


Instant.
Čeprav je instant drugo ime za nekaj, kar ne po-
trebuje veliko priprave, je priljubljeno družbeno 
omrežje Instagram postalo vse prej kot to. Pravi 
gramerji naredijo sto in eno fotografijo, da dobi-
jo tisto pravo. Seveda zares prava postane šele 
po tem, ko jo dodatno obdelajo v Lightroomu 
(filtri, ki jih ponuja Instagram niso več dovolj), ji 
dodajo opis in heštege, kar naj bi poželo veliko 
komentarjev in srčkov.

Je pa Instagram še vedno instantni foto album, 
kjer so zbrane naše najljubše fotografije in ga dan 
za dnem dopolnjujemo. To pa smo po obdobju 
z milijon fotografijami na raznoraznih prenosnih 
diskih, roko na srce, potrebovali. Zdaj lahko v 
iskalnik le vtipkaš #kizejkanin in že imaš pred 
sabo fotografije članov KTŠ-ja, ki so smučali na 
Kaninu. Kot da bi odprl dobro organiziran predal 
s foto albumi, le boljše. 

Bomo videli, koliko časa še, preden se ta predal 
zapolni; baje je na pohodu Vero.

Sledi nam:
FB: www.facebook.si/kizej

IG: @kizejkiprej

 

@anjazalascek

@ana_zuber_

@nikka_ec

#kizejkanin



Čas za
čistko.
Kaj ste pa vi počeli v soboto, 27. januarja? Ležali 
na kavču, imeli glavo že globoko med zapiski za 
izpit ali pa ste bili eden izmed pridnih pobiralcev 
smeti v okolici Tolmina?
 
Zadnjo januarsko soboto je potekala Smaragd-
na čistilna akcija, na kateri se je zbralo kar 40 
prostovoljcev. Smeti so pobirali na treh lokaci-
jah. Prvi so se odpravili iz Tolmina ob Soči proti 
Mostu na Soči, drugi so šli v smeri proti Volčam, 
tretji pa so prečesali vse kotičke območja v bliži-
ni Sotočja. Dobili so mnogo preveč smeti in še 
marsikateri zanimiv predmet, med drugim de-
narnico (ki je bila vrnjena lastniku), razne šotore 
in pripomočke za kampiranje, čevlje ter celo 
protezo za zobe!

Po nekajurni akciji so se vsi udeleženci zbra-
li v prostorih Coworking baze, kjer jih je čakal 
zaslužen topel obrok in pijača. Poleg prostovol-
jcev je k uspešnosti akcije pripomoglo tudi ve-
liko število društev in sponzorjev, ki so poskrbe-
li za nakup vrečk za smeti, zaščitnih rokavic in 
drugih pripomočkov. 

Akciji smo se pridružili tudi s Klubom tolminskih 
študentov, v prihodnosti pa želimo tudi aktivno 
sodelovati pri Smaragdnem projektu. Organi-
zatorji si namreč želijo, da postane ime Smar-
agdna čistilna akcija nekaj večjega, nekaj, kar bo 
zajemalo vse dogodke v povezavi z ohranjanjem 
narave in ekološkim ozaveščanjem.
 
To je verjetno edini projekt, za katerega si želi-
mo, da bi čim prej propade! Pa ne razumite nas 
narobe, želimo si namreč le, da v nekaj letih ne 
bo več potrebe po organiziranju čistilnih akcij. 
K temu lahko pripomore vsak posameznik, vsak 
dan. KTŠ podpira pobudo organizatorja Smar-
agdne čistilne akcije za postavitev več košev za 
smeti ob sprehajalnih poteh v okolici Soče. Vi pa 
lahko kdaj poberete kakšno smet iz čiste dobre 
volje ali pa se vsaj kdaj udeležite kakšnega do-
godka v okviru Smaragdnega projekta.

“To je verjetno edini projekt, za 
katerega si želimo, da bi čim prej 

propadel.”

031  29  29  00



Dolina 
priložnosti.
V lanskem letu smo v sodelovanju s podjetjem 
Hidria izpeljali izziv Soča Valley 2037, v katerem 
so morali mladi razmišljati o tem, kako bo izgle-
dalo Zgornje Posočje leta 2037 na petih področjih: 
gospodarstva, turizma, izobraževanja, mobilnos-
ti in okoljevarstva. Pri tem so se morali bolj kot 
na težave osredotočati na priložnosti, ki nam jih 
ponuja Posočje. 

Matjaž Žbogar, Jurij Pregelj in Uroš Pregelj iz zma-
govalne ekipe so v nalogi izpostavili pomen loka-
lne kmetijske pridelave in idejo o blagovni znamki 
“Pridelano v Posočju”. Na prvo mesto so postavili 
kvaliteto življenja prebivalcev Posočja. Kot ostale 
ekipe upajo na čimbolj razširjen javni prevoz in na 
trajnostni razvoj turizma. Ekipe so imele še veliko 
zanimivih idej. Domača ekipa MSN je predlagala 
globinski bazen, katerih je v Evropi le nekaj, bi pa 
lepo dopolnil športno ponudbo doline in prispeval 
k podaljšanju glavne turistične sezone. Zanimiva 
je bila tudi ideja o muzejih, ki uporabljajo teh-
nologijo virtualne realnosti, kar bi pomenilo, da 
bi ob sprehodu na Kolovratu kar skozi očala la-
hko spremljali dogajanje iz prve svetovne vojne.  
Skupina deklet iz Vitovelj je med drugim pre-
poznala priložnost v zdaj med turisti nepoznanem 
Kozlovem robu v Tolminu, kjer bi ruševine gradu 
preoblikovale v atelje mladih umetnikov, ter v 
električnih kolesih, ki bi si jih lahko turisti sposo-
jali na postajah po celi dolini. Ekipa arhitektov iz 
Ljubljane se je osredotočila predvsem na turistič-
no infrastrukturo in predstavila vizualne prikaze 
idej za razpršeni hotel v Strmcu, urejeno vstopno 
točko ob Soči, prenovo trdnjave Predel ...

Na zaključnem dogodku so bili tudi zanimivi gost-
je, ki so dodatno motivirali mlado občinstvo. Prvi 
se je preko videa javljal dr. Jernej Barbič, redni 
profesor računalništva na Južnokalifornijski uni-
verzi v Los Angelesu, doma iz Mosta na Soči, ki 
pa zdaj že 14 let deluje v ZDA. Prav on je v videu 
predlagal nekaj res drznih idej. Pravi: “Če bi bilo 
možno, bi jaz naredil kar avtocesto od Tolmina do 
Nove Gorice. Tako, ki ima veliko predorov - bolj 
drago varianto.” Z avtocesto bi v Novo Gorico prišli 
v pičlih dvanajstih minutah. Prav tako predlaga še 
tunel pod Voglom, ki bi bil dolg “le” 9 kilometrov, 
kar je 2 kilometra manj kot tunel pod Mt. Blancom 
iz leta 1965, zato naj to ne bi bilo tako nemogoče 
kot se zdi. Priložnost vidi tudi v tolminskem siru 
in seveda turizmu, ampak le, če bo Posočje imelo 
celostno turistično strategijo.

“Ni važno koliko veder mleka 
poliješ, važno je, da ne izgubiš 

krave.”

Pred glasovanjem sta svojo zgodbo delila še Miro 
Črv, direktor in soustanovitelj podjetja Smarteh, in 
Goran Kavs. Oba sta začela iz ničle, po skoraj dva-
jsetih letih pa se ponašata z uspešnimi podjetji. 
Miro Črv je občinstvu najprej zastavil vprašanje, 
kaj je poklic. “Poklic,” pravi, “je tisto, za kar si pok-
lican. In če opravljaš poklic, boš lahko uspešen.” 
Goran Kavs je mladim predal nasvet, ki mu ga 
je zaupal že njegov oče – “ni važno koliko veder 
mleka poliješ, važno je, da na izgubiš krave.” 

Dokazali smo, da nam tudi Posočje ponuja veliko 
priložnosti in prednosti v primerjavi z mestnimi 
središči. Za letošnjo leto pa že pripravljamo nov 
izziv, ki bo mlade spodbujal, da se izpostavijo, 
pokažejo kaj znajo in se naučijo nečesa novega. 
Projekt lahko spremljate na Facebooku na strani 
“Soča Valley. Dolina priložnosti.”  



Kam bi šla, če 
bi ujela košček 
neba? 
 Zletela bi preko meja,
 v širno obzorje,
 z roko v roki,
 med polje dobrote
  in smeha
  in volje.

Kakor kaplja dežja
si padel na čelo.
Zmotilo me je,
ko si zdrsnil in mi
stekel čez lice.
Hladno, mirno.
Se bo ustavil?
Ustnice čakajo,
želijo si tvojega hladu.
Vendar greš mimo,
kakor solza, preko vratu
do srca.

Tinkara Uršič Fratina

Vodoravno
Središčno mesto dogajanja
Jed, ki že stoletja skrbi za zdravje tolminske mladine
Edini tropski prostor na tolminskem
Največji dogodek KTŠ, ki te zamaje
Bomba polna znanja - dogodek KTŠ
Tminski pozdrav, najpogostejše vprašanje

Navpično
Naravni habitat prebivalcev Soške doline poleti
Najbolj pogosto vprašanje v Kobaridu
Tvoj študentski klub
Popularna glasba (90s & 00s)
Najpogostejša beseda na bovškem
Afriška žival, en primerek živi v naših krajih

GESLO - nastopajoči na Prvomajanju

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 



Dogodki.
Klub tolminskih študentov je v času od začetka 
študijskega leta organiziral že številne aktivnosti 
na področju športa, kulture, izobraževanja, do-
brodelnosti in zabave, ki so popestrile dogajanje 
v Tolminu in širši okolici.
  
V oktobru je potekal že 9. SoTočEK, družbe-
no-rekreativni tek ob sotočju Soče in Tolminke, 
ki je bil odlična priprava za Ljubljanski maraton, 
ki so se ga udeležili tudi člani KTŠ-ja. Mladi, 
željni zabave, pa so se konec oktobra udeleži-
li Brucovanja v Tropikani, kjer so letošnji bruci 
uspešno prestali ‘brucomor’ in vstopili v štu-
dentska leta. Za dobro vzdušje in plesne gibe je 
z electro swingom poskrbela glasbena skupina 
Manouche. Oktobra je Klub tolminskih študen-
tov dobil tudi novo vodstvo. V novem mandatu 
klubu predseduje Gašper Sovdat, v izvršni odbor 
pa so bili izvoljeni: Lara Batistuta, Domen For-
tunat, Romina Gerbec, Alja Klinkon, Urša Leban 
in Tinkara Rejc. Za svetnico sveta ŠKIS in sveta 
ŠOLS je bila izvoljena Julija Rodman. 

Za vse dijake, ki se še odločajo o nadaljnjem 
študiju in smereh, ki jih fakultete ponujajo, je 
bila novembra na Gimnaziji Tolmin organizirana 
Infobomba: študij iz prve roke. Na dogodku so 
študentje različnih smeri dijakom podrobneje 
predstavili študij na fakultetah ter ostale štu-

dentske ugodnosti in dejavnosti. V letu 2017 je 
minevalo 100 let od Preboja soške fronte, mi pa 
smo ob tej priložnosti tradicionalno organizirali 
koncert z enakim imenom v Ljubljani. Na kon-
certu so nastopili le glasbeniki iz Posočja, obis-
kovalci pa so poleg glasbe uživali tudi ob ‘tmins-
ki friki’, ki so jo pripravili študentje. 

V začetku decembra se je v Coworking bazi v 
Tolminu odvijala Popotniška čajanka, kjer sta 
Nika Gerbec in Urša Leban predstavili svoje po-
potniške izkušnje. Nika je predstavila solo po-
tovanje po Srednji Ameriki, Urša pa prostovol-
jno prakso v Ugandi. V predbožičnem času so 
člani KTŠ-ja sodelovali v dobrodelnem projektu 
Božiček za en dan. Dijaki in študentje so prip-
ravili darila, ki so se v sklopu projekta razdelila 
otrokom in starostnikom iz socialno ogroženih 
družin. 

V novo leto so številni vstopili aktivno, saj se 
od januarja do aprila v ARTFIT studiu v Tolminu 
odvijajo treningi v sklopu ‘KTŠ miganje’, kjer 
udeleženci pod vodstvom Mojce Maurič izvajajo 
VIIT vadbo. Vsi KTŠ člani pa si lahko preko Klu-
ba kupijo tudi subvencionirane smučarske karte 
za Kanin. V prihajajočih mesecih pa poleg tople-
jših dni prihajajo tudi nove aktivnosti Kluba tol-
minskih študentov. 

N. L. 

Pizzerija Jezero            040 420 404



Člani izvršnega 
odbora KTŠ.
Za tiste nevedne: KTŠ vsako leto zamenja vod-
stvo, v katerega je, po zgledu prave demokracije, 
lahko izvoljen katerikoli član Kluba tolminskih 
študentov, ki poda kandidaturo. To vodstvo so 
že generacije pred nami strokovno poimenova-
le izvršni odbor, ali skrajšano IO, ker vsi vemo, 
da izgovorjava dveh celih besed vzame povsem 
preveč časa. 

In zakaj bi bili vsi ti študentski funkcionarji vaša 
briga, se sprašujete? Zato, ker je dobro vedeti, 
koga je najbolje gnjaviti kdaj bo naslednji žur v 
Tropikani (kmalu, kmalu!) in ali se splača kupiti 
karte za Prvomajanje že v predprodaji (se, se!), 
seveda! 

Gašper Sovdat
Funkcija: predsednik 
Študij: International business, EF
“Lih za glih je lih prou.”

Domen Fortunat
Funkcija: blagajnik 
Študij: EF
“Moja glava je tako velika kot 
moje srce.”

Urša Leban
Funkcija: članica IO
Študij: Psihologija, FF
“Na KTŠ-jeve sestanke se oglaša 
iz vseh koncev sveta! Še sreča, da 
imamo internet in Skype!”

Lara Batistuta
Funkcija: podpredsednica 
Študij: FRI
“Kot najbližje stanujoča prostorom 
KTŠ-ja vedno na udaru za izposojo 
stvari - od ključev do lestev.”

Romina Gerbec
Funkcija: PR 
Študij: marketing, EF
“Najprej reče ja, šele potem 
premisli.”

Tinkara Rejc
Funkcija: vodja tajnic 
Študij: Fakulteta za strojništvo
“Ki študiraš? Strojništvo.  Aja a 
rjs? Ja. A ma prou rjs? ...”

Alja Klinkon
Funkcija: članica IO
Študij: Slovenistika ter pedagogika in andragogika, FF
“Vedno pripravljena na jutranji trening po prežurani 
noči - s tistimi, ki so dovolj pogumni za jutra.”



Struktura 
in delovanje 
fakultetnih 
organov
Vsi dobro vemo, da študentsko življenje ni ses-
tavljeno zgolj iz učenja. Velikokrat naš vsakdan 
zapolnjujejo tudi problemi s profesorji, neus-
trezno sestavljena izpitna literatura, brskanje 
po spletu za novimi študijskimi pravili in seve-
da cela gora obštudijskih dejavnosti in zabav, na 
katerih je udeležba seveda obvezna. Toda ali se 
dejansko zavedamo, kdo se z zgoraj naštetimi 
stvarmi ukvarja in poskrbi, da imamo do njih 
dostop? Vsaka fakulteta je namreč sestavljena 
iz različnih organov, ki skrbijo za nemoten potek 
študijskega življenja in vseh dejavnosti, ki se mu 
pritičejo.

Senat
Senat je najvišji organ fakultete, ki razpravlja in 
odloča o strokovnih vprašanjih s področja izo-
braževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela 
in razvoja fakultete. Na čelu senata je dekan s 
prodekani, enakovredno glasovalno pravico pa 
imajo vsi člani senata. V 80 % ga sestavljajo pro-
fesorji, ki so vanj izvoljeni za 4 leta, ostalih 20 
% pa zapolnijo študentje senatorji z enoletnim 
mandatom. V senat fakultete lahko kandidira vsak 
redno ali izredno vpisan študent fakultete, izvoli-
jo pa jih predstavniki študentskega sveta. Profe-
sorje voli akademski zbor. Senat ima seje enkrat 
mesečno. Pod senat spadajo tudi razne komisije, 
ki skrbijo za podrobno preučevanje specifičnih 

področij (Komisija za kakovost, Komisija za dok-
torski študij, Komisija za pritožbe itn.).

Akademski zbor
Akademski zbor je v svoji sestavi podoben senatu, 
saj ga v 80 % sestavljajo profesorji, ostalih 20 % 
odstotkov pa pripada študentom. Akademski zbor 
obravnava poročila dekana o delu fakultete in let-
no poročilo o kakovosti. Skrbi za volitve članov 
senata, kateremu daje tudi predloge in pobude.

Upravni odbor
Upravni odbor sestavljajo profesorji, član iz vrst 
strokovno-administrativnih delavcev in študent, 
ki ga imenuje študentski svet. Upravni odbor 
odloča o gospodarjenju s sredstvi, ki jih pridobi 
fakulteta. Sprejema letni finančni načrt in pravila 
o finančnem poslovanju fakultete. V okviru svoji 
pristojnosti odloča tudi o drugih zadevah gospo-
darske in materialne narave.

Študentski svet je uradni 
študentski organ fakultete, ki 

razpravlja o pravicah in 
dolžnostih študentov.



Študentski svet
Študentski svet je uradni študentski organ 
fakultete, ki razpravlja o pravicah in dolžnostih 
študentov. Struktura sveta se po fakultetah razli-
kuje, vse pa vodi predsedstvo, ki je večinoma ses-
tavljeno iz predsednika, enega ali več podpred-
sednikov in tajnika. Študentski svet je zadolžen, da 
daje mnenja o kandidatih za dekane in voli člane 
delovnih teles in organov fakultete iz vrst študen-
tov. V imenu študentov podaja mnenje o peda-
goški usposobljenosti učiteljev. Iz sredstev, ki jih 
dobiva za svoje delovanje, sofinancira raznovrstne 
študijske dejavnosti. Svetniku poteče mandat po 
enem letu. Glede na pripadnost fakultete univer-
zi ima vsak študentski svet fakultete dva pred-
stavnika v ali Študentskem svetu Univerze v 
Ljubljani (ŠSUL), Študentskem svetu Univerze v 
Mariboru (ŠSUM) ali Študentskem svetu Univerze 
na Primorskem (ŠSUP).

Študentska organizacija
Na vsaki fakulteti deluje študentska organizacija, 
ki je glede na pripadnost fakultete univerzi del ali 
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU 
LJ), Študentske organizacije Univerze v Mariboru 
(ŠOUM) ali Študentske organizacije Univerze na 
Primorskem (ŠOUP). Krovna organizacija vseh en-
titet je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). 
Študentska organizacija fakultete je samoupravna 
skupnost študentov, ki povezuje tudi različna for-
malna in neformalna združenja študentov znotraj 
fakultete. Predseduje ji upravni odbor. Primar-
na skrb študentske organizacije je organiziran-
je obštudijskih dejavnosti in izvajanje interesnih 
dejavnosti na različnih področjih: izobraževanje, 
mednarodno delovanje, kultura, šport, zabava 
itn. Študentska organizacija fakultete tudi skrbi 
za hiter pretok informacij, ki se tičejo študentov 
ter sodeluje v akcijah, ki se neposredno dotikajo 
problematike študentov.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Poslovalnica Tolmin
tel. 040943222

NOVA PAKETA ZA MLADE...
A1 Orto Epik:  30 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega 7 GB v EU/EEA (21,99€/mesec)
A1 Orto:  15 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega 7 GB v EU/EEA (14,99€/mesec)
  Klici in SMS/MMS v SLO in v EU/EEA ∞
 ...namenjena vsem, ki potrebujete veliko prenosa podatkov za brskanje po spletu in 



Mladinske 
priložnosti: 
Kam čez 
poletje?
Se sprašuješ kako bi čimbolj produktivno in 
učinkovito izkoristil/a poletje, pa ne veš kaj so 
vse te možnosti za izobraževanja, usposabljanja, 
treninge in še in še? Se želiš preizkusiti v čem 
novem, pridobiti izkušnje ali pa spoznati nove 
ljudi iz celega sveta? Hkrati pa še malo potovati 
in spoznati drugo kulturo?

V tem članku ti bomo predstavili različne medn-
arodne priložnosti, ki so na voljo v okviru Eras-
mus+: Youth in ACTION in omogočajo aktivno 
sodelovanje mladih.

Treningi
Skozi raznolike treninge, študijske obiske, obiske 
delovnih mest in drugih programov želi iniciati-
va Erasmus+ podpreti profesionalni razvoj mla-
dinskih delavcev. Tovrstni mobilnostni programi 
navadno trajajo od najmanj dva dni do največ 
dva meseca. Vendar pa da se lahko odpraviš 
na mladinski mobilnosti projekt moraš biti del 
mladinskega mobilnostnega projekta partnerske 
organizacije ali inštitucije. Na podlagi česar EU 
nato subvencionira stroške prevoza.

Mladinske Izmenjave
Druga priložnost za medkulturno udejstvovanje 
so mladinske izmenjave.  Te omogočajo mlad-
im, ki prihajajo iz različnih držav, da se spoznajo, 

živijo skupaj in sodelujejo na skupinskih projek-
tih. Tovrstne izmenjave so kratkotrajne in trajajo 
5-21 dni.

Projekti so pogosto financirani 
s strani Evropske Unije in krijejo 
stroške aktivnosti in prevoza, ki 

so potrebne za izmenjavo. 

Mladinske izmenjave se razlikujejo v tem ka-
kšne starostne skupine privabljajo in so odprte 
za mlade od 13tega do 30tega leta. Navadno jih 
organizirajo organizacije ali pa neformalne sk-
upine mladih. Projekti so pogosto financirani s 
strani Evropske Unije in krijejo stroške aktivnosti 
in prevoza, ki so potrebne za izmenjavo. Vseeno 
pa se je potrebno za pridobitev finančne pod-
pore prijaviti na izmenjavo preko organizacije ali 
skupine mladih, ki nato izberejo kdo sodeluje v 
izmenjavi.

Evropska prostovoljska služba (EVS)
V primeru, da te zanimajo daljša udejstvovanja 
in prebivanje v drugi državi dlje časa pa je tu ev-
ropska prostovoljska služba. Ta omogoča  mlad-
im, da potujejo v tujino in sodelujejo na različnih 
prostovoljskih projektih.



Projekti v katerih lahko sodeluješ v okviru EVS se 
pogosto razlikujejo in obsegajo različne oblike 
mladinskega dela, kulturne aktivnosti, social-
nega varstva in zaščite okolja. Tovrstne aktivno-
sti navadno trajajo od dva tedna do največ 12 
mesecev. Na EVS se lahko prijavijo posamezniki 
stari med 17 in 30 let. Tovrstni projekti krijejo vse 
stroške povezane s prostovoljstvom. Udeležen-
ci imajo urejeno nastanitev, stroške lokalnega 
prevoza, ter pa tudi stroške prevoza do države 
gostiteljice. Navadno prostovoljci prejmejo tudi 
določeno vsoto žepnine.

Delavnica: Te mika tujina?
V soboto, 10.3. Klub tolminskih študnetov v 
Tolminu organizira delavnico “Te mika tujina?”. 
Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima-
jo možnosti, ki jim jih prinaša tujina. Celotna 
delavnica je zastavljena tako, da se osredotoča 
na posameznika ter na njegove interese izven 
meja naše države. Tekom delavnice so pred-
stavljeni vsi glavni programi mobilnosti, v os-
predje pa so postavljene tudi kompetence, 
znanja in spretnosti, ki jih mladi lahko prido-
bijo skozi izkušnjo medkulturnega učenja. Tako 
se bo lahko vsak posameznik skozi delavnico 
spoznal z vsemi priložnostmi, ki ga čakajo, ter 
zagotovo našel nekaj zase. Predstavljeni bodo 
tudi postopki prijave ter druge majhne podrob-
nosti, ki bodo iskanje novih priložnosti v prihod-
nje olajšale ter še pospešile.

Koledar
10.3. 

Tolmin
Delavnica: 

Po izkušnje v 
tujino

17.3. 
Tropikana

Tolmin
Zabava: 

Analog Flow

21.3.
Rožna dolina

Ljubljana
Zabava:

Domcrawl;
Rožna edition

1.4. 
Tropikana

Tolmin
Zabava: 

Velika noč s 
Kingstoni

30.4.
Na Logu
Tolmin

Koncert:
Prvomajanje
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Ponujamo najbolj ugodne pakete mobilnih in fiksnih 
telekomunikacijskih storitev.

Ob nakupu mobilnega telefona prejmete lepo darilo!
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več informacij 
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