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Odbor za družbene dejavnosti
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka:
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SKRAJŠAN ZAPIS
12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 3. 12. 2020, ob 18.00
v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija BERGANT, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ in Vlado MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA:
Iztok PERGAREC in Marta SMODIŠ
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Valentina ŠUMI – vodja Oddelka za finance, plan in analize in Mojca
LEVSTIK – Kabinet župana
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v potrditev predlagal
naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 11. redni seji Odbora za
družbene dejavnosti, ki je bila 15. 10. 2020
2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN
SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Sklepa o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja
in oskrbe izven mreže javne službe
5. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 - 2024 – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021 - 2024 – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2021
8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2021
9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2021
10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za
leto 2021
11. Vprašanja in pobude
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 11. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 15. 10. 2020
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 15. 10. 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE –
PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2021 – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Šumi.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Proračuna občine Jesenice za leto 2021 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O PLAČILU OZIROMA DOPLAČILU INSTITUCIONALNEGA VARSTVA –
NADOMESTNIH OBLIK BIVANJA IN OSKRBE IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Sklepa o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe
izven mreže javne službe.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 2021 - 2024 – PRVA
OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, kaj je z zemljišči na Kresu, ki so v zelo slabem stanju, saj so popolnoma zaraščena. V
gradivu je samo navedeno, da niso primerna za uporabo, zato ga zanima, kakšni so načrti s temi
zemljišči za naprej in kdo je upravitelj tega območja.
Petra Dečman:
Lastnica je Občina Jesenice, upravljalca pa to območje še nima, ker je prva in najpomembnejša
naloga, da se za to območje sprejme neko programsko zasnovo. V preteklosti je bilo že kar nekaj
pobud in predlogov, zato se bo skupaj s Krajevno skupnostjo najprej pripravil nek programski okvir, ki
bo zadostil potrebam uporabnikov. Vsekakor pa je ena izmed prioritet, da se to območje uredi.
Priprava vsebinskega dela je predvidena v letu 2021, izvedba pa potem v letih 2022 in 2023.
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Elvira Garibović:
Premalo pozornosti se posveča promociji pohodniških poti v občini. Med družinami se informacije
večinoma širijo od ust do ust, še vedno manjka veliko markacij, zato bi temu morali posvetiti več
pozornosti. Gre namreč za aktivnost, ki je brezplačna, dostopna širšemu krogu občanov in ni
povezana s kakšno večjo investicijo.
Petra Dečman:
Strategija razvoja turizma, ki je bila nedavno sprejeta na Občinskem svetu, posebno poglavje
namenja ravno promociji. So pa vsa ta področja med seboj zelo povezana in se ves čas prepletajo.
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije je ravno v tem času naslovil pismo županom, v katerem
je izpostavil pomembnost telesne aktivnosti in gibanja v naravi, saj podatki iz letošnjega leta kažejo
na največji upad gibalne učinkovitosti otrok, ter tudi na velik porast podkožnega maščevja pri več kot
polovici osnovnošolskih otrok.
Vlado Mlinarec:
Veliko razprave je bilo glede žičnice Španov vrh in vseh rekreacijskih površin na tem območju. Zanima
ga, ali se ta projekt sploh še izvaja, ali je popolnoma zamrl. Lastniki žičnice so namreč zagotavljali, da
bodo na tem območju uredili kolesarsko stezo, ker imajo pridobljena že vsa dovoljenja.
Petra Dečman:
S strani lastnikov žičnice v zadnjem času Občina ni prejela nobene pobude. Sodelujejo sicer pri
aktivnostih, ki jih vodi Zavod za šport, glede gorskega kolesarjenja pa ni z njihove strani nobenih
informacij.
Miha Rezar:
Lastniki žičnice so se verjetno srečali z enakimi težavami glede lastništva zemljišč, s katerimi se je prej
srečevala Občina Jesenice.
Marija Mulej:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za sofinanciranje gradnje bazenov in
dodatnih objektov. Občina Jesenice na ta razpis ni mogla kandidirati, ker ni imela pripravljene
dokumentacije oz. ker bi bila investicija nižja, kot pa je bilo predvideno v razpisu.
Predvideva se, da naj bi bil bazen na Jesenicah brez strehe. Če bi razmišljali o pokritem bazenu, ki bi
bil veliko bolj uporaben, bi bila tudi investicija višja. Zanima jo, ali Ministrstvo ta sredstva dodeljuje
samo enkratno, ali je tak razpis objavljen vsako leto.
Petra Dečman:
V zadnjih petnajstih letih, odkar sama spremlja to področje, je bil tak razpis Ministrstva za bazene
objavljen prvič. Za obnovo bazena Ukova je bila v lanskem letu izdelana idejna zasnova, ki predvideva
obnovo bazena v obstoječih gabaritih. V naslednji fazi je predvidena tudi možnost manjšega
pokritega bazena na območju, kjer so sedaj garderobe. Če bi se uredilo še zimski bazen, bi investicijo
to dodatno podražilo za okoli 2,8 mio evrov brez DDV.
Na delovnih skupinah je bila dana usmeritev, da je mestno kopališče potrebno posodobiti in urediti,
se pa zaenkrat ne razmišlja o fazi za ureditev pokritega bazena.
Marija Bergant:
Zanima jo, zakaj je zamrla ideja o ureditvi plezalne stene na Stari Savi.
Petra Dečman:
Zavod za šport je upravljal s plezalno steno in ob tem že sodeloval s plezalnim klubom, ki je
usposobljen za ravnanje s to steno. Plezalno društvo je sedaj prevzelo to steno v upravljanje, tako da
bo na to območje prenesel tudi svoj program. Bodo pa potrebna določena vlaganja, da se bo
program na plezalni steni lahko še nadgradil.
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Vlado Mlinarec:
Izvedena je bila zasilna sanacija bazena, zato ga zanima, koliko časa bo ta sanacija zadoščala za
obratovanje bazena. Smiselno bi bilo, da se sanacija izvede v takem obsegu, da bo bazen lahko
obratoval dalj časa.
Zanima ga, kaj se bo zgodilo s stolpom, saj se na kopališču ne odvija nekih takih dogodkov, da bi bil ta
stolp v večji meri funkcionalen oz. uporaben. Strinja se, da naj ta stolp ostane, vendar pa je potrebno
poskrbeti, da se bodo na njem odvijali kakšni dogodki.
Petra Dečman:
Sanacija bazena naj bi zadoščala za nekaj let, čeprav je to težko predvideti.
Glede skakalnega stolpa je bilo že veliko razprave, saj mora biti ta del bazena fizično ločen od
plavalnega bazena. Projektant je posredoval rešitev v obliki premične pregrade, ki fizično loči bazen
na tak način, da prehajanje med posameznimi deli bazena ni mogoče. Ta rešitev se bo vključila v
projekt, da se stolp na nek način poskuša obdržati.
Dr. Gregor Hudrič:
Izkazalo se je, da je bilo injiciranje bazena učinkovito, saj voda iz bazena sedaj ne izteka. Ker pa je
bazenska školjka že precej stara, je težko predvideti, za koliko časa bo zadoščala izvedena sanacija.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Strategijo
razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024 v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO OBČINE JESENICE 2021 - 2024 – PRVA
OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Ob ogledu gradbišča na Ruardovi graščini so bila dana drugačna pojasnila, kot pa se dajejo sedaj.
Strinja se, da je to investicijo potrebno dokončati, vendar pa se stroški ves čas povečujejo in ob vsaki
razpravi se investicija podraži za skoraj milijon evrov. Zanima ga, ali je bil prvi pregled objekta narejen
tako nestrokovno, da se je šele sedaj ugotovilo, da je lesna goba razširjena po celotnem objektu.
Petra Dečman:
Prvi projekti za obnovo Ruardove graščine so bili izdelani po velikonočnem potresu leta 1998. Do leta
2004 je bila izdelana celotna dokumentacija za popotresno obnovo tega objekta. Ta dokumentacija je
predvidevala klasične posege v obnovo in popotresno statično sanacijo.
Kasneje je Zavod za varstvo kulturne dediščine zahteval, da se izdela restavratorsko – konservatorski
projekt, zato se je leta 2008 začelo s proučevanjem notranjosti objekta.
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Občina Jesenice je projekt obnove Ruardove graščine prijavljala na razpise, vendar pa sredstev za
obnovo na razpisih ni prejela, ker je bil to spomenik lokalnega pomena, prednost pri sofinanciranju
pa so imeli spomeniki državnega pomena.
Ko se je v objektu porušil še del stropa, se je pristopilo k celoviti obnovi Ruardove graščine.
Odgovorna konservatorka je videla možnost, da bi se na objektu ohranili vsi leseni deli, za katere je
statik predvidel, da bi se porušili. Varovanje kulturne dediščine gre namreč v smer, da se za vsako
ceno poskuša ohraniti vse stare elemente. Zaradi tega ohranjanja je bilo potrebno prilagoditi tudi
inštalacije, kar je ravno tako prispevalo k podražitvi projekta.
V letošnjem letu se je skupaj z Gornjesavskim muzejem že pripravljal tudi projekt notranje opreme,
saj se je skupaj s projektanti že poskušalo narediti oz. uskladiti končno verzijo. V mesecu oktobru je
bilo pridobljeno zadnje soglasje odgovorne konservatorke, restavratorji pa so med tem časom izvajali
dela na zunanjem delu objekta.
Ko se je začelo z odstranjevanjem lesne gobe na severovzhodnem delu objekta, je bila podana
zahteva Zavoda, da je potrebno dela ustaviti in ponovno detajlno še enkrat pregledati celoten objekt,
kajti velik del lesne gobe ni viden s prostim očesom. Zavod je tudi podal navodila, katere strokovnjake
je potrebno sedaj vključiti, da se določi točen obseg razširjenosti lesne gobe. V tem tednu je bil že
izveden ogled in po zadnjih informacijah, se bo veliko lesne gobe dalo odstraniti z biocidnimi sredstvi.
Tudi izvajalec je zelo kooperativen in pozna možne rešitve, saj ima izkušnje z obnavljanjem objektov
kulturne dediščine. Je pa to sedaj prioriteta, ki je je potrebno izvesti, da bi bila potem Ruardova
graščina lahko obnovljena do konca leta 2021.
V sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice je Občina za sanacijo lesne gobe na
severovzhodnem delu objekta pridobila interventna sredstva Ministrstva za kulturo, ki je v letošnjem
letu sofinanciralo to sanacijo v višini 50 %. Tudi v letu 2021 bo Občina kandidirala na razpis
Ministrstva za kulturo za pridobitev interventnih sredstev za sanacijo lesne gobe.
Vlado Mlinarec:
Sedaj se bo še enkrat naredil pregled celotnega objekta, da se ugotovi okuženost z lesno gobo. Prav
je, da se to naredi sedaj, ko se objekt obnavlja, ne pa potem, ko bo objekt že obnovljen in ga bo
potrebno ponovno podirati.
Petra Dečman:
Prvi ukrep je, da je potrebno odstraniti vse okužene dela objekta. Poskušalo se bo rešiti edino
najstarejši stropni element, ki je postavljen nad vhodom v pritličju. Podane so že rešitve, da bi ta
element z zaplinjanjem lahko ohranili in vgradili nazaj.
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, kakšni so načrti s Kulturnim domom na Hrušici.
Petra Dečman:
Kulturni dom Hrušica je vključen v izvedbeni del, pridobljena pa je tudi že ocena stroškov.
Elvira Garibović:
Glede na to, da se objekt Ruardove graščine še obnavlja, jo zanima, ali razstavni salon Dolik še vedno
ostaja na sedanji lokaciji.
Petra Dečman:
V tem trenutku je pogodba za najem teh prostorov še vedno v veljavi, čeprav se v sodelovanju z
likovniki že v tem času določen del dejavnosti poskuša prenesti na območje Stare Save.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Lokalni
program za kulturo občine Jesenice 2021 – 2024 v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENCE ZA LETO 2021
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2021
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2021
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem

7

SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2021
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE
11.1 Marija Bergant:
Na otroškem igrišču Biba je nekaj igral že uničenih, poleg tega pa se na tem igrišču dnevno zadržuje
zelo veliko otrok in staršev, ki ne uporabljajo zaščitnih mask. Zanima jo, kdo je odgovoren za igrišča in
ali kdo nadzoruje zbiranje na teh igriščih.
Zanima jo tudi, zakaj civilna zaščita ni vključena v nadzor nad upoštevanjem zaščitnih ukrepov, saj se
predvsem okoli bencinske črpalke pri Mercatorju zbira mladina, ki ne uporablja zaščitnih mask.
Dr. Gregor Hudrič:
Občinski redarji dnevno izvajajo nadzor nad otroškimi igrišči, se jih bo pa opozorilo, da še nekoliko
poostrijo nadzor nad otroškim igriščem Biba.
Ljudi se nagovarja k uporabi zaščitnih sredstev, vendar je to predvsem stvar kulture. Večjo vlogo, tudi
v preventivnem smislu, imata lahko policija in redarstvo, kot pa prostovoljci ali civilna zaščita.
Elvira Garibović:
Mladim manjkajo predvsem aktivnosti na področju mladinske vzgoje. Mladi najbolj pogrešajo
druženje, poleg tega pa so tudi otroška igrišča po večini namenjena za mlajše otroke. Če mlade nekaj
zanima, potem je tudi kršitev manj.
Potrebno je pohvaliti policijo, saj je policiste velikokrat mogoče srečati v mestu.
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11.2 Vlado Mlinarec:
Tudi Občina Jesenice je pristopila k temu, da so parkirišča v času korona krize odprta, ter da se ne
plačuje parkirnine. Kljub temu pa redarji pišejo kazni v modri coni pred Zdravstvenim domom. Kazni
so pisali tudi po Cesti revolucije, kar je neprimerno, saj v tem času ljudje ne hodijo v službo in nimajo
kje parkirati svojih vozil.
Elvira Garibović:
Ob obravnavi te problematike na Svetu krajevne skupnosti Plavž, je vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva pojasnil, da so se redarji na prijavo dolžni odzvati. Se po konstantno
podajajo prijave zaradi nepravilnega parkiranja in to od enih in istih ljudi.
Dr. Gregor Hudrič:
Po Sloveniji se je kar nekaj občin odločilo, da ukinejo plačljiva parkirišča v času korona krize. Na
Jesenicah zaenkrat ni nobenega plačljivega parkirišča, parkirišče pred Zdravstvenim domom pa je
toliko specifično, da je verjetno prav, da se tudi v tem obdobju na tem parkirišču spoštuje modra
cona.

11.3 Vlado Mlinarec:
Podjetje JEKO je delilo kantice za odpadno olje, kar je pohvalno. Vendar pa se je naknadno ugotovilo,
da je zaposlen, ki je delil te kantice, okužen s korona virusom. Zanima ga, ali je bilo posredovano
kakšno obvestilo ljudem, ki so te kantice prejeli, ter kakšni ukrepi so bili glede tega izvedeni v
podjetju JEKO. Če se obvešča javnost o vsem drugem, bi morali ljudi obvestiti tudi o tem.
Marija Mulej:
Meni, da je brezpredmetno, da se o tem razpravlja na seji Odbora. Če prihaja do kakršnihkoli kršitev,
je za to pristojna zdravstvena inšpekcija.

11.4 Marija Mulej:
Iz medijev so bili obveščeni, da je bil pri direktorju Splošne bolnišnice Jesenice na obisku predsednik
Vlade RS. Predlaga, da se na eno izmed prihodnjih sej Občinskega sveta Občine Jesenice povabi
direktorja Splošne bolnišnice Jesenice, da predstavi svojo vizijo glede te bolnišnice. Če se ne bo jasno
pokazalo, da mora bolnica ostati na Jesenicah, bo slej ko prej narejena na kakšni drugi lokaciji.
Dr. Gregor Hudrič:
Tudi Občina Jesenice je bila iz medijev obveščena, da je v nedeljo predsednik Vlade RS obiskal
Splošno bolnišnico Jesenice. Župan je iz tega razloga poslal predsedniku Vlade tudi protestno pismo.
Se pa strinja, da je potrebno ob vsaki priložnosti poudariti, da mora bolnica ostati na Jesenicah.

11.5 Vlado Mlinarec:
Narejen je bil projekt, kako bi se na Plavžu pridobilo 300 parkirnih mest ob železniški progi.
Industrijski tir od Integrala do šole je prazen in ga tudi nihče ne uporablja, zato bi bilo potrebno na
Slovenske železnice vprašati, ali je ta projekt možno realizirati. Če bi se ta tir odstranil, bi se na tem
območju pridobilo 300 parkirnih mest.
Dana je bila tudi že pobuda za protihrupno ograjo, pa s strani Slovenskih železnic ni nobenega
odgovora, čeprav so obljubili, da bodo to pobudo preučili.

11.6 Marija Mulej:
Zanima jo, kakšne so možnosti, da se seje Odbora v bodoče izvedejo na daljavo.
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Miha Rezar:
Za izvedbo seje na daljavo je potrebno, da imajo vsi člani ustrezno programsko opremo, ter da jo
znajo tudi uporabljati.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 19.45 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik

Miha Rezar
PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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