
- skrajšani zapisnik nadaljevanja 24. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

nadaljevanja 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
15.11.2005 ob 18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno 

pri Litiji

Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Anton Tomažič,  Jože Ponebšek,  Branko 
Šuštaršič,  Franc Černe,   Jure Gradišek, Roman Zaman, Anton Rafael Sinigoj, Dušan Cerjak, 
Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Sonja Peterlin Krznar, Janez Ponebšek, Rajko Meserko 
Odsotni: Rajko Meserko opr., Tomaž Kremžar
Ostali prisotni:  Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, 
Tatjana Martinčič Poglajen, Andrej Turk.
Vabljeni:  Franci Kočar, Metka Dobravec predstavniki VVZ Litija, Marija Jerič predstavnica 
Občine Litija in mediji.

Nadaljevanje  seje  je  pričel  in  vodil  župan  Občine  Šmartno  pri  Litiji  Milan  Izlakar.  Po 
uvodnem pozdravu je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo 
navzočih 14).

Predsedujoči je nadaljeval s prekinjeno sedmo točko dnevnega reda.

AD 7). Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin ter zimske 
službe v občini Šmartno pri Litiji 

Razprava: Tomaž Gradišek, Anton Rafael Sinigoj.

Franc Černe je na predlog svetniške skupine SLS prosil za pet minutni odmor.

Predsedujoči je odredil 5 minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 14).

Obrazložitev glasu sta podala Marko Femc in Franc Černe.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema  podelitev koncesije podjetju 
TRGOGRAD d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija, za izvajanje gospodarske javne 
skužbe urejanja in čiščenja kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce ter drugih 
javnih površin ter zimske službe za obdobje 2005 – 2010 v Občini Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
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AD 8). Obravnava predloga za nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje, ki 
jih v Občini Šmartno pri Litiji izvaja javni zavod VVZ Litija in obravnava poslovanja 
VVZ Litija v obdobju od januarja do avgusta 2005.

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  družbene  dejavnosti  je  podal  predsednik  odbora  Anton 
Tomažič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Janez Ponebšek.

Razprava: Jure Gradišek, Marko Femc, Anton Rafael Sinigoj.

Dodatna  pojasnila  so  podali:  mag.  Karmen  Sadar,  Metka  Dobravec,  Marija  Jerič,  Franci 
Končar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejema informacijo o poslovanju 
skupnega javnega zavoda VVZ-ja Litija v obdobju januar – avgust 2005.

SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se VVZ-ju Litija do konca 
leta 2005 zaradi dosedanje prenizke ekonomske cene programov z nakazilom denarnih 
sredstev  pokrije  znesek  izkazane  izgube  v  obdobju  januar  –  junij  2005  v  višini 
14.722.750,33 SIT v razmerju glede na vrednost programov opravljenih na območju 
posamezne občine in sicer v naslednji višini: Občina Litija 10.775.580,97 SIT(73,19%) in 
Občina Šmartno pri Litiji 3.947.169,36 SIT(26,81%).  

SKLEP 3: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se VVZ-ju Litija do konca 
leta 2005 zaradi dosedanje prenizke ekonomske cene programov z nakazilom denarnih 
sredstev pokrije  znesek izkazane izgube iz  naslova plač zaposlenih v obdobju julij  - 
avgust  2005  v  višini  1.303.471,98  SIT  v  razmerju  glede  na  vrednost  programov 
opravljenih  na  območju  posamezne  občine  in  sicer  v  naslednji  višini:  Občina  Litija 
954.011,14 SIT(73,19%) in Občina Šmartno pri Litiji 349.460,84 SIT(26,81%).  

SKLEP  4:  Občinski  svet  občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  sklep  o  določitvi  cene 
programov  predšolske  vzgoje,  ki  jih  izvaja  javni  zavod  VVZ  Litija  tako,  da  se  od 
1.11.2005 dalje za posamezne programe predšolske vzgoje uveljavijo cene, izračunane 
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo, v naslednji višini:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE EKONOMSKA CENA
- program za otroke I.starostne skupine 
 (otroci stari od 1 - 3 let)
- skrajšani program I.starostne skupine
- program za otroke II.starostne skupine
 (otroci stari od 3 – 6 let)
- skrajšan program II.starostne skupine
- razvojni oddelek
 (vključeni otroci s posebnimi potrebami)

117.470,00 SIT

87.866,00 SIT
80.190,00 SIT

58.951,00 SIT

205.278,00 SIT
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SKLEP 4: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji soglaša, da bosta občini mesečno z 
nakazili sredstev VVZ-ju Litija zagotavljali razliko med plačili staršev in ekonomsko 
ceno, izračunano po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo  javno  službo,  za  otroke,  za  katere  sta  po  Pravilniku  o  plačilih  staršev  za 
programe v vrtcih dolžni kriti del cene programa.

SKLEP  5:  Občinski  svet  občine  Šmartno  pri  Litiji  soglaša,  da  dnevni  znesek  živil 
(prehrane) za otroke v ceni programa znaša 550,00 SIT. V tem znesku znaša vrednost 
zajtrka 120,00 SIT, kosila 330,00 SIT in popoldanske malice 100,00 SIT. VVZ Litija pri 
izstavitvi računa za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti 
otroka od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program 
vrtca.

SKLEP 6: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se stroški, ki niso 
element za izračun cene po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih,  ki  izvajajo  javno  službo  (odpravnine  presežnim  delavcem,  sredstva  za  delo 
sindikalnega  zaupnika,  zaposlitev  delavcev,  s  katerimi  se  presegajo  predpisani 
normativi,  sredstva  za  obnovo  obrabljene  opreme,  pohištva  in  delovnih  priprav, 
nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih 
postopkov,  poravnava  odškodnin  na  podlagi  izvršilnega  naslova,  sredstva  za 
nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti delavca 
zaradi  bolezni  ali  poškodbe do 30 dni),  pa nastajajo VVZ-ju Litija  zaradi  izvajanja 
programov  predšolske  vzgoje,  zagotavljata  občini  ustanoviteljici  glede  na  vrednost 
programov  opravljenih  na  območju  posamezne  občine  in  sicer  v  razmerju  73,19% 
Občina Litija in 26,81% Občina Šmartno pri Litiji.

SKLEP  7:  Občinski  svet  občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  sklep,  da  občini 
ustanoviteljici VVZ-ja v razmerju 73,19% Občina Litija in 26,81% Občina Šmartno pri 
Litiji zagotavljata sredstva za manjkajoče število otrok glede na najvišji normativ v letni 
višini cene programov brez živil.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 9).  Plačila staršev za program predšolske vzgoje

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  družbene  dejavnosti  je  podal  predsednik  odbora  Anton 
Tomažič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Janez Ponebšek.

Razprava: Karmen Grom, Anton Rafael Sinigoj, Marko Femc.

Dodatna pojasnila so podali: mag. Karmen Grom, Metka Dobravec, Franci Kočar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:

SKLEP 1:  Občinski  svet  Občine Šmartno pri  Litiji  sprejme sklep, da se staršem od 
1.11.2005  dalje  določi  višina  plačila  za  program,  ki  ga  njihov  otrok  obiskuje,  po 
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih od naslednje osnove: 
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PROGRAM  PREDŠOLSKE 
VZGOJE, KI GA IZVAJA VVZ 
LITIJA

OSNOVA v SIT

I.starostna skupina – otroci stari od 
1-3 let
- celodnevni program 
- poldnevni program 

95.850,00
72.675,00

II.starostna skupina – otroci stari od 
3-6 let
- celodnevni program
- poldnevni program 

80.190,00
58.951,00

S 1.5.2006 se osnova za starše poveča za nadaljnjih 10% za prvo starostno skupino.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da starši otrok s stalnim 
prebivališčem na območju občine Šmartno pri Litiji, za katere je Občina Šmartno pri 
Litiji dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa v vrtcu, lahko za določitev 
višine plačila od 1.1.2006 dalje pri vložitvi vloge za znižano plačilo vrtca kot olajšavo 
uveljavljajo kredite, ki so jih najeli za reševanje svoje stanovanjske problematike pri 
poslovnih bankah, Stanovanjskem skladu ali podjetjih, kjer so zaposleni. Kot dokazilo o 
najetju  kredita  morajo  starši  pri  oddaji  vloge,  poleg  obveznih  prilog,  priložiti  tudi 
kopijo kreditne  pogodbe,  dokazila  o  plačanih zadnjih treh mesečnih anuitetah ter  v 
primeru pridobljenega nenamenskega kredita tudi ustrezne račune, ki se glasijo na ime 
kreditojemalca in ki izkazujejo sredstva porabljena za rešitev stanovanjskega problema 
(gradnja  ali  adaptacija  hiše,  nabava  gradbenega  materiala,  nabava  opreme,  ipd).  V 
primeru,  da  starši  ne  priložijo  ustrezne  dokumentacije  za  uveljavitev  kreditov  pri 
določitvi  višine  plačila  vrtca,  jih  Občina  Šmartno  pri  Litiji  v  primeru  nepopolne 
dokumentacije ni dolžna pozvati za dopolnitev vloge in se staršem določi višina plačila 
na podlagi osnovne vloge za znižano plačilo vrtca.

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši otrok, za 
katere  je  Občina  Šmartno  pri  Litiji  po  veljavni  zakonodaji  dolžna  kriti  del  cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju 
od  1.julija  do  31.avgusta.  Rezervacijo  lahko  uveljavijo  za  neprekinjeno  odsotnost 
najmanj en in največ dva  meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en 
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 
500 SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena 
najmanj  enomesečna opravičena  odsotnost  otroka zaradi  bolezni,  kar  se  dokazuje  s 
kopijo originalnega zdravniškega potrdila.

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši lahko med 
letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni 
plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih 
staršev za programe v vrtcih. 
   
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 10 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.
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AD 10). Sprejem sklepa glede priključitve Zagorice k Občini Šmartno pri Litiji

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.

Razprava: Tomaž Gradišek, Marko Femc, Anton Rafael Sinigoj.

Dodatno pojasnilo je podala mag. Karmen Sadar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  soglaša  s  priključitvijo  naselja 
Zagorica k Občini Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 11). Odprodaja finančnega premoženja občine

Uvod sta podala Tatjana Martinčič Poglajen in Marko Femc.

Razprava: Tomaž Gradišek, Janez Ponebšek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov  v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno 
pri Litiji proda 2.415 delnic Cestnega podjetja Ljubljana d.d. in 74 delnic Zavarovalnice 
Triiglav d.d. Finančno premoženje občine se proda na podlagi javnega zbiranja ponudb.

SKLEP 2: Prodaja finančnega premoženja se upošteva v letnem programu prodaje in 
pridobitve finančnega premoženja občine.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 12).  Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji 
- imenovanje člana v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno

Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože 
Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za nadomestnega 
člana v Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji imenuje Jožeta Zadražnika, rojenega 
01.03.1953, stanujočega Primskovo 12, 1276 Primskovo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  člana  sveta  javnega  zavoda 
Glasbena šola Litija – Šmartno imenuje Marijo Celestina, rojeno 04.03.1957, stanujočo 
Tomazinova 1, 1275 Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 13). Pobude in vprašanja svetnikov

Jure  Gradišek svetnik  ni  zadovoljen  z  odgovori  na  pobude  podanimi  na  zadnji  seji 
občinskega  sveta.  Glede  na  to,  da  je  bil  podan  odgovor,  da  bo  to  obravnaval  svet  za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji, svetnika zanima kdaj se bo 
SPVCP sestal, da se bo lahko udeležil seje SPVCP.

Marko Femc na začetku seje ste prejeli pobudo krajanov naselja Selšek za sanacijo stare hiše 
v omenjenem naselju  v kateri živita dva občana, katera sta sama nezmožna  popraviti streho 
te hiše. Hiša meji na cesto in ogroža varnost občanov. Krajani kateri so podpisani v pobudi so 
se zavzeli, da bi to streho z lastnimi močmi sanirali, vendar so po predračunu v vrednosti 
1.600.000,00  SIT,  ki  ga  je  izdelal  Anton Bučar  krajani  ugotovili,  da  sami  tega  ne  bodo 
zmogli. Zato so napisali več prošenj, od tega je bilo odobrenih kar nekaj finančnih sredstev. 
Socialna je odobrila 46.000,00 SIT, Škofijski Karitas pa se je povezal z g. Lampretom in bo 
prevzel večinski delež pri tej sanaciji.  Obrnili so se tudi na občino za pomoč, da bi le ta 
pomagala z nekim zneskom pri ureditvi strehe. Poudarja, da je zadeva nevarna, poleg tega pa 
sta ta dva občana nezmožna zadevo sanirati. Pridobili so že nekaj stare kritine, tako da bo ta 
znesek nižji poleg tega so krajani prispevali tudi les. Prosi, da občina nameni nekaj denarja z 
rezervacije oz. s kakšne druge postavke. 

Dušan Cerjak svetnik bi najprej pohvalil, da so za državni praznik visele zastave. Ponovno 
poudarja, da je potrebno izpred gradu Bogenšperk odstraniti ekološki otok in ga prestaviti više 
prosti naselju Leskovica. Poleg tega so ti kontejnerji konstantno polni, kar ni ravno dobra 
reklama za grad.
Zanima ga kaj je s projektom javne razsvetljave v naselju Javorje. Ta projekt je v predalu še iz 
časa g. Koviča. Zanima ga če je ta projekt prišel v Šmartno ali je še vedno v Litiji. V kolikor 
ni prosi, da občinska uprava pridobi omenjeni projekt in prične s postopkom izgradnje javne 
razsvetljave.
Odgovora je podal na seji župan Milan Izlakar.

Branko  Šuštaršič  tudi  on  ni  bil  zadovoljen  z  odgovorom  na  pobudo  iz  prejšnje  seje. 
Predvidevala bi se lahko vsaj kakšna lokacija bolj konkretno za posamezno nesrečo, če pride 
do katastrofe so normalno na razpolago kulturni dom in telovadnica.
V Črnem potoku je most do Doma Tisje lepo obnovljen na njem je postavljena ograja, ki 
sedaj ovira avtobusni promet. Z avtobusom je zaradi omenjene ograje onemogočen dostop do 
Doma Tisje. Prosi za rešitev omenjenega problema. 

Franc Černe na postajališču v Štangarskih poljanah pri odcepu za Volčjo jamo je potrebno 
preveriti zadevo, da ne bo prišlo do kakšne nesreče. Na tem območju se poseda teren in je 
potrebno preveriti, kaj se lahko tam naredi. 
Predlaga, da se pripravi odlok o vzdrževanju javne razsvetljave. Tudi to je del komunalne 
zadeve, kjer je potrebno, da je zadeva bolj transparenta in verjetno tudi cenejša. 
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Karmen Grom sprašuje glede poročila Inšpektorata za okolje in prostor, katerega so prejeli 
na mizo. V poročilu je napisano, da se na odlagališče dovažajo so to razne obrezine, odpadki, 
da  je  bil  opravljen  monitoring  in  odvajanje  izcednih  voda  iz  tega  sledi,  da  je  zadeva 
popolnoma čista in da je vse urejeno. Se pravi, da na odlagališču ni nič strupenega.
Prosi, da na naslednjo sejo, ali pa vsaj pred drugim branjem proračuna Nadzorni odbor občine 
pripravi  poročilo  o  poslovanju  tistih  zavodov,  ki  pridobivajo  sredstva   za  financiranje  iz 
občinskega proračuna, da vidimo kje smo. Vsako leto opažamo primanjkljaj   pri VVZ-ju, 
dvigujemo  cene,  zakonodaja  nam  narekuje  da  to  moramo  narediti.  Prav  tako  z  drugimi 
javnimi zavodi, da vidimo ali lahko s temi postavkami smo tam kjer moramo biti, oziroma ali 
so kje kakšni dolgovi.
 Prosila bi župana oz. upravo, glede zahteve za zagotovitev prometne varnosti,  na relaciji 
Šmartno – Jeze, koliko sploh tu občina lahko naredi. Po vsej verjetnosti samo pločnik, take 
rešitev na kratki rok ni možna. 

Anton Rafael Sinigoj občinska uprava je zelo površna v odgovorih. To je ravno tako, kot da 
bi vprašal kakšne barve je ploščica, odgovor bi pa dobil ta ploščica je pravokotna. Približno 
tako izgledajo odgovori na vprašanja svetnikov. 
Glede  na  proračun  prosi,  da  bi  pred  nadaljevanjem sprejemanja  proračuna  v  okviru  tega 
močnega finančnega paketa, ki je namenjen za izgradnjo stanovanj na Grmačah in za katero 
stvar sploh ni potrebnih dokumentacij na podlagi katerih bi se resno o tej stvari pogovarjali, bi 
človek želel, da se za to sejo pripravi kar nekaj gradiv na primer kakšne so potrebe po teh 
stanovanjih, kdaj bo gradbeno dovoljenje koliko stane, kakšna je finančna konstrkcija itd. 
Polno je enih zadev, ki so vprašljive pri taki visoki naložbi in to terja primerno gradivo, na 
podlagi katerih se lahko človek odloči. Občinski svet bo dvigoval roke za 200 MIO SIT, brez 
vsakega dokumenta. Prosi, da se to pripravi.
Žalostno se  mu zdi,  da se  morajo občinski  svetniki  preko časopisov informirati  o  našem 
ljubem Rakovniku in potencialnem odlagališču. Na občinskem svetu pa ne privoščimo ene 
same točke na eni od sej, kjer bi se na mizo dala celotna korespondenca, ki jo je občina imela 
s katerimi koli institucijami v Sloveniji na to temo. Žalostno je, da po časopisih zve veliko na 
sejah pa o tem ni govora. Svetnik prosi, če se lahko to pripravi.
Odgovore na vprašanja je podal na seji župan Milan Izlakar.

Tomaž Gradišek podžupan je podal pobudo, da se glede JP KSP Litija d.o.o. potegnejo neke 
črte. Prosi, da se dejansko pridobi mnenje pravnika do naslednje seje glede tega kako lahko 
mi to premoženje prodamo. 
Ob enem prosi, da se osveži, ali smo po delitveni bilanci z vsemi javnimi zavodi razčistili, če 
so bili sprejeti vsi odloki in nam je konec koncev ostalo nerazčiščeno smo še javno podjetje, 
na kar je vedno opozarjal. Zna se zgoditi, da bo občina prišla v neko pat pozicijo, kjer ne 
bomo imeli  manevrskega prostora kako to zadevo rešiti.  Prosi  za osvežitev teh zadev, da 
vidimo, ali smo odloke v drugem branju za vse te javne zavode sprejeli oz. imamo še kaj 
odprtih zadev. 
Podžupan prosi za pregled prodaje občinskega premoženja, da bomo to transparentno videli 
kaj smo naredili.  

Predsedujoči je sejo zaključil ob 19.15 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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- skrajšani zapisnik nadaljevanja 24. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -
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