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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 
 

                                                                               
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 306 10-10 ,   306-12-14 
 
 

 
 
Številka: 032-31/2005-8 
Datum  : 4. 4.2005 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 19. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, ki je potekala po končanem nadaljevanju 18. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, v ponedeljek, 04. aprila 2005, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše 
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Za to 19. sejo so se opravičili, sta se opravičili svetnici, gospa Viktorija Potočnik in gospa 
Marjeta Vesel Valentinčič. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je, kot smo videli, sklepčen 
in lahko začne z delom. 
 
S sklicem ste prejeli Predlog Dnevnega reda 19. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. Po sklicu pa ste prejeli županjin umik 3. točke dnevnega reda, z naslovom  

a. Osnutek Odloka o Proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005 in 
b. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2005-04-07 

 
Tako dajem v obravnavo  
PREDLOG DNEVNEGA REDA, ki se glasi: 
 

1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Kadrovske zadeve 

 
 
Odpiram razpravo k predlaganem dnevnem redu. Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. 
 
 
In prehajamo h glasovanju o predlaganem dnevnem redu: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Dnevnega reda 19. seje mestnega 
sveta. 
 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje o dnevnem redu zaključujem. 
ZA 28, PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
 
In tako prehajam k prvi točki dnevnega reda, to so 
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AD 1. 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 
 
Gradivo za to točko ste prejeli po sklicu seje. Pisna vprašanja, z zahtevo za ustno postavitev je 
skladno z 98. členom Poslovnika mestnega sveta, v roku 5 delovnih dni pred sejo Mestnega 
sveta, poslal svetnik gospod Dominik Sava Černjak.  
Za pisni odgovor so pobude in vprašanja poslali svetniki – prof. dr. Stanislav Pejovnik, 
gospod Dimitrij Kovačič, gospod Dominik Sava Černjak in gospod dr. Drago Čepar. 
Pred današnjo sejo pa ste prejeli pisne odgovore na nekatere svetniške pobude in vprašanja.  
 
Zdaj dajem besedo za ustno postavitev vprašanja svetniku gospodu Dominiku Savi Černjaku. 
V skladu z 98. členom poslovnika, ima za to na voljo eno minuto. 
 
GA. DOMINIK SAVA ČERNJAK 
Hvala lepa gospa županja. Spoštovane svetnice in svetniki. Vsi poznamo kaka je situacija z 
rodnostjo v Sloveniji. In vemo, da smo sploh v Ljubljani srečni vsakega otroka, čez celo leto. 
Zato me zanima, zakaj Mestna občina Ljubljana ne sprejme sklepa za oblikovanju soglasja, k 
odprtju novega oddelka v vrtcu v Ljubljani, tudi med šolskim letom. Še posebej takrat, kadar 
so za to izražene potrebe staršev. Ko ima vrtec ustrezne prostorske pogoje in ko ima oddelke 
napolnjene do zgornjega normativa. Dejstvo je, da pač otroci se ne rojevajo enkrat na leto, 
ampak čez celo leto. In, kot rečeno, morajo biti veseli takega otroka vsak dan. Hvala lepa. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Na vaše vprašanje bo odgovorila gospa Nada Pavšer, načelnica Oddelka za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Izvolite prosim. 
Skladno s poslovnikom imate na voljo največ tri minute časa. Izvolite. 
 
 
GA. NADA PAVŠER 
Hvala lepa. Čeprav je že pozna ura in otroci po navadi že spijo, ampak kljub temu bi 
odgovorila z malo večjo obrazložitvijo na vprašanje svetnika gospoda Černjaka. V skladu s 
sklepom o Začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana, za obdobje do sprejetja 
proračuna, lahko financiramo samo tiste programe v letu 2004, to pomeni, da so lahko vrtci – 
izvajajo dejavnost, v istem obsegu, kot lansko leto in v skladu s potrjeno sistemizacijo za 
šolsko leto 2004 – 2005. Ker pa jasno se otroci vključujejo v vrtec tudi med letom, se lahko v 
spomladanskih mesecih, ko so oddelki, ko so oddelki v vrtcu zapolnjeni, pojavi problem vpisa 
otroka v vrtec. Premalo prostora je za otroke, predvsem prvega starostnega obdobja, ki se v 
vrtec vključujejo prvič. V oddelku, v oddelkih drugih starostnih obdobij pa je še prostor. 
Prostorska stiska je prehodna. V mesecu septembru, ko generacija otrok odide v šolo, je v 
vrtcih dovolj prostora za otroke, ki potrebujejo varstvo. Strokovna služba spremlja gibanje in 
število otrok v vrtcih. Trend povečanja števila otrok v spomladanskih mesecih je opazen tudi 
v tem letu. Zaradi vprašanj, tudi s strani vrtcev, ali lahko tudi za potrebe staršev odpremo 
nove oddelke, smo pripravili podrobno analizo v strokovni službi. In vsem vrtcem posredovali 
vprašalnik s podatki o številu vrtcev na dan  - torej, v začetku meseca marca. V – ugotovili 
smo, da nekateri vrtci imajo še prostorske pogoje, po podatkih vrtcev so v prvem starostnem 
obdobju skoraj vsi oddelki polno zasedeni. Ostali pa imajo še prosta mesta. Pet vrtcev je 
posredovalo celo vlogo za odprtje novega oddelka. Vendar pa – po podatkih se dnevno 
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spreminjamo in zato prioritetno obravnavamo predvsem vloge vrtcev, kjer je to res nujno 
potrebno. 
Komisija za sprejem vrtcev deluje predvsem v vrtcu Šendvid in Pedenjped. In ugotovili smo 
se, ugotovili smo, da, čeprav so nove igralnice in čeravno je manj prostih mest, kot je prijav 
staršev, zato bo komisija ponovno sklepala in izpolnjeni so pogoji za odprtje novega oddelka, 
ki naj bi začel delovat s 1.5. 2005. Tako, da eventualno oddelki se tudi med letom odpirajo. 
Moramo pa vedeti, da stane odprtje novega oddelka med letom na mesec milijon štiristo tisoč, 
za potrebe kadrovske in seveda zadostit vse potrebe – tem pogojem. Hvala lepa. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. S tem smo to prvo točko izčrpali. Prvo točko torej zaključujem. In prehajam k 
drugi. To so pa kadrovske zadeve… 
 
AD 2. 
KADROVSKE ZADEVE 
 
Gradivo za to točko ste prejeli po sklicu seje. In zdaj prosim gospoda Slavka Slaka, 
predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za uvodno obrazložitev. 
Prosim. 
 
 
G. SLAVKO SLAK 
Hvala lepa gospa županja. Spoštovane kolegice in kolegi. Seznam kadrovskih zadev je precej 
dolg, zato bi poskušal v čim krajšem času pač podat vse obrazložitve.  
Prvi sklep je Sklep o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana, v Svet Vrtca 
Christiana Andersena. In sicer predlagamo gospoda Andreja Briškega, Dominik Sava 
Černjaka in Vesno Marijo Tomc Lamut,  za mandatno dobo štirih let. 
Sklep o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Jarše. In sicer 
predlagamo Meri Marijo Krapenc, Eda Povheta in Mirjam Šprohar. Tudi tu traja mandat 
imenovanih štiri leta. 
Sledi Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana, v Svet 
Osnovne šole Ketteja in Murna. In sicer predlagamo Benjamin Jakoba, Ernest Mencigarja in 
Boris Rauterja. Isto za dobo, mandatno dobo štirih let. 
Sledi Sklep o imenovanju treh predstavnic Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole 
Martina Krpana. In sicer predlagamo, da se imenujejo Marija Dukič Prešeren, Erika Račič, 
Mateja Saksida, za mandatno dobo štirih let. 
Sledi Sklep o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole 
Mirana Jarca. In sicer predlagamo, da se imenuje Ireno Podobnik, Ivan Meglič, Omer Osmič. 
Ravno tako za mandatno dobo štirih let. 
Sledi Sklep o imenovanju predstavnikov – treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet 
Osnovne šole Vrhovci. In sicer predlagamo, da se imenujejo dr. Matija Bartenjev, Mira Olup 
Umek in Ksenja Sever. Ravno tako za mandatno dobo štirih let. 
Sledi Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje šole za 
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana. In sicer predlagamo, da se imenuje Milan Simšič. 
Za mandatno dobo štirih let. 
Naslednji sklep, je Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje 
upravno administrativne šole Ljubljana. In sicer predlagamo, da se imenuje dr. Eva Perman. 
Ravno tako za dobo štirih let. 
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Naslednji sklep, je Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje 
šole tiska in papirja Ljubljana. In predlagamo, da se imenuje Božo Vražič. Za mandat štirih 
let.   
Sledi sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Dijaškega doma Vič. 
In sicer predlagamo, da se imenuje v ta svet Rado Jenič. Ravno tako za mandatno dobo štirih 
let.  
Sledi Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana in zainteresirane javnosti v 
Svet Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. In sicer predlagamo, da se v Svet 
ljubljanske urbane regije, kot predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo, Vojko 
Grünfeld, Jani Möderndorfer, Branko Omerzu, Marija Šterbenc in prof. dr. Metka Tekavčič. 
In nadalje predlagamo, da se v Svet Razvojne agencije ljubljanske urbane regije, kot 
predstavniki zainteresirane javnosti imenujejo še Sanja Belec iz Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana. Potem mag. Mojca Šteblaj iz Agencije 
Republike Slovenije za regionalni razvoj. Gospod Igor Vrhovec iz Gospodarske zbornice, 
Območna zbornica Ljubljana. Tudi tu mandat imenovanih traja štiri leta. 
Sledi Sklep o imenovanju nadomestnega člana Senata za reševanje pritožb na Ministrstvu za 
notranje zadeve in policijo. In sicer predlagamo, da se v ta senat imenuje mag. Vinko 
Vodopivec. Mandat pa je vezan na mandat senata. Ker je dosedanji naš član tega senata 
odstopil. In gre za nadomestno imenovanje.  
Naslednji sklep, je Sklep o Predlogu za imenovanje nadomestnih članov Strokovnega sveta 
Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. In sicer predlagamo, da se v Strokovni svet Javnega 
zavoda Živalski vrt za člana imenujeta gospod Gregor Majdič in gospa mag. Jana Vidic. Ker 
gre tudi tu za nadomestna imenovanja, je mandat imenovanih vezan na mandat Strokovnega 
sveta. 
Sledi Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Zavoda za slepo in slabovidno mladino. In sicer 
predlagamo, da se gospe Katarini Šimnic da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Hvala lepa. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa.  
Prehajamo k obravnavi prvega predloga sklepa. To je 
Predlog Sklepa za imenovanje treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana, v Svet Vrtca 
Christiana Andersena. 
 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. In razpravo zaključujem. 
 
Na glasovanje pa dajem 
PREDLOG SKLEPA: 
V Svet Vrtca Christiana Andersena, se imenujejo Andrej Briški, Dominik Sava Černjak, 
Vesna Marija Tomc Lamut. Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
23 navzočih. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje zaključujem. 
… se opravičujem, nekaj… nagaja… 
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Torej, še enkrat ugotavljamo navzočnost. 
Upam, da bo zdaj šlo. Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
 
… iz dvorane  - nerazumljivo… 
 
…………………………….. 
 
Prosim? A ha, zdaj pa zgleda… čakajte, še malo mi tukaj mižika. Navzočnost? Pritisnem 
navzočnost? ……………..Dobro. 
 
Potem ponovno ugotavljamo navzočnost. 
 
 
… iz dvorane: ne, zdaj moramo glasovati…. /// ostalo nerazumljivo… 
 
Dobro. Dobro. Denimo, da glasovanje poteka. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje zaključujem… 
26 ZA. NIHČE PROTI. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
In tako smo pri  
Predlogu Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca 
Jarše.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem.  
 
In prehajamo na glasovanje o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Vrtca Jarše, se imenujejo Meri Marija Krapenc, Edo Povhe in Mirjam Šprohar. 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
26 ZA. NIHČE PROTI. 
 
 
Sledi 
Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne 
šole Ketteja in Murna.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem.  
 
In prehajamo na odločanje o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Osnovne šole Ketteja in Murna se imenujejo Benjamin Jakob, Ernest Mencinger, 
Boris Rauter. Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje zaključujem. 
26 ZA, NIHČE PROTI. 
Ugotavljam, DA JE SKLEP SPREJET. 
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In tako je na vrsti 
Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnic Mestne občine Ljubljana, v Svet Osnovne šole 
Martin Krpan.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem.  
 
In prehajamo k odločanju o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Osnovne šole Martina Krpana se imenujejo: Marija Dukič Prešeren, Erika Račič 
in Mateja Saksida. Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 27, PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
 
Sledi 
Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne 
šole Martina Jarca. 
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo h glasovanju o 
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Osnovne šole Mirana Jarca se imenujejo Irena Podobnik, Ivan Miglič in Omer 
Osmič. Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 26, PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
 
Na vrsti je  
Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne 
šole Vrhovci. 
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo na odločanje o 
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Osnovne šole Vrhovci se imenujejo dr. Matija Bartenjev, Mira Olup Umek, 
Ksenja Sever. Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 25. PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
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Na vrsti je  
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje šole za 
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana. 
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo na odločanje o glasovanju – o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, se imenuje Milan 
Simčič. Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 24, PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
 
Sledi 
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje upravno 
administrativne šole Ljubljana.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne ter razpravo zaključujem. 
 
Ter  prehajamo na odločanje o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, se imenuje dr. Eva Perman. 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
27 ZA, NIHČE PROTI. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
 
Na vrsti je sklep, 
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana, v Svet Srednje šole tiska 
in papirja Ljubljana.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo na odločanje o 
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Srednje šole tiska in papirja Ljubljana se imenuje Božo Vražič. Mandat 
imenovanega traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 26. PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
 
In tako smo pri  
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Predlogu Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana, v Svet Dijaškega doma 
Vič.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo k odločanju o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Dijaškega doma Vič se imenuje Rado Jenič. Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
23 ZA. NIHČE PROTI. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
Na vrsti je 
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana in zainteresirane 
javnosti v Svet Regionalne agencije ljubljanske urbane regije.  
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo h glasovanju o  
PREDLOGU SKLEPA: 
V Svet Regionalne agencije ljubljanske urbane regije, se kot predstavniki Mestne občine 
Ljubljana imenujejo Vojko Grünfeld, Jani Möderndorfer, Branko Omerzu, Marija 
Šterbenc in prof. dr. Metka Tekavčič. 
V Svet Regionalne agencije ljubljanske urbane regije, se kot predstavniki zainteresirane 
javnosti imenujejo: Sanja Belec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna 
služba Ljubljana, mag. Mojca Šteblaj - Agencija Republike Slovenije za regionalni 
razvoj in Igor Vrhovec – Gospodarska zbornica, Območna zbornica Ljubljana.  
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 25. PROTI 3. 
Ugotavljam, da  JE PREDLOG SPREJET. 
 
 
In tako smo pri  
Predlogu Sklepa o predlogu  za imenovanje nadomestnega člana Senata za reševanje pritožb 
na Ministrstvu za notranje zadeve in policijo. 
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo h glasovanju o 
PREDLOGU SKLEPA: 
V Senat za reševanje pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve in policijo se imenuje 
mag. Vinko Vodopivec. Mandat imenovanega je vezan na mandat senata. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 23. PROTI 1. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
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In tako je na vrsti  
Predlog Sklepa o Predlogu za imenovanje nadomestnih članov v Strokovni svet Javnega 
zavoda Živalski vrt Ljubljana. 
Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo zaključujem.  
 
In prehajamo h glasovanju o 
PREDLOGU SKLEPA: 
Mestna občina Ljubljana predlaga, da se v Strokovni svet Javnega zavoda Živalski vrt 
Ljubljana, za člana imenujeta Gregor Majdič in mag. Jana Vidic. Mandat imenovanih 
je vezan na mandat strokovnega sveta zavoda. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti. 
Glasovanje zaključujem. 
26 ZA, NIHČE PROTI. 
Ugotavljam, da je SKLEP SPREJET. 
 
In tako smo pri zadnjem predlogu in sicer je to 
Predlog Mnenja h kandidaturi za ravnateljico Zavoda za slepo in slabovidno mladino 
Ljubljana. 
 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. Razpravo zaključujem. 
 
In prehajamo na glasovanje o  
PREDLOGU SKLEPA: 
Katarini Šimnic se da pozitivno mnenje k kandidaturi za ravnateljico Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino Ljubljana. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje zaključujem.  
ZA 23. PROTI 2. 
Ugotavljam, da JE SKLEP SPREJET. 
 
 
S tem smo izčrpali dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. In zato 
ugotavljam, da je seja končana. Vsem se za sodelovanje zahvaljujem in vam želim prijeten 
večer. Lahko noč.  
 
 
                                                                                    ŽUPANJA 
 
                                                                                    Danica SIMŠIČ 
 
 
 
 
 
: 
Elizabeta Vadnal 
Ljubljana, 08.04.05 
 



 10

 
 
 
 


