Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na podlagi 50. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1 in 108/09 ZPNačrtA) zavzema naslednja

STALIŠČA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokrovec-Na Jasi,
ki ga je pod številko 62-2009
izdelal načrtovalec URBANISTI, d.o.o. v maju 2010.

UVOD
Splošno:
Območje zemljišč s parc. št. 872/19, 872/23 in 872/22, vse k.o. Ostrožno je po Prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Ur. list SRS št.
40/86, 4/88, Ur. list RS št. 86/2001) opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč znotraj dveh
prostorskih aktov-Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec in Prostorskih
ureditvenih pogojev za obmestni prostor Mestne občine Celje, ki vsak zase določata pogoje
gradnje. V naravi predstavlja delno tenis igrišča in travnik sredi gozda v neposredni bližini mesta
kot nadaljevanje stanovanjske soseske Prvomajska.

Vsebina :
Predmet OPPN za območje obravnavanih je prostorska ureditev, ki ob upoštevanju danosti in
omejitev obravnavanega območja (lega območja sredi gozda s posebnim namenom) ter veljavnih
normativov podaja izvedbene pogoje za gradnjo novih stanovanjskih objektov in pripadajoče
gospodarske infrastrukture ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Predvidena je stanovanjska gradnja v zelenju, nižje etažnosti, K+P+1 z možnostjo terasne
nadzidave ene etaže, ter za to potrebna infrastruktura. Prostorska ureditev podaja tudi rešitev za
ustrezno priključno dovozno cesto s hodnikom za pešce na obstoječo javno cestno prometno
infrastrukturo.
Pri zasnovi prostorske ureditve so upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije ( Ur. list
RS št. 122/2004) glede izkoriščenosti zemljišč, kot so predpisana v PR Slovenije: F(i) =1,2 in
F(z)= 0,4.
Velikost obravnavanega območja je ca. 0,8 ha.
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Sklep o pripravi je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2009 dne 15. 5. 2009.
Predlog za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Lokrovec-Na Jasi je na podlagi naročila investitorja pod številko 62-2009 izdelal biro
URBANISTI, d.o.o..
Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 4. maja 2010 in
je bilo objavljeno v Novem tedniku ter na spletni strani Mestne občine Celje.
Javna razgrnitev osnutka je potekala od 19. maja do 21. junija 2010. Gradivo je bilo javno
razgrnjeno na sedežu KS Ostrožno in v prostorih MOC-Oddelku za okolje in prostor ter
komunalo-sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Javna obravnava je bila 9.
junija 2010.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile
v času javne razgrnitve podane pripombe, originali so shranjeni v zadevi na Oddelku za
okolje in prostor ter komunalo - Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.

PRIPOMBE IN PREDLOGI

Mestna občina Celje je vse pripombe in predloge javnosti zbrala, jih proučila in do njih zavzela
stališča, ki so podana v nadaljevanju.
Pripombe in predloge so podali:
Stanovalci Mirne doline (19 podpisnikov), zainteresirana javnost Mestne občine CeljeDruštvo upokojencev Ostrožno (22 in 52 podpisnikov-naslovi podpisnikov z območja celotne
Mestne občine Celje), prebivalci stanovanjske soseske Prvomajska (85 podpisnikov), Osnovna
šola Lava, g. DIMEC Maksimiljan in g. DIMEC Jožef.
Pripombe se nanašajo na:
− gozd,
− prostorski kontekst zasnove,
− večnamensko nestanovanjsko stavbo,
− otroško igrišče,
− dostop na območje OPPN in pločnik,
− fekalije in plinifikacijo.
Gozd
Celotno območje stanovanjske soseske Prvomajska in OPPN Lokrovec-Na Jasi oklepajo gozdovi
s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. List RS št. 12/2007). To so
med drugimi gozdovi v Katastrski občini 1075 – Ostrožno s parcelnimi številkami 872/4, 872/29
in 872/6. Tudi na območju OPPN s parcelnimi številkami 872/19 in 872/22 raste gozd, ki pa ni
opredeljen s posebnim namenom, vendar pa v naravi povezuje gozdove s posebnim pomenom
872/4 in 872/6. Ta pas gozda, ki povezuje gozdove s posebnim namenom, namerava investitor v
OPPN posekati in namesto gozda postaviti stavbe. Vendar kljub temu, da ta pas gozda ni
zavarovan, je pomemben v smislu povezave gozdov s posebnim namenom. Gozd v OPPN ima
izjemno poudarjene naslednje ekološke in socialne funkcije: varovalno (protierozijsko),
rekreacijsko (v tem delu gozda poteka pomembna sprehajalna pot), klimatsko, higienskozdravstveno, estetsko, biotopsko, varovanje naravne dediščine, zaščitno (varovanje objektov) in
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hidrološko funkcijo. Gozdovi s svojo prisotnostjo in delovanjem v neposredni bližini mesta Celja
bistveno vplivajo na kvaliteto fizičnih in psihičnih pogojev bivanja v mestu. Predstavljajo
izravnalni ekosistem ekstremom urbanega okolja.
Ob poseku gozda na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi se tudi bistveno zmanjšajo življenjski
pogoji stanovalcev ob gozdu. To je v nasprotju z načeli svetovnega programa trajnostnega
razvoja Agenda 21, ki je bil oblikovan v letu 1992, ko so se na konferenci o okolju v Riu de
Janeiru zbrali voditelji 179 držav, med njimi tudi slovenski, in se dogovorili o nujnosti
vzpostavitve trajnostnega razvoja na področju družbe, gospodarstva in okolja. Lokalne
skupnosti povsod po svetu pripravljajo Lokalne agende 21. Tudi Mestna občina Celje je
pristopila k izdelavi Lokalne agende 21, v kateri bo splošne cilje Agende 21 preoblikovala v
konkretne načrte in dejavnosti, ki so specifične za našo lokalno skupnost. V tem smislu naj bo
MOC pozorna na nameravan poseg na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi. Načelo trajnostne
družbe naj bi bilo izboljšanje kakovosti človekovega življenja. Družba si mora prizadevati za
zdravo okolje in čim bolj neokrjeno naravo. Odnos do ohranjanje okolja mora biti zelo
pomemben pri vseh odločitvah in v tem smislu stanovalci stanovanjske soseske Prvomajska
vztrajamo pri ohranitvi gozda. Zato predlagamo in zahtevamo, da se v interesu vseh prebivalcev
stanovanjske soseske Prvomajska, bodočih prebivalcev na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi in
v interesu Mestne občine Celje gozd na področju OPPN ohrani v celoti oz. se naj ohrani in po
potrebi tudi zagozdi vsaj pas gozda ob meji stanovanjske soseske Prvomajska in OPPN
Lokrovec-Na Jasi, t.j. na SV strani parcel 929/21 in 929/11 k. o. Ostrožno na področju OPPN.
Tako bo pas gozda ohranil svojo povezovalno funkcijo med gozdovi s posebnim namenom in v
smislu izgleda predstavljal vizuelno razmejitev med obstoječo stanovanjsko sosesko Prvomajska
ter OPPN Lokrovec-Na Jasi. Pas gozda bi nato moral dobiti status gozda s posebnim namenom.
Površina dodatne zagozditve pasa gozda bi morala biti enaka površini poseka gozda na
področju OPPN Lokrovec-Na Jasi. Pas gozda bi moral biti urejen najkasneje pred začetkom
gradnje bilo katere stavbe na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi, se pravi v sklopu ureditve
komunalne infrastrukture.
G. Vlado Kukovič predlaga, da Mestna občina Celje odkupi zemljišče za izvedbo gozda in
zagotovi gozdno pot skozi gozdove do Šmartinskega jezera. Pravi, da se le-ta uporablja že sedaj
v veliki meri za stanovalce Ostrožnega.
Stališče do predloga:
Predmetna zemljišča so opredeljena kot stavbno zemljišče po planu, ki je bil sprejet leta 2001. S
tem je dana možnost investitorju, da da pobudo za sprejem ustreznega prostorskega akta, ki bo
podal pogoje umestitve in gradnje objektov ali objekta. Pobuda lastnika predmetnih zemljišč za
spremembo oziroma sprejetje podrobnega načrta na tem območju je torej legitimna.
Strinjamo pa se s predlogom, da se ohrani del gozda na skrajnem južnem robu predvidene
soseske v smislu vizualne dilatacije obeh sosesk. Zato se pri izdelavi predloga podrobnega načrta
navedeno upošteva in korigira zasnova umestitve objektov in zmanjša število objektov na
skrajnem jugu območja.
Urejanje pešpoti znotraj območja Mestne občine Celje bo opredeljeno v Občinskem prostorskem
načrtu. Gozdna pot po navedenih zemljiščih ni zavedena kot javna pešpot in ni obravnavana kot
strateška usmeritev MOC.

Prostorski kontekst.
OPPN Lokrovec-Na Jasi se skozi vso besedilo opredeljuje kot nadaljevanje stanovanjske soseske
Prvomajska. Že v Sklepu o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokrovec – Na
Jasi (v nadaljevanju: SKLEP, Uradni list RS št. 36/2009) je bilo opredeljeno, da je na
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obravnavanem območju predvidena stanovanjska gradnja v zelenju, nižje etažnosti, K+P+1 z
možnostjo terasne nadzidave ene etaže, ter za to potrebna infrastruktura. Prav tako bi v smislu
nadaljevanja stanovanjske soseske Prvomajska bilo treba upoštevati Zazidalni načrt Ob
Prvomajski (proj. št. 4/79 RC Planiranje; Ur. list SRS št. 15/80, 1/87, 34/89 in Ur. list RS št.
63/94 ter 38/2001). Na podlagi slednjega zazidalnega načrta je bila zgrajena celotna soseska
Prvomajska, ki sedaj v naravi predstavlja prostorsko ureditev oz. enovit urejen videz območja
celotnega naselja. Objekti v naselju, ki mejijo na OPPN Lokrovec-Na Jasi, so zgrajeni kot vrstne
hiše z razmakom kot dvoetažen (K+P+IP) objekt z možnostjo izkoriščanja podstrešja, gabaritov
objekta 10 x 10 m, s streho dvokapnico s simetričnim naklonom 25-35°, s smerjo slemena
vzporedno s plastnicami. Posebej je navedeno, da se ne sme s posamezno gradnjo spreminjati
vpliv objektov in naprav na sosednje parcele in načrtovan videz območja.
Nameravana gradnja v sklopu OPPN Lokrovec-Na Jasi glede na zgoraj navedeno grobo posega
v obstoječo stanovanjsko sosesko Prvomajska in močno pretirava z etažnostjo in gabariti
objektov. Na območju 8206 m2 v nadaljevanju soseske Prvomajska na področju OPPN
Lokrovec-Na Jasi je predvideno kar 18 stavb. Na meji med obstoječo stanovanjsko sosesko in
OPPN so predvidene stavbe P+1N+2N+3N z možnostjo nadzidave za eno etažo oz. K+P+2+M,
kar zelo grobo odstopa od SKLEPA in Zazidalnega načrta Ob Prvomajski. Ob samem stičišču
obstoječe soseske in OPPN je predviden celo večstanovanjski objekt K+P+3, kar predstavlja ne
samo grob poseg v prostor, ampak tudi aroganco naravi in obstoječemu videzu celotnega
območja. Jasno je razvidno, da se razmišlja samo o največji možni izrabi zemljišča ne glede na
okoliški kontekst. Zato predlagamo in zahtevamo, da se mora OPPN v smislu gabaritov
objektov, naklonov streh, etažnosti in smeri slemen objektov spremeniti in prilagoditi SKLEPU
ter Zazidalnemu načrtu Ob Prvomajski (K+P+IP), brez možnosti gradenj večstanovanjskih
objektov.
Stališče do pripombe:
Za zasnovo OPPN je bil predhodno izdelan idejni načrt soseske kot gruče sodobnih
stanovanjskih objektov manjših gabaritov, katerih višina pa je odvisna od lege na terenu, ki ni
raven, ampak pada proti severu, vendar ne presega dveh etaž nad terenom, kar je razvidno tudi iz
grafičnega dela OPPN (glej prerez karta 4). Ne glede na projektantovo definiranje višin
objektov, ki se navezuje na višino objekta v dolini in ne na obstoječi teren, pa menimo, da ne gre
za preseganje višin obstoječih objektov, niti za predlog, ki bi bil v nasprotju s sklepom o
pripravi.
Načrtovana soseska se stika s sosesko ob Prvomajski le v eni točki, glede na lokacijo znotraj
gozda, zlasti ob upoštevanju predloga o ohranjanju dela gozda, je tudi vizualno ločena od
obstoječe pozidave, ki je bila zgrajena v osemdesetih letih pod pogoji umeščanja in oblikovanja
iz PA iz leta 1979. Zato pripomba o oblikovanju ni upravičena, sploh če upoštevamo ob tem
dejstvo, da je tudi oblikovanje objektov v soseski Prvomajska dokaj raznoliko.

Večnamenska nestanovanjska stavba.
Iz OPPN Lokrovec-Na Jasi je razvidno, da se obstoječa stavba na parceli 872/23 Katastrska
občina 1075 – Ostrožno ohrani kot večnamenska nestanovanjska stavba. Objekt sedaj služi kot
stavba za potrebe športnega društva v sklopu tenis igrišča. Problem s tem objektom je v tem, da
ga investitor že sedaj tudi oddaja za praznovanje rojstnih dnevov, praznovanj ipd., kar se v
poletnih dneh večkrat med vikendi zavleče pozno v noč in jutranje ure. Hrup ob praznovanju kali
nočni mir in spanec v stanovanjski soseski Prvomajska, zato smo stanovalci tudi že večkrat
klicali policijo, da razgrajače umiri. S sprejetjem OPPN smo stanovalci stanovanjske soseske
Prvomajska upali, da bo objekt porušen in nadomeščen s stanovanjsko stavbo, vendar je videti,
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da temu ni tako. Čeprav je v besedilu OPPN razvidno, da bo objekt po novem služil servisnim in
storitvenim dejavnostim ter potrebam otroškega igrišča ipd., piše tudi, da bo prostor namenjen
izvedbi piknikov, praznovanju rojstnih dni, druženju itd. Zato predlagamo in zahtevamo, da se v
interesu vseh prebivalcev stanovanjske soseske Prvomajska, bodočih prebivalcev na področju
OPPN Lokrovec-Na Jasi in v interesu Mestne občine Celje onemogoči funkcioniranje
večnamenskega objekta ponoči med 22.00 uro in 6.00 uro zjutraj skozi vse dni v tednu, da se
zagotovi miren spanec prebivalcev ter da se to jasno navede v OPPN.
Stališče do pripombe:
Večnamenski objekt ima funkcijo skupnega družabnega prostora predvidene soseske. Zato
verjamemo, da bodo stanovalci nove soseske zasnovane v smislu kondominija vzpostavili red pri
uporabi večnamenskega objekta. Glede na slabe izkušnje stanovalcev in zato njihovo upravičeno
bojazen, je potrebno z določili odloka določiti namembnost objekta, ki bi ne bila v škodo okolici
in podali omejitve, s katerimi bi bila onemogočena sedanja praksa in zagotovljen mir v okolici.

Otroško igrišče.
V sklopu Zazidalnega načrta Ob Prvomajski je bilo predvideno tudi otroško igrišče, ki pa se ni
nikoli realiziralo v naravi. Zato predlagamo in zahtevamo, da se v interesu vseh prebivalcev
stanovanjske soseske Prvomajska, bodočih prebivalcev na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi in
v interesu Mestne občine Celje v OPPN tekstovno opredeli in grafično nariše otroško igrišče, ki
bo na razpolago vsem prebivalcem stanovanjske soseske Prvomajska in bodočih prebivalcev na
področju OPPN Lokrovec-Na Jasi, vključno z uporabo in razpolago večnamenskega prostora,
če bo ta ostal. Otroško igrišče se mora urediti najkasneje pred začetkom gradnje bilo katere
stavbe na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi, se pravi v sklopu ureditve komunalne
infrastrukture.
Stališče do predloga:
Investitor mora glede na zasnovo skupine stanovanjskih objektov, skladno s priporočili
Prostorskega reda zagotoviti tudi skupne zelene površine, zadostno število parkirnih mest in
površine za igro otrok. Glede na zasnovo soseske kot zaprtega območja-kondominija, so vse
površine namenjene zgolj stanovalcem. Investitorju ni mogoče naložiti zahteve, da zgradi
otroško igrišče za celotno že zgrajeno območje.

Dostop na območje OPPN
V besedilu OPPN je opredeljeno, da je dostop na območje že zagotovljen preko obstoječe ceste,
ki vodi iz smeri juga in se odcepi od ulice Heroja Rojška proti zahodu, kjer se konča kot slepa
ulica. V smernici MOC je opredeljeno, da je dostopna cesta javna pot JP532420 Ulica heroja
Lacka. V grafičnem delu OPPN pa je razvidno, da se območje priklopi na cesto, ki leži SV od
območja OPPN. Vse te opredelitve vnašajo zmedo v OPPN. Zato predlagamo in zahtevamo, da
se v interesu vseh prebivalcev stanovanjske soseske Prvomajska, bodočih prebivalcev na
področju OPPN Lokrovec-Na Jasi in v interesu Mestne občine Celje v OPPN jasno in
nedvoumno opredeli, kje poteka dostop na območje OPPN. V vsakem primeru prebivalci
stanovanjske soseske Prvomajska ne dovolimo dostopa na območje skozi Prvomajsko ulico skozi
stanovanjsko sosesko Prvomajska.
Na zgornje pripombe se nanaša tudi pripombe krajanov Mirne doline
Stališče do pripombe:
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Priključevanje predvidene soseske na javno prometno omrežje je podano s podrobnim načrtom.
Soseska bo priključena na obstoječo cesto, ki se konča kot slepa cesta in vodi mimo območja še
do hiše Lokrovec 76. Prostorski načrt podaja tudi pogoje za širitev in rekonstrukcijo ceste na
primerno širino s pločnikom. Pogoj za pričetek gradnje je razširitev ceste. Ker je del
obravnavane ceste v lastništvu fizičnih oseb, bo potrebno pred pričetkom gradnje rešiti tudi
problem lastništva.

Pločnik
Glede na to, da se bo število prebivalcev na področju stanovanjske soseske Prvomajska oz.
OPPN Lokrovec-Na Jasi povečalo, se bo povečalo tudi število otrok. Zato predlagamo in
zahtevamo, da se v interesu vseh prebivalcev stanovanjske soseske Prvomajska, bodočih
prebivalcev na področju OPPN Lokrovec-Na Jasi in v interesu Mestne občine Celje v OPPN
med nadvozom nad avtocesto (kjer je z glavne ceste Gasilski dom Ostrožno – Lokrovec odcep na
Prvomajsko ulico oz. proti Kinološkemu društvu) in prvim najbližjim avtobusnim postajališčem
za namen varne hoje otrok v osnovno šolo Lava zgradi osvetljen pločnik (na Razgledni ulici).
Osvetljen pločnik se mora urediti najkasneje pred začetkom gradnje bilo katere stavbe na
področju OPPN Lokrovec-Na Jasi, se pravi v sklopu ureditve komunalne infrastrukture.
Stališče do predloga:
Predlog le posredno zadeva obravnavano ureditev in ni predmet postopka, saj ni znotraj
obravnavanega območja. Izgradnja hodnika za pešce ob Gasilski ulici je sicer v planu izgradnje
Mestne občine Celje.

Fekalije
Iz OPPN Lokrovec-Na Jasi je razvidno, da se bodo fekalije celotnega področja OPPN LokrovecNa Jasi priključile čez fekalno črpališče na višje ležeč obstoječ fekalni kanal stanovanjske
soseske Prvomajska, ki leži na področju urejenih ozelenitvenih parcel posameznih lastnikov.
Kljub temu, da smernica Vo-Ka ponuja veliko možnosti rešitev fekalij, je investitor izbral
najcenejšo pot, kjer se namerava priklopiti na obstoječ fekalni kanal, ki v prvi vrsti ni bil
predviden za takšno širitev. V primeru zamašitve tega kanala lahko zaradi tlačnih razmer
fekalnega črpališča v najslabšem primeru tako pride celo do izlitja fekalij iz področja OPPN
Lokrovec-Na Jasi v posameznih stanovanjskih hišah stanovanjske soseske Prvomajska, kar je
nedopustno. Zato predlagamo in zahtevamo, da se v interesu vseh prebivalcev stanovanjske
soseske Prvomajska rešujejo fekalije področja OPPN Lokrovec-Na Jasi mimo obstoječega
fekalnega kanala, ki leži na urejenih parcelah stanovanjske soseske Prvomajska.
Stališče do pripombe:
Infrastruktura je načrtovana glede na podane smernice pristojnih služb. Vsa infrastruktura, na
katero so predvideni priključki, je javna in glede na podane možnosti na podlagi prejetih smernic
bi morala biti tudi zadostno dimenzionirana.

Plinifikacija
V OPPN je predvidena plinifikacija z utekočinjenim naftnim plinom z nameščenimi (vkopanimi)
rezervoarji za plin v vzhodnem delu območja OPPN. Predlagamo, da se v interesu vseh
prebivalcev stanovanjske soseske Prvomajska, bodočih prebivalcev na področju OPPN
Lokrovec-Na Jasi, v interesu Mestne občine Celje v OPPN in v interesu Energetike Celje
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razmisli o plinifikaciji področja stanovanjske soseske Prvomajska in področja OPPN LokrovecNa Jasi z zemeljskim plinom, ki predstavlja trenutno najcenejši energent za ogrevanje.
Stališče do pripombe:
Oskrba objektov z zemeljskim plinom je predvidena v drugi fazi, ko bo izvedena plinifikacija
celotnega širšega območja. Le-ta je v programu Mestne občine Celje.
Zaključek:
Predmetna zemljišča so opredeljena kot stavbno zemljišče po planu, ki je bil sprejet leta 2001.
Zemljišča so locirana v neposredni bližini soseske Ob Prvomajski, čeprav so z njo vizualno
ločena z zelenim pasom ne predstavljajo razpršene gradnje. V naravi predstavljajo delno tenis
igrišča in travnik sredi gozda v neposredni bližini mesta, zato je načrtovana gradnja več
individualnih stanovanjskih objektov kot kondominija skladna s prostorskim razvojem mesta.
Pri nadaljnjem načrtovanju soseske je ob upoštevanju gornjih predlogov in pripomb potrebno:
− upoštevati pripombo o ohranjanju dela gozda kot vizualne bariere med obema območjemaobstoječo in predvideno pozidavo;
− podati določila o namembnosti večnamenskega objekta, s katerimi bo onemogočena
dejavnost, ki bi bila vir hrupa ali generirala povečan promet;
− nedvoumno podati omejitev višinskih gabaritov za vsak objekt glede na višino obstoječega
oziroma predvidenega terena.
Izgradnja soseske je pogojena z izgradnjo primernega cestnega priključka s pločnikom.
Izgradnja ceste je v interesu vseh uporabnikov-stanovalcev Mirne doline. Glede na
nasprotovanja dveh lastnikov zemljišč po katerih poteka del obstoječe dovozne ceste, pa je
potrebno pred gradnjo rešiti tudi problem lastništva.

Pripravila:
Majda Golob-Mareš, univ.d.i.a.

Roman Kramer, univ. d. i.g.
vodja oddelka

Številka: 3505-5/2009
Datum: 3. februar 2011
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