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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA HRASTNIK 
745. 

Na podlagi 1. točke odloka o po- 
oblastitvi občinskih ljudskih odbo- 
Jov, da predpišejo vsako leto koli- 
сше vina in žsanja, ki jih smejo 
Prodajalci porabiti doma brez pla- 
j'la prometnega davka (Uradni list 
кх- ter ^lena statuta Оосше Hrastnik je občinski ljudski 

odbor Hrastnik na seji občinskega 
zboia in na seji zbora proizvajal- 
Cev dne 10. novembra 1962 »prejel 

ODLOK 
o določitvi količin vina in žganja, 

jih smejo proizvajalci porabiti 
"orna v proizvajalni dobi 1962/63 

brez plačila prometnega davka. 

1. člen 
. Količina vina, ki jo smejo indi- 

^'dualni proizvajalci vina na ob- 
močju občine Hrastnik porabiti do- 

brez plačila prometnega davka, 
e določi na 100 litrov na vsakega 

jj^d 15 let starega družinskega 

si. količina vina po prejšnjem od- tnvku se prizna proizvajalcem vina 
proizvajalno dobo 1962/63. Za 

P'oizvajalno dobo se šteje čas od 
Popisa pridelanih količin vina, ki 
o? izvršen v letu 1962, pa do po- 
P'sa pridelkov vina v letu 1963. 

2. člen 
i. Proizvajalci žganja smejo pora- 
,'ti doma brez plačila prometnega 
avka 3 (pet) hektolitrskih stopenj 
gonja na vsakega nad 18 let sta- e8a družinskega člana. 

. Ta količina žganja velja za 
Uvajalno dobo od 1. novembra 
o 'I. marca 1963. 

pro- 
1962 

3. člen 
la odlok velja od dneva obja- 

? v Glasniku, uradnem veetniku 
ЛгаЈа Ljubljana, uporablja pa se 

novembra 1962. 
Stev.; 010-35/62-1. 
Hrastnik, 10. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Stanko Brečko 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
746. 

Na podlagi 5., 6. in 47. člena te- 
jMoega zakona o varstvu živine 
(ir

ed živalskimi kužnimi boleznimi 
list FLRJ št. 26/54), 1. in 3. toč- 

8i .odredbe o množičnih voterinar- 
'o,ukrepih, ki se opravljajo na 
oske lastnikov ali imetnikov ži- 

t1?® (Ur. list LRS št. 2/59) in 27. 
оКх- flena zakona o pristoinosil 
ho . ^ 'n okrajnih ljudskih od- 
FrliT in njihovih organov (Ur. list 
odh f*: je občinski ljudski {j °?r Ljubljana-Center na seji ob- 

zhnm in пд erxii 

proizvajalcev dne 22. novembra 1962 
sprejel 

ODREDBO 
o obveznem zatiranju goveje tuber- 
kuloze na območju občine Ljub- 

ljana-Center. 

1. 
Zaradi preprečevanja in zatira- 

nja tuberkuloze pri goveji živini in 
zaradi varstva ljudskega zdravja se 
moia na območju občine Ljubljana- 
Center preiskati vsa goveja živina, 
stara nad 1 mesec, zaradi ugotovi- 
tve tuberkuloze. 

Preiskave opravijo veterinarji 
veterinarskega zavoda >Posavje« v 
Polju pri Ljubljani s pomočjo tu- 
berkulinizacije', ki jo morajo izve- 
sti v skladu z najnovejšimi ugoto- 
vitvami veterinarske znanosti in po 
navodilih svojih strokovno nadre- 
jenih organov. 

2. 
Tubeikulinizacija (pregled goved 

in cepljenje goved s tuberkulinom) 
se opravi po hlevih. 

Za tuberkiilinizacijo plača lastnik, 
posestnik ali drug imetnik govedi 
znesek 300 dinarjev za glavo govedi. 

3. 
Živali, ki bi na tuberkulin rea- 

girale pozitivno, morajo pristojni 
veterinarji označiti v skladu z na- 
vodili nadrejenih strokovnih orga- 
nov. Po veljavnih predpisih mo- 
rajo veterinarji poskrbeti tudi za 
čimprejšnjo odstranitev takih ži- 
vali iz hlevov. 

Vsa goveja živina, ki jo lastniki 
nabavijo na novo za rejo, mora 
imeti potrdilo, da ni reagirala na 
tuberkulin. Kolikor takega potrdi- 
la nima, se mora taka živina tu- 
borkulinizirati v štirinajstih dneh 
po nabavi. 

5. 
Kišitev določbe iz 1. to(?ke te 

odredbe se kaznuje po določbah 71. 
in 72. člena temeljnega zakona o 
varstvn živine pred živalskimi kuž- 
nimi boleznimi. Za izvedbo uprav- 
nega kazenskega postopka in za iz- 
rek kazni po tej odredbi je pristo- 
jen sodnik za prekrške občinskega 
ljudskega odbora Ljnbljana-Center. 

6. 
Ta odredba začne veljati osmi 

dan po objavi v >Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Znak: T/PV-320/62. 
Ljubljana, 22. novembra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

747. 
"VJVT ^.a P0#0© 2.' ^ena temeljne ega zbora m na seji zboia uredbe o finančno samostojnih zl- 

vodih (Ui. list FLRJ št. 51/53) in 
2. točke 23. člena statuta občine 
Ljubljana-Center je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Center na seji 
občinskega zbora in na seii zbora 
proizvajalcev dne 22. novembra 1962 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za pravno po- 

moč občine Ljubljana-Center. 

1. 
Ustanovi se zavod za pravno po- 

moč (v nadaljnjem besedilu: »za- 
vod«) kot samostojen zavod. 

Ime zavoda je: »Zavod za prav- 
no pomoč občine Ljubljana-Center«. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2. 
Zavod je pravna oseba. 
Zavod dela po predpisih, ki ve- 

ljajo za delo samostojnih zavodov. 

3. 
Zavod ima tele naloge: 
a) daje pravno pomoč (pravne 

storitve državljanom, družbenim 
organizacijam, strokovnim združe- 
njem, zavodom, ustanovam, skla- 
dom, hišnim svetom in stanovanj- 
skim skupnostim zaradi uveljavlja- 
nja in varstva njihovih pravic in 
koristi: 

b) daje po odvetnikih, ki so 
vključeni v zavod, pravno pomoč 
gospodarskim organizacijam in 
združenjem ter zadrugam; 

c) daje po naročilu pravne uslu- 
ge ustanovitelju^ zavoda, razen za- 
stopanja v premožen jsiko-pravnih 
razmerjih; 

č) omogoča pravnikom in odvet- 
nikom, združenim v zavodu, na 
podlagi skupnega sodelovanja in 
delitve dela doseči specializacijo 
na področju različnih panog prava; 

d) pospešuje razvoj družbene 
oblike pravne pomoči in odvetni- 
štva; 

e) vzgaja in daje strokovno po- 
moč odvetniškim pripravnikom, ki 
se pripravljajo za odvetniški po- 
klic v družbeni obliki odvetništva. 

4, 
Zavod izpolnjuje svoje naloge 

po pravnikih in drugih uslužben- 
cih, ki so v delovnem razmerju z 
zavodom in so se zavezali, da oprav- 
ljajo svoj odvetniški poklic samo 
v zavodu in na račun zavoda. 

5. 
Pravna pomoč (pravne storitve) 

obsega; 
a) dajanje ustnih in pismenih 

pravnih nasvetov in pravnih mnenj; 
b) sestavljanje listin pravnega 

zpačaia, kot so vse vrste pogodb, 
брогоке, izjave in dr.; 

c) sestavljanje vlog, ki se vla- 
gajo pri sodiščih, upravnih In dtij- 
eljj organih, kot so prošnje, pred- 
logi, tožbe, zahtevki, pritožbe ш 

druge podobne vloge pravnega zna- 
čaja; 

č) sestavljanje osnutka aktov 
normativnega značaja, kot so pra- 
vilniki, pravila, poslovniki, odred- 
be, odloki in dr.; 

d) zastopanje na obravnavah in 
narokih pred rednimi sodišči v 
pravdnem, nepravdnem in izvršil- 
nem postopku, v upravnih sporih, 
v kazenskem postopku, zastopanje 
pred upravnimi organi v upravrietn 
postopku ter pred zavodi, ki oprav- 
ljajo javno službo. 

Zavod daje pravno pomoč tudi 
v stvareh, v katerih io po posebnih 
predpisih dajejo sodišča ш dfcugi 
organi, če to ni izrecno pridržano 
tem organom. 

6. 
Zavod daje pravno pomoč (prav- 

ne storitve) pitrti plačilu po tarifi, 
ki velja za aelo odvetnikov. 

Plačila za pravno pomoč so 
oproščene osebe, ki stalno prebivajo 
v občini Ljubljana-Center, in sicer: 

a) osebe, ki so pod socialnim 
varstvom in prejemajo stalno ali 
začasno denarno podporo; 

b) osebe, ki so po veljavnih 
predpisih oproščene plačila sodnih 
taks. 

Za pravno pomoč tem osebam 
oziroma or^anizacijatn plača odjrie- 
no po veljavni tarifi ustanovitelj. 

7. 
Zavod se vodi po načelih druž- 

benjega samoupravljanja. 
Organi zavoda so upravni od- 

bor, svet delovnega kolektiva in 
predstojnik. 

S. 
Upravni odbor ima 5 članov; se- 

stavljajo ga 3 člani, ki jih imenu ie 
občinski ljudski odbor, 1 član, Ki 
ga izvoli delovni kolektiv imed 
sebe, in predstojnik zavoda, ki je 
član upravnega odbora po svojem 
položaju. 

Upravni odbor izvoli izmed sebe 
predsednika, ki pa ne sme biti 
predstojnik zavoda aH član delov- 
nega kolektiva. 

Mandatna doba upravnega od- 
bora troja 2 leti. 

9. 
Svet delovnega kolektiva izvoli 

delovni kolektiv izmed svojih čla- 
nov. Svet delovnega kolektiva šte|e 
5 članov. Če ima delovni kolektiv 
manj kot 15 članov, izvršuje pra- 
vice sveta delovnega kolektiva ves 
delovni kolektiv. 

I 10. 
Predstojnika zavoda imenuje in 

razrešuje ustanovitelj. 

11. 
Zavod gospodari § prei 

ki mu da v upravo us 
ifi $ premoženjem, ki ga 
s svojo dejavnostjo. 
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»a. 
Zavod ima tele sklade: 
a) poslovni sklad, 
b) sklad za nagrajevanje usluž- 

bencev in odvetnikov zavoda, 
c) rezervni sklad, 
d) sklad skupne porabe. 

13. 
Osebni dohodki uslužbencev za- 

voda se določijo s posebnim pra- 
vilnikom, ki ga sprejme svet de- 
lovnega kolektiva zavoda v soglas- 
ju z upravnim odborom zavoda. 

Osebni dohodki za delo odvet- 
nikov se določijo s pogodbo, ki jo 
sklene zavod z odvetniki. 

U. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen za občo upravo pristojni 
svet občinskega ljudskega odbora. 

15. 
Zavod ima pravila. 
S pravili se podrobneje določijo 

naloge zavoda, pravice in dolžnosti 
organov zavoda, način njihovega 
poslovanja in druga podobna vpra- 
šanja. 

Pravila predpiže zavodu ustano- 
vitelj. 

16. 
Zavod prične poslovati z dnem, 

ki ga kot začetek poslovanja zavo- 
da določi za občo upravo pristojni 
gvet občinskega ljudskega odbora. 
S tem dnem neha veljati odlok o 
ustanovitvi službe pravne pomoči 
pri občinskem ljudskem odboru 
Ljubljana-Center (Glasnik št. 1/61). 

17. 
Ta odločba se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana. 
Znak T/PV-022/62. 
Ljubljana. 22. november 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

748. 
Na podlagi 2. in U. člena te- 

meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Ur. list FLRJ št. 51/55) 
je občinski ljudski odbor Ljublja- 
na-Center na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 
22. novembra 1962 sprejel 

ODLOČBO 
o spremembah in dopolnitvah od- 
ločbe o ustanovitvi Jakopičevega 
paviljona v Ljubljani kot finančno 

samostojnega zavoda. 

Jakopičev paviljon v Ljubljani 
je ustanovil kot finančno samostoj- 
ni zavod Mestni ljudski odbor 
Glavnega mesta Ljubljane z odloč- 
bo št. 31/6 z dne 28. decembra 1954. 

Okrajni ljudski odbor Ljublja- 
na je z odločbo št. 10/K-01-16/1-61 
z dne 24. marca 1961 (Glasnik št. 
24/61) prenesel s 1. januarjem 1961 
vse pravice in dolžnosti, ki jih je 
imel do tega zavoda, na občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Center. 

Prečiščeno besedilo odločbe o 
ustanovitvi Jakopičevega paviljona 
v Ljubljeni, ki se preimenuje v 
Mestno-galerijo, se glasi: 

ODLOČBA 
o ustanovitvi Mestne galerije 

v Ljubljani. 

1. 
Ustanovi se Mestna galerija (v 

nadaljnjem besedilu >zavod«) kot 
samostojni zavod 

Ime zavoda je: Mestna galerija 
t Ljubljani. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2. 
Naloge zavoda so: 
1. prirejati razstave del likovne 

umetnosti LR Slovenije in drugih 
ljudskih republik FLRJ; 

2. prirejati razstave inozemskih 
likovnih umetnikov: 

3. prirejati študijske razstave s 
predavanji zaradi širjenja likovne 
vzgoje; 

4. dajati na razpolago prostore 
zavoda za razstave. Ki jih prirejajo 
domača in tuja likovna umetniška 
društva, in za razstave sorodnih 
dejavnosti (knjižna ilustracija, otro- 
ška risba, umetniška fotografija, 
uporabna umetnost, industrijsko 
oblikovanje i.p.); 

5. propagirati likovne umetnosti 
z izdajanjem likovne umetniške li- 
teraiture, publikacij in drugih po- 
dobnih del. 

3. 
Zavod gospodari a premoženjem, 

ki mu ga da v upravo ustanovitelj. 
In s premoženjen^ ki ga pridobiva 
s svojo dejavnostjo. 

4. 
Zavod vodita galerijski svet in 

upravnik. GalerijsKi svet ima 9 čla- 
nov; sestavlja ga predsednik in 7 
članov, ki jih imenuje občinski 
ljudski odbor izmed javnih delav- 
cev s področja likovne umetnost), 
ustanov in družbenih organizacij 
ter drugih državljanov, in uprav- 
nik zavoda, ki je član galerijskega 
sveta po svojem položaju. 

Upravnika zavoda imenuje in 
razrešuje občinski ljudski odbor na 
predlog sveta za kulturo občinske- 
ga ljudskega odbora. 

5. 
Zavod ima tele sklade: 
1. poslovni sklad; 
2. sklad za nadomestitev in do- 

polnitev osnovnih sredstev in za 
velika popravila: 

3. sklad za nagrajevanje delav- 
cev in uslužbencev. 

6. 
Osebni dohodki delavcev in 

uslužbencev zavoda se določijo s 
posebnim pravilnikom o delitvi 
osebnih dohodkov. 

7. 
Za zadeve in naloge zavoda je 

pristojen svet za kulturo občinske- 
ga ljudskega odbora. 

8. 
Ta odločbo velja takoj in se ob- 

javi v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Znak: T/PV-022/62. 
Ljubljana. 22. november 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Majda Boje 1. r. 

OBČINA MEDVODE 

749. 
Na podlagi 4. točke 158. člena 

zakona o jovnih uslužbencih (Urad- 
ni list FLRJ št. 53/57 in 52/61) v 
zvezi z navodilom za izvajanje za- 
kona o spremembah in dopolnitvah 
zakonu o javnih uslužbencih (Ur. 
list FLUJ žl. 3/62) in odloka o po- 
večanju sredstev za osebne izdatke 
javnih uslužbencev (Ur. list FLf!] 
št. 40/62) je občinski ljudski odbor 

Medvode na ločenih sejah občinske- 
a zbora ip zbora proizvajalcev 
ne 30. oktobra 1962 sprejel na- 

slednji 
ODLOK 

o spremembi odloka o določitvi po- 
ložajnih plač za delovna mesta 
uslužbencev upravnih organov ob- 
činskega ljudskega odbora Medvode. 

1. člen 
V odloku o določitvi položajnih 

plač za delovna mesta uslužbencev 
upravnih organov občinskega ljud- 
skega odbora Medvode (Glasnik 
okraja Ljubljana št. 71/62) se 2. člen 
spremeni tako, da se glasi: 

»Položajna plača uslužbencev se 
določa po delovnem mestu. Položaj- 
na plača uslužbencev ne more biti 
nižja od 7400 din in ne višja od 
30.400 din.< 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
a a Ljubljana, uporabljal pa se 

1 1. oktobra 1962. 
Številka: 010-40/62-01. 
Medvode, 30. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ludvik Tramte 1. r. 

OBČINA RIBNICA 

750. 
POPRAVEK 

odloka o sistemizaciji delovnih 
mest v upravnih organih občinske- 

ga ljudskega odbora Ribnica. 
V odloku o sistemizaciji delov- 

nih mest v upravnih organih občin- 
skega ljudskega odbora Ribnica, 
objavljenem v »Glasniku« okraja 
Ljubljana št. 69/62 z dne 26. okto- 
bra 1962. se v ODDELKU ZA FI- 
NANCE — odseku za dohodke pod 
zadnjo postavko doda pomotoma 
izpuščeno besedilo: 

1 — davčni izvršitelj — nižja 
strokovna izobrazba in 3 leta uprav- 
ne prakse. 

Številka: 01-01-15/62. 
Ribnica. 13. november 1962. 

Tajnik 
občinskega ljudskega odbora: 

Ivan Petrič 1. r. 

0ЕСШ TRBOVLJE 

751. 
Na podlagi 5., 6. in 47. člena te- 

meljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi kužnimi boleznimi 
(Uradni list FLRJ št. 26-291/54), v 
zvezi s 27. točko 42. člena zakona 
o pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov in njihovih 
organov (Uradni list FLRJ št. 52- 
644/57). odredbe o množičnih vete- 
rinarskih ukrepih, ki se opravljajo 
na stroške lastnikov sli imetnikov 
živine (Uradni list LRS št. 2-10/59) 
in 12. točke 27. člena statuta ob- 
čine Trbovlje je občinski ljudski 
odbor Trbovlje na seji občinskeira 
zbora in na seji zbora proizvajal- 
cev dne 10. novembru 1962 sprejel 

ODLOK / 
o obveznem izkoreninjeniu tuber- 
kuloze govetli na območju občine 

Trbovlje. 

1. člen 
Zaradi izkoreninjenja tuberku- 

loza govedi in zaradi varstva ljud- 
skega zdravje se mora na območju 
občine Trbovlje preiskati zaradi 

tuberkuloze vsa goveja živina, sta- 
ra nad 1 mesec. Preiskava s po- 
močjo tuberkulini/.acije mora biti 
izvršena do 31. decembra 1962. 

2. člen 
Vse živali je treba ob tuberku- 

linizaciji trajno oštevilčiti, kolikor 
še niso. 

3. člen 
Izkoreninjenje tuberkuloze gove- 

di organizira in vodi veterinarski 
inšpektor občinskega ljudskega od- 
bora. Za tehnično izvedbo pa se 
lahko pooblastijo tudi drugi vete- 
rinarji. 

4. člen 
Živali, ki bodo spoznane za oku- 

žene s tuberkulozo, morajo lastni- 
ki oddati v zakol najkasneje v 30 
dneh po ugotovitvi okužbe. Rok za 
oddajo v zakol in ostale ukrepe do- 
loči s svojo odločbo upravni organ, 
ki je pristojen za kmetijstvo. 

S 
5. člen 

Lastnikom hlevov, v katerih ni- 
so bila ugotovljena tuberkulozna 
goveda, izda veterinarski inšpektor 
ObLO potrdilo o neokuženosti hle- 
va s tuberkuloznim govedom. 

6. člen 
Tuberkulinazaeija in pregled ži- 

vine se opravlja po hlevih na stro- 
ške lastnikov ali imetnikov živalii 
in sicer po 300 din na glavo. 

7. člen 
Odškodnine za pobite živali se 

izplačujejo po uredbi o odškodnini 
za ubito, zaklano ali poginulo ži- 
vino (Uradni list FLRJ št. 49-591/54). 
Sredstva za to .so zagotovljena v 
proračunu ObLO Trbovlje. 

8. člen 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki 

ali imetniki nabavijo na novo ze 
rejo, mora imeti potrdilo pristoj- 
nega veterinarskega inšpektorja, 
da ni reagirala na tuberkulin in 
da izvira iz hleva, ki ni okužen e 
tuberkulozo. 

9. člen 
Kršitve določb te odredbe se 

kaznujejo po določilih 71. in 72. čle- 
na temeljnega zakona o varstvu 
živine pred živalskimi kužnimi bo- 
leznimi. 

10. člen 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana. 

Številka: 322-8/62-02, 
Datum: 10. november 1962. 

Podpredsednik 
občinskega ljudskega odbora! 

Ado Naglav 1. r. 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
752. 

Na podlagi 31 člena uredbe P 
prometu na javnih cestah (Ur. list 
FLRJ št. 51/50), 3. in 150. člena te- 
meljnega zakona o prekrških in 26. 
člena statuta občine Zagorje ob 
Savi je občinski ljudski odbor Za- 
gorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajal' 
cev dne 19. oktobra 1962 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi prometa na območju 

občine Zagorje ob Savi, 

1. člen 
Vprežna vozila smejo voziti v 

koloni na javnih cestah le tako, d» 
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je med posameznimi vozili naj- 
taanj 50 m razdalje. 

2. člen 
Vozila, ki prevažajo tovor, mo- 

rajo biti naložena tako, da se tovor 
Ле raztresa in da ne ogroža drugih 
Uporabnikov cest ter da je v skla- 
du z 21. členom uredbe o prometu 
na javnih cestah (Uradni list FLRJ 
St. 51/50). 

3. člen 
Za vse sprevode in druge javne 

prireditve, razen pogrebnih sprevo- 
dov, ki bi ovirale promet na jav- 
nih cestah, mora imeti prireditelj 
posebno dovoljenje oddelka za no- 
tranje zadeve občinskega ljudske- 
ga odbora Zagorje ob Savi v smislu 
f- člena zakona o prekrških zoper 
javni red in mir (Uradni list LRS 
ž t. 38/59). 

4. člen 
Avtomobili, ki se uporabljajo za učenje, morajo imeti znak na 

Prednji in zadnji strani, motorna 
kolesa pa na zadnji strani; izda ga 
Avto-moto druStvo, njegovo obliko 
Pa predpise AMZ Slovenije. 

5. člen 
Skozi območje mesta Zagorje je 

prepovedana vožnja z večjo hitroet- 
jo kot 50 km na uro. 

6. člen 
Vprežna vozila se na Cesti zma- 

Se, Kidričevi cesti in na podaljšku 
ceste proti Lokam ter na Cesti 9. 
aVgusta do zaključka asfaltirane 
ceste ne smejo ustavljati. Živina se 
niora voditi, kjer koli je možno, le 
Po stranskih cestah. Po Cesti zma- 
Ke, Cesti 9. avgusta in Kidričevi 
^esti pa samo od 17. ure dalje. 

7. člen 
Tranzitni promet je dovoljen le 

''o transverzali Trojane—Zasavska 
Cesta in z odcepom po Cesti 9. av- 
gusta. 

Prepovedan je promet z motor- 
nimi vozili z nosilnostjo več kot 
? ton in s tovornimi vozili s pri- 
klopniki po naslednjih cestah: ce- 
sl(i III. reda od odcepa pri žagi Je- 
senovo. 

8. člen 
. Prepovedano je parkiranje vo- 

Zll na cestah in ulicah: Cesdi zma- 
Se, Kidričevi cesti. Cesti 9. avgusta. 

Motorna vozila lahko parkirajo 
samo tam, kjer so označbo za par- 
kirni prostor, in na parkirnem pro- 
storu pred upravo Rudnika. 

Ce je na parkirnem prostoru 
Organizirano čuvanje motornih vo- 
"u. morajo uporabniki parkirnega 
Prostora plačevati uporabnino. 

9. člen 
,. Na cestah, na katerih je ustav- 
'janje in parkiranje vozil posebej 
llrejeno z znakom B-5 brez dovoliJt 
116 table, sme vozilo ustaviti le 
г.а toliko časa, kolikor je potrebno, 
j® potniki izstopijo, oziroma da se 
P'aKo naloži ali razloži. Zaradi na- 
kladanja ali razkladanja se sme 
Ustaviti vozilo največ za pol ure, 
';ri tem pa ne sme ovirati prometa. 

Kjer je ustavljanje vozil pre- 
Poveduno, se sme vozilo ustaviti 
senio zaradi dela pri odstranjevanju 
Prometne zapreke in pri upravlja- 
nju nujnih komunnlnih del. Delov- 
5° mesto mora biti zavarovano. V 
^rUgih nujnih primerih lahko do- 
j'0!' ustavljanje vozil službujoči 
Prometni miličnik 

10. člen 
Prepovedano je prislanjaM ko- 

lesa ob pločnike. Prav tako je pre- 
povedano prislanjanje koles ob 
zgradbe in druge objekte na tehle 
cestah in ulicah: Cesti zmage, Ki- 
dričevi cesti in Cesti 9. avgusta. 

Na cestah, ulicah in trgih iz 
prejšnjega odstavka se smejo sprav- 
ljati kolesa le na stojala, ki so za 
to določena. 

11. člen 
Žaganje drv na cesti, ulicah in 

trgih iz 2. odstavka prejšnjega čle- 
na je prepovedano. Dovoljenje izda 
oddelek za notranje zadeve, toda le 
v izjemnili primerih. 

Blago, kurivo in drug material, 
ki je dostavljen prebivalcem mesta 
Zagorje ob Savi, mora biti odstra- 
njen s pločnikov in ulic med 6. in 
21. uro najpozneje v dveh urah, v 
času od 21. ure do 6. ure pa naj- 
pozneje do 7. ure zjutraj. 

12. člen 
Pranje ulic in odvažanje smeti 

na glavnih cestah (Kidričeva cesta. 
Cesta zmage, Cesta 9. avgusta) jc 
opravljati po možnosti ponoči. 
Smetnjaki se ne smejo nahajati na 
pločniku. 

13. člen 
Žive meje in grmičevje ob vseh 

cestah in pločnikih na območju 
mestnega področja je treba stalno 
obrezovati oziroma prirezovati, da 
ne ovirajo vidljivosti voznikov. 

Skladiščenje ali odlaganje kakrš- 
nega koli materiala ob cestah, ki 
ovira preglednost ceste, je prepo- 
vedano. 

14. člen 
Delo na vozišču mora biti ozna- 

čeno in zavarovano: 
a) z rdeče-belo pleskanimi letva- 

mi širine 20—40 cm ali z drugimi 
enakovrednimi sredstvi za zavaro- 
vanje, ki morajo biti postavljeni v 
obe smeri ceste pravokotno na cest- 
ni rob in v razdalji 10 m od mesta, 
kjer je delo na cesti; 

b) z enako pregrado se morajo 
zavarovati delovno mesta tudi na- 
sproti odprtemu delu cestišča; 

c) pred zaporo mora biti z obeh 
strani v zadostni razdalji postav- 
ljen prometni znak >Delo na cesti*. 

Prometni znak iz točke c) tega 
člena je treba podvojiti, če to za- 
hteva gostota prometa na ogrože- 
nem odseku. 

15. člen 
Delovišče na cesti ali neposred- 

no ob cesti mora biti ponoči in v 
meeli razsvetlieno po potrebi z 
električnimi ali akumulatorskimi 
svetilkami. 

16. člen 
Kdor prekoolje cesto ali ploč- 

nik, mora v rokn, ki ga določi cest- 
ni upravni organ, spraviti cestižče 
v prejšnje stanje, 

17. člen 
Izvajalec gradbenih del ob jav- 

ni cesti mora gradbišče zavarovati 
tako, da delo na gradbišču ne ogro- 
ža varnosti prometa. 

Kadar Je zaradi gradnje potreb- 
no zavzeli pločnik ali del cestišča 
za postavitev odra, mora izvajalec 
gradnie speljati pod odrom prehod 
za pešce, ki mora biti zavarovan 
pred padaniem materiala, zadostno 
razsvetljen in urejen za varno hojo. 

18. člen 
Postajališča vozil javnega mest- 

nega ali medkrajevnega prometa 

morajo biti oddaljena najmanj 15 
metrov od križišča, če se vozila 
ustavljajo za križiščem, najmanj 
25 m od križišča pa, če se ustav- 
ljajo pred križiščem. 

19. člen 
Otroci do 10. leta starosti ne 

smejo voziti s kolesom po javnih 
cestah brez spremstva odraslo 
osebe. 

Otroci od 10. leta do 14. leta sta- 
rosti smejo voziti samostojno, če 
imajo legitimacijo oziroma značke 
o opravljenem kolesarskem izpitu 
v šoli. 

20. člen 
Mopedisti smejo voziti sopotnika, 

če imajo dodatni sedež in stopala. 
Po kolesarski stezi je dovoljena 

vožnja z mopedom ali kolesom s 
pomožnim motorjem samo takrat, 
kadar voznik poganja tako vozilo 
s pedali. Ce je ob vozišču, ki je 
določeno za motorni promet, vozi- 
šče za počasnejša vozila, morajo 
mopedisti in kolesarji s pomožnim 
motorjem uporabljati to vozišče. 

21. člen 
Kjer na vozišču ni označenega 

prehoda za pešce, morajo pešci 
prečkati cesto pravokotno pred 
Križiščem. 

Izven označenega prehoda za 
pešce smejo pešci prekoračiti cesto, 
kadar v razdalji najmanj 100 m ni 
križišča ali označenega prehoda za 
pešce. 

22. člen 
Prepovedano je hoditi nezaposle- 

nim po železniški progi. 

23. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se ka- 

znujejo za prekršek: 
a) vozniki vprežnih vozil, ki vo- 

zijo po javnih cestah v koloni v 
nasprotju s 1. členom tega odloka: 

b) vozniki vprežnih vozil, ki 
ustavljajo vprežna vozila na ce- 
stah in ulicah iz 6. člena tega od- 
loka; 

c) kdor vodi živino po glavnih 
cestah in ulicah iz 6, člena tega od- 
loka, če obstoji stranska cesta; 

č) kdor prisloni kolo ob pločnik 
ali zgradbe na cesti oziroma ulici 
iz 10. člena tega odloka; 

d) kdor ustavlja motorno vozilo, 
kjer je nstavljnnje prepovedano v 
9, čl. tega odloka; 

e) kdor parkira vozilo na me- 
stu, ki ni določeno za parkiranje 
vozil iz 8. čl. tega odloka; 

f) kdor vozi motorno vozilo v 
nasprotju s 4. členom tega odloka; 

g) kdor raztresa po cesti ali uli- 
ci razen material ali kdor na to- 
vornem vozilu nima tovora pravil- 
no naloženega in da je v nasprotju 
z 2. členom tega odloka; 

h) kdor vozi motorno vozilo v 
nasprotju s 7. čl. tega odloka; 

i) mopedist ali kolesar s pomož- 
nim motorjem, ki vozi v nasprotju 
z 20. členom tega odloka; 

j) kdor prečka cesto v nasprotju 
z 21. čl. tega odloka. 

Službujoči uslužbenec LM sme 
izterjati denarno kazen iz tega čle- 
na takoj na mestu od vseh kršite- 
ljev, ki jih je zalotil pri prekršku. 

24. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din 

se kaznuje za prekršek: 
a) kdor z motornim vozilom pre- 

korači dovoljeno hitrost skozi mest- 
no območje po 5. čl. tega odloka; 

b) kdor se ne ravna po 11. členu 
tega odloka; 

c) starši ali skrbniki, ki kršijo 
19. člen tega odloka; 

d) osebe, za hojo po železniški 
progi po 22. čl. tega odloka. 

25. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 din 

se kaznujejo za prekrške: 
a) gospodarska organizacija, ki 

pere cesto in odvaža smeti v na- 
sprotju z 12. čl. tega odloka; 

b) odgovorni uslužbenec gospo- 
darske organizacije, ki odredi pra- 
nje ulic ali odvažanje smeti v na- 
sprotju z 12. čl. tega odloka; 

c) gospodarska organizacija, ki 
pri delu na vozišču ali ob javni 
cesti ne izvede varnostnih ukrepov, 
predpisanih v 13., 14., 15. in 16. čle- 
nu tega odloka; 

č) odgovorna oseba gospodarsko 
organizacije, ki je odgovorna za 
izvedbo ukrepov v 13., 14., 15. in 
16. členit tega odloka; 

d) kdor ravna v nasprotju s 
17. čl. tega odloka; 

e) organizacija ali društvo ozi- 
roma prireditelj javnie prireditve, 
ki nima dovoljenja po 3. členu tega 
odloka; 

f) odgovorne osebe, ki so organi- 
zirale javne prireditve v nasprotja 
z določbo 3. člena tega odloka. 

26. člen 
Po uredbi o prometu na javnih 

cestah (U. list FLRJ št. 51/50) je od- 
govoren za prekršek, in sicer: 

n) Po 7. točki 32. čl. pešec, ki 
prečka cesto ali ulico iz 21. čl. tega 
odloka v mestnem območju izven 
označenega prehoda za pešce. 

27. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se s 1. januarjem 1963. 

St. 34-9/62-1. 
Datum: 19. oktobra 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Dušan Kolenc 1. r. 

753. 
Skupščine komunalnih skupnosti 

socialnega zavarovanja za območje 
občin Ljubljana-Center, LJubljana- 
Vič-Rudnik in Grosuplje, Ljubljana- 
Siška In Medvode, Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Moste-Polje in Liti- 
ja, Cerknica in Logatec in Vrhnika, 
Kočevje In Ribnica, Kamnik ter 
Domžale so na podlagi 6. točke 1. 
odstavka 21. člena zakona o organi- 
zaciji in financiranju socialnega za- 
varovanja (Urad. list FLRJ št. 22/62) 
na svojem I. rodnem zasedanju v 
skladu z mnenjem Republiškega za- 
voda za socialno zavarovanje v 
Ljubljani In v soglasju s Sekretaria- 
tom Izvršnega sveta za delo LRS št. 

190-5/62-04/1 z dne 15. 10. 1962 spre- 
jele 

sklep 
o ustanovitvi Komunalnega zavoda 

za socialno zavarovanje v Ljubljani 

1. člen 
Za izvajanje socialnega zavarova- 

nja na območju komunalnih skupno- 
sti socialnega zavarovanja Ljublja- 
na-Center, Ljubljana-Vič-Rudnik in 
Grosuplje, Ljubljana-Siška in Med- 
vode, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana- 
Moste-Polje in Litija, Cerknica in 
Logatec in Vrhnika, Kočevje in Rib- 
nica, Kamnik ter Domžale se usta- 
novi Komunalni zavod za socialno 
zavarovanje v Ljubljani, ki začne G 
poslovanjem dne 1. 1. 1963. 
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2. člen 
Ta sklep velja takoj. 
St; 022-20/62, 
Ljubljana, 22. 10. 1962. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občine Ljubljana-Center; 
Majcen Vladimir 1. r. 

a Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin 
Ljubljana-Vič-Rudnik In Grosuplje 

Jana Kušar 1. r. 
Predsednik 

skupščine komunalne skupnosti 
za območje občin Ljubljana-Siška 

in Medvode: 
Marjan Petrovčlč 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občine 
Ljubljana-Bežigrad: 
Vinko Kastclic 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Ljubljana-Moste- 
Polje in Litija: 

Jože Alnšpiler 1. r. 
Predsednik 

skupščine komunalne skupnosti 
ea območje občin Cerknica, Logatec 

in Vrhnika: 
Stane Zižmund 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Kočevje in Ribnica: 
Vladimir Planine 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občine Kamnik: 
Janez Rems 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občine Domžale 
Miroslav Požek 1. r. 

755. 
Skupščine komunalnih skupnosti 

socialnega zavarovanja za območje 
občin Ljubljana-Center, Ljubljana- 
Vič-Rudnik in Grosuplje, Ljubljana- 
Siška In Medvode, Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Moste-Polje in Liti- 
ja, Cerknica in Logatec in Vrhnika, 
Kočevje in Ribnica, Kamnik ter 
Domžale so na podlagi 2. odstavka 
53. člena zakona o organizaciji in fi- 
nanciranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list FLRJ št 22/62) na svo- 
jem I. rednem zasedanju sprejele 

sklep 
o sestavi in načinu oblikovanja 
upravnega odbora Komunalnega za- 

voda za socialno zavarovanje 
v LJubljani: 

1. člen 
Upravni odbor Komunalnega za- 

voda za socialno zavarovanje v 
Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: 
zavod) sestavlja 15 članov, od kate- 
rih jih 10 Izvolijo skupščine komu- 
nalnih skupnosti kot svoje predstav- 
nike, 4 delovni kolektivi zavoda, po 
svojem položaju pa je član uprav- 
nega odbora direktor zavoda. 

2. člen 
Od 10 predstavnikov skupščin 

komunalnih skupnosti Izvoli v 
upravni odbor zavoda: 
skupščina komunalne 

skupnosti 
predstavnikov 

Ljubljana-Center 2 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

in Grosuplje 1 
Ljubljana-Siška 

in, Medvode 1 
Ljubljana-Bežigrad l 

Ljubljana-Moste-Polje 
In Litija 1 

Cerknica, Logatec 
in Vrhnika l 

Kočevje in Ribnica 1 
Kamnik 1 • 
Domžale 1 
Skupščine komunalnih skupnosti 

izvolijo svoje predstavnike v uprav- 
ni odbor zavoda Izmed svojih članov 
In drugih zavarovancev, ki lahko 
pripomorejo k delu zavoda. 

3. člen 
Upravni odbor zavoda mora biti 

konstituiran do 30. 10. 1962. S tem 
dnevom preneha funkcija sedanjega 
izvršnega odbora skupščine Okraj- 
nega zavoda za socialno zavarovanje 
Ljubljana In jo za čas do 31. 12. 1962 
prevzameta upravna odbora komu- 
nalnih zavodov v Ljubljani in v Tr- 
bovljah. 

4. člen 
Do 31. 12. 1962 urejata upravna 

odbora komunalnih zavodov v Ljub- 
ljani in v Trbovljah vse medsebojne 
odnose sporazumno. 

5. člen 
Ta sklep velja takoj. 
St.: 022-20/62. 
Ljubljana, 22. 10. 1962. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občine Ljubljana-Center: 
Vladimir Majcen 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Ljubljana-Vič- 
Rudnik In Grosuplje: 

Jana Kušar 1. r. 
Predsednik 

skupščine komunalne skupnosti 
za območje občin Ljubljana-Siška 

In Medvode: 
Marjan Petrovčlč 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občine 
Ljubljana-Bežigrad: 
Vinko Kastelic 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Ljubljana-Moste- 
Polje in Litija: 

Jože Alnšpiler 1. r. 
Predsednik 

skupščine komunalne skupnosti 
za območje občin Cerknica, Logatec 

in Vrhnika: 
Stane Zižmund 1. r. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Kočevje 
in Ribnica; 

Vladimir Planine 1. r. 
Predsednik 

skupščine komunalne skupnosti 
za območje občine Kamnik: 

Janez Rcms 1. r. 
Predsednik 

skupščine komunalne skupnosti 
za območje občine Domžale: 

Miroslav Požek 1. r. 

sklep 
o ustanovitvi Komunalnega zavoda 
za socialno zavarovanje v Trbovljah 

1. člen 
Za Izvajanje socialnega zavaro- 

vanja na območju komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja v obči- 
nah Trbovlje, Hrastnik In Zagorje se 
ustanovi Komunalni zavod za social- 
no zavarovanje v Trbovljah, ki zač- 
ne s poslovanjem dne 1. 1. 1963. 

2. člen 
Ta sklep velja takoj. 

St.: 022/9-62-2. 
Trbovlje, 17. 10. 1962. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Trbovlje, Hrastnik 
in Zagorje: 

Janez Narad 1. r. 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

754. 
Skupščina komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja za območje 
občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 
je na podlagi 6. točke 1. odstavka 21. 
člena zakona o organizaciji In finan- 
ciranju socialnega zavarovanja 
(Uradni list FLRJ št. 22/62) na svo- 
jem I. rednem zasedanju v skladu z 
mnenjem Republiškega zavoda za so- 
cialno zavarovanje v Ljubljani In v 
soglasju s Sekretariatom Izvršnega 
sveta za delo LRS št. 190-5/62-04/1 z 
dne 15. 10. 1962 sprejela 

757. 
Skupščina komunalne skupnosti 

socialnega zavarovanja za območje 
Trbovlje, Hrastnik in Zagorje je na 
podlagi 2. odst. 53. člena zakona o 
organizaciji in financiranju socialne- 
ga zavarovanja (Uradni list FLRJ 
št. 22/62) na svojem I. rednem zase- 
danju sprejela 

sklep 
o sestavi In načinu oblikovanja 
upravnega odbora Komunalnega 
zavoda za socialno zavarovanje 

v Trbovljah 

1. člen 
Upravni odbor Komunalnega za- 

voda za socialno zavarovanje v Tr- 
bovljah (v nadaljnjem besedilu: za- 
vod) sestavlja 9 članov, od katerih 
jih 6 Izvoli skupščina komunalne 
skupnosti kot svoje predstavnike, 2 
delovni kolektiv zavoda, direktor 
zavoda pa je član upravnega odbora 

po svojem položaju. 

2. člen 
Od 6 predstavnikov skupščine ko- 

munalne skupnosti v upravnem od- 
boru zavoda morata biti dva iz ob- 
čine Trbovlje, dva iz občine Hrastnik 
in dva iz občine Zagorje. 

Skupščina komunalne skupnosti 
izvoli svoje predstavnike v upravni 
odbor zavoda Izmed svojih članov in 
drugih zavarovancev, ki lahko pri- 
pomorejo k delu zavoda. 

3. člen 
Upravni odbor zavoda mora biti 

konstituiran do 30. 10. 1962. S tem 
dnevom preneha funkcija sedanjega 
izvršilnega odbora skupščine Okraj- 
nega zavoda za socialno zavarovanje 
Ljubljana in jo za čas do 31. 12. 1962 
prevzameta upravna odbora komu- 
nalnih zavodov v Ljubljani in v Tr- 
bovljah. 

4. člen 
Do 31. 12. 1962 urejata upravna 

odbora komunalnih zavodov v Ljub- 
ljani in v Trbovljah vse medseboj- 
ne odnose sporazumno. 

5. člen 
Ta sklep velja takoj. 
St.: 022-9/1962-4. 
Trbovlje: 17. 10. 1962. 

Predsednik 
skupščine komunalne skupnosti 

za območje občin Trbovlje, Hrastnik 
In Zagorje: 

Janez Narad 1. r. 

65. 
Na podlagi 1. točke 64. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih 
(Ur. L FLRJ št. 19/52) in 7. člena 
splošnega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. L FLRJ št. 26-269/55) 
je Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na seji okrajnega zbora in na seji 
zbora proizvajalcev dne 27. marca 
1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi In dopolnitvi statuta 

okraja Ljubljana. 

Člen 141 statuta okraja Ljublja- 
na (Glasnik št. 59/58) se spremeni in 
dopolni tako, da namesto 9. točke 
sledi naslednje: 

Sprejema predpise, ki so skupne- 
ga pomena za mesto Ljubljana, ko 
je predhodno ugotovil s sklepom, da 
je posamezna zadeva skupnega po- 
mena za mesto Ljubljana. 

Za 9. točko sledi 10., ki se glasi: 
Razširi na vse območje mesta ve- 

ljavnost predpisov enega ali več ob- 
činskih ljudskih odborov občin na 
območju mesta, v kolikor so ti pred- 
pisi skupnega pomena za vse mesto. 

Za 10. tč. sledi 11., ki se glasi: 
Sprejema odloke in sklepe v za- 

devah, za katere je pristojen po po- 
sebnih predpisih. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo takoj, 

objavljen pa je v »Glasniku«, urad- 
nem vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 021-022/62. 
Datum: 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

VSEBINA 
745 Odlok o določitvi količin vina In žga- 

nja, ki Jih smejo proizvajalci porabiti 
doma v proizvajalni dobi 19(12/1963 
brez plačila prometnega davka obči- 
ne Hrastnik. 

748 Odredba o obveznem zatiranju goveje 
tuberkulozne občine Ljubljana-Cen- 
ter. 

747 Odločba o ustanovitvi Zavoda za 
pravno pomoč občine LJublJann-Cen- 
ter. 

748 Odločba o spremembah in dopolnitvah 
odločbe o ustanovitvi Jakopičevega 
pavUJona v Ljubljani kot finančno 
samostojni zavod občine LJubliana- 
Center. 

749 Odlok o spremembi odloka o določi- 
tvi položajnlh plač za delovna mesta 
uslužbencev upravnih organov obči- 
ne Medvode. 

750 Popravek odloka o sistematlzaoiji 
delovnih mest v upravnih organih 
občine Ribnica. 

751 Odlok o obveznem izkoreninjenju tu- 
berkuloze govedi občine Trbovlje. 

752 Odlok o ureditvi prometa na območ- 
ju občthe Zagorje ob Savi. 

753 Sklep o ustanovitvi Komunalnega za- 
voda za socialno zavarovanje v LJub- 
ljani. 

754 Sklep o sestavi in načinu oblikova- 
nja upravnega odbora Komunalnega 
zavoda za socialno zavarovanje v 
Ljubljani. 

755 Sklep o ustanovitvi Komunalnega za- 
voda za socialno zavarovanje v Tr- 
bovljah. 

756 Sklep o sestavi in načinu oblikovanja 
upravnega odbora Komunalnega za- 
voda za socialno zavarovanje v Tr- 
bovljah. 

«5 Odlok o spremembi in dopolnitvi sta- 
tuta okraja Ljubljana. 


