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Slovenska c. 28 

1234 Mengeš                                               

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 

1. Predstavitev 

 
AIA, društvo za izboljšanje kvalitete ţivljenja, je bilo registrirano 26. 5. 2009. Društvo se je 7.6. 2012 preimenovalo v 

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš, registrirali smo spremembo sedeţa, ki je sedaj na Slovenski c. 28, Mengeš. 

 

Po večletnem prizadevanju, da bi mladim v Mengšu omogočili izvajanje dejavnosti  v Mladinskem centru, je 30.9.2011 Občina 

Mengeš Društvu AIA dala  v uporabo prostore stare knjiţnice, in sicer zaradi potrebe lokalne skupnosti po izboljšanju in 

ureditvi področja dela z mladimi in za mlade ter zagotovitvi osnovnih pogojev, kadrov in znanja, da bi mladim omogočali razvoj 

njihovega potenciala in aktivnega udejstvovanja v domačem okolju. Občina se je zavezala, da bo v čim krajšem času zagotovila  

osnovno opremo, ki je pogoj za pridobitev formalnega statusa, nudila pomoč v obliki finančnih donacij  in pripravila razpis za 

financiranje mladinske dejavnosti. 

 

Namen društva je delovati na vseh področjih, ki bogatijo ţivljenje.  Namen Mladinskega centra Mengeš je organiziranje 

varnih in strokovno podprtih pogojev za zadovoljevanje različnih razvojnih potreb, ki so nujne za normalen razvoj 

mladostnikov ter vzpostavljanje avtonomnega prostora za uresničevanje interesov mladih. Organiziranje mladinske dejavnosti 

na raznih področjih z aktivno participacijo mladostnikov, spodbujanjem njihove avtonomije, kreativnosti, integracija 

marginalnih skupin mladostnikov, nudenje podpornega okolja, mentorstva in razne informacije, strokovno svetovanje in  pomoč 

po ţeljah in potrebah mladostnikov, spodbujanje k aktivnemu preţivljanju prostega časa, nudenje pogojev v procesu 

neformalne socializacije mladih z negovanjem socialnih stikov med njimi, razvojem mladostnikove samopodobe, spodbujanje 
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samostojnega druţenja mladih, zadovoljevanje razvojnih potreb in osebnostnega razvoja, pomoč pri izobrazbenih in poklicnih 

ambicijah, odločitvah in dilemah mladostnikov, spodbujanje prostovoljnega dela in aktivna udeleţba v ţivljenju lokalnega in 

širšega okolja ter medgeneracijsko sodelovanje,  dosledna enakopravnost vseh, ne glede na poloţaj, ţivljenjski stil, 

pripadnost, invalidnost ali druge razlike  in vplivanje na razvoj pozitivnih vrednot, animacija za sodelovanje, načrtovanje in 

sodelovanje pri odločanju, podpora projektom, kjer so mladi akterji, nudenje čim boljših pogojev za razvoj mladinskega dela, 

za osebnostni razvoj, zadovoljevanje razvojnih potreb, ustvarjalnost, socializacija, razvoj potencialov mladih, aktivno 

udeleţbo v ţivljenju v lokalnem in širšem okolju, medgeneracijsko povezovanje, dostopnost in pretok informacij. 

 

Ciljna populacija  so predvsem mladostniki od 15. do 29. leta starosti, izvajamo pa tudi dejavnosti za mlajše od 15. leta, 

predvsem zaradi spodbujanja  socializacije in integracije bodočih mladostnikov v dejavnosti Mladinskega centra, saj je po 

našem mnenju potrebno začeti ţe pri otrocih.  

 

Temeljno načelo društva je biti odprt za nove ideje, oblike delovanja in zdruţevanja ter sprejemanje različnosti.  

 

Cilj je vzpostavitev podpornega okolja, ki omogoča razvoj mladinskega dela in mladinske politike, spodbujanje sodelovanja in 

aktivne udeleţbe mladih v sferah lokalnega ţivljenja, povezovanje vseh akterjev na področju mladinskega dela in mladinske 

politike v občini in širše z organiziranjem mladinske dejavnosti na raznih področjih: neformalno izobraţevalnega, 

raziskovalnega, svetovalnega, socialnega, kulturnega, športnega, razvedrilnega, informativnega, socialno podjetniškega ipd. 

značaja. 

 

Metode dela temeljijo na spodbujanju avtonomije in aktivne participacije mladih. Vsaka skupina deluje kot svojevrstna 

projektna delavnica socialnih veščin. Pomembne socialne veščine se razvijejo ob delu, dogovarjanju, sprejemanju odločitev 

znotraj skupine pri raznih dejavnostih, ob načinu vodenja in organiziranju skupine, formiranju delovnih in ustvarjalnih 
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odnosov v skupini, produktivnem razreševanju konfliktnih situacij in ob urejanju razmerij med dejavnostmi, šolskimi 

obveznostmi in druţino. Dejavna udeleţba mladih v različnih oblikah dejavnosti v MC,  v neposrednem ţivljenjskem okolju 

doma, širše in na tujem; sprejemanje in spodbujanje interesov za ljubiteljsko delo na raznih področjih; omogočanje dejavnega 

poslušanja in izraţanja mnenj, iskanje rešitev, razvijanje pravičnosti, empatije, sočutja, samozavesti, pozitivne samopodobe; 

oblikovanje in sprejemanje kratkoročnih, letnih, dolgoročnih programskih usmeritev in delovnih načrtov MC, usklajevanje in 

sodelovanje z načrti, programi društev v lokalni skupnosti in širše, medsebojno povezovanje in pridobivanje pogojev in 

sredstev za izvajanje programa, spodbujanje in nagrajevanje prizadevnega in kakovostnega dela v MC, obveščanje o 

dejavnostih, uspehih na razne načine, promocija MC na razne načine. 

 

Kraj  in čas izvajanja programa: V prostorih društva AIA - Mladinski center Mengeš, knjiţnici, dvorani KD, športni dvorani 

ŠD Partizana. Mladinski center je odprt vsak dan, razen v torek, od 17.00 do 22.00, dogodki pa se mesečno objavljajo v 

lokalnem časopisu Mengšan, na spletni strani Občine Mengeš, na portalu domzalec.si in na naši spletni in fb strani. 

 

Način izvajanja programa: Nudenje mentorstva, strokovne, svetovalne, organizacijske, tehnične in druge pomoči, promocija 

aktivnosti in doseţkov mladih, zagotavljanje pogojev. Program se izvaja z najrazličnejšimi delavnicami, kroţki, predavanji, 

tečaji, šolami, okroglimi mizami, z neformalnim izobraţevanjem, raziskavami, prireditvami, predstavitvami, nastopi, 

razstavami, praznovanji, sejmi, na promocijah, z druţenjem in animacijami ob igrah in zabavnih  večerih, s tabori, 

ekskurzijami in drugimi različnimi oblikami aktivnosti ob izvajanju projektov in sodelovanjih na raziskovalnih taborih (v 

domačem okolju ali širše) in drugih razpisih, pri prostovoljnih akcijah (v lokalnem okolju in širše), sodelovanje na področju 

mobilnosti in širšega sodelovanja mladih, promocija in informiranje preko glasila Mengšan in z raznimi oblikami (foto galerija, 

objave, publikacije, plakati, tisk, radio ...).   
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2. Organi društva AIA 
 

Najvišji organ društva je  Zbor članov  (ZČ) , ki ga sestavljajo vsi člani,  upravni odbor (UO) je operativno izvršilni organ 

društva, sestavljajo ga predsednica Blanka Tomšič, tajnica Maja Petek Tomšič in blagajničarka Mojca Petrič, nadzorni odbor 

(NO) sestavljajo predsednica Tanja Logar, člana Silva Drešar in Brane Tomšič. Predsednica Blanka Tomšič je zakonita 

zastopnica društva. 

 

3. Člani in udeleţenci dejavnosti AIA 
 

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš je namenjeno predvsem mladostnikom od 15-29 let starosti, pa tudi osnovnošolski 

populaciji, predšolskim otrokom in starejšim, ki ţelijo sodelovati in aktivno prispevati k razvoju mladinske dejavnosti v Občini 

Mengeš. V društvo AIA se zdruţujejo člani, prostovoljci ter tudi udeleţenci – nečlani, ki se občasno udeleţujejo dejavnosti 

društva in tudi mladi, ki v Mladinski center prihajajo zaradi medsebojnega druţenja. AIA izvaja redno mladinsko dejavnost,  

prostor je odprt za javnost in za vse mlade brez razlike, zato članarina ni pogoj za obiskovanje katere koli dejavnosti 

v prostorih Mladinskega centra. Za vse mlade iz občine Mengeš in tudi širše omogočamo  prosto druţenje ter javno odprte 

delavnice in  prireditve ter spodbujamo sodelovanje z drugimi društvi, institucijami in medgeneracijsko sodelovanje.  

 

1.1.2011 so v občini Mengeš evidentirali 340 otrok, starih od 10 do 14 let, 379 mladostnikov, starih od 15 do 19 let, 461 

mladostnikov, starih od 20 do 24 let ter 518 mladostnikov, starih od  25 do 29 let. 1.1.2011 je bilo  v OBČINI Mengeš 1358 

mladostnikov, starih od 15 do 29 let. Mladinski center Mengeš je namenjen vsem tem mladostnikom,  določene dejavnosti pa 

izvajamo tudi za otroke, ki so mlajši od 15 let. 
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ČLANI SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ 

 31.12.201

0 

31.12.201

1 

31.12.2012 

Do 29 let 26 61 118 

Nad 29 let 14 14 13 

SKUPAJ 40 75 131 

 

V Društvo AIA - Mladinski center Mengeš dnevno prihaja povprečno 40 mladostnikov, starih od 12 do 29 let. Prireditev 

Pokaţi talent se je povprečno udeleţilo 30 mladostnikov, starih od 15 do 29 let, Ţurov na ful od 30 do 100 mladostnikov, 

starih od 13 do 29 let, projekta Zanimiva popotovanja se je povprečno udeleţilo 20 mladostnikov, starih od 16 do 29 let, 

raznih delavnic v okviru projekta neformalnega izobraţevanja  ter raznih turnirjev pa se je udeleţevalo od 10 do 30 

mladostnikov. 

 

4. Kratek pregled dogodkov in dejavnosti ter sodelujočih v letu 2012   
 

1. Dogodki kronološko: 
- 7.1. 2012 projekt Pokaţi talent (vodja Nina Zupan): nastopala je skupina Alcahtoe 

- 14.1.2012 projekt Pokaţi talent: nastopala je skupina Podstrešje 

- 21.1.2012 projekt Pokaţi talent: nastopala je pevka Julija Aljaţ 

- 28.1.2012 projekt Pokaţi talent: nastopal je pevec Miha Gornik 

- 11.2.2012 projekt Pokaţi talent: nastopala je pevka Nika Manevski 

- 12.2.2012 v okviru projekt Zabavnih, druţabnih nedelj predstavitev igre Backgammon, predstavil  jo je Gregor Drešar 
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- 16.2.2012 v okviru plesne dejavnosti organizacija 1. odprtega street dance tekmovanja v telovadnici ŠD Partizan 

Mengeš, vodja Sanja Tomšič 

- 3.3.2012 projekt Pokaţi talent: nastopala je skupina Imset 

- 10.3.2012 projekt Pokaţi talent: nastopala je vokalna skupina Dea 

- 17.3.2012 projekt Ţur na ful, zabava brez alkohola – Pisani ţur na ful, vodja Sanja Tomšič 

- 24.3. in 31.3.2012 Delavnice ličenja z vizaţistko Katarino Zadnikar 

- 30.3.2012 Občni zbor Društva AIA – Mladinski center Mengeš- projekcija dogodkov iz preteklega leta, pripravila 

Blanka Tomšič 

- 12.5.2012 nastop plesne skupine AIA na DP v NT v Komendi, mentorica Sanja Tomšič 

- 18.5.2012 projekt Zanimiva popotovanja: Tanzanija, Mojca Petrič 

- 25.5.2012 predstavi dramske skupine Zorana, mlajša skupina predstava Pet Pepelk, starejša skupina predstava Plešasta 

pevka, mentorica Tjaša Mislej 

- 26.5.2012 interaktivna lutkovna predstava Pikočrt, mentorica Sava Kralj 

- 26.5.2012 zaključni nastop plesne skupine AIA, v ŠD Partizan,  mentorica Sanja Tomšič 

- 19.6.2012 zaključek Hip hop, snemanje v naravi, mentorica Sanja Tomšič 

- 20.6.2012 delavnica »Kako do kariere iz strasti«, Florence Marija  Bratuţ 

- 24.6.2012 gostovanje dramske skupine Zorana na Meţiškem poletju na Koroškem,Tjaša Mislej 

- 1.7.2012 nogometni turnir trojk na ploščadi pred ŠD Partizan, Miha Kolner in Brane Tomšič 

- 6.8. do 12.8.2012 plesno zabavni tabor v Sv. Martinu na Muri, vodja Sanja Tomšič  

- 15.9.2012 košarkarski turnir trojk na ploščadi pred ŠD Partizan, Miha Kolner in Brane Tomšič 

- 19.9.2012 razstava – zaključek projekta »Čisto moja zgodba, moja pravljica«, mentorica Sava Kralj 

- 23.9.2012  predstavitev AIA – Mladinskega centra na Mihaelovem sejmu, Blanka Tomšič, Sanja Tomšič 

- Septembra: delavnice Mtv&zumba trendi, mentorica Karmen Sečen 
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- 4.10.2012 stojnica, umetniško – lutkovne delavnice in plesni nastop na Ţiv ţav-u OŠ Mengeš, Blanka Tomšič, Sanja 

Tomšič, Sava Kralj 

- 10.10.2012 Zanimivo popotovanje: Tajska, Maša Ţekš 

- 31.10.2012 Ţur na ful na noč čarovnic, Sanja Tomšič 

- 14.11.2012 Zanimiva popotovanja: Mongolija, Špela Ručman 

- 21.11.2012 Predavanje o veganstvu z degustacijo veganske hrane, Miha Kolner 

- 28.11.2012 Delavnice na temo: »Mladi, spopadite se stresom!«, mentorica Ana Zarnik Horvat 

- 7.12., 12.12. in 17.12. Novoletne ustvarjalne delavnice, mentorica Vilma Kobilšek 

- 15.12.2012 delavnica »Stilska preobrazba« ob 10.00, Katarina Zadnikar, Vida Kriţnič 

- 15.12.2012 turnir v NT za mlade, ob 16.00, Miha Kolner in Brane Tomšič 

- 19.12.2012 Zanimivo popotovanje: Malezija, Rok Koncilja 

- 21.12.2012 Prednovoletni ţur za mlade, Nika Manevski 

 

2. Druge dejavnosti: 
- Za prosto druţenje mladih je bil Mladinski center odprt vsak dan od 17.00 do 22.00, razen v torek, prostovoljci Borut 

Trčke, Tanja Planinšek, Blanka Tomšič, Brane Tomšič, Eli Reči, Sara Petrovčič, Kaja Tomšič, Maša Ţekš, Aleksandar 

Bobek 

- Ob sobotah in nedeljah dopoldan smo po ţelji organizirali rojstno-dnevne  animacije za otroke, animatorji Maja Petek 

Tomšič, Sanja Tomšič, Karmen Sečen 

- Ob nedeljah smo za mlade od 17.00 do 22.00 organizirali  zabavne, druţabne nedelje, mentor Brane Tomšič 

- 2x na teden je potekala plesna vadba Hip hop, 2 starostni skupini, mentorica Sanja Tomšič 

- 2x na teden je potekala plesna vadba Jazz balet, mentorica Urška Gjergek 
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- 2x na teden je potekala plesna vadba Break dance, mentor Peter Jeras 

- Ob  petkih so potekale delavnice Svet po meri mladih, mentorica Katarina Zadnikar 

- 1x na teden so potekale vaje dramske skupine Zorana, mentorica Tjaša Mislej, 2 dramski skupini 

- Vsak četrtek je od 17.00 do 22.00 v Mladinskem centru Učna pomoč, mentorja Maja Tomšič Petek, Miha Kolner 

 

3. Sodelujoči v programu (nosilci in izvajalci programov leta 2012): 
 

- Blanka Tomšič 

VODSTVO - članica IO, predsednica društva, po izobrazbi organizatorka socialne mreţe in dipl ekonomistka s področja 

upravljanja in poslovanja. Je ustanoviteljica društva in predsednica od ustanovitve  leta 2009 dalje. 

- Mojca Petrič  

VODSTVO - članica IO, blagajničarka društva, prostovoljka, izvedba potopisnih predavanj, po izobrazbi univ. dipl. 

psihologinja. 

- Maja Petek Tomšič 

VODSTVO - članica IO, vodja učne pomoči in rojstno dnevnih animacij , tajnica društva, urejanje spletne in fb strani, objave, 

po izobrazbi univ.dipl. pedagoginja in sociologinja kulture 

-Tjaša Mislej 

VODSTVO - vodja dramsko -gledališke dejavnosti, mentorica dramske skupine Zorana, vodenje in reţija, po izobrazbi dipl. 

filozofinja in literarna komparativistka 

- Miha Kolner  

VODSTVO - vodja športnih turnirjev, prostovoljec - mentor učne pomoči, Zdrav način ţivljenja - izvedba predavanje o 

veganstvu z degustacijo veganske hrane, po izobrazbi univ.dipl. organizator. 



AIA – Mladinski center Mengeš                                                                                                                                                                                                                                         

9 

 

- Brane Tomšič  

VODSTVO - gospodar, vodja zabavnih, druţabnih nedelj, prostovoljec, soorganizator športnih turnirjev 

 Zaposlen v varstveno delovnem centru kot delovni inštruktor, delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, aktiven 

prostovoljec od ustanovitve društva naprej. 

- Sanja Tomšič 

VODSTVO - vodja plesne dejavnosti, plesnih tekmovanj, taborov, mentorica in prostovoljka, vodja plesne skupine, 

organizatorka plesnega tekmovanja Pleš, organizatorka zabave brez alkohola z nazivom Ţur na ful, organizatorka plesnih 

taborov, urejanje spletne in fb strani, izdelovanje plakatov, študentka na Fakulteti za šport. 

- Sava Kralj 

VODSTVO - vodja lutkovno - ustvarjalne dejavnosti, prostovoljka - interaktivna lutkovna predstava Pikočrt, ustvarjalna 

delavnica Čisto moja pravljica, zgodba, knjiga, po izobrazbi diplomirana slikarka in lutkarica. 

- Nina Zupan 

VODSTVO - vodja glasbene dejavnosti, prostovoljka - vodja Pokaţi talent, študentka psihologije na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani, amaterska glasbenica. 

- Florence Maria Bratuţ  

prostovoljka - izvedba predavanja Kako do kariere iz strasti, po izobrazbi dipl.org. kadrovskih in izobraţevalnih procesov. 

- Ana Zarnik Horvat  

prostovoljka - izvedba delavnic Mladi, spopadite se s stresom, učenje tehnik sproščanja, po izobrazbi univ. dipl. psihologinja, 

specialistka zakonske in druţinske terapije 

 Katarina Zadnikar 

prostovoljka - pogovorne delavnice Svet po meri mladih, projekt varne točke, delavnice stilske preobrazbe in delavnice 

ličenja, vizaţistka in prostovoljka Unicefa. 

 



AIA – Mladinski center Mengeš                                                                                                                                                                                                                                         

10 

 

- Maša Ţekš 

prostovoljka - izvedba Zanimivega popotovanja, pomoč in soorganizacija prireditev, turnirjev in dogodkov, študentka 

Filozofske fakultete - študij umetnosti, azijskih in afriških študij.  

- Sara Petrovčič 

prostovoljka - pomoč in soorganizacija prireditev, turnirjev in dogodkov ter plesnega tabora,  dijakinja Farmacevtske 

gimnazije.  

- Brina Klamfer 

prostovoljka, reţija predstave Plešasta pevka, študentka Filozofske fakultete,  

študira primerjalno knjiţevnost na Filozofski.  

- Špela Ručman 

Prostovoljka (osnovnošolka- najmlajša prostovoljka), izvedba Zanimivega popotovanja.  

- Rok Koncilja 

prostovoljec, izvedba Zanimivega popotovanja.  

- Nika Manevski 

VODSTVO - vodja zabavno - razvedrilne dejavnosti, prostovoljka, vodja zabavnih dogodkov, prednovoletni ţur, Pokaţi talent, 

dijakinja. 

- Borut Trček 

prostovoljec - skrbnik prostora, profesor.  

- Tanja Planinšek 

prostovoljka - skrbnica prostora.  

- Eli Reči  

prostovoljka - skrbnica prostora, dijakinja Srednje zdravstvene šole Ljubljana.  

- Kaja Tomšič  
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prostovoljka - pomoč na plesnem taboru, na športnih turnirjih, na zabavnih dogodkih, študentka Filozofke fakultete. 

- Maja Tomšič 

prostovoljka - pomoč mentorici dramske skupina Zorana, pomoč na športnih turnirjih, zabavnih dogodkih, fotografiranje. 

- Vilma Kobilšek  

prostovoljka, ustvarjalne in kiparske delavnice, po izobrazbi arhitekta, slikarka in kiparka. 

  

5. Kratko o Programu in delovanju Društva AIA – Mladinski center Mengeš  v bodoče 
     

Za leto 2012 je bil pripravljen bogat Program, ki bo osnova tudi za program v letu 2013. V Programu načrtujemo razne nove 

moţnosti in ideje za izvajanje mladinske dejavnosti na najrazličnejših področjih, osnovane  na programskih smernicah Zakona 

o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju in na vseh smernicah za mladinsko delo ter na podlagi dejanskih ţelja, 

izraţenih v opravljeni anketi v letu 2011 o mladinskem centru v Občini Mengeš.  

 

Program delovanja ţelimo nadgraditi z dejavnostmi na področju informiranja, svetovanja mladim in izvajanja preventivnih 

programov ter Mladinski center v občini Mengeš vzpostaviti kot varno točko za vse mladostnike. Program bomo prilagajali 

dejanskim finančnim, prostorskim in kadrovskim  moţnostim, predvsem pa pobudam, idejam, interesom in ţeljam mladih ter  

glede na potrebe po določenih programih in ob potrebni podpori lokalne skupnosti ter glede na to, da smo spremenili in 

razširili dejavnosti Društva AIA - MCM glede na Statut,  sprejet 8.4.2009 in sprejeli nov Statut in Program 30.3.2012, se v 

teh teţkih razmerah trudimo, da v dejavnosti mladinskega centra pritegnemo čim več mladih, jih animiramo za sodelovanje in 

skušamo zagotoviti pogoje (prostorske, finančne, kadrovske). Zato je naš glavni cilj in vizija, da naš bogat program 

uresničujemo, in da k aktivni participaciji pritegnemo čim več  mladih, pri čemer je naš cilj usmerjen na neorganizirano 

mladino. Predvsem si ţelimo delovati v smeri zdravega razvoja mladostnikov, tako v smislu razvoja pozitivne samopodobe, 
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delovati preventivno proti razvoju najrazličnejših odvisnosti, skrbeti za pozitivno socializacijo mladostnikov z nudenjem 

moţnosti za razvoj kreativnosti in uresničevanja njihovih idej na vseh področjih. 

 

Doslej smo uspeli od Občine Mengeš pridobiti primerne prostorske pogoje, borimo pa se še za pridobitev čim več finančnih 

sredstev, s katerimi bomo lahko uresničevali zastavljene cilje. V MC prostovoljci program izvajamo po moţnostih, ki jih 

zagotavljamo z lastno iznajdljivostjo in pomočjo, s prostovoljnimi prispevki in donacijami podpornikov. V letu 2012 je bil v 

Občini Mengeš prvič izdelan in sprejet Pravilnik o financiranju mladinske dejavnosti in razpisana sredstva, na katera smo se 

prijavili v mesecu juniju. Predlagamo, ţelimo  in pričakujemo, da Občina Mengeš  čim prej zagotovi  stalni vir sofinanciranja za 

delovanje Mladinskega centra oz. na področju mladinskega dela in mladinske politike, oziroma da v občinski proračun vnese 

namensko določena sredstva za delovanje mladinskega centra na področju mladinskih dejavnosti in politike. Zaradi ogromno 

dela (od januarja do novembra sem delala 1215 delovnih ur, z upoštevanjem, da sem bila 4 tedne na letnem dopustu) pa bi bila 

nujna tudi zaposlitev vodje – predsednice Mladinskega centra vsaj za polovični delovni čas, tako bi bili tudi na dolgi rok 

zagotovljeni kadrovski pogoji za pridobivanje in motiviranje novih članov in kontinuirano, učinkovito delovanje  Mladinskega  

centra.   

 

Mengeš, 19. 3. 2013          Poročilo pripravila: 

                                        predsednica Blanka Tomšič 

          


