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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:     PREDLOG SKLEPA O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2018 
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Finančne obveznosti: Sprejetje sklepa nima posebnih finančnih obveznosti za občino, razen 
izdelave priznanj. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala: KMVVI, dne 24. 9. 2018 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 4. člen Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1) 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji  
 
sklep: 
 
V letu 2018 se podelijo naslednja občinska priznanja:  
 

1. Naziv Častni občan se podeli Francu Knezu (posthumno) za izjemne alpinistične 
dosežke. 
 

2. Zlati grb se podeli Juretu Janu za  uspešno dolgoletno delo na kulturnem področju. 
Zlati grb se podeli Jožetu Krašovcu za uspešno dolgoletno delo na družbeno 
političnem področju. 
 

3. Srebrni grb se podeli Andreju Mavriju za prizadevno delo na družbenem in kulturno-
zgodovinskem področju. 
Srebrni grb se podeli  Laškemu akademskemu klubu za 60 let uspešnega delovanja. 
Srebrni grb se podeli Lovski družini Jurklošter za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo in ohranjanje kulturne dediščine. 
 
 

4. Bronasti grb se podeli Anici Brečko za dolgoletno delo na področju prostovoljstva. 
Bronasti grb se podeli Srečku Očku za uspešno delo na področju gasilstva. 
Bronasti grb se podeli Joštu Napretu za odlične dosežke v jadralnem padalstvu.  
 
 

      Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI 
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Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi izvedenega javnega razpisa 
na svoji seji obravnavala 14 prispelih predlogov, ki so bili podani s strani trinajstih predlagateljev. 
Sprejela je sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da se v letošnjem letu podelijo dva zlata, 
trije srebrni in trije bronasti grbi. Podeli se tudi en naziv Častni občan. 
 
Naziv Častni občan se podeli Francu Knezu (posthumno) za izjemne alpinistične dosežke.  
 
Franc Knez – Franček (15. 7. 1955 – 6. 10. 2017) je eden največjih, morda celo najpomembnejši 
slovenski alpinist vseh časov. Rekordno število vzponov in smeri, med njimi ogromno 
prvenstvenih, ter pionirske inovacije v alpinizmu in plezanju, dojemanju le-tega in pristopu k njima, 
so tiste Frančkove kvalitete, ki bodo ostale zapisane v zgodovino. 
Franček, rojen v Rimskih Toplicah, pozneje pa si je ustvaril družino v Laškem, je praktično vse 
življenje živel v občini Laško in jo s svojim življenjskim opusom postavil na slovenski in 
mednarodni alpinistični zemljevid. Že za časa življenja in tudi po smrti ima status slovenske 
alpinistične legende ter je trajno zapisan v srca mnogih alpinistov, plezalcev, ljubiteljev gora in 
narave ter ljudi, ki iščejo in so odprti za bistvo življenja in tistega, kar nas presega. 
Dejstva o pomenu Frančka Kneza govorijo sama zase. To je bilo prepoznano tudi na državni in 
lokalni ravni, saj je Franček prejel visoko državno odlikovanje red za zasluge za dosežke v 
slovenskem alpinizmu in za prispevke k ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji 
prepoznavnosti Slovenije ter srebrni grb Občine Laško za izjemne dosežke na področju 
alpinizma.  
Izredna skromnost in ponižnost, ki sta tudi botrovali njegovemu nepojavljanju v javnosti (o svojih 
alpinističnih uspehih praktično ni želel govoriti), sta se prepletali s človeško toplino in 
razumevanjem v neposrednih medosebnih odnosih, vse to pa je zaznamovala ''ljubeča'' 
nepopustljivost in strogost do sebe in njemu bližnjih. 
Nenadna smrt Frančka Kneza je za seboj pustila veliko fizično praznino ter ogromno duhovno in 
človeško dediščino, iz katere se moramo naučiti črpati vsi, tudi prihodnje generacije.  
Majhno okolje, kakršno je naše, se mora še posebej zavedati, kakšen posameznik je bil Franček 
Knez. Zato je samoumevno, da ga s posthumnim nazivom častni občan tudi simbolno ohranimo 
kot del naše identitete za nas in za naše zanamce, živeče na območju občine Laško. 
 
Zlati grb se podeli Juretu Janu za uspešno dolgoletno delo na kulturnem področju. 
 
Jure Jan je v Laško prišel leta 1969 po razpisu za tajnika izobraževalne skupnosti in skupnosti 
otroškega varstva. Ves čas odkar živi in dela v Laškem je bil aktiven na področju športa, družbenih 
in političnih dejavnostih. 
S širitvijo področja nekdanjih samoupravnih interesnih skupnosti je postal vodja njihovih skupnih 
služb. Za tem je bil več let občinski referent za kulturo in zadnja dva mandata pred upokojitvijo 
ravnatelj Kulturnega centra Laško. Poleg ravnateljske funkcije je opravljal še funkcijo direktorja 
Prireditvenega centra Laško, kar je pomenilo upravljanje razstavišča in dvorane Tri lilije. 
Bil je glavni pobudnik, ustanovitelj in organizator otroške prireditve Pisani balon v Laškem. 
Organiziral je tudi delavnice, slikarske in kiparske. Poleg kipov, ki se nahajajo v zdraviliškem 
parku in pred Savinjo, je  nastal še kip kralja piva. Tovrstne razstave veljajo za kulturno posebnost 
daleč naokoli. Bil je pobudnik in organizator obnov raznih sakralnih spomenikov – cerkva in 
kapelic.  
Skrbel je za ves kulturni program v občini, še posebej v Kulturnem centru. In ker letos mineva 25 
let od slavnostne otvoritev prenovljenega Kulturnega centra, je na mestu, da se ob takšnem 
jubileju poklonimo nekomu, ki je bil paradni konj na tem področju. Vse od takrat je Kulturni center 
prostor, ki omogoča umetniškim delom in dogodkom, da najdejo pot do gledalcev, obiskovalcev. 
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Kot ekspresija kreativnega izražanja, zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, skozi glasbo, 
upodabljajočo umetnost, literaturo in vizualno umetnost. Vse od glavnih kulturnih del do popularne 
sodobne kulture, ki širi zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini ter njihovem 
mestu v svetu. Jure Jan je s svojim delom doprinesel k razvoju, ugledu in prepoznavnosti naše 
občine. 
 
Zlati grb se podeli Jožetu Krašovcu za dolgoletno uspešno delo na družbeno političnem 
področju. 
 
Jože Krašovec je leta 1966 diplomiral na Visoki šoli za telesno kulturo (sedanja Fakulteta za 
šport). Najprej se je zaposlil kot učitelj športne vzgoje v OŠ v Sevnici, nato pa dve leti kasneje kot 
specialni športni pedagog za gibalno in umsko prizadete otroke v takratni posebni šoli v Laškem, 
kjer so med prvimi v Sloveniji pričeli s korektivno psihomotorično vadbo prizadetih otrok iz celotne 
občine Laško. Leta 1973 je bil imenovan za ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško. Leta 1978 je 
prevzel dolžnosti direktorja Vzgojno izobraževalne organizacije – VIO občine Laško, v katero so 
bile vključene vse osnovne šole, vrtci in glasbena šola v takratni občini Laško. 
Leta 1986 je bil izvoljen za predsednika Skupščine Občine Laško in delegata v Republiško 
skupščino. V tem času si je prizadeval in sodeloval pri nastajanju boljših pogojev za življenje in 
razvoj Laškega. To delo je opravljal do leta 1990, potem je prevzel odgovorna dela in naloge v 
občinski upravi, vezane na zagotavljanje organizacijskih, kadrovskih in materialnih pogojev za 
delo in razvoj na področju vzgoje, izobraževanja in športa v občini. V tem času je bil aktiven in 
tesno vpet v delo različnih družbeno političnih organizacij in odborov v krajevni skupnosti. 
Sodeloval in vodil je investicije na področju izgradnje novih prostorov osnovnih šol in vrtca. Na 
področju športa so bila poleg zagotavljanja rednih sredstev za delovanje športnih društev in 
klubov zgrajena nova športna igrišča v vseh krajevnih skupnostih. 
V športu je bil aktiven kot igralec rokometa in nogometa ter kot trener in predsednik košarkarskega 
kluba, ki se je kasneje razvil v Košarkarski klub Zlatorog. Že od mladosti pa mu je bilo v športu 
najljubše smučanje, zlasti učenje in vzgoja mladih - kot učitelj smučanja je pridobil tudi 
mednarodno licenco. Leta 1976 je bil pobudnik in ustanovitelj ter nato dolgoletni predsednik 
Področnega zbora vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja – PZ ZVUTS Laško, ki je kot 
strokovno združenje v občinah Laško, Sevnica in Krško povezovalo smučarske kadre s 
Smučarsko zvezo Slovenije s ciljem skrbeti za načrtni razvoj in vzgojo novih strokovnih kadrov. Z 
ustanovitvijo Smučarskega kluba Zlatorog Laško leta 1979 je bilo omogočeno, da so bili izvedeni 
številni smučarski tečaji za vse starostne kategorije otrok in izvedena smučarska tekmovanja za 
Zlatorogov pokal ter vzgojeni številni novi strokovni kadri.  
 
Srebrni grb se podeli Andreju Mavriju za prizadevno delo na družbenem in kulturno-
zgodovinskem področju 
 
Andrej Mavri je že leta aktiven na družbenem, socialnem, zgodovinskem in političnem področja v 
občini Laško. Za svoje aktivno udejstvovanje je leta 2012 že prejel priznanje bronasti grb Občine 
Laško. 
Andrej Mavri je predsednik Rudarsko - etnološkega društva Brezno - Huda jama, aktivni član 
Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško, predsednik Kluba bivših brigadirjev 
prostovoljnih delovnih brigad Laško – Radeče, predsednik Združenja borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Laško in aktivni član Planinskega društva Laško, kjer opravlja 
funkcijo predsednika častnega razsodišča. 
V vseh društvih pušča neizbrisen pečat. Redno skrbi za organizacijo in izvedbo proslav na 
različnih lokacijah občine Laško, ki so bile tako ali drugače zgodovinsko zaznamovane. Aktivno 
sodeluje pri izvedbi tradicionalnega večdnevnega pohoda Po poteh XIV. divizije, ki poteka od 
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Sedlarjevega do doline Gračnice. V zadnjih letih pa je pomemben del svojega časa posvetil 
predvsem ohranjanju rudarske kulturno-zgodovinske dediščine. 
Z Rudarsko - etnološkim društvom Brezno – Huda jama je povezal okoli 300 »knapov« in se z 
društvom včlanil v Združenje za ohranjanje rudarske dediščine. Z dogodki kot je počastitev 
rudarskega praznika s tradicionalnim skokom čez kožo skrbi, da pomemben del zasavske in s 
tem tudi laške zgodovine ne bo potonil v pozabo. Društvo je pod njegovim vodstvom aktivno 
sodelovalo kar pri dveh projektih z Muzejem Laško – pri ureditvi in odprtju Rudarskega muzeja 
Laško ter pri projektu vzpostavitve galerije v strojnici Liša jaška v Govcah. 
Andrej pa za ohranjanje kulture in zgodovine ne skrbi le preko društvenih dejavnosti in prirejanja 
dogodkov ter proslav. V zadnjih letih je namreč aktiven pisec več obsežnejših del. Knjigi Med 
Kojzico in Šmohorjem je v zadnjih letih dodal še dve. Prva, ki nosi naslov Laško pod kljukastim 
križem, je zbirka osebnih spominov, usod posameznikov, družin, otrok in domačij. V njej je 
natančno popisal predvsem življenjske zgodbe ljudi, ki so živeli na območju občine Laško med 
leti 1941-1945. Njegova zadnja knjiga, izdana letos, nosi naslov Krajevna skupnost Laško skozi 
50 let. Tudi s to je prispeval velik delež k temu, da sta tako družbeno-politično dogajanje kot 
zgodovina kraja trajno shranjena v slikovnem in zapisanem gradivu. 
     
Srebrni grb se podeli Laškemu akademskemu klubu za 60 let uspešnega delovanja. 
 
Začetki Laškega akademskega kluba (LAK) segajo v leto 1955, ko so takrat laški študenti delovali 
kot sekcija Celjskega akademskega kluba (CAK). Leta 1958 so se ločili od CAK-a in ustanovili 
svoj klub, danes vsem znan kot Laški akademski klub. 
Letos je klub praznoval 60. obletnico svojega obstoja, prav tako pa je klub letos izvedel že 60. 
Akademski ples, ki je za njih največji dogodek v letu. Na akademskem plesu je sprejem brucev, 
kjer se zberejo vse generacije kluba, torej tisti starejši, ki so v klubu sodelovali prej, in tisti mlajši, 
ki v klubu delujejo danes. 
Tako člani kluba že 60 let skrbijo za dogajanje v Laškem, prvotno za študente, zadnja leta pa tudi 
za dijake. Leta 2012 so člani kluba ustanovili Dijaško sekcijo LAK-a, z namenom, da bi povezali 
dijake, da bi se ti naučili organizacije dogodkov in jim s tem popestrili dijaško življenje. 
V klub se lahko poleg laških študentov in dijakov, včlanijo tudi študenti in dijaki iz Občine Radeče, 
saj klub deluje na področju celotne Upravne enote Laško. V klubu vsako leto sodeluje okrog 1000 
študentov in dijakov iz celotne UE Laško, katerim nudijo različne ugodnosti, dogodke in aktivnosti.  
Poleg vsakoletnega akademskega plesa in brucovanja študentski klub organizira tudi 
subvencionirane izlete v tujino in po Sloveniji, športne prireditve, izobraževalne tečaje, delavnice, 
fotografski natečaj, potopisna predavanja, brezplačno rekreacijo in druge ugodnosti, ki jih lahko 
koristijo njihovi člani. Letno klub organizira kar okrog 50 dogodkov in projektov za študente in 
dijake. Velikokrat pri organizaciji dogodkov sodelujejo z drugimi društvi in organizacijami iz 
Laškega in tudi okolice. 
V zadnjem obdobju je klub poskrbel tudi za skrbi študentov in dijakov iz socialno šibkejših družin. 
LAK je v letih 2016 in 2017 namenil 7.900 € sredstev za študente in dijake Občine Laško.  Njihova 
pripravljenost za prepoznavanje sočutnosti do sočloveka v stiski je občinskega pomena, saj je z 
razdeljenimi sredstvi omogočeno pokritje dobrin dijakom in študentom, ki si zaradi različnih 
vzrokov nekaterih stvari ne morejo privoščiti. Rahločutnost Društva LAK je za dvig motivacije 
študentov in dijakov oblika pomoči bližnjemu in ima noto dobrodelnosti. 
 
Srebrni grb se podeli Lovski družini Jurklošter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in 
ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Lovska družina Jurklošter je bila ustanovljena leta 1949. Po vojni je bilo lovišče prazno, tako je 
novoustanovljena lovska družina v tistem času usmerila vse sile, kako dvigniti številčnost divjadi. 
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Z načrtnim delom in odrekanjem se je stalež divjadi začel hitro popravljati. Danes predstavlja 
srnjad glavno divjad, s katero upravlja lovska družina, sledijo ji divji prašiči.  
Pomemben vidik lovstva sta vseživljenjsko izobraževanje in naravovarstveno ozaveščanje 
lovcev. Le znanje lahko doprinese k še večji odgovornosti lovcev pri upravljanju z divjadjo, 
ohranjanju narave in varstvu okolja. Na območju današnje LD je bilo pred ustanovitvijo  državno 
lovišče (zaprto območje), s katerim je gospodarilo gozdno gospodarstvo Celje. Ta zaprtost je 
dolga leta tudi botrovala razvoju lovske družine, ki pa se je  razvila v družino, odprto za vse. Prav 
dobri zgledi in odnosi so prepričali mlade kandidate, da so se kot lovski pripravniki priključili LD 
Jurklošter.  
LD Jurklošter je aktivna tudi na področju lovske kinologije in je aktivna članica Lovskega 
kinološkega društva Celje in vključena v seznam vodnikov krvosledcev LKD Celje.  V lanskem 
letu pa je gostila kinološko tekmovanje – Tradicionalni troboj Lovsko kinološkega 
društva  Koroške, LKD Maribor in LKD Celje v delu lovskih psov goničev.  
Lovska družina dolgo ni imela svojih prostorov. Leta 1981 so slovesno otvorili novo lovski kočo. 
Leta 2000 pa so zraven doma postavili še moderno zbiralnico divjačine in strelišče. S to 
pridobitvijo je lahko LD Jurklošter pričela s pridobitno dejavnostjo lovskega turizma, ki je v 
Jurklošter pripeljal goste, ki se zaradi neokrnjene narave in izvedbo lova radi vračajo.  
Danes lovska družina Jurklošter upravlja z loviščem skupne površine 4.803 ha, od katere je 4.678 
ha lovne.  
Lovci LD Jurklošter so tesno povezani z različnimi souporabniki prostora. Sodelujejo z lastniki 
zemljišč pri odpravljanju škode, ki jo povzroča divjad. Poskušajo jo odpraviti ali omiliti z delom, 
pogosto pa jo nadomestijo tudi finančno. So tudi pobudniki in redni udeleženci čistilnih akcij, kosijo 
zapuščene travnike, nadzorujejo lovišča in v skladu s predpisano zakonodajo krmijo živali. Cilj LD 
Jurklošter je ohranitev vseh vrst divjadi, zato si s prostovoljnim delom prizadevajo za izboljšanje 
življenjskega prostora živalskih in rastlinskih vrst. Tako je že skoraj 70 let poslanstvo LD Jurklošter 
trajnostno upravljanje z divjadjo v pomenu razumne rabe le-te kot obnovljivega naravnega vira.  
LD Jurklošter s svojim delovanjem ni omejena le na lovska dela, ampak je vzoren primer 
sodelovanja z lokalno skupnostjo, lastniki kmetijskih zemljišč in drugimi lovskimi družinami. Kočo 
nudi v uporabo tudi članom drugih društev, ki organizirajo srečanja, tekmovanja ali predavanja, 
pa tudi osnovnošolcem. Člani se redno udeležujejo vsakoletnih čistilnih akcij. LD Jurklošter tudi 
vestno skrbi za ohranjanje lovske kulturne dediščine – lovskih šeg in navad. Leta 2004 je LD 
Jurklošter obudila tudi navado Hubertove maše, ki jo vsako leto organizira na Sv. Trojici. Zadnja 
leta pa  pri izvedbi programa sodeluje tudi z lokalnimi kulturnimi društvi.  
LD Jurklošter bo prihodnje leto praznovala 70 let delovanja. V tem času so LD in njeni člani za 
svoje delo prejeli mnogo priznanj Lovske zveze Slovenije.  
 
Bronasti grb se podeli Anici Brečko za dolgoletno delo na področju prostovoljstva. 
 
Anica Brečko je v družbeno humanitarno delovanje vpeta preko 20 let. V tem času je dosegla 
veliko osebnih in družbenih uspehov.   
S prostovoljnim delom na področju Rdečega križa Rečica, Župnijske Karitas Laško in v Svetu KS 
Rečica je pustila pečat, ki se kaže v odrekanju svojega prostega časa, delovanju v navedenih 
organizacijah in predvsem v doseganju ciljev, ki jih narekuje vsako posamezno združenje ali 
društvo. Anica v vsaki izmed organizacij pusti neizmeren pečat v natančnosti in z jasnimi cilji 
dosega zastavljene plane. Uvršča se med tiste, ki ne potrebujejo vzpodbude, saj je 
samoiniciativna, vedno se ravna po načelu, da se dobro vrača z dobrim. Anica je tudi ena izmed 
tistih, ki z enim od najbolj plemenitih dejanj – darovanjem krvi neposredno pomaga ljudem, ki so 
v stiski in potrebujejo življenjsko pomembno tekočino. Darovala jo je že več kot 40-krat.  
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Bronasti grb se podeli Srečku Očku za uspešno delo na področju gasilstva. 
 
Srečko Očko v Prostovoljnem gasilskem društvu Rečica opravljal funkcijo namestnika poveljnika 
že več kot 20 let. V gasilsko društvo se je vključil kot mladi gasilec in že takrat spoznal, da mu je 
gasilstvo del življenja. V društvu je dejaven več kot 46 let, na področju operativne dejavnosti pa 
več kot 30 let.  
Vseskozi skrbi za redno dopolnjevanje lastnega gasilskega znanja, kot tudi za usposabljanje in 
vzgojo preostalega članstva v društvu. Izkazal se je kot izredno dober mentor mladine, saj je pod 
njegovim mentorstvom ekipa mladink sodelovala na več različnih tekmovanjih širom Slovenije. 
Njegovo mentorstvo tekmovalnim enotam PGD Rečica je vsekakor prispevalo k uspešnemu 
razvoju društva (povečanje števila članstva v vseh kategorijah) in dobri prepoznavnosti društva, 
tako v občini Laško, kot tudi širše v regiji in državi.  
V letu 2013 je Srečko Očko postal idejni ustanovitelj gasilskega tekmovanja z imenom »Otroški 
gasilski boj«. Slednje tekmovanje si je zamislil popolnoma sam, prav tako vse ovire, katere je 
potrebno uspešno opraviti na poligonu. Vse rekvizite je izdelal samodejno, v svojem prostem 
času, tekmovanje pa je namenjeno predvsem najmlajšim gasilcem. Omenjeno tekmovanje vsako 
leto organiziramo v našem gasilskem društvu in s tem hkrati tudi širimo prepoznavnost občine 
Laško, saj nas na dan tekmovanja obiščejo številna društva iz ostalih občin Slovenije. 
 
Bronasti grb se podeli Joštu Napretu za odlične dosežke v jadralnem padalstvu.  
 
Jošt Napret je dolgoletni član Društva jadralnih padalcev Metulj Rimske Toplice. Od letošnjega 
leta dalje pa tudi ponosni lastnik svetovnega rekorda v poletu s povratkom na vzletišče. 
Skupaj še s tremi jadralnimi padalci, in sicer z Bojanom Gaberškom, Primožem Sušo in Dušanom 
Orožmom je 21. aprila postavili nov svetovni rekord v poletu s povratkom na vzletišče, ki zdaj 
meri 302,11 km. Poleteli so s Sorice in se tja tudi vrnili, pri tem pa so prešli Italijo do obratne točke 
v Dolomitih (12 km južno od Marmolade) in obrnili nazaj v Slovenijo. 
Jošt Napret je med temi štirimi padalci hkrati osvojil še en rekord, in sicer hitrostnega, saj je 300 
km razdaljo prevozil s povprečno hitrostjo 32,1 km/h. 
Poleg svetovnega rekorda (prelet na napovedan cilj s povratkom) se Jošt že nekaj let ukvarja s 
tekmovalnim padalstvom, udeležuje se tako državnih tekmovanj kot mednarodnih odprtih 
prvenstev, od koder se redno vrača z visokimi uvrstitvami. V letošnjem letu je npr. Jošt po 
osvojenem svetovnem rekordu zmagal še na Avstrijskem državnem prvenstvu Schöckl Open 
2018. 
Leta 2016 je Jošt prejel tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije. Skupaj z ekipo v jadralnem 
padalstvu v sestavi Tilen Ceglar, Primož Suša, Jože Molek, Jurij Vidic in Dušan Orožem je prejel 
malo statuo za doseženo drugo mesto in osvojen naslov svetovnih podprvakov na 14. FIA 
svetovnem prvenstvu v preletih v Roldanillu, v Kolumbiji. Mala statua se podeljuje za doseženo 
1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu ali dosežen svetovni rekord v neolimpijski športni panogi, ki 
jo priznava MOK v absolutni konkurenci. 
 
Pripravila: 
Tanja Grabrijan, 
višja svetovalka           
                          Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI 

 

 

 

 


