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                16. 03. 2005   

    
 

 
 

Kulturno društvo Vransko in  

Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko 
 
 
 
 

vabita na praznovanje 
 
 

MATERINSKEGA DNE. 
 
 

Kulturni program, posvečen našim mamicam,  
bo v soboto, 19. 3. 2005, ob 17. uri 

v Kulturnem domu Vransko. 
 
 
 
 

Sodelujejo: 
 

- Osnovna šola Vransko – Tabor, 
- OE Vrtec Vransko,  

- Glasbena šola Risto Savin Žalec, 
- pevski zbor Anje Štrumbelj, 

- Osnovna šola Griže in  
- ansambel Prijatelji z Vranskega. 

 
 

 
 
IZGRADNJA TOPLOVODA 
V mesecu marcu, takoj ko se bo otoplilo, bomo nadaljevali z deli na izgradnji toplovoda. Energetika Projekt d. o. o. 
Vransko obvešča vsa gospodinjstva v trgu Vransko, ki bi se želela priključiti na daljinsko ogrevanje in še niso 
podpisala pogodbe, da je pogodbo za priklop možno podpisati do konca marca tega leta!  
Energetika Projekt d. o. o. Vransko prav tako obvešča vse občanke in občane, da je možno brezplačno odložiti vse 
vrste lesenih odpadkov vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 18. ure in vsako soboto od 09. do 12. ure na posebno 
odlagalno mesto pri kotlovnici Vransko. Posebej opozarjamo, da je možno oddati vse vrste lesenih odpadkov 
(odpadna embalaža, odpadni gradbeni les, dotrajano stavbno pohištvo, odpadno pohištvo, vejevje in panje …), ki 
ne vsebujejo drugih neorganskih primesi. Za večje količine se lahko dogovorimo za prevzem izven navedenega 
časa. 
Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki  03 703 41 42. 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  1155  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si/     
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
12. februarja 2005 je bila v Kulturnem domu Vransko osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. V kulturnem 
programu so nastopili: Urška Križnik Zupan s harfo, pesnik Tomaž Mahkovic, učenci OŠ Vransko – Tabor in Glasbene šole Risto 
Savin Žalec. Slavnostni govornik je bil častni občan, duhovnik Izidor Pečovnik – Dori, ki nam je tako spregovoril:  
 

Spoštovani gospod župan, cenjena Vaša gospa soproga, dragi Vranšani in gostje od drugod! 
 

Ko praznujemo praznik, kot je državni praznik kulture, mi dovolite, da mu dam najprej temelj, na katerem trdno stoji in opozarja. 
Ne pravimo mu zaman tudi Prešernov dan. Sam sem temelj iskal v Prešernu samem, v njegovem delu, v zgodovinskem okviru. 
Našel sem ga v Prešernovi paradni pesnitvi SONETNI VENEC. Prepričan sem, da ste se v tej misli zalotili tudi vi, kadar ste hoteli v 
sebi poglobiti smisel tega lepega praznika. 
  Sonetni venec sem na svoji prehojeni poti velikokrat srečal, vedno nekoliko drugače, vendar vedno kot najtrši kamen v mozaiku 
Prešernovih stvaritev, kakor tudi vseh drugih stvaritev v naši zapisani besedi. Zadnje čase pa ga doživljam kot USTAVO naše 
kulturne misli in drže. Dovolite, da vam ga predstavim v tej luči, da bomo lahko vsi zaslutili skupno prehojeno pot z našimi velikani 
zgodovine, sedanjosti in prihodnosti. Da, vse te tri razsežnosti časa moramo imeti VEDNO pred očmi, sicer nismo dovolj objektivni 
do časa in svojega bližnjega. 
    Prešeren je v tej svoji »ustavi« slovenskemu narodu očital, ga spodbujal in vanj verjel. Tako sta se v njem kljub močni ljubezni 
do ljubljene osebe prepletala obup in upanje. Tu je zaznano pojemanje upanja in nakazan trd boj, priti s stranpoti. Ponovno upanje 
je videl, kot močno vizijo, v sladki govorici in moči src, ki je celilo rane v spoznanju: »POET TVOJ NOV SLOVENCEM VENEC VIJE«. 
Brez očitkov, strahu in gorečnosti tudi ni zmogel gledati v prihodnost. Umetna, tuja govorica, zaničevanje očetove dežele in pozaba 
dejanja časti le-tej je bila njegova velika bolečina. V tem spoznanju je našel moč gorečnosti in dal čast materinemu jeziku in 
očetovi domovini. Tu je odkril najmočnejšo silo – poziv k edinosti: združiti vse Slovence in prepir bo potihnil. To je nov izraz za 
domačijo, kjer bomo vsi doma, kjer ne bo mrzlih medsebojnih odnosov, kjer ne bo jeznih viharjev, ampak sreča, slava in pesmi 
sladki glas. V solzah in izdihljajih smo nevede sadili rože upanja, zvestobe in zaupanja. Tako so se ustvarile močne želje naroda: 
domače pesmi, ki milo donijo. Materin jezik – SLOVENŠČINA se je prebudila. A nevarnosti ostajajo: zapeljevanje, preizkušnje, 
zatiranje, zapuščenost … Ostane pa tudi LJUBEZEN, kot na koncu pravi naš največji pesnik dr. France Prešeren, od koder izvirajo 
vse misli in ideje. 
    Toliko o temeljih naši kulturi in prazniku. Prešernov konec nam pušča toliko odprtih poti. Narod, ki nima dovolj idej in dobrih 
misli, je mrtev. Podobno je izjavil novi nemški predsednik Horst Koelehr in ob tem požel aplavz, kot doslej še nihče. To je dovolj 
močan impulz, da lahko še danes verjamemo Prešernu, ki je kot globok vizionar že v svojem času to čutil za svoj narod, kateremu 
je, čeprav večkrat »tujec«, tako prepričljivo pripadal. Od blizu vidiš malo problemov, od daleč pa veliko več. Z oddaljenega Dunaja 
je dovolj jasno videl, kaj je nevarno za njegov narod, njegovo očetnjavo. V tem segmentu njegovega dela je danes prepričljiv in 
močan. 
    Kulturni praznik ima vsakokrat svojo težo in vsebino. To je praznik, ki je kot izvir, ki je neizčrpen, ker ga polnijo tisti, ki jih 
poznamo, spoštujemo, pa tudi tisti, ki jih ne opazimo in ne cenimo dovolj. Ko pa se ob tem izviru napajamo, pa ne opazimo iz 
katerega vira črpamo, saj se izvir izlije v eno kot pri Prešernu, ko nas vabi k edinosti in zedinjenju. Ne dovolimo, da bi nam kdo 
zaprl ta izvir takrat, ko se skrivnostno polni, kakor tudi takrat, ko se ob njem hočemo nasrkati moči in milosti. To so moderne pasti, 
ki jih ljudje tako nagonsko začutijo. To je danes največja nevarnost, ki grozi temu ali onemu narodu. Ko ni več podpore kulturnim,  
duhovnim vrednotam in dejavnostim, umira narod, slikovitost in barvitost materinega jezika pojenjata, izginjata, umreta … Ne 
dovolimo, da bi nam ta praznik izmaličili, razvrednotili ali zamenjali za nekaj, kar ne bomo več prepoznali in nas ne bo več 
nagovarjalo. Ta praznik je barometer trenutnih razmer v naši družbi, ki jo krojimo in oblikujemo sami z našimi kulturnimi programi. 
Dajmo si ob tem prazniku – v duhu Prešerna – duška: v lepi slovenski besedi, pesmi, plesu in omiki. Tako smo Prešernovo misel in 
vizijo aktualizirali v sedanjem času, ki je najbolj naš in smo mi tukaj zanj odgovorni. 
 
 

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO                                                                                                                                                 
V ponedeljek, 07. marca 2005, je potekala 14. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na kateri so bili 
sprejeti naslednji sklepi in Odloki: 
1. Sprejeta STA BILA dnevni red in zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 01. 2005. Zapisnik je objavljen na oglasni 
deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
2. Člana Občinskega sveta sta županu zastavila vprašanji: 
1. G. Sašo Urankar je podal vprašanje, kdaj bo dokončno urejen odtočni jarek med Prekopo in Čepljami (7.22). Odgovor je podal 
župan in povedal, da gre za nerealizirano odločbo inšpektorice za okolje za dokončno ureditev odvodnika iz avtoceste, saj lastnik 
zemljišča ni dal soglasja za izvedbo del; po pisni izjavi občanov, da je v preteklosti tam odtočni jarek vedno bil, je inšpektorica 
izdala odločbo: - zadolži se občinska uprava, da takoj poda zahtevek za realizacijo inšpekcijske odločbe. Zahtevek se 
posreduje tudi na Agencijo RS za okolje, izpostava Celje. 
2. G. Darko Kramar je postavil vprašanje, kdaj bo naselje Brode Grič končno priklopljeno na javno vodovodno omrežje. Odgovor je 
podal župan in povedal, da je bilo v zvezi s tem že precej dogovarjanja z Javnim komunalnim podjetjem d. o. o. Žalec, vendar do 
realizacije še ni prišlo: - zadolži se občinska uprava, da Javnemu komunalnemu podjetju d. o. o. Žalec takoj posreduje 
zahtevo za realizacijo priključitve na javno vodovodno omrežje. 
Vsebina vprašanj in županovi odgovori so razvidni iz zapisnika 14. redne seje z dne 07. 03. 2005. Zapisnik je objavljen na oglasni 
deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
3. Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005 v drugem branju in naslednje sklepe: 

- sklep o popravku načrta Razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2003–2006 v predloženem besedilu; 
- sklep o zadolžitvi Občine Vransko za izgradnjo Kanalizacije Vransko in Čistilne naprave Vransko v višini 70 mio SIT; 
- sklep o zadolžitvi Občine Vransko za preplastitev gozdne ceste 31 G 13 Jakov dol v višini 24.946 mio SIT.  

Proračun za leto 2005 predvideva 392.213 mio SIT prihodkov skupaj z zadolževanjem in 487.159 mio SIT odhodkov. Podrobnejša 
razdelitev odhodkov je razvidna iz spodnje razpredelnice. V javni upravi 01 je vštet tudi strošek odplačevanja kreditov. 
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ODHODKI PO PODROČJIH (v mio SIT)  
Področje Naziv področja 2005   Delež  

01 
Javna uprava (župan, podžupan, politične stranke, občinski svet, zunanji člani občinskih odborov, nadzorni 
odbor, materialni stroški, nakup in gradnja osnovnih sredstev, vračilo kreditov) 56.685 11,6 

02 Obramba (022 Civilna zaščita) 880 0,2 
03 Javni red in varnost (0322 Protipožarna varnost, dotacije društvom, gasilska oprema, obč. gasilsko pov.) 5.850 1,2 
04 Gospodarske dej. (kmetijstvo, cestni promet, novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, javna dela, turizem)  129.585 26,6 
05 Varstvo okolja (ravnanje z odpadno vodo – kanalizacija, čistilna naprava) 97.500 20 
06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 7.850 1,6 
07 Zdravstvo (mrliško ugledna služba in logoped, dotacije društvom in drugim organizacijam) 1.700 0,4 
08 Rekreacija, kultura in dej. neprofitnih organizacij, združenj, društev 27.300 5,6 
09 Izobraževanje (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, prevozi otrok v šolo)  133.017 27,3 
10 Socialna varnost (soc. varnost star. občanov, varstvo brezp. oseb, pomoč na domu, družinski pomočnik) 26.792 5,5 
  SKUPAJ 487.159 100 % 

Odlok in sklepi so objavljeni na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
4. Občinski svet občine Vransko JE potrdil predloženi Investicijski program »Regijski center za ravnanje z odpadki Celje« in uskladil 
višino sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Vransko z investicijskim programom. Občinski svet občine Vransko zadolžuje 
strokovne službe, da v proračunu višino investicije uskladijo skladno z investicijskim programom.  
Sklep je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
5. Občinski svet občine Vransko SE JE seznanil in sprejel Poročilo koncesionarja o izvajanju socialno varstvene storitve, pomoč 
družini na domu, za leto 2004. Občina Vransko daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu, ki jo je 
predlagal izvajalec storitve Zavod Pelikan Karitas in znaša 2.290,00 SIT za efektivno uro. Cena storitve za neposrednega 
uporabnika znaša 1.000,00 SIT na uro, preostali del cene predstavlja subvencija Občine Vransko. 
Sklep je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
 

Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
RAZPISUJE POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA LETO 2005 

I. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih priznanj 
Občine Vransko: 

1. GRB OBČINE VRANSKO  
Grb Občine Vransko podeljuje Občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu in na vseh 
drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlaga Občinskemu svetu za leto 2005 
največ tri (3) dobitnike grbov. 
 

2. PLAKETA OBČINE VRANSKO 
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter za 
dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko Občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino 
Vransko. Komisija lahko predlaga Občinskemu svetu za leto 2005 največ pet (5) dobitnikov plaket. 

II. 
Priznanje Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo slovesno. 

III. 
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za 
priznanje. 

IV. 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 
• naziv in naslov pobudnika, 
• datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje, 
• ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, društva, 
• utemeljitev. 
 

Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati: 
a) za posameznika: 

- kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi katerih se 
daje pobuda za priznanje; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: 
- kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, 
zaradi katerih se predlaga za priznanje. 
 

Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko za leto 2005  sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 08. aprila 2005, do 13. ure.  
Nepopolne predloge oz. predloge, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki bodo prispeli po 
razpisanem roku, komisija NE bo obravnavala. 
 

UPRAVNA ENOTA ŽALEC, KRAJEVNI URAD VRANSKO je odprt vsak torek od 08. do 12. ure in od 13. do 15. ure. 
NA KRAJEVNEM URADU VRANSKO SI LAHKO OBČANKE IN OBČANI UREJAJO NASLEDNJE UPRAVNE ZADEVE: 
Sprejem vlog za osebno izkaznico                                                                                           Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije (takoj) 
Sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu                                                                                         Sprejem vlog za potni list                                                        
Sprejem naznanitve pogrešanja osebne izkaznice                                                                        Sprejem naznanitve pogrešanja potne listine 
Sprejem prijave in odjave stalnega prebivališča                                                                     Sprejem prijave in odjave začasnega prebivališča 

Sestavljanje zapisnika o prijavi zakonske zveze                                                                                       Sprejem izjave o spremembi priimka 

Sestava smrtovnice                                                                                                                                       Overitev podpisa in fotokopije 
Izdaja potrdila o vpisu v register društev                                                                                                          Potrjevanje podpore volivcev                                                                                      
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Izdaja, podaljšanje in zamenjava vozniškega dovoljenja                                              Registracija, izdaja in zamenjava prometnega dovoljenja                           
Sprejem prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine                                                                          Izdaja preizkusnih tablic 
Postopek k priglasitvi k vozniškem izpitu (potrjevanje priglasnic) 
Izdaja izpiskov in potrdil iz matičnih knjig (rojstne, poročne in matične knjige umrlih - le na območju upravne enote) 
Potrjevanje dovoljenja zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino ml. osebam do 15. leta starosti 
Izdaja vozniškega dovoljenja v primeru kraje ali izgube (dvojnik VD) 
Izdajanje potrdil o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu 

 

Poleg tega se bodo opravljale še naslednje naloge: 
• dajanje splošnih informacij in pojasnil strankam, 
• naročanje strank pri uradni osebi, 
• dajanje oziroma sprejemanje vlog za vse upravne postopke v okviru pristojnosti upravne enote, 
• nudenje informacij o predpisanih prilogah, 
• zaračunavanje upravne takse za vse upravne postopke, 
• dajanje informacij strankam o uradni osebi in drugi pooblaščeni osebi, 
• dajanje obvestil strankam o poteku postopka, 
• sprejemanje vlog na zapisnik. 

 

 

PRIREDITVE: 
DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Sobota, 19. 03. 2005, 
ob 17. uri 

Proslava ob materinskem dnevu  Kulturni dom 
Vransko 

Kulturno društvo 
in ZMKTŠ Vransko 

Damijana 
Podbregar 

031 230 088 

Sobota, 09. 04. 2005, 
ob 18. uri 

Predavanje OBLIKE REPRESIJE 
KOMUNISTIČNEGA REŽIMA V PRVIH 
POVOJNIH LETIH (dr. Milko Mikola) 

Knjižnica  
Vransko 

Občinska knjižnica 
in ZMKTŠ Vransko 

Valerija Jerman 
Suzana Felicijan 
Bratož 

703 12 80 
031 210 298 

Sobota, 16. 04. 2005, 
ob 20. uri  

AL' EN AL' DVA? 
ALEŠ VALIČ v komediji Saše Pavček 

Kulturni dom 
Vransko 

ZMKTŠ Vransko Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

 

KINO VRANSKO: 
Petek, 18. 03. 2005, ob 19. uri ZAPLEŠIVA romantična komedija 
Petek, 25. 03. 2005, ob 19. uri BRIGADA 49 akcijska drama 
Petek, 01. 04. 2005, ob 19. uri MOTORISTOV DNEVNIK pustolovska drama 
Petek, 08. 04. 2005, ob 19. uri TU – PA – TAM  črna komedija 
Petek, 15. 04. 2005, ob 19. uri REZILO znanstvenofantastična akcijska srhljivka 
Petek, 22. 04. 2005, ob 19. uri ZELO DOLGA ZAROKA ljubezenska drama 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO  vas pričakuje vsak: 
- TOREK     od 14. do 18. ure    - SREDO     09. do 13. ure     
- PETEK      od 12. do 16. ure    - SOBOTA   09. do 12. ure   Informacije na telefon: 03 703 12 80 
 

KNJIŽNE NOVOSTI V MESECU MARCU 2005: 
- za najmlajše in osnovnošolce: 
Kaye, M.: Vrnitev popolnih deklet 
Perko, M.: Pametna kokoš 
Gabrovec, L.: Zgodba o vetru 
Sekirnik, M.: Ljubljanski muc 
Košmrl, T.: Mačke in psi iz Male ulice 
Sergaš, S.: Zgodbe o osličkih 
Ostržek (DVD) … 
 

                       - za tiste, ki se pripravljate na maturo: 
              Erhatič, B. in dr.: Na koncu stezic – književnost na maturi 
              Schlamberger, N. in dr.: Nemščina. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003 
              Alt, Z. in dr.: Matematika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2002 
              Drolc, A. in dr.: Fizika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003 
              Pavliha, B.: Zgodovina na maturi 2005 
              Jesenovec, A.: Književnost na maturi 2005 
              Brilej, R.: Preveri svoje znanje – matematika za gimnazije 
              Jakoša, S.: Preveri svoje znanje – slovenščina za gimnazije 

- za vse, ki vam knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko in izobraževalno središče: 
Stanič, R. in Jakopič, T.: Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin 
Šavli, J.: Slovenija – podoba evropskega naroda      Clayton, P.: Poslovna govorica telesa – naša prednost in priložnost 
Šugman, R. in Rožman, M.: Sto slovenskih športnikov     Zadravec, F. in Grdina, I.: Sto slovenskih pesnikov 
Fink, A. in dr.: Domača nega        Foster, H.: Lahka GI prehrana 
Glodež, S.: Tehnično risanje        Glušič, B.: Zmešana petdesetletnica 
Velikonja, N.: Humoreske in satire 
 

Vrtec Vransko vabi k vpisu predšolske otroke, stare od 1 do 5 let. Vpis bo potekal od 11. 04. do 15. 04. 2005, vsak 
dan med 8. in 14.30 uro. Istočasno bodo potekali tudi dnevi ODPRTIH VRAT, in sicer vsak dan med 9. in 10. uro v 
prostorih našega vrtca. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite! 
 

 

SMUČARSKI SKOKI NA BRIŠAH PRI VRANSKEM 
ŠD TANA Briše pri Vranskem je v nedeljo, 27. 02. 2005, pripravilo tradicionalno tekmo v smučarskih skokih na 25- in 15-metrski skakalnici v štirih 
starostnih skupinah: dečki do 12 let, fantje do 15 let, člani do 30 let in veterani nad 30 let. 
Nastopilo je 52 skakalcev, tekmo pa si je ob srebrnem jubileju, 25-letnici aktivnega delovanja, v pravi zimski pravljici ogledalo okrog 850 gledalcev, 
kar je do sedaj največje število na dnevni tekmi. Podrobnejše informacije so objavljene na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko.                    

                   Predsednik ŠD TANA: Vinko Šoštar 
 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO TANA organizira ogled poletov v Planici, 19. marca 2005. Prijave do 17. marca 2005 na telefon 
031 330 896 – Vinko Šoštar. Prijavnina znaša 1.000,00 SIT za člane ŠD TANA, za ostale člane 2.000,00 SIT. 
 
 

Podjetje v nastajanju na Vranskem išče mlajšega moškega, ki bi se želel priučiti čevljarskih spretnosti.  
Informacije na telefonski številki 041 795 055. 


