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PREDLOG

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 13. junija
2019, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru.
Sejo je vodil ALEŠ BRŽAN, župan.

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:
ALEŠ BRŽAN, župan je ugotovil:
-

da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 30 članov, in sicer:

Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina
Gregorich – Diabatè, Igor Hrvatin, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija
Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, Alan Medveš, Gašpar
Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Ana Nadoh, Anja Pečič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano
Radin, Kristina Radovčić, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan
Škerlič, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver.
Odsotni člani: Patrik Babič, Alberto Scheriani in Boris Popovič
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen.
Na seji so bili prisotni še: vodje uradov in služb občinske uprave, predstavniki Službe za
odnose z javnostmi Mestne občine Koper, predstavniki Službe za občinski svet in novinarji.
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 25.
aprila 2019
Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 382 Fax +386 05 6271 602

2. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 –
prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
3. Predlog odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.- prva obravnava
4. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
5. Predlog sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
6. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Nakup e-avtobusov za
prevoz potnikov«
7. Predlog sklepa o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
8. Predloga sklepov o vračilu vplačanega komunalnega prispevka
9. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
10. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
11. Predlog sklepa o imenovanju članov sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
Ad 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE
KOPER Z DNE 25. APRILA 2019
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE POTRDIL (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) Zapisnik 5. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 25. aprila 2019 v predloženem besedilu.
Ad 2
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE
KOPER ZA LETO 2019 – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI
POSTOPEK
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

vsem odborom,
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala
pozitivno mnenje.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja:
dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo in

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2019 v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z
drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga
odloka o dopolnitvi odloka proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji
SKLEP
Sprejme se odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 v
predloženem besedilu.

Ad 3
PREDLOG ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJA Z NAGRADO ALOJZA
KOCJANČIČA - PRVA OBRAVNAVA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za družbene dejavnosti
Odboru za finance in gospodarstvo
Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in
Statutarno-pravni komisiji.

Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala
pozitivno mnenje.

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj

V razpravi so sodelovali: Alan Medveš, predsednik Statutarno-pravne komisije, Mario Steffè,
član Občinskega sveta in Mirjam Lemut, predsednica Odbora za družbene dejavnosti
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji
S K L E P
1. Sprejme se Predlog odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza
Kocjančiča v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.
Ad 4
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBNOVO FASAD IN STREH V
STAREM MESTNEM JEDRU KOPRA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor,
Odboru za finance in gospodarstvo,
Odboru za družbene dejavnosti,
Odboru za krajevno samoupravo in
Statutarno-pravni komisiji

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. MATJAŽ MARSIČ, pooblaščen za vodenje Urada za okolje in prostor

V razpravi so sodelovali: Mirjam Lemut, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, Alan
Medveš, Vida Gračnar, in Marijan Križman, člani Občinskega sveta, Olga Franca,
predsednica Odbora za finance in gospodarstvo ter Matjaž Marsič, pooblaščen za vodenje
Urada za okolje in prostor.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 25 za, 2 proti) Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh
v starem mestnem jedru Kopra v predloženem besedilu.

Ad 5
PREDLOG SKLEPA O UVEDBI JAVNE SLUŽBE »UPRAVLJANJE DOLOČENIH
JAVNIH PARKIRIŠČ«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za gospodarske javne službe in promet

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
RAF KLINAR, pooblaščen za vodenje Urada za gospodarske javne službe in
promet

V razpravi sta sodelovala: Alan Medveš, član Občinskega sveta in Aleš Bržan, župan
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 23 za, 6 proti) Sklep o uvedbi javne službe
»upravljanje določenih javnih parkirišč« v predloženem besedilu.
Ad 6
PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT
»NAKUP E-AVTOBUSOV ZA PREVOZ POTNIKOV«
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za gospodarske javne službe in promet in
Odboru za finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
RAF KLINAR, pooblaščen za vodenje Urada za gospodarske javne službe in
promet

V razpravi so sodelovali: Alan Medveš, Vida Gračnar, Jasna Softič, člani Občinskega sveta
ter Raf Klinar, pooblaščen za vodenje Urada za gospodarske javne službe in promet.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 30 za, 0 proti) Sklep o potrditvi
investicijskega programa za projekt »Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov« v
predloženem besedilu.

Ad 7
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI MANJŠEGA ODSTOPANJA OD GRAFIČNEGA
DELA PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA
PLANA MESTNE OBČINE KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. MATJAŽ MARSIČ, pooblaščen za vodenje Urada za okolje in prostor

Janez Starman, član Občinskega sveta, je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije župana obvestil, da se pri tej točki, zaradi nasprotja
interesov, v celoti izloča (tako pri obravnavi kot pri odločanju).
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o ugotovitvi manjšega
odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Koper v predloženem besedilu.
Ad 8
PREDLOGA SKLEPOV O VRAČILU VPLAČANEGA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:
-

Odboru za okolje in prostor in
Odbor finance in gospodarstvo

POROČEVALEC:
-

kot predstavnik predlagatelja
mag. MATJAŽ MARSIČ, pooblaščen za vodenje Urada za okolje in prostor

Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o vračilu komunalnega
prispevka družbi VENERE, d.o.o., Industrijska cesta 12 a, Izola v predloženem
besedilu.

II.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 28 za, 0 proti) Sklep o vračilu komunalnega
prispevka družbi EKO OLJE INŽENIRING, d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper v
predloženem besedilu.
Ad 9
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 10
PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
-

kot predstavnica predlagatelja
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine

Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu.
Ad 11
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
Poročal in razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet JE SPREJEL (30 PRISOTNIH – 24 ZA, 0 PROTI) naslednji

SKLEP
Za člane sveta Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper se imenujejo:
1) kot predstavniki ustanoviteljice:
- Matjaž Štolfa,
- Lina Kaldana in
- Tim Mavrič.
2) kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti:
- Jurij Dobrila.

II.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 25 za, 0 proti) predlog Sveta Samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti Koper, ki za člana sveta Pokrajinskega muzeja
Koper predlaga
- Rafaela Kariolića
Ad 12
PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALEC:
- kot predstavnik predlagatelja
JANEZ STARMAN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Razpravljal ni nihče.

I.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih- 24 za, 4 proti) sklep, da se Skupščini Luke
Koper, d.d., predlaga, da za članico Nadzornega sveta i z v o l i
-

mag. Tamaro Kozlovič.

II.
Občinski svet Mestne občine Koper DAJE SOGLASJE (30 prisotnih- 25 za, 4 proti) k
imenovanju mag. Katje Gombač Aver, mag. farm., za direktorico javnega zavoda za
lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper.

III.
a) Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 24 za, 3 proti) Sklep, da se za člane
Sveta Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – predstavnike Mestne občine
Koper imenujejo:
-

Alenka Plahuta,
Vesna Bidoli,
Davor Briševac,
Jasna Čebron,
Sonja Fink Babič.

b) Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 26 za, 0 proti) predlog Sveta
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, ki za člana sveta
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper predlaga
-

Ivana Markoviča

IV.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 20 za, 2 proti) naslednji
SKLEP
1.
Kot člani Sveta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper se razrešijo Vilij Bržan, Ivan Pavlič,
Slobodan Popovič in Angel Šav.
2.
Za člane sveta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper – predstavnike ustanoviteljice se za
čas do izteka mandata sedanjega sveta zavoda imenujejo:
- Denis Udovič,
- Sandi Jugovac,
- Iztok Necmeskal,
- Erik Ražman.
V.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 24 za, 1 proti) naslednji
SKLEP
1.
Kot član Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola – predstavnik
Mestne občine Koper se razreši Marko Štrkalj.

2.
Za člana Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola – predstavnika
Mestne občine Koper se za čas do izteka mandata sedanjega sveta zavoda imenuje:
Gašpar Gašpar Mišič

Ad 13
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
PATRIK PEROŠA, podžupan in član Občinskega sveta:
Imam pobudo oz. vprašanje glede ceste, ki se nahaja med Središčem Rotunda oz.
nekdanjimi zapori in na drugi strani restavracije. Namreč, zdaj lahko poteka promet zgolj iz
mesta proti Luki, nekoč pa je bilo urejeno tako, da se je lahko zavilo tudi iz luške smeri.
Zanima me, če so kakšne tehnične ovire oz. kakšni so razlogi, da tam ni urejen dvosmerni
promet. V kolikor ni nekih tehničnih ovir oz. ni problema glede varnosti, predlagam, da bi se
na tej kratki cesti ponovno vzpostavil dvosmerni promet.
MARJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Imam pobudo, ki ni nova, je že stara od 2017. Na tem se že tudi nekaj dela. Gre namreč za
vzpostavitev plezalnega olimpijskega športnega centra v Kopru. Želimo, da bi se to
pospešilo, da bi seveda lahko sodelovali na olimpijskih igrah oz. se pripravljali na olimpijske
igre v Tokiu.
Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez je kot krovna športna organizacija in
Planinska zveza Slovenije kot krovna panožna zveza športnega plezanja Mestni občini
Koper že leta 2017 podala pobudo za vzpostavitev plezalnega Olimpijskega športnega
centra v Kopru.
Pobuda temelji predvsem na dejstvih, da ima športno plezanje v Sloveniji dolgoletno
tradicijo, saj so športne plezalke Martina Čufar, Natalija Gros, Mina Markovič in športni
plezalci Klemen Bečan, Domen Škofic ter nenazadnje predvsem naša mlada šampionka
Janja Garnbret, so Slovenijo utrdili kot svetovno velesilo plezalnega športa.
Športno plezanje bo leta 2020 na Olimpijskih igrah v Tokiu prvič del olimpijske tekmovalne
družine, s tem pa se tudi naši reprezentanci na zelo realnih osnovah ponuja možnost za
dosego vrhunskih rezultatov.
Športno plezanje je sestavljeno iz treh disciplin (balvani, težavnost in hitrost), ki bodo na
Olimpijskih igrah sestavljali končni rezultat. V tem trenutku v Sloveniji ni na enem mestu
ustreznih pogojev za trening vseh treh disciplin. Pobudniki so mnenja, da ima mesto Koper v
primeru postavitve zunanje plezalne stene za težavnost in hitrost skupaj z odličnim Plezalnim
centrom Koper vse prostorske, klimatske in logistične pogoje za vzpostavitev Plezalnega
Olimpijskega športnega centra.

S športno-plezalnim centrom, ki bo tudi nudil pogoje za reprezentančne treninge vseh treh
disciplin, bodo našim športnim plezalcem omogočili odlične pogoje za trening in posledično
bodo lahko ostali v svetovnem vrhu ter se borili za medalje na prihajajočih olimpijskih igrah v
Tokiu 2020.
Prepričan sem, da bo Mestna občina Koper prepoznala in podprla izredno priložnost za
razvoj te zelo priljubljene športne panoge.
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Jaz bi imela samo en predlog in sicer, da bi se že enkrat v tej naši Lekarni Koper nekako
uredil dostop naših invalidov oz. da bi se mogoče naredil kakršen koli nadstrešek, nekaj, da
ljudje, ko čakajo, ker je pač lekarna dežurna lekarna, ne bi stali pod dežjem.
ONDINA GREGORICH DIABATÈ, članica Občinskega sveta:
Io vorrei chiedere quando verranno rimossi que massi dalla spiaggia pubblica, dove c'erano
quei pinguini prima di Natale, in fondo alla spiaggia. Perchè questa spiaggia è già così
piccola che la gente non ha dove stendersi. Penso che sia già previsto ma ormai fa caldo,
dovrebbero essere già stati rimossi.
Poi mi interessa se nell'ambito dell'immondizia è previsto l'uso di raccoglitori per l'olio della
cucina. Perchè so che Isola ha già introdotto, a Pivka addirittura riciclano, ma qua a
Capodistria la gente butta dappretutto, anche qua normalmente.
Poi mi interessava ancora se le mura perimetriche del cimitero, a chi appartengono, perchè
motle persone si sono laniate che il muro deve essere ricostruito in quanto fa pancia e le
tombe crollano. Il signore che lavora su, non so come si chiami, ha risposto che il muro è
suo. Ma il muro no può essere suo, fa parte del cimitero, credo. Se no io me lo stacco, me lo
faccio come voglio.
E ancora una cosa: se la Callegaria, che è una via molto stretta, io capisco che vengono le
navi, prendono le biciclette, ma vedere otto – dieci biciclette parcheggiate.. in Calegaria con
tutta quella massa, addirittura la gente che guida non che l'accompagni, mi sembra che lì si
dovrebbe vietare. Se non hanno il buon senso allora funzionano le multe.
mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
PISNO:
Outsourcing, poslovna praksa, pri kateri se za opravljanje določene storitve (na primer
čiščenje, varovanje, IT podpora), namesto stalno zaposlenega delavca, odda storitev
zunanjemu izvajalcu. Le-ta ni zavezan kolektivni pogodbi za javni sektor, četudi njegovi
delavci delajo v prostorih javne uprave. Prav tako so pogosteje tarča tudi čisto nezakonitih
oblik izkoriščanja: posredovanje dela, ne da bi podjetje za to imelo dovoljenje in ne da bi
zagotavljalo pravice po zakonu; siljenje delavcev v delo na črno ali prikrita delovna razmerja;
neredno in nezadostno izplačilo plač in drugih pravic iz dela ter socialnih prispevkov; kršitev
omejitev delovnega časa in delovnih obremenitev; neupoštevanje predpisov za varno in
zdravju neškodljivo delo.
Na prejšnji seji občinskega sveta smo ob sprejemanju zaključnih poročil izvedeli o takem
primeru pri Gasilski brigadi Koper, kjer uporabljajo za čiščenje prostorov zunanji čistilni servis
namesto čistilke. V luči tega dejstva bi svetniki Levice želeli od občinske uprave izvedeti,
koliko je podobnih primerov v občinski upravi, pa tudi v javnih zavodih in gospodarskih
družbah, katerih ustanovitelj oziroma lastnik je Mestna občina Koper. Prosimo za razdelane
podatke posebej za občinsko upravo ter posamezne zavode. Ker problematika ne zadeva
samo čiščenja, temveč tudi ostale dejavnosti nas zanima, katere vrste storitev so bile

predmet zunanjega izvajanja? Zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi
delavci? Takšne zaposlitve bi morale biti po mnenju Levice predmet neposredne zaposlitve v
pristojnih organizacijah. Zato občinsko upravo sprašujemo, koliko novih zaposlitev bi bilo
potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih organizacijah, v posebnem javnem
podjetju ali režijskem obratu? Dalje nas zanima še, ali namerava občina narediti ta korak oz.
postopno pričeti z ukinjanjem zunanjih izvajalcev in zaposlovanjem delavcev.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

ZA SLUŽBO ZA
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