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Od 20.1.2012 do 30.1.2012

NOVIČKE SOS
AKCIJA ODPRTA VRATA
14.2.2012 mineva 20 let od ustanovitve predhodnice Skupnosti občin. Ob tej priložnosti
želimo s skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije opozoriti na številne dobre
in uspešne projekte slovenskih občin ter tako usmeriti pozornost na očiten napredek,
kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih.
Občine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajujejo lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev
pomembnih za občanke in občane, in prav je, da se s svojimi uspehi pohvalite.
Zato nas iskreno veseli, da se nam je k skupni akciji priključilo že veliko število občin članic,
seznam sodelujočih in seveda njihove programe na ta dan lahko najdete na povezavi TUKAJ.
(bh)

PREDLOGI SOS K TURISTIČNI STRATEGIJI
Dokument »Predlog Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016« je obsežen in s strani
občin večkrat pohvaljen na načelni ravni. Podaja precej informacij o preteklih dogajanjih na
turističnem nacionalnem področju, dokaj primerno so zapisane načelne opredelitve, premalo
pa je konkretnih ukrepov, s katerimi bi želeli doseči zastavljene cilje. Splošni cilj »povečati
obseg turistične dejavnosti« je samo del vizije, saj vsebuje le tri razvojna področja (dvig
konkurenčnosti, ugodno poslovno okolje ter učinkovito in inovativno trženje), ki sodijo v
gospodarski vidik trajnostnega razvoja, manjka pa okoljski in socialni oz. družbeni vidik
razvoja. S strani SOS smo v okvirju Komisije za turizem pripravili in pripravljavcem
posredovali predloge in pripombe občin, kot npr.:
da je potrebno dodati strategijo razvoja namestitvenih kapacitet
da bi vizija morala biti opredeljena bolj realno
da so cilji določeni preveč ohlapno, niso konsistentni znotraj dokumenta in niso
upoštevane/predvidene posledice, niti lokalne specifike glede na stopnjo turistične
razvitosti posameznih občin
da Slovenija kljub deklarirani prioriteti v minulem obdobju še ni razvila in utrdila
destinacijskega modela organiziranosti. Strategija bi morala bolj jasno opredeliti
sistemske smernice in predvsem vire financiranja.
da je dostopnost eden ključnih problemov našega turizma, dokument pa ta problem
obdela samo na načelni ravni, brez jasnih usmeritev in argumentov
da je medresorsko sodelovanje gotovo eden ključnih razlogov za manjšo učinkovitost
turizma in nacionalnega gospodarstva nasploh in bi v strategiji morali biti veliko bolj
neposredni.
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da je jasno potrebno zahtevati večterminske zimske počitnice
urediti in poenostaviti je potrebno statistično poročanje – preko centralne baze podatkov
iz katere bi vsi upravičenci vključno z destinacijskimi organizacijami dobili informacije,
ki jih potrebujejo (sk)

PROJEKT LOCPAT – PRVO SREČANJE OBČIN PO PREDSTAVITVENEM
SEJMU
V Mariboru v ciljni areni Sneženega stadiona je v
petek 27.01.2012 potekala mednarodna konferenca
na

temo

mednarodnega

sodelovanja

občin

s

predstavitvenim sejmom, ki sta ga organizirali SOS
in Udroga gradova iz hrvaške strani. Konferenci je
sledil 10. veleslalom SOS, kjer so se pomerile
slovenske in hrvaške ekipe in posamezniki. Občina
Radlje ob Dravi nas je pisno obvestila, da se je v četrtek 02.02.2012 delegacija iz Občine Radlje
ob Dravi odpravila v Občino Biograd na moru, s predstavniki katere so se spoznali na
dogodku pod Pohorjem 27.01.2012. V Biogradu so se dogovorili o izvedbi dveh projektov. Po
besedah Radeljčanov so ob srčni gostoljubnosti predstavnikov Občine Biograd na moru
uživali v izmenjavi mnenj, dobrih praks in izkušenj, kar je
privedlo do sklenitve nadaljnjega sodelovanja med občinama.
»Dogodek SOS v Mariboru nam je olajšal iskanje partnerja in hkrati
omogočil nevsakdanje druženje in spoznavanje sorodnih občin iz
različnih držav. Menimo, da je tovrstno delovanje SOS-a in odzivnost
občin na takšne akcije zelo pomemben segment v delovanju same
občine in njeni prepoznavnosti navzven.« so zapisali na Občini
Radlje ob Dravi v poročilu, ki smo ga prejeli na SOS.
Vabimo tudi ostale občine, da nam na kratko poročate o morebitnih aktivnostih s hrvaškimi
mesti in občinami. (SK)
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POSLOVNA PARTNERSTVA SOS

Projekt

»Otroško igrišče v vsako slovensko vas«

Celoten projekt je objavljen na spletni strani Skupnosti
občin Slovenije (klikni na www.skupnostobcin.si)

ZAKONODAJNE NOVICE
VELJAVNA ZAKONODAJA NA PODROČJU JAVNIH CEST
Obveščam

vas,

da

sta

bila

v

Uradnem

listu

RS,

št.

7/12

objavljena:

Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi
prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili in Pravilnik za izvedbo
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. Oba
pravilnika bosta za uporabnike dostopna tudi na spletni strani Ministrstva za promet.

MEJNE VREDNOSTI SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v usklajevanje prejeli Osnutek Uredbe o
spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in predloge na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka, 16.2.2012.
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PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK SOS
Tudi ta mesec smo za vas pripravili novi Preglednik SOS, kjer se lahko informirate o
najnovejših spremembah zakonodaje.

POJASNILA MINISTRSTEV
NAVODILO MDDSZ GLEDE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Navodilo glede zdravstvenega zavarovanja za občine lahko najdete na povezavi tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
14.02. / ODPRTA VRATA V OBČINAH
14.2.2012 mineva 20 let od ustanovitve predhodnice Skupnosti občin. Ob tej priložnosti
želimo s skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije opozoriti na številne dobre
in uspešne projekte slovenskih občin ter tako usmeriti pozornost na očiten napredek,
kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih. Zato
nas iskreno veseli, da se nam k skupni akciji priključuje vsak dan večje število občin članic,
do sedaj so to občine, ki jih najdete na spletni povezavi, ki bodo 14. februarja odprle svoja
vrata občankam in občanom ter zainteresirani javnosti.

14.02. / ZELENO JAVNO NAROČANJE-ŠTUDIJSKI OBISK
S klikom tukaj lahko dostopate do vabila na Dunaj, kamor vas Skupnost občin Slovenije
skupaj z Umanotero vabi, da se pobliže seznanite z dobro prakso zelenega naročanja. Mesto
Dunaj je zgled marsikateremu evropskemu mestu na področju zelenega javnega naročanja,
prihranki iz tega naslova pa dosegajo vrtoglavih 17 milijonov evrov. Datum študijskega
obiska Dunaja je 14. februar 2012, kar sovpada z 20. rojstnim dnevom Skupnosti občin
Slovenije in Valentinovim. Odhod z avtobusom je ob 6.30 uri iz Ljubljane (možni postanek v
Mariboru – odvisno od prijav). Vzemite si čas, združite koristno s prijetnim in se udeležite
študijskega obiska Dunaja. Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna s prijavnico na tej
aktivni povezavi. V kolikor potrebujete dodatne informacije jih dobite na Umanoteri pri
Karmen Kogoj Ogris, 01 439 71 00 ali karmen@umanotera.org.
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14.02. / SESTANEK GLEDE PRIPRAVE PROGRAMA NORVEŠKEGA
FINANČNEGA MEHANIZMA
Sestanek glede priprave Programa Norveškega finančnega mehanizma z gospodom Pim de
Graafom bo potekal 14. februarja 2012 v Ljubljani. Sestanka se bo udeležil imenovan
predstavnik SOS in ZOS, g. Uroš Brežan.

07.03. / NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN
Vabimo vas na delovni posvet NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN,
Pomen notranje revizije. Posvet bo v sredo, 7.3.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Knjižnice v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo in prijavnica
Pomen in smiselnost izvajanja notranjih revizij pri poslovanju občin je velik, saj na ta način
lahko lokalne skupnosti s pomočjo in ob sodelovanju z izkušenim notranjim revizorjem ter z
določitvijo predmeta revidiranja občutno zmanjšajo tveganje, da bi organi nadzora, še
posebej pa Računsko sodišče pri njihovem poslovanju odkrilo pomembne napake.
Odgovorna vodstva občin se dovolj zgodaj odločijo za sodelovanje in angažiranje kvalitetne
notranje revizije, saj s tem dobijo kvalitetno strokovno pomoč, s pomočjo katere zagotovijo,
da pri njihovem širokem in razvejanem poslovanju ne bo prihajalo do negospodarnega ali
nezakonitega poslovanja. Predavala bo mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in
sodna izvedenka, direktorica Inštituta za javno finančno pravo iz Ljubljane.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
14.02. / NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH
SISTEMOV
14.02.2012 bo v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, s pričetkom ob
8.30 potekal seminar z naslovom Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov.
Glavni namen seminarja je predstaviti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav
brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako
da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z
elektromagnetnim sevanjem. Seminar sicer organizira Projekt Forum EMS, vendar smo se
uspeli dogovoriti, da znaša kotizacija za članice SOS le 50 €, zato vas naprošamo, da se v
primeru interesa za sodelovanje prijavite na naslov info@skupnostobcin.si. Vabilo
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14.02. / IZDELAVA NAČRTOV INTEGRITETE
Komisija za preprečevaje korupcije bo 14.2.2012 ob 10.00 uri organizirala delavnico za
izdelavo načrtov integritete za tiste občine, ki tega dokumenta še nimajo. Delavnica bo
potekala v prostorih KPK na naslovu Dunajska 58, 1000 Ljubljana v devetem nadstropju.
Število mest je omejeno na 70, zato so obvezne prijave na naslov jaka.kosmac@kpk-rs.si.

15.02. / JAVNI POSVET O NOVEM PROGRAMU SKUPNOSTI EVROPA ZA
DRŽAVLJANE
Evropska komisija je predstavila predlog novega programa Skupnosti Evropa za državljane
za obdobje 2014 - 2020, ki bo nadomestil trenutno veljavnega za leta 2007 - 2013. Cilj
programa je povečati ozaveščenost državljanov in njihovo razumevanje Evropske unije. Za
sedemletno obdobje je predvidenih 229 milijonov evrov. Ministrstvo za kulturo bo v
sodelovanju z informacijsko pisarno programa, Zavodom Movit, organiziralo posvet o
novem programu, ki naj bi začel veljati 1. 1. 2014. Uredba
Posvet bo potekal v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, v sredo, 15. februarja
2012. Program posveta

16.02. / OGLJIČNI ODTIS IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
Vabimo vas na brezplačni strokovni posvet Ogljični odtis in energetska učinkovitost, ki o
potekal v četrtek, 16. februarja 2012 v Hotelu City v Mariboru s pričetkom ob 9:00. Vabilo s
prijavnico
Zanimanje za udeležbo lahko sporočite z izpolnjeno prijavnico na faks št.: 01 47 57 601, po
elektronski pošti katja.bevc@si.bureauveritas.com ali na naslov Bureau Veritas, d.o.o.,
Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na telefon
01 4757 652 ali preko e-naslova katja.bevc@si.bureauveritas.com.

08.03. / VPLIV NOVELE ZINTPK-B NA UPRAVLJANJE DRUŽB V
DRŽAVNI LASTI IN LOKALNIH SKUPNOSTIH
Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) organizira posvet na temo Vpliv novele ZIntPK-B na
upravljanje družb v državni lasti in lokalnih skupnostih in sicer 8.3.2012, Dom gospodarstva,
Ljubljana.
Z novelo ZintPK so člani organov vodenja in nadzora v družbah, ki so v večinski lasti
Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti postali »uradne osebe«. Namreč novela ZintPK
neposredno posega v upravljanje družb v lasti lokalnih skupnosti. Postavlja omejitve že pri
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tem kdo lahko lokalne skupnosti zastopa na skupščinah, saj določa prepoved članstva v
organih upravljanja nosilcem političnih funkcij. To med drugim pomeni, da župani načelno
ne smejo zastopati občin kot družbenikov ali delničarjev na skupščinah. ZNS z namenom
pojasnil organizira posvet na temo novele ZIntPK-B). Več o posvetu tukaj.

NOVICE DRUGIH
PODNEBNE SPREMEMBE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2050
Kako zagotoviti ustrezno količino in kakovost znanja za zeleno rast in za prilagajanje na učinke
podnebnih sprememb? Po kakšnih poteh je možno spreminjati navade, pričakovanja, vrednote
posameznikov, organizacij in skupnosti, da se bomo razvijali na uravnotežen način, s podporo
ukrepom za doseganje skladnega družbenega, okoljskega in gospodarskega razvoja?
Služba Vlade za podnebne spremembe je objavila Osnutek Strategije komuniciranja in
izobraževanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju do leta 2050 »Slovenija –
nizkoogljična družba do leta 2050«, ki ponuja možne odgovore na ta in še druga vprašanja o
vzgoji in izobraževanju, usposabljanju, informiranju in ozaveščanju ter sodelovanju javnosti
za prehod v nizkoogljično družbo. Predstavlja podporni dokument temeljni razvojni
strategiji za podnebne spremembe in trajnostni razvoj, to je Strategiji prehoda Slovenije v
nizkoogljično družbo do leta 2050. Izhaja iz pregleda relevantnih mednarodnih in
nacionalnih dokumentov ter analitičnih podlag, upošteva rezultate posvetovalnega procesa v
okviru podnebne strategije in razgrinja možno vizijo, cilje, načela in ključne ukrepe na vseh
navedenih področjih. Gradi na prednostih in priložnostih Slovenije, deloma s povezovanjem
in nadgradnjo ukrepov, ki se že danes izvajajo, in z upoštevanjem načel vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj. Med drugim predlaga sistematične pristope in nove
projekte za vključitev ciljev in vsebin o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju v
vzgojno-izobraževalni sistem in sistem usposabljanja. Z objavo osnutka strategije
komuniciranja in izobraževanja se začenja trimesečni posvetovalni proces, v okviru katerega
bodo organizirali tudi več razprav s širokim krogom deležnikov. Vabljeni k sodelovanju,
tako na predvidenih dogodkih kot neposredno s predlogi in pripombami, ki jih posredujte
po e-pošti na naslova: gp.svps(at)gov.si in darja.piciga(at)gov.si.

172. REDNA SEJA VLADE, 09.02.2012
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 212-2015
Vlada RS je sprejela sklepe s katerimi se v Načrt razvojnih programov v letih 2012-2015
uvrsti 24 projektov osnovnih šol in vrtcev, od tega sledeči novi projekti, ki izhajajo iz
evidenčnega projekta – Nove investicije v osnovno šolstvo: Telovadnica pri OŠ Vojnik,
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Telovadnica pri OŠ Radlje ob Dravi , OŠPP dr. Ljudevita Pivka s telovadnico, OŠ in OŠPP
Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ in vrtec Frana Kocbeka, OŠ Toma Brejca s telovadnico, PŠ
Kopanj Grosuplje, Glasbena šola Slovenske Konjice, OŠ Tržišče, Glasbena šola Slovenj
Gradec, PŠ Trbonje, OŠ in OŠPP Litija,OŠ Planina pri Sevnici s telovadnico.
V Načrt razvojnih programov se v letih 2012-2015 uvrstijo sledeči novi projekti, ki izhajajo iz
evidenčnega projekta – Nove investicije v vrtce: Vrtec Šentjur - enota Hruševec, Vrtec
Šentvid - enota Mravljinček, Vrtec Polje II. - enota Miškolin, Vrtec pri OŠ Martina Koresa,
Vrtec Vrhovci - enota Brdo , Vrtec Trzin - enota Žabica, Vrtec Pikapolonica pri OŠ
Cerkvenjak, Vrtec Kurirček - enota Rovte, Vrtec Pedenjped, Vrtec Otona Župančiča,Vrtec
Galjevica. Vsi projekti iz vrtcev so v skupini projektov 3311-11-S002 Sofinanciranje investicij
v vrtcih. V Načrtu razvojnih programov v letih 2012-2015 se spremeni projekt Posodobitev
opreme ministrstva.
Projekti osnovnega šolstva št. 1, 2 in 3 so bili izbrani na razpisih 2007 in 2008, upravičen
strošek je normirana vrednost za pripravo dokumentacije, gradbeno-obrtniška in
instalacijska dela, zunanja ureditev in priključki, oprema, inventar, učila, vse v okviru
normativnih površin. Projekti osnovnega šolstva št. 4 do 13 in projekti vrtcev št. 1 do 11 so
bili izbrani na razpisu 2011. Glavni kriterij za izbor projektov pri osnovnem šolstvu je bila
visoka stopnja statične in potresne ogroženosti objektov, pri projektih vrtcev pa visoka
stopnja pomanjkanja prostorskih zmogljivosti za izvajanje predšolske vzgoje. Upravičen
strošek po razpisu 2011 je normirana vrednost zgolj za gradbeno-obrtniška in instalacijska
dela v okviru normativnih površin.
Na razpis 2011 so 103 občine prijavile 148 projektov (87 za vrtce in 61 za osnovno šolstvo) v
skupni investicijski vrednosti 317,2 mio EUR s pričakovanim povprečnim 40,47% deležem
sofinanciranja iz državnega proračuna. Izbranih je 21 projektov (11 za vrtce in 10 za osnovno
šolstvo) v skupni investicijski vrednosti 67.366.653 EUR, s skupnim sofinancerskim zneskom
20.491.253 EUR, oziroma v povprečju 30,42% delež, kar je predmet tega gradiva in je skladen
z višino razpisanih sredstev. Menijo, da pomeni potrditev vključitve predlaganih projektov
v NRP državnega proračuna v sedanji težki gospodarski situaciji poleg podpore mladim
družinam in zagotavljanja varnosti tudi relativno velik gospodarski zagon. Obravnava in
potrditev predlaganih projektov v najkrajšem možnem terminu pomeni obenem zagotovilo
občinam za ustrezno obravnavo vsakega posameznega projekta do nivoja optimalne
uskladitve dokumentacije, ki sledi v nadaljevanju, čemur je bilo doslej posvečeno premalo
pozornosti. Ustrezen terminski poudarek fazi priprave projektne in investicijske
dokumentacije odpira možnost bolj daljnoročnemu načrtovanju investicij in posledično
pripomore k stabilizaciji javnih finančnih tokov tako na občinski kot na državni ravni. (Vir:
Vlada RS, sp)
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AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI IN PRIHAJAJOČI RAZPISI
Tukaj lahko dostopate do razpisov, ki so še vedno aktualni, kot npr. sofinanciranje občin za
obnovo in razvoj vasi, nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, nakup
mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične osebe ali do 85 %
sofinanciranje za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Prihajajo pa tudi razpisi za
KNLB in DOLB, za UREE ter napoved razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev
in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013.

MEDNARODNE NOVICE SOS
PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V času od 14. februarja do 16. februarja bo v Bruslju potekalo 94. Plenarno zasedanje Odbora
regij. Slovenske občine bo na zasedanju zastopala slovenska delegacija, ki jo sestavljajo
župani, podžupanja in člani občinskega sveta. Sedemčlanska delegacija bo tako v Bruslju
sodelovala pri obravnavi mnenj o skupnem sistemu davka na finančne transakcije, o
prihodnosti Evropske prestolnice kulture, o reviziji uredbe o EZTS (evropskem združenju za
teritorialno sodelovanje), o reformi ribiške politike in o direktivi o okoljskem hrupu.
Obravnavana mnenja in več o Odboru regij si lahko preberete tukaj. (MM)

SKUPŠČINA MREŽE NALAS
29. in 30. Marca 2012 bo v Prištini potekala skupščina NALAS. Skupščina bo posvečena
najpomembnejšim

projektom

mreže

NALAS

v

letu

2011,

problematiki

fiskalne

decentralizacije v jugovzhodni Evropi, prisotni bodo prečesali poročilo o delu mreže NALAS
v preteklem letu in se posvetili načrtu dela v letu 2012. Člana skupščine NALAS sta za
Skupnost občin Slovenije župan občine Trzin, Anton Peršak in Bojan Šrot, župan MO Celje.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
PLENARNO ZASEDANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 13-16
FEBRUARJA
Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta bodo evropski poslanci razpravljali o
boljših pogojih za proizvajalce mleka. Glavni cilj nove zakonodaje je povečanje pogajalske
moči proizvajalcem mleka, da bodo lahko dosegli pravičnejše cene za surovo mleko in
pomoč, da se bodo lažje pripravili na obdobje po letu 2015, ko ne bo več mlečnih kvot.
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Seznanili se bodo z odzivom na zeleno knjigo o evroobveznicah ki bi po mnenju odbora za
ekonomske in monetarne zadeve lahko bile učinkovite pri srednjeročni stabilizaciji
evroobmočja, niso pa ustrezen ukrep za zadostitev kratkoročnih potreb. Več o zasedanju
lahko najdete tukaj. (vir: EP,MM)

TURISTIČNI SEJEM V BUKAREŠTI
V Bukarešti bo med 15-18 marcem 2012 potekal turistični sejem. Ker slovenski turizem še ni
bil predstavljen na romunskem turističnem sejmu, smo se odločili, da naj bi bil to letos prvič.
Na sejmu naj bi se udeležili turistični kraji, zdravilišča, skratka predstavitev Slovenije ter
njenih lepot in dobrot. Romuni so sedmi na svetu po turistični potrošnji. Lansko leto je bilo
romunskih gostov v naših sosednjih državah 750.000 v Avstriji, 100.000 na Hrvaškem in 3
600 000 v Italiji. Vse te države se bodo predstavljale tudi na sejmu v Bukarešti.
V koliko obstaja interes predstavitve občin in njihovih lepot ter dobrot na sejmu vas prosimo,
da to sporočite

na naslov marko.simic@tc-club.ro še v naslednjem tednu, da lahko

rezervirajo razstavni prostor tudi za vas.
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