Osnovna 5ola XlV. divizije SENOVO

PRAVILA
SOLSKEPREHRANE
\t

Na Senovem, februar 2fJ13

Na osnovidolodil6. in 28. dlenaZakonao Solskiprehrani(Ur. L RS, 5t. 03/13) je Svet OsnovneSole
XIV. divizijeSenovona 11, redniseji dne 26. 2.2013 sprejel

PRAVILASOLSKEPREHRANE
1.

UVODNEDOLOdBE

1. toika
S pravili5olskeprehranese dolodinatandneje:
. organizacija
Solskeprehrane,
. seznanitevudencevin starSev,
. prijava,preklicprijavein odjavaposameznega
obroka,
'ravnanje z neprevzetimi
obroki,
. evidencaprehrane,
. nadzornad koriSdenjem
obrokovin pladil,
. drugi uporabniki5olskeprehrane,
. spremljanjein nadzor.

Solav
.
.
.
.

2. toika
letnemdelovnemnadrtuopredeli:
vzgojno-izobraZevalne
dejavnosti,povezanes prehrano,
dejavnosti,s katerimibo spodbujalazdravoprehranjevanje
in kulturoprehranjevanja,
prostor,dolodenza Solskoprehrano,
posameznih
razporedin nadinrazdeljevanja
obrokovhrane.

3. todka
Prodajniavtomatiza distribucijohranein pijadene smejobiti name5deni
na obmodjuSoleter na
povrSini,
ki sodiv njen Solskiprostor.
Prodajniavtomatiza distribucijotoplih napitkovso lahkonameSdeni:
. v zbornicahoziroma
. prostorih,ki so namenjeniizkljudnozaposlenim
na 5oli.

2.

ORGANIZACIJA
SOSXT PREHRANE

2.L.

Vrsta Solske prehrane

4. toika
Solaorganizira:
. obveznomalicoza vse udence,
. dodatnolahko zajtrk, kosiloin popoldanskomalico,
. dietneobrokev okvirudodatneponudbein
. drugeoblikeprehrane(vegetarijansko,
ipd.)v skladus svojimizmoZnostmi.
DietnoprehranolahkouveljavljajostarSi,skrbnikiin drugeosebe,pri katerihZiviposamezniudenec(v
nadaljevanju:
starii), na podlagi:
. dogovorain pisnegasoglasja,
. potrdilaosebnegazdravnikaali zdravnikaspecialista,
r na osnovipredpisanega
jedilnikas stranistroke.
Za vsakoSolskoleto ali spremembozdravjaudencamorajostarii predloZitinovo zdravniSko
potrdilo.
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2.2.

Organizacijaprehrane

5. totka
Solskoprehranoima Solaorganizirano
tako, da sama:
. nabavljaZivila,
. pripravljain razdeljujeobrokein
. vodi ustrezneevidence.
Polegorganizacije
5olskeprehraneSolaizvajatudi vzgojno-izobraZevalne
dejavnosti,ki so povezanes
prehrano.

2,3.

Skupina za prehrano

6. toEka
RavnateljlahkoimenujeS-dlansko
skupinoza prehrano,kijo sestavljajo:
vodja Solskeprehrane,ki vodi skupinoza prehrano,
Solskasvetovalnadelavka,
strokovnidelavecrazrednestopnje, na predloguditeljskegazbora,
strokovnidelavecpredmetnestopnje,na predloguditeljskega
zborain
predstavnikstar5ev,na predlogsveta starSev.
Skupinaza prehranose imenujeza mandatStirihlet.
7. toika
Clanulahkoprenehamandat:
na lastnoZeljo,
ce mu prenehastatusdelavca5ole,
de mu prenehastatus starSaudenca5ole.
Ko prenehamandat clanu komisije,ravnateljtakoj imenujenadomestnegadlana za das preostalega
mandata.
8. toika
Skupinaza prehrano:
daje mnenjain predlogepri organizaciji
Solskeprehrane,
pripravivzorceobrazcevza preverjanjestopnjezadovoljstvaudencevs Solskoprehrano,
obravnavapredlogein pripombeudencevoziromastarSev,
vsaj enkrat med Solskimletom preverjastopnjozadovoljsWaudencevin stariev s Solskoprehrano
in izvajanjedejavnosti,s katerimispodbujakulturoprehranjevanja,
drugedogovorjenenaloge.

3.

IN STARSEV
SEZNANITEV
UEENCEV

3.1.

ias in vsebinaseznanitve

9. toika
prehrane
Solaseznanja
starSe
in udence
z organizacijo
Solske
na nadin,kijim zagotavlja
razumljivost,
pravodasnost
ter dostopnost
do informacij.
10. toika
Najkasneje
do zadetka
Solskega
letaiola seznani
uiencein starie:
. z organizacijo
prehrane,
Solske
. s pravili5olskeprehrane,
. z njihovimi
obveznostmi,
' s subvencioniranjem
maliceoziroma
kosilater z nadinom
uveljavljanja
in
subvencije
. z drugimiinformacijami
prehrano.
v zvezis Solsko
Solamoraobvezno
obvestiti
starieo vsakokratni
spremembi
cene:
. malice,kijo doloiiminister,
pristojen
(v nadaljnjem
zaizobraievanje
besedilu:
minister),
. zajtrka,kosilain popoldanske
malicein drugihoblikprehrane.
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3.2.

Naiin seznanitve
11. toEka

SolaseznanistarSez vsebinozgornjetodke:
r na roditeljskihsestankih,
r na spletnistrani.
Razredniki
seznanijoudenceSolez organizacijo
Solskeprehranena razrednihurah.

4.

PRTJAVA,
PREKLTC
PRTJAVE
rN ODJAVAPOSAMEZNEGA
OBROKA

4.L.

Prijavana 5olskoprehrano

12. toika
StarSi,skrbnikiin drugeosebe,pri katerihso posamezni
udenci(v nadaljnjem
besedilu:
star5i),Soli
prehrano:
oddajoprijavoza Solsko
. praviloma
junijuza prihodnje
v mesecu
Solsko
leto,
. lahkotudi kadarkoli
medSolskim
letom.
Prijavana Solskoprehranose vloZina obrazcu,ki ga predpiSe
minister.Prijavase hranido konca
Solskega
leta,za kateroje bilaoddana.
prijavenastopidolZnost
podpisnika
prijave,da bo:
S podpisom
- spoitovalpravilaSolske
prehrane,
- pravodasno
prehrane,
odjavilposamezni
obrok,skladno
s praviliSolske
- 5oliplaialprevzete
obroke,
- 5olipladalnepravodasno
odjavljene
obroke.
Solalahkosklenes star5ipogodbo
prehrane,
o zagotavljanju
Solske
v kateriso opredeljene
medsebojne
pravice
in obveznosti.
4.2.

Preklicprijave na 5olskoprehrano

13. toika
Star5i,skrbnikiin drugeosebe,pri katerihso posamezni
udenci(v nadaljnjem
besedilu:
starSi),lahko
preklidejo
prijavona Solsko
prehrano
kadarkoli.
prehrano
Preklic
naSolsko
sevloZina obrazcu,
ki se hranido koncaSolskega
leta.
Preklic
veljaz naslednjim
prejemu.
dnempo njegovem
14. todka
Izpolnjen
in podpisan
prehrane
obrazec
za prijavoali preklicSolske
lahkostar5ioddajopri:
. razredniku,
. organizatorju
prehrane,
Solske
. Solski
svetovalni
delavki.
prehrane
Obrazce
za prijavoin preklicSolske
dobijostarSipri razredniku,
na spletnistraniSolein v
tajniStvu
5ole.
4.3.

Odjavaposameznegaobroka 5olskeprehrane

15. toika
Starii,skrbniki
in drugeosebe,pri katerihso posamezni
udenci
v oskrbi,lahkoodjavijoposamezni
obrok
Solske
orehrane,
Posamezni
obrokiolskeprehrane
odjavijo:
. osebnov tajniStvu
ali kuhinji5ole,
. po e-poSti:
os.senovo@guest.arnes.si
. po telefonuna Stevilko:
07 4BBt900(tajni5tvo)
ali07 4BB1913(kuhinja).
je pravodasno
prehrane
Posamezni
dnevniobrokSolske
(tudiv primerubolezni
odjavljen
oziroma
izrednih
okoliSdin),
dese ga odjavi:
! na danodsotnosti
udenca,
in sicerdo B. ure,
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Solaodjaviposamezniobrok Solskeprehraneza udenca,ki je odsotenod pouka zaradisodelovanja
pri:
' SPortnih,
. kulturnihin
. drugihtekmovanjihter sredanjih,na katerihsodelujev imenu5ole,
razen,de malicoprevzamepred odhodomv Solskikuhinjiin jo odneses seboj.
Udencu,kije odjavilSolskoprehranozaradiodsotnosti,bo ponovnozagotovljenposamezniobrok
Solske
prehrane,de:
. starSiali
. udenec
5e isti dan pred zadetkompoukaobvestijotajni5tvo5oleo njegoviprisotnostipri pouku.
4.4.

Plaiilo nepravoiasno odjavljenega obroka

16. toika
Ce starSioziromaudenecniso pravodasno
odjaviliposameznega
obrokaskladnos temi pravili,pladajo
Solipolno ceno nepravoiasnoodjavljenihobrokov.
Enakoveljaza udence,ki so pridobilipravicodo brezpladne
(subvencionirane)
prehrane.
Poradunse opravinaslednjimesec.

5.

SUBVENCTJE
ZA MALICOIN KOSILA

5.1,

Upraviienost do subvencije za malico in kosilo

17. toika
Ucenciiz socialnomanj vzpodbudnega
okoljain udenci,ki zaradisocialnegapoloZajane zmorejopladati
kosila v vi5inicene kosila,imajo pravicodo subvencijeza malicoali kosilo:
t 7d vsakdan prisotnostipri poukuin drugihdejavnostihobveznegaprogramav skladus Solskim
koledarjem,
' za prvidan odsotnostiod pouka,de se zaradiboleznioziroma
izrednihokoliSdin
ne more
pravodasnoodjaviti oziromaprevzetiobroka.
5.2.

Obdobje upraviienosti do subvencije za malico in kosila

18. toika
Udencu,ki uveljavljapravicodo subvencijeza malicoin kosilapred zadetkomSolskegaleta in je bilo
vlogi ugodeno, pripadasubvencija:
. od prvegaSolskegadne dalje, sicerpa
. od naslednjega
dne, ko centerza socialnodelo prejmevlogo.
Udencuse za dasod naslednjega
dne, ko centerza socialnodelo prejmevlogo za subvencijo,do dneva
ugodituevlogi ustreznoporadunapladaneobroke.
Pravicado subvencijeza malico in kosilo pripadaudencudo konca Solskegaleta, razen v primeru
spremembeokoliSdin,
ki vplivajona upravidenost
do dodatnesubvencije.

6.

RAVNANJE
Z NEPREVZETIMI
OBROKI

19. toika
prehrane,
ObrokeSolske
ki nisobilipravodasno
odjavljeni
alijih udenci
v predvidenem
dasuniso
prevzeli,
Solabrezpladno
odstopi:
' drugimudencem
ali
' humanitarnim
organizacijam,
vpisanim
v razvidhumanitarnih
organizacij,
Zaradiodnosado hranein kultureprehranjevanja
se:
' neprevzete
malicerazdelijo
udencem
v dasumalice,ali kasneje
do 13.30ure,
r neprevzeta
po 13.30uri.
kosilarazdelijo
udencem
Neprevzetih
toplihobrokov5olskeprehrane
pogrevati
ni dovoljeno
ali shranjevati.
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6. EVIDENENCA
PREHRANE
6.1,

Evidenca Solske prehrane

20. toika
Solavodi evidencoprijavljenihna Solskoprehrano,ki obsega:
. ime in priimekter naslov,
. EMSO,
'
naziviole, razredoziromaletnik in oddelekizobraZevalnega
programa,
. ime in priimekter naslovstarSev,
. osebnepodatkeudenca,prijavljenega
na iolsko prehrano,
. vrsto obrokovSolskeprehrane,na katereje prijavljen,
. Steviloin datum prevzetihin odjavljenihobrokov.
Iz centralneevidenceudeleZencev
vzgoje in izobraZevanja,
kijo vodi ministrstvo,pristojnoza
izobra2evanje,
Solapridobi:
' Stevilkoodlodbe, s katero je bilo odlodenoo upravidenosti
do dodatne subvenci;eza malico
oziromasubvencijeza kosilo,
' datum nastopa pravice do dodatne subvencijeza malico
oziroma subvencijeza kosilo in
obdobjeupravidenosti,
' viSinododatnesubvencijeza malicooziromasubvencijeza
kosilo.
21. toEka
Ce podatkov iz drugega odstavka ni mogode pridobiti iz centralne evidence udeleZencevvzgoje in
jih Solapridobiod pristojnihcentrovza socialnodelo oziromaod udencaali stariev.
izobraZevanja,
Do osebnih podatkov iz prvega in drugega odstavkatega dlena lahko dostopajo delavci 5ole,
ki
opravljajodela in nalogena podrodju5olskeprehranein imajopooblastilo
od ravnate-ga
5ole.
Solavodi tudi evidencopodatkovo Stevilu:
. prijavza posamezenobrok,
. odjav za posamezenobrok,
. prevzetihobrokov,
. neprevzetihobrokov,
. odjavljenihsubvencioniranih
obrokov,
! nepravodasno
odjavljenihsubvencioniranih
obrokovza pwi dan odsotnostizaradibolezni
oziromaizrednihokoliSdin.
Evidencovodijoosebe,kijih za to dolodiravnatelj.
6.2.

Digitalnopotrdilo

22. toika
Dostopdo Centralnezbirkepodatkovje za Solomogodsamoz digitalnimpotrdilomSIGOV.CA
ali
SIGEN.CA
in ga uporabljaizkljudnofizidnaoseba,ki ji je digitalnopotrdiloizdano(v nadaljnjem
besedilu
: imetnikdigitalnegapotrdila).
Imetnikdigitalnegapotrdila:
r ne posojadigitalnegapotrdilatrelim osebam,
'
lastnegadigitalnegapotrdilane uporabljaza pridobivanjepodatkovnamestotretjih oseb,tudi
de ima tretja oseba istovrstnepravicedostopa,kot jih ima imetnikdigitalnegapotrdilain
. ga ne uporabljaskupinsko.
6.3.

Posredovaje podatkov

23. toika
SolanikomerzunajSolene posredujeimen in priimkovprijavljenihudencevna Solskoprehrano.
6.4.

Obdelava podatkov

24. toika
Solaobdelujepodatkeiz svojeevidenceza namen:
izvajanjaZakonao Solskiprehraniin
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plaiila za SolskoprehranostarSem.
zaradunavanja
Pri izdelavistatistidnih
analizse smejopodatkiuporabljatitako, da identitetaudencevin starSevni
razvidna.
SolaenkratletnosporodiministrsWustatistiinein analitidnepodatkeo Solskiprehrani.
6.5,

Zahtevek za povrnitev sredstev

25. toika
SolaposredujejoministrsWu,pristojnemuza izobraZevanje,
najkasnejedo desetegadne v mesecu(za
preteklimesec)zbirnepodatkeiz evidencv oblikizahtevkaza izpladilosredstev.
Zahtevekmora glede na upravidenostdo subvencijeza malico oziroma subvencijeza kosilo vsebovati
Stevilo:
. prijavljenihudencev,
. prevzetihsubvencioniranih
obrokov,
. odjavljenihsubvencioniranih
obrokov,
. nepravodasno
odjavljenihsubvencioniranih
obrokovza prvi dan odsotnostizaradibolezni
oziromaizrednihokoliSdin.
6.6.

VarsWo in hranjenje podatkov

25. toika
Podatkiiz evidencese varujejov skladuz zakonom,ki urejavarstvoosebnihpodatkov,
Podatkiv evidenciprijavljenihna Solskoprehranose hranijopet let od zakljudkavsakegaSolskega
leta,
v kateremje uienec upravidendo Solskeprehrane.Po pretekuroka se dokumentacija
komisijskounidi.

7.

NADZORNAD KORTScCNTCM
OBROKOVIN PLA.TU

27. toika
7a nadzordnevnihobrokovSolskeprehrane(prijavein odjave)ravnatelj,v sodelovanju
z vodjemSolske
prehrane,zadoliiin pooblastiposamezne
delavce5ole.
7,t.

Nadzornad koriSEenjemobrokov
28. toEka

podatke
prehrane
Kuharica moradnevnoposredovati
vodjiSolske
o 5teviluin vrsti:
. izdanih
obrokovhranepo razredih
in
r neprevzetih
obrokov.
prehrane
podatke
Poslovnasekretarkavsakdanposreduje
kuharici
in vodjiSolske
o morebitnih
odjavahin prijavahposameznih
obrokov,in sicer:
' priimekin imeudenca
ter razred,ki ga obiskuje,
. danodjaveposameznega
obrokain
. danprijaveposameznega
obroka.
Strokovnidelavciso dolZnivsakdanevidentirati
v zatopripravljene
evidendne
liste:
. imein priimekodsotnihudencev
ter danodjave.
prijavin odjavna Solsko
prehrano.
Vodja Solskeprehranenadzirain vodidnevnoevidenco
Za
preteklimesecmorado 5. v mesecuposredovati
podatkev radunovodstvo:
naslednje
. Steviloprijavljenih
udencev,
. 5teviloprevzetih
subvencioniranih
obrokov,
. Stevilo
odjavljenih
subvencioniranih
obrokov,
. Stevilo
nepravodasno
odjavljenih
subvencioniranih
obrokovza prvidanodsotnosti
zaradibolezni
oziroma
izrednih
okoliSdin.
Solskasvetovalnasluiba skrbipredvsem
za:
o informiranje
prehrani,
starievin udencev
o Solski
. vrodanjeobvestilain prijavstarSem,
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.
7.2.

zbiranjepruavudencevna Solskoprehrano.
PlaEiloSolske prehrane

29. toEka
Uienecoziromastarii 5olipladajoSolskoprehrano.
Cenomalicedolodis sklepomminister,pristojenza izobraievanje,pravilomapred zadetkomvsakega
Solskega
leta.
Cenasubvencioniranega
kosilaje enakaceni kosila.
7.3.

Trina cena zajtrka, kosila in popotdanske malice

30. toika
Trino cenoobrokovSolskeprehrane(zajtrk,kosilo,popoldanska
malica,dietnaSolskaprehranater
druge oblikeSolskeprehrane)dolodiSolas cenikom.
TrZnacenaobrokovSolskeprehranevkljudujestroike:
. nabavljenehrane,
. uporabljeneenergijeza pripravo,
. dela, prispevkovin dajatev,
'
amortizacijedelovnihsredstevin pripomodkovter druge strodke,povezanez nabavo,
pripravo,

dostavoin evidencoiolskeprehrane.

Osnovni
Soliso zagotovljena
sredstvaza pladein davketer drugeosebneprejemke
za:
' organizatorja
Solskeprehranein
. kuharjaza pripravo
obveznih
malic,
sistemizirana
na osnoviPravilnika
o normativih
in standardih
za izvajanje
programa
osnovne
iole.
7.4.

Zniianje stro5kovobrokov uiencem

31. toika
Prispevek
udencev
za Solskoprehranose lahkoznila,ie Solaza ta namenpridobidodatnasredstva:
. ki jih prispevajo
obdine,
. iz drugihsredstev.
7.5.

Nadzornad plaiili

32. toika
za nadzornadpladili5olskeprehranezadoliiravnateljdelavca,ki pripravlja:
. mesedne
obraiune,
. izstavlja
raduneza Solsko
prehrano
ter
. pripravlja
izterjavo
dolgovod nepladnikov.
7.6.

PlaievanjeSolskeprehrane

33. toika
Uporabniki
so dolinipladevati
prehrano
Solsko
v rokih,navedenih
na poloZnicah
oziroma
obvestilih.
prehrano
Solsko
stariiudenca
pladujejo
na radunSoles poloinico,
kijim jo Solapoil;edo 15.v mesecu.
7.7.

Ukrepizaradi neplaievanja

34. toika
V kolikorstarSinisopladalistroikovza Solskoprehranodo rokazapadlosti
raduna,se udenculahko
zadasno
onemogodi
prejemanje
prehrane
Solske
do pladila
zaostalih
obveznosti.
Predtem se:
. vrodistariemobvestiloin opomin.
. ugotovipladilna
sposobnost
starSev,
. ugotovijodrugirazlogiza nepladevanje.
Za upravicence
subvencionirane
Solskeprehranese predhodno
pridobimnenjepristojnega
centraza
socialno
delo.
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35. toika
januarja
Solaza dolZnike,ki niso pladaliSolske
(predvidoma
in
avgusta)
letno
Praviloma
dvakrat
prehraneniti po treh opominih,sproii postopekpladilana sodiSdu.
pri obradunavanju
5tevilain viSinepladilaso pristojni:
morebitnihnesporazumov
Za reSevanje
. organizatorSolskeprehrane,
. radunovodkinja,
. ooslovnasekretarkaoziroma
. ravnatelj.

8.

DRUGIUPORABNIKISOLSKEPREHRANE

8.1.

Uporabniki Solske prehrane (v nadaljevanju: drugi uporabniki).

36. toEka
PravilaSolskeprehraneveljajotudi za:
. delavce5ole,
. delavcedrugih5ol, ki dopolnjujejodelovnoobvezo,
. zaposlenepo pogodbi,
. Studentena obveznipraksi.
37. toika
posameznih
pogodboza koriSdenje
Drugiuporabnikiiolske prehranelahkosklenejoneposredno
obrokovSolskeprehrane.
Drugiuporabnikilahkokoristijouslugev 5olskijedilniciali pa odnesejonarodeniobrokv primerni
embalaZidomov.
8.2.

Cena prehrane in plaiila

38. toika
je
prehrane
za druge uporabnike ekonomskacena.Stroikeza Solskoprehranoporavnajo:
CenaSolske
'
z nakazilomna radun5oleali
. odtegljajemod pladena podlagiizjave,de so zaposleniv 5oli.
oziromaneporavnavanjemstroSkovza
S pogodbose lahko opredelijopostopkiv zveziz nepladevanjem
prehrano.
Solsko

9.

SPREMUANJE IN NADZOR

39. toika
priprave
prehrane
HACCP
procesih
se izvajapo nadelih
Solske
in nadzorZivilv vseh
Spremljanje
prehrane.
kolidino
pripravo
kvaliteto
in
nadzor
nad
varnih
obrokov,
uradni
ki zagotavlja
sistema,
40. toika
Notranjespremljanje
in starSev
o:
udencev
Solamed5olskimletomvsajenkratpreveristopnjozadovoljsWa
. 5olski
prehrani
in
. dejavnostih,
in kulturoprehranjevanja.
zdravoprehranjevanje
s katerimiSolaspodbuja
Notranji nadzor
je dolZan:
Ravnatelj
. preverjati
drugegavzgojnozunanjega
izvajalca
oziroma
dolZnosti
izpolnjevanje
dogovorjenih
izobraZeva
Inegazavoda,
. zunanjega
na ugotovljene
zavodpisnoopozoriti
izvajalca
oziromadrugivzgojno-izobraZevalni
krSitvein zahtevatinjihovoodpravo,
! pogodbo
ne odpravijo
v roku,kije
kljubopozorilu
dese krSiWe
oziromadogovorrazdreti,
pogodbo
oziromadogovorom,
s
doloden
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41. toEka
Strokovno spremljanje
Strokovnospremljanjeizvajajavni zdravsWenizavod,ki opravljadejavnostjavnega zdravla,v skladus
predpisi,ki urejajodejavnostjavnegazdravja.
Zunanji nadzor
Glede organizacijein opravljanjadejavnostiSolskeprehrane izvaja nadzor In5pektoratRepublike
Slovenijeza Solstvoin 5port.
V okvirusvojihpristojnostipa nadzorizvajajotudi drugi inipekcijskiorganiministrstev:
. proracunska
inipekcijagledeposlovanjain namenskeporabesredstev,
. informacijskipooblaidenecglede izvajanjadolodbtega zakona,ki se nanaSajona varovanje
osebnihpodatkov.

10.

ZAKLJUENE
DOLOdBE

42. to6ka
Predlogpravil Solskeprehraneje obravnavalsvet stariev dne 26. 2. 2013, uditeljskizbor dne 26. 2.
2013ter udenciori razrednihurah.
Spremembein dopolnitvetch pravilse dopolnijoin sprejemajopo enakempostopku,kot so bila
sprejetata pravila,
Z dnem sprejetjateh pravilprenehajoveljatiPravilaSolskeprehrane,sprejetadne24. B. 2010,
razensklepao imenovanjuskupineza Solskoprehrano,pooblastila
za dostopdo podatkov in
postopkov,ki nisov neskladjuz novimipravili.
43. toika
Ta Pravilapridnejoveljatinaslednjidan po objavina oglasnideskiin se uporabljajood 01. 03. 2013
dalje.
r-I

Stevilt<a:.1-3
l49.
Nasenovem
' 26' 2' 2013

predsednik
svetaiore
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