DELOVNO IN FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2013
Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije (JRS) je bila tudi v letu 2013 v
skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007 z dne 10.10.2007) kot služba državnega pomena
organizirana za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

1. DELOVNO POROČILO
1.1.

IZOBRAŽEVANJE

Tudi v letu 2013 smo v JRS veliko pozornosti posvetili izobraževanju. Na razpis, ki ga je
objavila JRS, se je na usposabljanje za jamarskega reševalca pripravnika prijavilo 12
kandidatov, za jamarskega reševalca pa tudi 12. Usposabljanje je trajalo kot leta 2012, dva
dni v steni in dva dni v jami. Na spomladanski rok izpita se je prijavilo 10 kandidatov za
jamarskega reševalca pripravnika ki so ga opravili in 11 kandidatov za jamarskega
reševalca, opravilo jih je 7. Izpit je potekal en dan na steni in en dan v jami.
Poleg tega smo se v manjših skupinah za ponavljanje in utrjevanje znanja dobivali še
proste popoldneve. V povprečno 60–80 urah, porabljenih na steni in v jami, so kandidati
pridobili dovolj znanja, da so zadnji dan samostojno, pod nadzorom inštruktorjev,
uspešno evakuirali namišljenega poškodovanca v nosilih iz zahtevne vodne jame.
Leta 2013 je s svojim jamarskim predznanjem presenetila večina kandidatov za
jamarskega reševalca pripravnika, kar so potrdili tudi na izpitu. Malo razočaranje pa je bilo
znanje večine kandidatov za jamarskega reševalca, od katerih trije v spomladanskem roku
niso opravili izpita. Leta 2013 smo po poskusu 2012 na izpitih uvedli tudi ocene od 1 do 4
in za opravljanje izpita je potrebna povprečna ocena 3 vseh manevrov pri različnih
inštruktorjih. Po ocenah je bilo pred prvim kandidatom za jamarskega reševalca kar šest
kandidatov za jamarskega reševalca pripravnika.
Jeseni smo razpisali dodatni rok izpitov, uspešno so ga opravili štirje kandidati za jamarske
reševalce.
Novih inštruktorjev JRS in vodij ekip v letu 2013 nismo pridobili.
Prav tako kot prejšnja leta smo septembra s petimi inštruktorji in kandidati za inštruktorje
ter z dvema tečajnikoma uspešno sodelovali na petem Cave Rescue Training, zopet v
organizaciji URSZR in pod okriljem DPPI, CRT 2013 je gostila Hrvaška
V istem terminu nas je sedem reševalcev sodelovalo na tečaju za inštruktorje reševanja iz
jam, ki sta ga vodila priznana francoska inštruktorja Christian Dodelin in Bernard Tourte
(tečaj je potekal v okviru projekta EU Proteus).
Udeleževali smo se tudi usposabljanj, ki jih vodi ICZR Ig. 18 članov se je udeležilo
helikopterskega usposabljanja Modul A, 17 članov se je udeležilo tečaja za vodenje
intervencij, šest pa tečaja za odnose z javnostjo.
Skozi program usposabljanja je JRS pridobila v letu 2013 naslednje nove kadre:
 11 jamarskih reševalcev
 10 jamarskih reševalcev pripravnikov
 2 udeleženca tečaja Cave Rescue Training
 9 udeležencev tečaja Interntional Cave training for Cave Rescue Instructors (SSF)
 17 vodij intervencij (ICZR Ig)
 6 udeležencev tečaja za odnose z javnostjo (ICZR Ig)
 18 udeležencev helikopterskega usposabljanja Modul A (ICZR Ig)
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1.2.

REŠEVANJA

Če se lahko tako izrazimo, je bilo leto 2013 dokaj mirno, kar se tiče reševanj in intervencij.
V začetku leta smo bili v pripravljenosti pri nesreči Kaninske žičnice in na srečo smo tudi
ostali v pripravljenosti, ker se je kmalu pokazalo, da nesreča ni večjega obsega. Dva člana
RC Tolmin sta vseeno prišla na kraj nesreče, da sta preverila, če lahko kakor koli
pomagamo. V poletnem času je bil RC Kranj tudi dvakrat obveščen in postavljen v
pripravljenost, če bi GRS potrebovala pomoč pri soteskarski nesreči v Grmečici in Jereki.
Tudi tokrat smo ostali samo v pripravljenosti.
V Novem mestu smo imeli intervencijo reševanja psa iz jame Soskovca. Po nekaj urah sta
bili psička in lastnica zopet skupaj in vse se je lepo izteklo.
RC Kranj je tudi opravil eno ekološko intervencijo in sicer je iz Brezna na Leški planini iz
globine 90 m potegnil gamsov kadaver. Ker skozi to brezno teče ogromno vode, katera
nato pride na površje v nižje ležečih vaseh, je bila ta intervencija nujno, da se prepreči
morebitne okužbe vode.
1.3.

SODELOVANJA JRS/CZ

Sodelovanje med CZ oziroma URSZR in JRS je vsako leto močnejše. V letu 2013 je bilo 33
aktivnosti, katere so neposredno povezale JRS in CZ. V januarju smo se letos kar z dvema
ekipama udeležili na Patruljnega teka SV, kjer so se naša dekleta usvojila prvo mesto,
fantje pa tretje mesto. Sledilo je vsakoletno podeljevanje priznanj, tako na državnem
nivoju, kot na regijskem, kjer so predstavniki JRS prejemali priznanja. Na dnevih CZ, je JRS
vse bolj in bolj predstavljena. V letu 2013 smo imeli različne predstavitve naše dejavnosti,
tako na šolah, na dnevih varnosti, raznih prireditvah in srečanjih. V letu 2013 je JRS s
svojim projektom EU – Proteus veliko sodelovala tudi s CZ. Predvsem pa na zaključni vaji
samega projekta, ker je potekalo z roko v roki s CZ in ostalimi službami znotraj nje. Več o
tem, v poročilu vodje projekt EU – Proteus.
Vsaj takšnega, če že ne boljšega sodelovanja s CZ si želimo tudi v prihodnje.
1.4.

MEDNARODNA SODELOVANJA

V letu 2013 je JRS organizirala oz. sodelovala na 9 aktivnostih z mednarodno udeležbo.
Poleg teh so člani JRS v okviru projekta EU Proteus zabeležili še preko 30 dodatnih večjih
aktivnosti.
Med ne-EU Proteus aktivnostmi velja omeniti predvsem:
 zimsko jamarsko reševalno vajo na Sella Nevei
 mednarodno usposabljanje v Splitu
 7. srečanje balkanskih jamarjev v Črni Gori
 DPPI Cave Rescue Training v Paklenici
 7. srečanje jamarskih reševalcev Alpskih držav v Logatcu s skupščino ECRA-e
 vajo v Rakinem ponoru v Srbiji
Vseh 9 aktivnosti je skupaj naneslo 856 ur prostovoljnega dela, ki so ga opravili člani JRS.
Projekt EU Proteus je doprinesel še dodatnih 4.385 ur prostovoljnega dela.

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije

Na skupnih vajah in srečanjih smo se člani JRS srečevali predvsem s člani Hrvaške gorske
reševalne službe HGSS, pa tudi s predstavniki Albanije, Anglije, Bolgarije, Bosne, Črne
gore, Italije, Makedonije, Romunije, Srbije in Turčije.
Na srečanju reševalcev v Logatcu so sodelovali naši in tuji zdravniki, organizirali smo tudi
niz predavanj in delavnic na temo zakonodaje in reševanja iz sotesk. Seveda pa ne gre
pozabiti tudi organizacije redne letne skupščine ECRA-e.
1.5.

Izvajanje projekta EU - PROTEUS

V letu 2012 je JRS pričela z izvajanjem dvoletnega evropskega projekta EU Proteus, ki se je
uspešno zaključil ob koncu leta 2013. V letu 2013 smo dokončali kar nekaj aktivnosti, ki so
se pričele izvajati že v letu 2012. Kot zaključek naloge o proučevanju nevarnosti v jamah
smo, na področju ozaveščanja, že v mesecu januarju priredili delavnico na temo
Nevarnosti v jamah. Jamarski in širši javnosti smo predstavili glavne rezultate študije in
ostale rezultate projekta. V mesecu januarju je bil na podlagi predhodnih raziskav in študij
izdelan natančni tehnični načrt reševanja iz Velike ledene jame v Paradani. Omenjena
jama je bila tudi izbrana za lokacijo izvedbe zaključne reševalne vaje.
V mesecu februarju smo, v sodelovanju s člani Hrvaške gorske reševalne službe-HGSS
(partnerji na projektu), izvedli skupno zimsko usposabljanje v Tamarju. Aktivnost je bila
namenjena izboljšanju pripravljenosti jamarskih reševalcev za posredovanja v zimskih
razmerah (predvsem zimski dostop do jamskih objektov v visokogorju). Prav tako v
mesecu februarju smo izvedli usposabljanje za vodenje jamarsko-reševalnih intervencij in
sicer v Paklenici na Hrvaškem. Na srečanju smo obravnavali vodenje intervencij v primeru
večjih in dolgotrajnejših posredovanj; istočasno je bil to del priprav na vodenje zaključne
reševalne vaje iz globine -500m. Poleg omenjenega usposabljanja smo istočasno v okviru
projekta organizirali tudi srečanje članov Evropske jamarske reševalne zveze (ECRAEuropean Cave Rescue Association). Marca smo rezultate dela na projektu predstavili tudi
na OZ Jamarske zveze Slovenije.
V mesecu aprilu smo v Spodnjih Gorjah izvedli usposabljanje jamarskih reševalcev v
plezalni steni, kjer smo tudi prvič preizkusili naše nove pripravnike JRS. V istem mesecu
smo EU komisiji oddali tudi drugo poročilo o napredku projekta (Second progress report),
ki je bilo pozitivno ocenjeno. V naslednjih mesecih so potekale aktivnosti na področju
priprave internega JRS katastra 50-tih najzahtevnejših jam, ki bo pripomogel k hitrosti
pridobivanja podatkov za določene jamske objekta v primeru posredovanj ob nesreči.
Potekale so tudi priprave na predstavitev JZS/JRS in EU Proteus projekta na svetovnem
jamarskem srečanju UIS 2013 v Brnu (16th International Congress of Speleology). Za to
priložnost smo izdelali obširno pregledno brošuro z vsemi potrebnimi informacijami in
smernicami za tuje jamarje, ki želijo legalno obiskovati ne-turistične jame v Sloveniji.
Poleg kontaktnih podatkov o jamarskih klubih brošura vsebuje tudi pregledno karto
Slovenije z lokacijami jam. Na tem svetovnem srečanju, v mesecu juliju, je bilo preko 1200
udeležencev iz celega sveta, mednje smo podelili preko 600 izvodov informativne
brošure.
Tekom poletja in v začetku jeseni so potekale intenzivne priprave na izvedbo zaključne
vaje ˝Paradana 2013˝. Na eni strani smo premagovali vse birokratske prepreke in na drugi
strani delali v sila zahtevni hladni jami, kjer je bilo potrebno veliko postoriti predvsem na
področju varnosti udeležencev vaje. V jami je poleg nizkih temperatur namreč polno
nevarnih odsekov v obliki podorov in ožin.
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V tesnem sodelovanju z URSZR, nam je uspelo v roku zagotoviti vso potrebno
dokumentacijo za izvedbo vaje, in tako smo v času od 29.8. do 1.9.2013 izvajali do sedaj
najobsežnejšo jamarsko reševalno vajo v Sloveniji. Vaja je bila tridnevna in mednarodna,
na njej je skupno sodelovalo preko 200 udeležencev. Glavnino dela v jami je opravila
Jamarska reševalna služba Slovenije v sodelovanju s člani HGSS. Logistično podporo vaje
je zagotavljala URSZR preko svojih regionalnih služb, ki na tem območju delujejo pod
okriljem MO Nova gorica. Na vaji so tako za skupni cilj (transport poškodovanega jamarja
iz globine 500metrov) delovale naslednje organizacije: Jamarska reševalna služba pri JZS,
Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica, Poveljnik CZ RS, Poveljnik in
namestnik poveljnika CZ za Severno primorsko in štab CZ v operativni sestavi, Poveljnik CZ
in Štab CZ Mestne občine Nova Gorica, enote in službe MONG, Hrvaška gorska reševalna
služba, Komisija za reševanje iz jam in SV - 151. helikopterska eskadrilja.
Vaja ˝Paradana 2013˝ je bila zaključna vaja ob izvajanju projekta EU Proteus. Uspešno
ocenjena vaja je potrditev, da je bil glavni namen projekta dosežen – skupno sodelovanje
članov JRS in HGSS v primeru večjih jamarskih nesreč. Številna skupna usposabljanja so
omogočila boljšo usposobljenost, poenotenje reševalne tehnike in spoznavanje članov,
kar omogoča sestavo reševalnih ekip, ki so popolno kompatibilne in delujejo usklajeno z
enotno izvedenimi reševalnimi manevri.
Med zadnjimi pomembnejšimi aktivnostmi v okviru projekta je bila izvedba
Mednarodnega treninga jamarskega reševanja (Cave Rescue Training – CRT 2013) v
Paklenici na Hrvaškem (15. – 23.9.2013). Trening, ki poteka pod okriljem DPPI za SEE so
izvajali inštruktorji JRS in HGSS. EU Proteus je prispeval prisotnost dveh priznanih
francoskih inštruktorjev, ki sta na treningu usposabljala kandidate za bodoče inštruktorje
jamarskega reševanja. CRT 2013 je bila tudi priložnost, da smo EU komisiji pokazali naše
delovanje. Obiskala nas ga. Biljana Zuber, ki v Bruslju nadzira potek in izvedbo našega
projekta. Tekom obiska je bila s predstavljenim delom zelo zadovoljna in je pohvalila
izvedbo celotnega projekta.
V mesecu oktobru smo v tednu izvajanja dni ZIR organizirali srečanje Alpskih jamarskih
reševalnih služb. Na povabilo Evropskega centra prostovoljcev (European Volunteer
Center – CEV) smo v Sarajevu v BIH tudi predstavili EU Proteus projekt, kot primer dobre
prakse premagovanja birokratskih ovir pri čezmejnem sodelovanju organizacij, ki jih
vodijo prostovoljci.
Izvedbo projekta EU Proteus ocenjujem, kot zelo uspešno. Kljub neštetim težavam, s
katerimi smo se soočali predvsem v zagonski fazi projekta, nam je s skupnimi močmi
uspelo narediti veliko stvar tudi v mednarodnem pogledu. Uspešno izvajanje in
prepoznavnost EU Proteus projekta dviguje ugled, tako naše reševalne službe, kot celotne
Jamarske zveze Slovenije.
Kot sklepna misel naj velja zahvala posameznikom, ki s svojim delom pomagate Jamarski
reševalni službi pri uresničevanju zadanih ciljev – EU projekt je bil definitivno eden od
visokih ciljev, ki smo ga s skupnimi močmi tudi dosegli. Hvala.
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1.6.

OSTALE AKTIVNOSTI (TABELA VSEH AKTIVNOSTI JRS)

Poleg planiranih aktivnosti je imela JRS v letu 2013 veliko aktivnosti, ki so bile vezane na
projekt EU – Proteus, poleg tega je bilo zopet mnogo neplaniranih aktivnosti. Da lahko
takšna organizacija normalo funkcionira, je bilo v letu 2013 skupno 218 aktivnosti, za
katere je bilo porabljenih 13.598 ur prostovoljnega dela. Od tega je bilo (razvidno iz
spodnje tabele):

1.7.

Tip aktivnosti

Skupno št. ur po tipu
aktivnosti

Delež ur v
%

Skupaj
EU - PROTEUS
U - usposabljanje:
CZ – predstavljanje JRS:
E - mednarodna sodelovanja:
S - sestanki:
O - ostale aktivnosti:
K – kondiciranje:
D - ostale aktivnosti:
P - potrjevanje statusov:
DB – blagajna:
D-web - Urejanje internetnih strani:
G - skrb za opremo in vozila:
IN – Iskalna intervencija:
D-RC – delo v RC JRS:
R - reševanje jama:

13.598
4.385
3.771
1.597
856
769
613
463
383
292
175
128
93
59
8
6

100%
32,2%
27,7%
11,7%
6,3%
5,7%
4,5%
3,4%
2,8%
2,1%
1,3%
0,9%
0,7%
0,4%
0,1%
0,0%

PRIPIS

Ravno tako so v letu 2013, tako vodstvo kot reševalci JRS, svoje znanje, čas in energijo
vlagali, tudi v t.i. nepotrebne aktivnosti. Primarna dejavnosti JRS je reševanje iz jam,
kraških objektov, žičnic, sotesk in visokih zgradb, nikakor pa ni reševanje osebnih zamer,
med društvenih in med vodstvenih odnosov. JRS se bo še vedno prizadevala, da bo v prvi
liniji ustregla reševanja potrebnim, vse ostale zadeve, ki pa niso primarnega pomena za
samo delovanje JRS, bo pa puščala pri kraju.
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1.8.

UPRAVIČENOST NAKUPA VOZIL

Tudi v letu 2013 smo budno spremljali stroške kakor tudi upravičenost uporabe vozil za
namene reševalne dejavnosti kakor tudi za ostalih dejavnosti JRS in JZS. Za te namene je
bilo v letu 2013 opravljenih 89.101 km.
Iz tabele je razvidna upravičenost nakupa vozil.
SKUPAJ PRVOŽENI KM VSEH VOZIL V LETU 2013
Zavarovanje in registracija vozil 2013
Servisi vozil 2013
Gorivo in cestnine službenih vozil
Lizing za leto 2013
Skupni strošek vozil za leto 2013

89.101 km
7.390,56 €
8.679,37 €
10.022,32 €
15.566,76 €
41.659,01 €

Strošek prevoženega kilometra

0,47 €/km

Poročilo pripravili:
Vodja operative: Marko Zakrajšek
Vodja EU - Proteus: dr. Maks Merela (t. 1.5)
Vodja izobraževanja pri JRS: Uroš Ilič (t. 1.1)
Blagajnik JZS/JRS: Bernard Štiglic (t. 2)
Predstavnik za mednarodno sodelovanje: Marko Erker (t. 1.4)
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2. FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2013
2.1.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2013

Tabela
Na prvi strani poročila je tabela z vsemi postavkami poročila, iz katerih je razvidna
planirana in dejanska poraba. V nadaljevanju so vse postavke podrobno prikazane s
številkami računov in datumi plačila.
Za podrobnejše preglede našega poslovanja imam izdelane tabele, kjer je pri vseh
transakcijah vidna še številka računa in datum plačila računa.
Prihodki
Prihodki JRS v letu 2013 znašajo 86.526,80 €. Prvo nakazilo Ministrstva za obrambo je bilo
dne 21.2.2013 v višini 48.500,00 €, drugo nakazilo pa dne 27.6.2013 v višini 38.026,80 €.
Plan 2013
Finančni in terminski plan za leto smo sestavili konec novembra 2012. V planu smo zajeli
vse pomembne postavke dela JRS v letu 2013. V letu 2013 smo se trudili obdržati
planirane postavke na načrtovani ravni.
To nam je v veliki meri tudi uspelo. Pri nekaterih postavkah pa je kljub temu prišlo do
prekoračitve planirane porabe. Najbolj izstopata postavki »Servisi in vzdrževanje vozil« ter
»Gorivo in cestnine službenih vozil«. Vzrok temu je mnogo neplaniranih aktivnosti, ki jih v
planu nismo mogli predvideti. Seveda pa so dobro vzdrževana vozila pogoj za varno
vožnjo reševalcev na aktivnosti.
Razlog prekoračitve na postavki »Predstavitve v okviru CZ-URSZR« je obsežna predstavitev
naše službe na dnevih ZIR v Velenju.
Investicijski transfer
Zaradi varčnega poslovanja pri nabavi opreme v letu 2014 in zaradi nezmožnosti dobave
enega od artiklov smo sredi decembra na URSZR poslali dopis s prošnjo za spremembo
investicijskega transferja.
Prošnja je bila odobrena, s privarčevanimi sredstvi smo dokupili dodatno opremo po naših
merilih.
Poraba sredstev investicijskega transferja in poraba privarčevanih sredstev je vidna v
priloženih tabelah.
Sestavni del tega poročila so skenirani računi nabave opreme v letu 2013.
Skupno smo finančni plan presegli za 301,63 €, kar smo pokrili z lastnimi sredstvi.
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2.2.

PRIHODKI JAMARSKE REŠEVALNE SLUŽBE V LETU 2013

Sofinanciranje s strani Ministrstva za obrambo v letu 2013
IZDAJATELJ
MORS
MORS
Skupaj:

2.3.

PREDMET
Sofinanciranje 2013
Sofinanciranje 2013

DATUM RAČUNA
21.2.2013
27.6.2013

ZNESEK
48.500,00 €
38.026,80 €
86.526,80 €

POVZETEK STROŠKOV PREVOZOV V LETU 2013
2.3.1. Povračila potnih stroškov 2013
Januar…………………………………………………………..……………….……….....153,30€
Februar………………………………………………………..……………………..…......36,40€
Marec………………………………………………………………………..…......….…..249,50€
April……………………………………………………………………………….….……....367,70€
Maj………………………………………………………………………………..…….……..651,70€
Junij…………………………………………………………………………………..…...….429,45€
Julij………………………………………………………………………………….………….200,90€
Avgust…………………………………………………………………..……..…………...…..0,00€
September…………………………………………………………………...………..……21,00€
Oktober…………………………………………………………………….………..….....645,40€
November……………………………………………..……………….………….….…….23,80€
December………………………………………………..…………….…………….…….119,00€
____________________________________________________________
Skupaj povračila potnih stroškov v letu 2013……..……..………..2.898,15€

2.3.2. Stroški vozil 2013
Servisi in vzdrževanje vozil….……………………………………..……….….8.679,37€
Registracija in zavarovanje………………………………………….…….……7.390,56€
Gorivo in cestnine službenih vozil……….………………….……….……10.022,32€
Leasing za vozila…………………………………..………….…….……………..15.566,76€
_____________________________________________________________
Skupaj vozila v 2013……………………………………………………..……….41.659,01€
_____________________________________________________________
Skupaj stroški prevozov v letu 2013…………………………..…..….44.557,16€

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije

2.4.

ODHODKI JAMARSKE REŠEVALNE SLUŽBE V LETU 2013

FINANČNO POROČILO JRS 2013
USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV

PLAN

Republiške vaje in vaje po posameznih RC
Vodstvo,inštruktorji in vodje ekip
Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami
Izobraževanje za nazive JRS
Reševanja in intervencije
Predstavitve v okviru CZ-URSZR
SKUPAJ:

5000,00
500,00
1000,00
2000,00
2000,00
500,00
11000,00

PREVENTIVNA DEJAVNOST

500,00

PLAN

ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST

PLAN

Tajništvo in administracija
Finančno poslovanje
SKUPAJ:

2000,00
3000,00
5000,00

VZDRŽEVANJE VOZIL,OPREME IN SREDSTEV

Servisi in vzdrževanje vozil
Registracija in zavarovanje vozil in opreme
Gorivo in cestnine službenih vozil
SKUPAJ:
REDNI STROŠKI

PLAN

4000,00
7500,00
8000,00
19500,00
PLAN

Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalecev
Potrošni material in drobni inventar
Elektrika in najemnine(skladišča opreme)
Zveze(mobitel,telefon)
Vzdrževanje opreme in sredstev
SKUPAJ:

4000,00
1000,00
1000,00
3000,00
1000,00
10000,00

OSTALO -promocijski material in promocija JRS

500,00

PLAN

PLAN
INVESTICIJSKI TRANSFER
TEKOČI TRANSFER

40062,80
PLAN

46500,00
PRILIVI
JRS 2013

86526,80

PORABA

5050,28
764,24
1180,65
1751,63
92,95
951,81
9791,56
PORABA

462,00
PORABA

483,17
3686,70
4169,87
PORABA

8679,37
7390,56
10022,32
26092,25
PORABA

4261,44
472,12
711,25
2484,51
576,80
8506,12
PORABA

1427,08
PORABA

36379,45
PORABA

50448,88
PORABA

86828,33

Izdelal:
Bernard Štiglic – Blagajnik pri JZS/JRS
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