23. april2027

16. seia obeinskega sveta

ZAPISNIK
Obiine Moravske Toplice, ki je potekala na daljavo
23. aprila 2021, s priietkom ob 15.30

16. redne seje Obiinskega sveta

Navzoii Clani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Stefan Hul, Franc Gomboc , Tomal
Gregorec, Sa.5o Koca, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan Su5lek, DuSan Puhan, JoZe
Trajber, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec.
Ostali navzoti:
Alojz Glavad - htpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs svetovalka za finance, Iztok Nikolaj iandula, Misel d.o.o. (pri todki 8), Andrej Kalamar,
Studio Kalamar d. o. o. (pri todki 9), Melita Gorza - pravnica VII/2, ki piSe zapisnik.
Sejo je vodil podZupan Andrej Baligad. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 15. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
1
Porodilo o izv*iwi sklepov obdinskega sveta sprejetih na 15. redni seji

.

2.

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska
Sobota - I. obravnava
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
kmetijstva in podeZelja v Obdini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016 - 2020
- skaj5ani postopek
4. Predlog soglasja k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu
5. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove vednamenske Sportne dvorane v Moravskih
Toplicah
6. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove urbanega razvoja Moravskih Toplic
7. Predlog soglasja k izpladilu redne delovne uspe5nosti direktorjern oz. ravnateljern (OS
Bogojina, OS Fokovci, DOS Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice, Galerija
Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska Sobota)
8. Mnenje k imenovanju ravnatelja OS Bogojina
9. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Sole DOS Prosenjakovci
10. Pobude in vpraianja
1

1

Razno.

Na predlog predsednika komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je predlagal
spremembo dnevnega reda tako, da se todke dnevnega reda, povezane s komisijo za
mandatna vpraianja, volitve in imenovanja, obravnavajo prednostno.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
Porodilo o izvrsitvi sklepov obdinskega sveta sprejetih na 15. redni seji
2. Predlog soglasja k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu
3. Predlog soglasja k izpladilu redne delovne uspe5nosti direktorjem oz. ravnateljem
(OS Bogojina, OS Fokovci, DOS Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice,
Galerija Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska

l

Sobota)

4. Mnenje k imenovanju ravnatelja OS Bogojina
5. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Sole DOS Prosenjakovci
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

in

Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska
Sobota - I. obravnava

1.6.
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7.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju kmetijstva in podeZelja v Obdini Moravske Toplice za programsko

obdobje 2016 - 2020 - skraj5ani postopek
Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove vednamenske Sportne dvoraae v Moravskih
Toplicah
9. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove urbanega razvoja Moravskih Toplic
10. Pobude in vpra5anja
1 1. Raaro.

8.

K

1.

toiki:

Poroiilo o izvrSitvi sklepov obiinskesa sveta. spreietih na 15. redni seii
Porodilo o ian5itvi sklepov, sprejetih na 15. redni seji je predstavila direktorica obdinske
uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 15. redni seji
obdinskega sveta, realizirani.
Porodilo je na svoji seji obra'r,navala statutamo oravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 166:
ObEinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrlitvi sklepov
Obiinskega sveta ObIine Moravske Toplice, sprejetih na 15. redni seji.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
15
0.

Sklep je sprejet.

K

2.

toiki:

Predlos soqlasia k doloiitvi cene storitve nomoi druZini na domu
illirpan Alojz Glavad je uvodoma povedal, da je iz.vajalec storitve pomod na domu poslal
predlog zviSanja cene storitev, ki ga utemeljuje z odpravo pladnih omejitev in s povi5anjem
drugih stro5kov dela. Predlagal je, da obdinski svet soglasje poda, deprav je predlagana cena
visoka.
Predlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala: odbor za druZbene dejavnosti. ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep, ter_garularng_plAy4a kqm:iqije,_ki
ugotavlja, da so zakonska podlaga, ruzlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovanost
sklepa ustremi in v skladu z veljarmo zakonodajo.
Y razpravi so sodelovali:
1. G. Stefan Kodila je ugotavljal, daje predlagano povi5anje cen wedno razprave. povedal
je, da bo glasoval proti, saj po pregledu cen v RS ugotavlja, da so cene v prekmuq'u
najvi5je v driavi, glede standardov pa smo med niZjimi v drZavi. Menil 1e, da za to
predlagano povi5anje cen ni logidne razlage, ker se za toliksen % ni spronenilo nid.
Izpostavil je skupni stroSek dela vodje, ki znaia 6.006,00 EUR. Zanimalo gaje, ali vodja
res prejme toliko plade.
2. Ztnan Aloiz Glavad,je pojasnil, da stro5ek dela ni samo plada.
3. svetovalka za finance Slavica Fujs je povedala, da je strosek dela razviden iz piloge 2.1.
Povedala je, da smo na obdinski upravi preverili izradune in pojasnila, da je-vodja
razr,rsden v 45. pladni raned, ki znaia 2.473,41 EUR, ostalo so dodatni stro3ki dela.
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Strinjala seje, daje skok cene visok, ter ugotavljala, da najbolj izstopajo dodatki za delo
v nedeljo in ostale dela proste dni.
G. Stefan Kodila je povedal, da izvalalec kot vzrok zvi5anja cen navaja tudi dejstvo, da
nima javnih delavcev, ter ugotavljal, da nam je imajalec v tern primeru, v dasu, ko je
imel javne delavce, zaradunaval preved.
G. SaSo Koca - podZupan je povedal, da predlaganega soglasja ne bo sprejel, ker je
podobnega mnenja kot Stefan Kodila.
G. Leonn Turner je povedal, da se strinja s predhodnikoma, ter predlaganega soglasja ne
bo sprejel.

PREDLOG SKLEPA ST. 167:
ObEinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k doloiitvi cene
storitve pomoi druZini na domu in doloiitvi subvencioniranja cene storitve pomoi

druiini

na domu.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:

4
7.

Sklep ni sprejet.

Murska Sobota, Pomurski muzei Murska Sobota. Zdravstveni dom Murska Sobota)
Predlagana soglasja sta na svojih sejah obravnavala: komisija za mandatna Wra5ania.
volitve in imenovania. ki obdinskemu svetu predlaga, da ne poda soglasja k izpladilu redne
delovne uspe5nosti direktorjem oz. ravnateljem, terslatutafuq-p4qa-ks!0ilijg-ki ugotavlja,
da so zakonska podlaga, ruzlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni
in v skladu z veljavno zakonodajo.
Ltpan Alojz Glavad je povedal, da so izpladila redne delovne uspeSnosti razburljiva tema
tudi na obdinskih svetih ostalih obdin, saj plade direktorjev lahko presegajo plado Zupana in
direktorja obdinske uprave. Opozoril je na dejstvo, da se zavodom, ki so vlogo za podajo
soglasja podali pred ved kot 30 dni, Steje da je soglasje dano, zato zavodi ne bodo v
enakopravnem poloZaju.
V razpravi so sodelovali:
G. Stefan Kodila je povedal, da se pridruZuje mnenju komisije za mandatna vpraSanja,
volitve in imenovanja. Predlagal je, da dlani sveta javnih zavodov v bodode prejemajo
vsaj nadomestilo za powadilo stro5kov, de Ze ne dobijo sejnin.
Zupan Alojz Glavad je pojasnil, daje odlodanje o tem v pristojnosti javnih zavodov, ne
pu otoin", ter dodal da stroSek za izpladllo redne delovne uspesnosti ravnateljern
osnovnih 5ol ne brerneni obdinskega proraduna.
je
G. JoZe Traiber je menil, da vseh javnih zavodov ni mogode metati v isti kos, saj da
Zdravstveni dom Murska Sobota posloval pozitivno'
da
G. TomaZ Gregorec je ugotavljal, da razptava poteka v pravo smer, ter predlagal'
je,
*gfu.j" oUein.ti svet zavme in vidi kak5ne bodo posledice. Povedal da delovne
oh za
usieinosti ne podpira, ter da ga moti, da so vsi zavodi izbrali najvi5ji moLe.'

-

-

-

-

-

izpladilo delovne usPe5nosti'
G. Stefana Kodilo je zanimalo zakaj je za nekatere zavode soglasje

Ze

dano'

3
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Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kraniec je pojasnila, da se v skladu z
veljavno zakonodajo Steje, da je soglasje dano, de ni dano v roku 30 dni od prejerna
vloge za soglasje. Ker je pri nekaterih zavodih ta rok potekel vderaj, se Steje, da je
soglasje dano. Pojasnila je tudi, da so sveti zavodov dolodili redno delovno uspe5nost v
viSini 5 % polletne mase osnovne plade ravnateljev na podlagi priporodil ministrstva za
5olstvo.
G. Du5an Puhan je kot dlan sveta zavoda OS Bogojina potrdil, da so na svetu zavoda OS

Bogojina proudili priporodila ministrstva in se ravnali v skladu s temi priporodili.
Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da seje obdinskega sveta ne moremo sklicevati za vsako
prejeto po3to posebej.
G. Stefan Kodila je pojasnil, da bo glede na ugotovljeno, glasoval za sprejem
predlaganih soglasij.
Ga. Zsuzsi Vusrinec je povedala, da komisija za mandalna rpra5anja, volitve in
imenovanja za lo, da bodo nekateri ravnatelji redno delovno uspe5nost prejeli, kljub
temu, de soglasje ne bo dano, ni vedela.

PREDLOG SKLEPA ST. 168:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda Osnovna 5ola Bogojina o izplaEilu redne delovne uspe5nosti ravnateljice.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 169:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda OS Fokovci o izplaiilu redne delovne uspe5nosti ravnateljice.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

l5 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 170:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda DOS Prosenjakovi o izplaiilu redne delovne uspelnosti ravnatelice.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda vrtci ob6ine Moravske Toplice o izplaiilu redne delovne uspelnosti
ravnateljice.

Navzodihje

ZA:

15 dlanov obdinskega sveta:

1l
4
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PROTI:

arIil2021

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 172:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda Galerija Murska Sobota o izplaiilu redne delovne uspe5nosti direktorju.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 173:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda Pomurski muzej Murska Sobota o izplalilu redne delovne uspe5nosti
direktorici.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepom sveta
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota o izplaiilu redne delovne uspe5nosti
direktorjem.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda TIC Moravske Toplice o izplalilu redne delovne uspe5nosti direktorici.
Navzodihje

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
11

0.

Sklep je sprejet.

K

4. todki:

."rout.li" oS Bogoiiou
Mo.oi" k i..oo"u-oi,

k

imenovanju ravnatelja sta na svojih sejah obravnavala
komisija ia mandatna wrasanja. volitve in imenovanja, ki obdinskemu svetu glede na to, da
gre za edinega kandidata, predlaga, da sprejme predlagano pozitivno mnenje, ter5i4!{gmo
iravna komisiia. ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna
oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo'
V razDravi so sodelovali:

predlog pozitivnega mnenja
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-

G. Du5an Puhan je kot dlan sveta zavoda OS Bogojina, potrdil, daje svet zavoda prejel
le 1 prijavo.

PREDLOG SKLEPA ST. 176:
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53a. ilena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, podaja pozitivno
mnenje k imenovanju kandidata Boltjana Majeriia za ravnatelja OS Bogojina.
Navzodih je 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
15
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

5.

toiki:

Imenovanie oredstavnikov ustanovitelia v svet Sole DOS Proseniakovci

je kot predsednik komisije za matdatna lpraSanja, volitve in imenovanja,
obdinskemu svetu predlagal, da v svet zavoda DOS Prosenjakovci imenuje Bojana SuSleka
G.

SaSo Koca

in Iris Gergorec.

PREDLOG SKLEPA ST. 177:
V svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda DOS Prosenjakovci
predstavnika ustanovitelja Obiine Moravske Toplice imenujeta:
l) Bojan Su5lek, Porda5inci,
2) Iris Gergorec, Prosenjakovci.
Navzodihje

se

kot

15 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
15
PROTI: 0.

Predlog je sprejet.

K

6.

toiki:

Predlos Odloka o ustanovitvi iavnesa zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteliic iavnega zavoda Zdravstveni dom Murska
Sobota - I. obravnava

Ztpan Alojz Glavad je uvodoma poved al, da gre za dva povezana odloka in dva organa: svet
zavoda in svet ustanoviteljic.
Predlog odlokov sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene dejavnosti, ki
obdinskernu svetu predlaga, da sprejme predlagaaa odloka, ter statutamo pravna komisija, ki
ugotavlja, da je v predlogu navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta razlog za
sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
V raznravi

-

-

so sodelovali:
G. Tomaz Gresorec je vprasal kako to, da se obdina Moravske Toplice ne zavzema za
svojega predstavnika v svetu ustanoviteljic.
Zwan Alojz Glavad te pojasnil, da se deleZ v svetu ustanoviteljic ugotavlja glede na
Stevilo prebivalcev v obdini, zato imajo nekatere obdine skupne predstavnikg kar ni
slaba ideja. Povedal je, da navedena odloka skusata preprediti podobne tezave, kot se

6
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pojavljalo v javnem zavodu Pomurske lekame, ter predlagal, da obdinski svet sprejme
predlagana odloka v [. obravnavi.
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjecje pojasnila, da obdine ustanoviteljice
obravnavajo predlagana odloka v prvi obravnavi, ter da bo po prvi obravnavi
Zdravstveni dom skupaj z Mestno obdino Murska Sobota zbral pobude ter jih uskladil in
jih posredoval obdinam ustanoviteljicam v drugo obravnavo.

PREDLOG SKLEPA ST. 178:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in ga posreduje v 15 - dnevno javno
razpravo.
Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
14
ZA:
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 179:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in ga posreduje v 15 dnevno javno razpravo.
Navzodih je 14 dlaaov obdinskega sveta:

ZA:
14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

7.

toiki:

Predloq Pravilnika o soremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranianiu in
spodbuianiu kmetiistva in nodeZelia v Obiini Moravske Toplice za prosramsko
obdobie 2016 - 2020 - skraiSani nostopek
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da so spremembe pravilnika
pripravljene po priporodilih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prekano, ki je
spremembe tudi pregledalo in potrdilo.
predlagan odlok sta na svojih sejah obra\.navala: odbor za kmetijstvo. ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan pravilnik, ter statutamo pravna komisija. ki ugotavlja, daje v
predlogu navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo'
Razprave ni bilo.

Toplice sprejme predlagan Pravilnik o spremembah in
v
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju lazv9f-a t<m-etijltva in podeZelja
obEini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 po skraj5anem postopku.

Of-m.fi.t"t OfUr.,Vtoovske
Oftirfn.fi.t"t

Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14
0.
7
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Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
potrditvi
Predlos sklena o
ideine zasnove veinamenske Sportne dvorane v Moravskih
Toplicah

je

uvodoma povedal, da gre za postopek priprave projektne
dokumentacije za vednamensko dvorano Moravske Toplice.
Idejno zasnovo vednamenske Sportne dvorane je predstavil g. Iztok iandula.
V razpravi so sodelovali:
G. Stefan Kodila je ugotavljal, da je parkimih mest, glede na to, da gre za vednamensko
dvorano premalo.
G. Iztok iandula je odgovoril, da so izkoriSdena vsa zemljiSda, ki so trenutno na
razpolago, ter da obstajajo 5e mohrosti, a je potrebno pridobiti dodatna zemlji5da, ki niso
v lasti obdine.
Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da je ena izmed idej bila, da bi za parkiranje namenili
sevemi del golf igri5da.

iltpan Alojz

Glavad

-

PREDLOG SKLEPA ST. 181:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi predlagano ldejno

zasnovo

veinamenske Sportne, kulturne in kongresne dvorane Moravske Toplice.
Navzodih

je

14 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
potrditvi
Predlog sklepa o
ideine zasnove urbanega razvoia Moravskih Toplic
Zupan Alojz Glavad je uvodoma povedal, da bo predstavljena bogata idejna zasnova,
bo izvajalo fazno.
Idejno zasnovo urbanega razvoja Moravskih Toplic je predstavil g. Andrej Kalamar.

ki

se

PREDLOG SKLEPA ST. I82:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi predlagano idejno zasnovo urbanega
razvoja Moravskih Toplic.

Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
1l
PROTI: 0.
Sk-lep

je sprejet.

K

10.

toiki:

Pobude in vpralania

l.

G. Alojz Trplan je vpraial kako je s projektom pomurski vodovod, v katerern je
predvidena tudi gradnja vodovoda v Bukovnici, ter prosil za navodila glede

organiziranja kresovanj.

23. april2021
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Zupan Alojz Glavad je odgovoril, da bi se naj letos zadela gradnja II. faze Pomurskega
vodovoda - sistern B, ter pojasnil, da je v okviru tega predvidena gradnja vodovoda v 5
naseljih v obdini, med katerimi je tudi Bukovnica. Glede kresovanj je pojasnil, da je
trenutno dovoljeno zbiranje do l0 oseb.
3. Ga. Majda Durinek je vpra5ala kako je z realizacijo planirane rekonstrukcije Ulice na
bregu.
4. Zupan Aloiz Glavad je odgovoril, da so narodeni projekti, ter daje naslednji korak izbira
izvajalca.
Direktorica
obdinske uprave Martina Vink Kranjec je dodala, da obdina prednostno
5.
izvaja investicije, katerih sofinancer je drLava, ter da bo v kratkem pristopila k ureditvi
tudi te ulice.

K

11.

toiki:

Razno
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjecje dlane obdinskega sveta seznanila, daje
na spletni strani obdine in na zavodu za zaposlovanje objavljen javni razpis za zaposlilev
strokovnega sodelavca, ter da gre za nadome5danje Danijele, ki je na porodniSkern, oz.
Ingrid, ki je dobila redno zaposlitev. Kandidati se lahko prijavrjo do 28. 4.2021. Podala je
obvestilo o poteku mednarodne voja.Ske vaje, ki bo med 17. in 22. majem potekala tudi na
obmodju obdine Moravske Toplice, ter informacijo o naslednji seji obdinskega sveta, na
kateri bo obravnavan zakljudni radun in bo predvidoma v sredini maja.
Ltryan Alojz Glavad je pozval k cepljenju, ki pomani edini nadin prehoda v normalno
Zivljenje.
Sejaje bila zakljudena ob 18.30.

Zapisala'.

Melita Gorza

Predsedujodi:
Andrej Baligad, podZupan
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