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(3) V prvem odstavku 8. élena se druga alineia spremenitake, da se glasi:
»— Sekundarni del
Tlorisni gabarit: pribliino 10 m x 12 m.Viéinski gabarit: vkopana klel in pritliéje ter nadstropje stlorisnim gabaritom 10 m x 12 m se preko velrolova navezena primarni stanovanjski de|.«.
(4) Naslov drugega odstavka 8. (Elena se spremeni lako,da se glasi: »K|ubski prostorl. apar1maji:«.
(5) V drugem odstavku 8. (Elena se na koncu drugealineje pika érta in doda besedilo »ter mansarda (brez ko-Ienénega zidu oziroma izvedba za kapno lego strehe).«.(6) V treljem odstavku 8. Elena se druga alineja spre-meni tako, da se glasi: »Vi§inski gabarit: klel (enostranskov celoli vkopano) in poclstreéje ali prilliéje in podstreéje skolenénim zidom.«.
(7) V lretjem odstavku 8. élena se na koncu tretje aline-je pika érta in doda besedllo », dopustna je delna ozelenitevstrehe.«.
(8) V prvi alineji petega odstavka 8. Elena se na koncuprvega slavka pika Ema in doda besedilo ». razen v primerihozelenitve streh,«.
(9) V 8. ?lenu se dodata nov peti in éesti odstavek, ki

se glasita:
»(5) Pri objektih je mo2’na gradnja podpornih zidov in

nadstre§kov (kot enostavnih. nezahtevnih all manj zal1(ev-nih objektov), ki se dotikajo objeklov all pa so samostojni.Dopustna je izvedba nadslreékav v podaljéku kleti (npr. kotnadstreéka I pokrilega parkiriééa pri vhodu v klemo garaio.Iahko izveden tudi pod podaljékom pritliéne talne p|o§c':e) in
pritliéia (npr. nad vkopanim kletnlm volumnom) pri slanovanj-skem objektu. Vsi nadstreéki (pokrite (erase, pokriti vhodi,
nadstreéki za vozila lpcl.) morajo biti arhitekturno oblikovaniskladno z objektom ob katerega se umeééajo all z objekti vnjegovi neposredni bliiini.

(6) Dopustna je tucli gradnja klanéin oziroma pokritih
(delno vkopanih) uvozov v klelno garaio ter podzemnih po-vezav (hodnikov) med objekti. Slednji morajo biti popolnomavkopani. lzjemoma, kjer to narekuje leren, Iahko eno stranzakljuéuje stena v videzu podpornega zidu. Streha nad temihodniki, popolnoma vkopanimi volumni, naj bo ozelenjena.Le v primeru, da nad takim hodnikom polekajo pee povréine,je Iahko oblikovana kot llakovana pohodna povr§ina.«.

(10) Dosedanji peti odstavek 8. élena postane sedmiodsiavek.

5. élen
(1) V drugem in tretjem odslavku 12. Elena se értata

besedi »naslednjih«.
(2) V drugem in tretjem odstavku 12, Elena se 2a be-

sedilom »V skladu s predpisi o vrstah objeklov glede nazahtevnost« doda besedilo »in OPN«.
(3) Na koncu drugega odstavka 12. Elena se t':r1a bese-dilo »: ograje, ékarpe in podporni zidovi«.
(4) Na koncu tretjega odstavka 12. (Elena se érta bese-dilo »: nads(re§ki, zaéasni objekti«.

6. élen
(1) V prvem slavku 18. élena se érta beseda »i2ven«.
(2) V drugem stavku 18. (Elena se érta beseda »sani-

tarno«.

7. élen
V 22. élenu se dodata nov drugi in lretji odslavek, ki

se glasita:
»(2) Vplivno obmoéje OPPN, kjer so predvidena oziro-

ma 2e izvedena veéja ureditvena dela za namene konjeni-
ékega cenlra, se nahaja na naslednjih obmoéjih varovanja
narave:
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— naravna vreclnota Prinovec (evid. it. 8489),
— posebno ohranitveno obmoéje (obmoéje Natura 2000)Krka s priloki (Sl3000227),
— ekoloéko pomembno obmoéje Krka — reka (lD 65100).(3) Fri izvajanju del na obmoéjih ohranjanja narave seupoétevajo naslednje varstvene usmeritve za varslvo |astno-sti in kvalitete naravne vrednote ter obmoéja Natura 2000:
— ob robu poloka Prinovec se ponovno vzposiavi/zasa-di obojestranska sklenjena avtohtona obreina zarast (npr.vrba, jeléa);
— strma zemljena desna brez'ina nad Prinovcem (vzho-dni rob obmoéja OPPN) se ulrdi in ponovno zasadi, da bo

prepreéeno plazenje zemljine vse do poloka;
— investitor si more pridobili naravovarstveno soglasje

za gradnjo (legalizacijo) obnovljenega prepusta preko polo-ka Prinovec.«.

8. élen
V prvem odstavku 33. (Elena se za besedilom »do - 30 %«

doda besedilo. ki se glasi: »ter do +10%,razen na delu popol-
noma vkopanih kubusov, kjer dimenzije niso omejene«.

lll. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

9. élen
(hramba SD OPPN)

SD OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sede-iu Obéine Srnarjeéke Toplice in sedeiu Upravne enote Novo
mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko
velja analogna oblika.

10. élen
(zaéetek veljavnosii)

Ta odlok zaéne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Si. 350-0007/2015-29
Smarjeta, dne 23. decembra 2015

Zupanja
Obéine Smarjeéke Toplice
mag. Bernardka Krnc |.r.

ZAGORJE OB SAVI

83. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska
ljudska univerza

Na podlagi 3. élena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
ét. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 —ZJPZ). 15. (Elena
Zakona o izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, §t. 110/06 —
UPB1), doloéll Zakona o organizaciji in ?nanciranju vzgoje in
izobraievanja (Uradni list RS. §l. 16/07 — UPB, 36/08, 58/09,
64/09 — popr., 65/09 — popr., 20/11, 40/12 — ZUJF, 57/12 —
ZPCP-2D in 47/15), ter na podlagi 17. élena Statute Obfzine
Hrastnik (UVZ §t,17/10 - UPB, popr. 19/10), 15. Elena Sta-
iuta Obéine Trbovlje (UVZ, ét. 29/11 in 21/14) in 17. (Elena
Slaluta Obéine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, St. 30/15).
so Obéinski svet Obéine Hrasmik, na sejidne17. 12.2015.
Obéinski svet Ob?ine Trbovlje. na seji dne 21, 12. 2015 in
Obéinskl svel Obéine Zagorje ob Savi, na seji dne 21. 12.
2015 sprejeli
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ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Zasavska ljudska univerza

I. UVODNE DOLOCBE

1. élen
S tern odlokorn obéine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob‘S:-Jvi (v nadaljnjem besediiuz ustanoviteljice) ustanavljajoJav_ni zavod za izobraievanje odraslih: Zasavska ljudska

UFIIVSFZB.

Ustanoviteljske pravice izvréujejo obéinski sveti obéinHrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

ll. IME IN SEDEZ ZAVODA

2. élen
Zavod posluje pod imenom Zasavska Ijudska univerza.
Skrajéano ime zavoda je ZLU.
Sedez zavoda je v Trbovijah, Trg svobode 11 a.Enota zavoda je v Zagorju ob Savi, Grajska 2.

III. PECAT IN ZNAK ZAVODA

3. élen
Zavod ima peéat okrogle oblike in sicer prernera 35 mmin premera 20 mm. Peéat vsebuje ime in sedei zavoda, sredi

peéata je grb Republike Slovenije.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi

peéatov zavoda ter doloéi delavce. ki so zanje odgovorni.

|\/. DEJAVNOST

4. Elen
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne

sluibe na podroéju izobraievanja odraslih, katere izvajanje
je vjavnem interesu.

Osnovna dejavnost zavoda je izobraievanje odraslih,
ki niso vkljuéeni v redno izobraievanje ter obsega sploéno
in druge oblike izobraievanja, usposabljanja in izpopolnjeva-
nja, vkljuéno s pridobivanjem izobrazbe. Zavod Iahko izvaja
dodatne izobraievalnedejavnosti za otroke in mladino.

Zavod opravlja tudi druge dejavnos?, ki so komp|emen-
tame z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno
in celovito ponudbo na podrorfju izobraievalne dejavnosti.

5. <':len

Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prej§njega ?le-
na, Iahko zavod opravlja tudi gospodarskedejavnosti, ki so
namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se ?nancirajo
izkljuéno iz nejavnih virov.

6. élen
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja za-

vod, se razvr?éajo v skladu z uredbo, ki ureja standardno
klasmkacijo, v naslednje podrazrede standardne klasi?kacije
dejavnosti:

JAVNA SLUZBA
SIFRA

P85.20O Osnovnoéolsko izobraievanje
P85.31O
P85.32O

Srednjeéolsko sploéno izobraievanje
Srednjeéolsko poklicno in strokovno
izobraievanje
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P85.410 Posrednjeéolsko neterciarno izobraéevanje
P85.421 Viéjeéolsko izobraievanje
P85.422 Visokoéolskoizobraievanje

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
SIFRA

P85.50O Drugo izobraievanje. izpopulnjevanje
in usposabljanje

P850510 lzobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na podroéju éporta in rekreacije

P85.520 lzobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na podroéju kulture in umetnosti

P85.530 Dejavnost vozniékih éol
P85.590 Drugje nerazvrééeno izobraievanje,

izpopoinjevanje in usposabljanje
P235500 Pomoine dejavnosli za izobraievanje
N82‘190 Fotokopiranje,priprava dokumentov in druge

posamiéne pisamiéke dejavnosti
N82.300 Organiziranjerazstav, sejmov. sreéanj
N82.99O Drugje nerazvrééene spremljajoée dejavnosti

za poslovanje
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve

za starejée in invalidne osebe
6188.999 Drugo drugje nerazvrééeno socialno varstvo

brez nastanitve
M70.220 Drugo pudjetniéko in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskuvalna in razvojna dejavnost na podroéju

druiboslovja m humanistike
M73110 Dejavnost oglaéevalskih agencij
M73200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74300 Prevajanje in tolmaéenje
N77330 Dajanje pisarniéke opreme v zakup
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
J62.020 Svetovanje o raéunalniékihnapravah

in programih
J62.090 Druge z informacijsko lehnologijo

in raéunalniékimi storitvamipovezane dejavnosti
J63.110 Obdelovanje podatkov in s tem povezanih

dejavnosti
J63.990 Drugo inforrniranje
L58.200 Oddajanje Iastnih in najetih nepremiénin v zakup
M69200 Raéunovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti; davéno svetovanje
R91011 Dejavnost knjiinic
R91.012 Dejavnost arhivov
896.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje

nerazvrééene
R93299 Drugje nerazvrééene dejavnosti za prosti éas
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tninicah

z drugim blagom
G47.91O Trgovina na drobno po po§ti ali pa internetu
J58.110 Izdajanje knjig
J58‘130 Izdajanje éasopisov
J5B.140 lzdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo zaloiniétvo
J59200 Snemanje in izdajanje zvoénih zapisov

in muzikalij
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V. ORGAN] ZAVODA

7. <':len

Organi zavoda so:
— svet zavoda,
-— direktor.
Strokovni organi zavoda so:
— andragoéki zbor.
— strokovni aktiv.
— vodje izobraievalnegapodroéja
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda seuporabljajo zakonske doloébe.

8. élen
Svet zavoda éteje pet élanov. ki jih sestavljajo:
— dva predstavnika ustanoviteljic.
— dva predstavnika delavcev zavoda,
— en predstavnik odraslih, ki so vkljuéeni v programe

izobraievanja in vseiivljenjskega uéenja v zavodu.
Manda! élanov sveta traja 4 Ieta. Manda: predstavnika

odraslih je vezan na Ezas, ko je vkljuéen v programe zavoda.Clani sveta so Iahko ponovno imenovani uziroma izvo~
ljeni, vendar najveé dvakrat zaporedoma.

Svet odloéa z veéino glasov vseh élanov.
Predstavnika ustanoviteljic za prvi mandat sveta za~

voda imenujeta obéinska sveta obéin Trbovlje in Zagorje
ob Savi, za drugi mandat obéinska sveta obéin Zagorje ob
Savi in Hrastnik, ter za tretji mandat obéinska sveta obéin
Hrastnik in Trbovlje. in pa (em vrstnem redu naprej.

Svet zavoda sprejme Poslovnik o delu sveta zavoda.

9. élen
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo obéinski sveti v

skladu z 8. élenom tega odloka.
Predstavnika delavcev imenujejo delavci zavoda na

neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci
na zboru deiavcev, kjer oblikujejokandidatno Iisto. Volitve so
veljavne. ?e se jih udeleii veé kot polovica delavcev zavoda.
|zvoljena sta kandidata. ki sta dobila veéino glasov delavcev,
ki so volili.

Predstavnika odraslih, ki so vkljuéeni v izobraievanje
in vseiivljenjsko ufzenje vzavodu izvolijo udeleienci izobra-
ievanja neposredno na tajnih volitvah. Kandidatna lista se
oblikuje na podlagi predlogov kandidatov po posameznih
programih1 Volitve se izvedejo po programih in v éasu, ki
je potreben. da se po urniku izobraievanja v tednu volitev
zvrstijo vsi programi zavoda. Volitve so veljavne, ée se jih
udeleii vet kot po|ov6ca odraslih, ki so vkljuéeni v programe
zavuda. lzvoljen je kandidat. Ki je dobil veéino glasov odra-
slih, ki so volili.

Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred izlekom man-
data doloéi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje triélansku
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev
in predstavnika odraslih v svet in pripravi konéno poroéilo, ki

ga predloii svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Clanu sveka zavoda preneha mandat pred potekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen. ée:
—- odstopi,
— zaradi bolezni, daljée odsomosti ali iz drugih razlogov

ne more veé opravljati funkcije élana sveta zavoda,
—je razreéen.
Clana sveta zavoda razresi za volitve oziroma imeno-

vanje pristojni organ na naéin in po postopku. doloéenem
za imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je élanu iz razlogov iz zgor-
njega odstavka prenehal mandat, o tern obvesti pristojne za
imenuvanje oziroma izvolitev novega Elana. Ce je potekel
mandat predstavniku delavcev all predstavniku odraslih, ki

so vkljuéeni v programe izobrazevanja in vseiivljenjskega
uéenja v zavodu, svek zavoda (akoj doloéi rokovnik in ima-
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rjluje mélansko komisijo v skladu s éetrtim odstavkom tega
c ena.

10. élen
Svet zavoda odloéa o zadevah, ki jih doloéajo zakoni, ta

odlok in drugi sploéni akti zavoda.

11. élen
Direktorje andragoéki vodja in poslovodniorgan zavoda.

Direktor organizira. vodi delo in poslovanje zavoda ter zastopa
zavod in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.

Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev. Med
zaéasno odsotnostjo nadomeséa direktorja oseba, ki jo poo-blasti direktor.

Direktor Iahko za predstavljanje zavoda in za posamezna
opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.

Direktorja zavoda imenuje in razreéuje svet zavoda spredhodnim soglasjem vseh ustanoviteljicv skladu z zakono-
dajo, stem odlokom in z drugimi splosnimi akti zavoda.

Mandatdirektorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe
je ista oseba Iahko znova imenovana za direktorja.

Direktor odloéa o zadevah, ki jih doloéaja zakoni, ta odlok
in drugi sploéni akti zavoda.

VI. VIRI FINACIRANJA DEJAVNOSTI ZAVODA

12. élen
Zavod skladno z zakoni pridobiva sredstva za delo i2:

— sredstev driavnega proraéuna, proraéunov ustanovite-
ljic ter drugih javnih sredstev,

— plaéil in prispevkovudeleiencev izobraievanja in uspo-
sabljanja.

— 5 prodajo blaga in storitev na trgu.
— donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Ustanoviteljicezagotavljajo zavodu sredstva za oprav|ja~

nje osnovnih dejavnosti, doloéenih v tern odloku, v skladu
z zakoni. izvréilnimi predpisi, s pogodbami in z drugimi akti
pristojnih organov.

Zavodu se sredstva iz proraéuna ustanoviteljazagotovijo
z lelno pogodbo o ?nanciranju zavcda. in sicer v viéini, ki je
doloéena z vsakoletnim proraéunom ustanovitelja, pri éemerje
zavod dolian izvajati dejavnosti iz 4. <‘:|ena tega odloka.

Ustanoviteljice zagotavljajosredstva za delovanja po k|ju-
éu étevila prebivalcev, ki se aiurira enkrat Ietno.

Zavod je dolian upravljati premoienje iz prvega odstavka
tega Elana s skrbnostjo dobrega gospodarja.

13. élen
Preseiek prihodkov nad odhodki, ki jih zavcd pridobi Z

opravljanjemsvoje dejavnosti. Iahko zavod uporabljaza plaéilo
materialnih stroékov. investicijsko vzdr2'evanje in investicije v
soglasju z ustanoviteljicami.

S preseiki prihodkov zavoda. ki niso predmetjavne slui-
be, oziroma so rezultat racionalizacijedela zavoda, zavod raz-
polaga samostojno in v skladu z zakonodajo (er 0 (em poroéa
ustanoviteljem,

Primanjkljaj prihodkov. ki v zavodu nastane pri izvajanju
dogovorjenega programa iz naslovajavne sluibe. upoétevajof;
dogovorjena merila, kriterije ter normative. ki veljajo za podro-
Ezje dejavnosti zavoda, krijejo ustanoviteljice.

Vll. PRAVlCE. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU

14, élen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometq

v skladu 2 registrirano dejavnostjo V svojem menu In za svo3
raéun.
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Zavod odgovarja 2a svoje obveznosti do viéine sredsiev.

s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda sub-

sidiarno do vi§ine sredstev, ki jih v svojih proraéunih letno
namenjajo za dejavnost zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM

15. ?len
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki so

povezane z izvajanjem javne sluibe le v vrednosti in obsegu
programs dela zavoda, sprejetega v okviru letnih proraéunov
obéin.

Zavod je dolian ustanoviteljicam najmanj enkrat Ietnu.
po zakljuéku Ieta, poslati vsebinsko in ?nanéno poroéilo o
poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke.
ki so potrebni za uresniéevanje funkcij ustanoviteljice.

Na zahtevo ob?inskih svetov ali Zupanov mora zavod
vsebinsko in ?nanéno poroéilo posredovati tudi med Ietom.

16. ?len
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za dejav-

nost (er za investicije in investicijsko vzdrievanje na osnovi
sprejetega programa razvoja zavoda in sprejetih proraéunov
obéin.

Zavod ne srne prevzemati ?nanénih obveznosti izven
dogovorjenega obsega sredstev.

17. élen
Pogodbe v okviru sprejetih letnih proraéunov obéin o

so?nanciranju dejavnosti. o investicijah in inves?cijskem
vzdrievanju, z zavodom sklepajo ustanoviteljice.

Ustanoviteljice izdajajo tudi mnenja, soglasja in izjave,
ki jih zavod putrebuje za prijave na razliéne razpise. vendar Ie
v okviru sprejetih programov in sprejetih proraéunov obéine,

18. élen
Zavod more ad ustanoviteljic pridobiti soglasje k:

- statutu,
— statusnim spremembam,
— spremembi ali éiritvi dejavnosti.
— strateékemu naértu zavoda.
— zadolievanju zavoda,
— imenovanju ali razreéitvi direkiorja,
— ukinitvi posamezne dejavnosti.
— v drugih primerih dolo?enih z zakonom in tem odio-

kom.
Ce ustanoviteljice ne odloéijo o izdaji soglasja iz prej-

énjega odstavka v roku do 60 dni dd vloiitve zahtevka, se
éteje, da so soglasje izdale.

IX. SPLOSNI AKTI ZAVODA

19. fzlen

Temeljni sploéni akt zavoda je stakut zavoda. Zavod v
statutu opredeli zadeve, ki jih ne ureja ta odlok in zadeve. ki

jih je potrebno regulirati z interno normative, v skladu s pred-
pisi. Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju
ustanoviteljic.

Zavod ima lahko tudi druge splo?ne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, ?e tako doloéa zakonodaja.

X. POSLOVNASKRIVNOST

20. élen
Direktor in drugi delavci zavoda morajc varovati lj§tine_

in podatke, do katerih pridejo oziroma se 2 njimi seznanuo pn
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opravljanju vzgojno—izobraz'e\/alne dejavnosti in so doloéeni
za posluvno skrivnost.

Osebe iz prejénjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se étejejo:
— podatki in dokumenti. ki so 2 zakonom in drugimi pred-

pisi doloéeni za tajne.

- podatki in dokumenti, ki jih sve( zavoda daloéi za po-
slovno tajnost,

— podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pri-
stojnosti doloéi za poslovno tajnost,

— podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoéi pri-
stojni organ ali druga organizacija.

XI. JAVNOST DELA

21. élen
Delo zavodajejavno.Javnost se lahko izkljuéi v primerih,

ki jih doloéa zakon ali <‘:e za posamezen primertako odloéi svet
zavoda z veéino glasov vseh élanov.

XII. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

22. élen
Dosedanji svet zavdda opravlja naloge do izteka man-

data.

23. élen
Direktorzavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.

24. élen
Slatut zavod pripravi najkasneje v roku G. mesecev od

uveljavitve tega odloka.

25. élen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o

ustanovitvi javnega zavoda Zasavska Ijudska univerza Trbovlje
(UVZ, ét. 8/2000).

26. élen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi ustanovitelji.

27. élen
Ta odlok zaéne veljaki osmi dan po zadnji objavi v uradnih

glasilih ustanoviteljic.

St. 007-15/2015
Zagorje ob Savi, dne 21. decembra 2015

Zupan
Obéine Zagorje ob Savi

Matjai Svagan |.r.

St. O32-11/2015-6
Trbovlje, dne 21. decembra 2015

Zupanja
Obéine Trbovlje

Jasna Gabrié |.n

St. 007-15/2015
Hrastnik,dne17.decembra2015

Zupan
Obéine Hrastnik
Miran Jerié |.r.


