po določbah 99., 103., 106. In 

107. člena Temeljnega zakona o 
proračunu (Ur. list 13-126/56) in 
2. in 1". točke člena Zakona o 
občinskih LO (Ur. list 19-88/52 
LRS) je občinski LO Vrhnika 
na 9. redni seji dne 13. 4. 1956 
izdal 

a) dohodki skupaj 
b) obvezna 6% rezerva 
c) Izdatki skupaj 
d) presežek dohodkov nad 

2. člen 
Od presežkov dohodka nad iz- 

datki proračuna leta 1955 v zne- 
sku din 477.422.— se določi v 
obvezno rezervo. 

3. člen 
Tabela zaključnega računa 

proračuna občinskega LO Vrh- 

OdloK 
potrditvi zaKiJ^ _ l.Xf nl» proračuna 

Potrdi se zaklju Jj ,1 
računa 

"i 

računa , 
za leto 1955 s 
ki in izdatki; 

izdatki RkuP" 
*■' 

nika za leto l«55 

u«. , 

Odlok stopi * urn 
javi v »Glasn ij^n^ji 
sllu okraja preds^) ^ 

jan«1 


