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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje št. 15/06), je župan Mestne občine Velenje dne 6.08.2007 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

zazidalnega načrta Lipa vzhod v Velenju
1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Lipa vzhod v Velenju   (v nadaljevanju ZN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) je zaradi 
pomanjkanja zazidljivih zemljišč podprla pobudo investitorja 
VEKON d.o.o. (v nadaljevanju investitor) o razširitvi zazidljivih 
površin na zahodnem delu obstoječega ZN Lipa vzhod. Območje 
je v prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine 
Velenje  »Odlok o  spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 
- 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine 
Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev 
planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine 
Velenje  - dopolnjen 2002« (Odlok je objavljen v Uradnem listu 
RS št. 21/90, 34/92 (za dele bivše občine Žalec) in Uradnem 
vestniku občine Velenje št. 17/88, 7/01 in 13/04) opredeljeno 
kot stavbno zemljišče, z veljavnim ZN Lipa vzhod (Uradni 
vestnik MOV št. 15/03 in 17/03) pa kot zelena površina. Za 
uveljavitev želenega posega v prostor je potrebna sprememba 
in dopolnitev veljavnega ZN. Območje obravnave zajema 
površino cca 4200 m2 in je predvideno za gradnjo individualnih 
stanovanjskih objektov (max. 6).   

3. člen
(območje prostorskega akta)

(1) Območje (meja) veljavnega ZN se s predlagano spremembo 
in dopolnitvijo ne spreminja. Spreminja se podrobna 
namembnost morfološke enote 13/1. Posledično se po potrebi 
zaradi urejanja prometa spremeni meja med morfološkima 
enotama 13/1 in 1A/4, obe znotraj veljavnega ZN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage  v obliki idejne zasnove območja 
obravnave pripravi investitor predvidene spremembe in 
dopolnitve ZN.

5. člen
(roki in postopek za pripravo ZN )

(1) Za potek priprave in sprejema ZN bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
določenega z  Zakonom o prostorskem  načrtovanju (ZPNačrt) 

Začetek priprave  ZN 
    
(2) Postopek priprave ZN  se prične s sklepom, ki ga sprejme 
župan in ga objavi v Vestniku MOV  in v svetovnem spletu ter 
ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.

Osnutek ZN 
    
(3) Osnutek ZN, ki ga izdela pooblaščena projektantska 
organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju 
izdelovalec), pripravi MOV – Urad za okolje in prostor.
    
(4) MOV pošlje osnutek  ZN  nosilcem urejanja prostora, ter jih 
pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se 
šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati 
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve določajo veljavni predpisi.
    
(6) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno 
sporoči MOV, ali je za ZN  potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje ( v nadaljevanju CPVO).

 Dopolnjen osnutek  ZN
    
(7) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora MOV 
dopolni osnutek ZN. Za posamezne prostorske ureditve 
se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se 
ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika.
   
(8) V primeru, da je za spremembe dopolnitve ZN potrebno 
izvesti CPVO, MOV za dopolnjen osnutek ZN  zagotovi okoljsko 
poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom ZN  pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

(9) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 
dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v 
skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo 
ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom 
zavrne.

 Sodelovanje javnosti
   
(10) MOV mora v postopku priprave ZN  omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim 
poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost 
je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način.
    
(11) MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka ZN  in okoljskega poročila najmanj 7 
(sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(12) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek ZN
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(13) MOV preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen 
osnutek ZN  in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče. 
Lastnice ali lastnike zemljišč na obravnavanem območju 
sprememb in dopolnitev ZN, MOV pisno seznani s svojimi 
stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru 
javne razgrnitve.

Predlog  ZN 
    
(14) MOV pripravi predlog ZN  na podlagi stališč do pripomb ter 
predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, 
da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog ZN  upošteva njihove 
smernice.
    
(15) Če je za ZN treba izvesti CPVO, se pristojna ministrstva v 
mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov ZN  na okolje 
z vidika svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu 
za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev tisto ministrstvo, 
ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe ZN  skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
   
(16) MOV predloži občinskemu svetu usklajen predlog ZN v 
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, 
da so v predlogu ZN smernice upoštevane in če je ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje 
sprejemljivi.
    

Sprejem  ZN 
    
(17) ZN  sprejme občinski svet MOV z odlokom in ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

6. člen
 (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje in 

prostor,
2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje,

    
(2) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:

1. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije d.d.,

2. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, 
Center za vzdrževanje omrežja Celje,

3. Komunalno podjetje Velenje.
   
 (3) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:

1. Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske 
zadeve.

   
 (4) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave ZN.
    
 (5) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku ZN ter mnenja k predlogu ZN. Če se v postopku 
priprave ZN  ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi 
drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi 
v postopek.

7 člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave ZN )

(1) Izdelavo celotnega ZN financira Vekon d.o.o., Žalec. 

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka:   350-03-0005/2003-300
Velenje,    06.08.2007
       

 Župan Mestne občine Velenje
 Srečko MEH, s.r. 

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje št. 15/06), je župan Mestne občine Velenje dne 6.08.2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

ureditvenega načrta začasne deponije 
komunalnih odpadkov Velenje

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta začasne deponije odpadkov Velenje  (odlok objavljen 
v Uradnem vestniku MOV št. 11/89, 7/98, 10/05 in 7/07)  - v 
nadaljevanju UN.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Zadnje spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem 
načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov v Velenju so 
bile sprejete aprila 2007 (Uradni vestnik MOV št. 07/2007). 
Spremembe in dopolnitve odloka o UN so predvidele izgradnjo 
novega centra za ravnanje z odpadki (zbirni center) po zaključku 
odlaganja komunalnih odpadkov  31.12.2008 (območje C).  
Sprememba UN je predvidela tudi prestavitev posameznih 
objektov podjetja za urejanje okolice PUP d.d. iz Velenja na 
novo lokacijo na območju UN ( območje A).
Pri izdelavi projektov za gradbeno dovoljenje (PGD) za gradnjo 
novega zbirnega centra za ravnanje z odpadki na območju z 
oznako C in pri umeščanju predvidenih objektov so nastale 
problemi glede velikosti posameznih predvidenih objektov 
zaradi tehnologije  zbiranja odpadkov, ki je bila izbrana za 
predviden center za ravnanje z odpadki. Zaradi racionalizacije 
predvidenega območja C in zaradi boljše logistike samega 
delovanja centra za ravnanje z odpadki je predvidena manjša 
sprememba in dopolnitev manjšega dela UN. Spremembe in 
dopolnitve UN se v glavnem nanašajo na nekoliko spremenjeni 
lokaciji posameznih objektov (boljša izraba prostora in 
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upoštevanje naravnih danosti terena).
Pri spremembah in dopolnitvah UN gre za manjše povečanje 
tlorisnih gabaritov objektov glede na tehnološke in logistične 
potrebe pri obdelavi in skladiščenju posameznih vrst odpadkov. 
Po detajlni analizi prostora in proučitvi obstoječega terena je 
bilo ugotovljeno, da se na južni strani cone C teren strmo dviga 
in bi bilo manj primerno umeščanje objektov in manipulacijskih 
površin v tem delu, saj bi to pomenilo neracionalno izkoriščanje 
danega prostora. Zato  predlagane spremembe in dopolnitve 
UN predvidevajo, da se program iz cone C razširi na cono B, ki 
je po veljavnem UN predvidena kot tampon cona, rezervirana 
za širitev programov iz cone A ali iz cone C. 

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve UN v ničemer ne 
spreminjajo namenske rabe prostora, ne spreminja se predvidena 
komunalna ureditev , ki se le prilagodi predlagani spremembi 
lokacije posameznih objektov, prav tako pa se ne spreminja 
predviden prometni sistem in režim na obravnavanem območju.  
Vsi okoljevarstveni ukrepi ostajajo enaki, kot v veljavnem UN, 
saj se spreminja le umestitev predvidenih objektov v prostor v 
coni C, ki se delno razširi v za to načrtovano cono B.

3. člen
(območje prostorskega akta)

(1) Območje (meja) veljavnega UN se s predlagano spremembo 
in dopolnitvijo ne spreminja. Spreminja se le umestitev 
posameznih predvidenih objektov v prostor zaradi  izboljšanja 
logistike centra za ravnanje z odpadki, predvidene pa so tudi 
manjše spremembe tlorisnih gabaritov posameznih objektov 
zaradi prilagoditve predvidenih tehnoloških rešitev. Spremembe 
so predvidene le v conah z označbo C in B, ki predstavljata 
manjši del celotnega območja UN in skupno zajemata površino 
29. 630 m2.

  4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage  v obliki idejne zasnove sprememb 
in dopolnitev UN območja obravnave pripravi investitor 
(Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Velenje, PUP Saubermaher 
d.d. Velenje in Mestna občina Velenje).

5. člen
(roki in postopek za pripravo UN )

(1) Za potek priprave in sprejema UN bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
določenega z  Zakonom o prostorskem  načrtovanju (ZPNačrt) 

Začetek priprave UN 
    
(2) Postopek priprave UN  se prične s sklepom, ki ga sprejme 
župan in ga objavi v Vestniku MOV  in v svetovnem spletu ter 
ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.

Osnutek UN 
    
(3) Osnutek UN, ki ga izdela pooblaščena projektantska 
organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju 
izdelovalec), pripravi Mestna občina Velenje (MOV) – Urad za 
okolje in prostor.
    

(4) MOV pošlje osnutek  UN  nosilcem urejanja prostora, ter jih 
pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se 
šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati 
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve določajo veljavni predpisi.
    
(6) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno 
sporoči MOV, ali je za UN  potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje ( v nadaljevanju CPVO).

 Dopolnjen osnutek  UN
    
(7) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora MOV 
dopolni osnutek UN. Za posamezne prostorske ureditve 
se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se 
ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika.
   
(8) V primeru, da je za spremembe dopolnitve UN potrebno 
izvesti CPVO, MOV za dopolnjen osnutek UN  zagotovi 
okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom UN  
pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

(9) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 
dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v 
skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo 
ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom 
zavrne.

 Sodelovanje javnosti
   
(10) MOV mora v postopku priprave UN  omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim 
poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost 
je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način.
    
(11) MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka UN  in okoljskega poročila najmanj 7 
(sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(12) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek UN
    
(13) MOV preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen 
osnutek UN  in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče. 
Lastnice ali lastnike zemljišč na obravnavanem območju 
sprememb in dopolnitev UN, MOV pisno seznani s svojimi 
stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru 
javne razgrnitve.

Predlog  UN 
    
(14) MOV pripravi predlog UN  na podlagi stališč do pripomb ter 
predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, 
da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog UN  upošteva njihove 
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smernice.
    
(15) Če je za UN treba izvesti CPVO, se pristojna ministrstva v 
mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov UN  na okolje 
z vidika svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu 
za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev tisto ministrstvo, 
ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe UN  skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
   
(16) MOV predloži občinskemu svetu usklajen predlog UN v 
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, 
da so v predlogu ZN smernice upoštevane in če je ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje 
sprejemljivi.
    

Sprejem  UN 
    
(17) UN  sprejme občinski svet MOV z odlokom in ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

6. člen
 (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje in 

prostor,
2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje,
    
(2) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, 

so:
1. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 

energije d.d.,
2. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, 

Center za vzdrževanje omrežja Celje,
3. Komunalno podjetje Velenje.

   
(3) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:

1. Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske 
zadeve.

   
(4) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave UN.
    
(5) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k osnutku 
UN ter mnenja k predlogu UN. Če se v postopku priprave UN  
ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev 
urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.

7 člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave UN )

(1) Izdelavo celotnega UN financira investitor. 

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka:   352-019/89
Velenje,   06.08.2007
        

  Župan Mestne občine Velenje
    Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 24. člena statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06) ter 60. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI  OSNUTKA 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O  
UREDITVENEM NAČRTU ODLAGALIŠČA 

PEPELA, ŽLINDRE IN PRODUKTOV 
ODŽVEPLJEVANJA  TEŠ

I.
Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ODLAGALIŠČA 
PEPELA, ŽLINDRE IN PRODUKTOV ODŽVEPLJEVANJA 
TEŠ.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in 
v prostorih Krajevne skupnosti Stara vas. Javna razgrnitev se 
začne osmi (8) dan od objave tega sklepa v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje in bo trajala 30 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Stara vas 
organiziral javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta.
O datumu, uri in mestu javne obravnave bodo občani dodatno 
obveščeni preko medijev javnega obveščanja in na krajevno 
običajen način. 

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta in pridobiti k osnutku odloka 
pripombe, mnenja in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in 
zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 350-01-0014/2003-300
Datum:   6.08.2007

  Župan Mestne občine Velenje
    Srečko MEH, s.r.



6. avgust 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 16-2007 / stran 7

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 220 izvodov  /  Letna naročnina 7000 SIT
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%

KAZALO

Objava aktov ................................................................................................................................................................ 1

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1.    SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa vzhod v Velenju ...................................... 3

2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov 
Velenje ............................................................................................................................................................................ 4

3. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI  OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU 
ODLAGALIŠČA PEPELA, ŽLINDRE IN PRODUKTOV ODŽVEPLJEVANJA  TEŠ ........................................................ 6

 
 

  


