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Skrajšani zapisnik štirinajste redne seje  

Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 06.10.2021  

ob 18.00 v dvorani Kulturnega doma Šmartno, Za povrtmi 4, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Veronika Jesenšek, Simon Povše, Marko Slapničar, Janez Tomažič, Martin 

Fortuna, Gregor Berčon, Darja Gorše, Domen Merzel, Sašo Goršek, Suzana Kepa, Bojan 

Lupše, Janez Simončič, Anica Bitenc, Alojzij Smrekar, Darko Vidic 

Odsotni: Franc Adamčič 

Za občinsko upravo: Rajko Grimšič, Karmen Sadar, Tanja Kepa Ferlan, Aleš Krže, Nina 

Žnidaršič, Nataša Dobravec 

Vabljeni: Tomaž Rozina – ravnatelj Osnovne šole Šmartno, Nina Pekolj – predstavnica 

Inštituta za javno zasebno partnerstvo, Zavod Turjak,   mediji 

Ostali prisotni: / 

 

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu 

je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 od 16 – ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev  

- Skrajšanega zapisnika 13. redne seje z dne, 13.06.2021 in 

- Skrajšanega zapisnika 5. izredne seje z dne, 30.06.2021 

 

Razprava: Janez Simončič je podal pripombo na zapisnik 5. izredne seje. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 13. redne seje z dne, 13.06.2021 in 

skrajšani zapisnik 5. izredne seje s podano pripombo, v paketu. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Zapisnika sta bila potrjena s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave  

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega 

premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – skrajšani 

postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek 

4. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »RAZPRŠENI HOTEL 

BOGENŠPERK«– predlog za prvo branje 

5. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Šmartno pri Litiji  

6. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje  kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec 

Ciciban v šolskem letu 2021/2022 

7. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 

9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

10. Sprejem 3.  spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in 

finančnim premoženjem občine za leto 2021 

11. Pobude in vprašanja svetnikov  
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Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave  

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega 

premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – 

skrajšani postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek 

4. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »RAZPRŠENI HOTEL 

BOGENŠPERK«– predlog za prvo branje 

5. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

Občine Šmartno pri Litiji  

6. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje  kot javne službe v OŠ Šmartno – 

Vrtec Ciciban v šolskem letu 2021/2022 

7. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 

9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

10. Sprejem 3.  spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in 

finančnim premoženjem občine za leto 2021 

11. Pobude in vprašanja svetnikov  

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 

 

- vrtec:  

Dne 17. 9. 2021 je občina, na podlagi sklepa Vlade (z dne 7. 8. 2021) o dodelitvi dodatnih 

sredstev, prejela pozitiven odgovor oziroma sklep glede na vloženo prijavo, ki jo je občina 

podala 1. 3. 2021 na razpis MIZŠ. Občini je tako, z izpolnjevanjem razpisnih pogojev in 

vloženim predlaganim projektom gradnje vrtca, dodeljenih 1.172.667,07 EUR s predvidenim 

financiranjem v letu 2022-2023. 

Glede na elektronsko sporočilo z dne 6.10.2021, ki ga je posredovala pooblaščenka Župnije 

Šmartno, ki je prvi konkretni odgovor Župnije Šmartno na pobude Občine Šmartno pri Litiji 

po odkupu zemljišč za potrebe gradnje vrtca (del parc. št. 118/35), je z odločitvijo glede 

lokacije gradnje vrtca smiselno počakati do petka, 8.10.2021, ko bo posredovana cenitev 

predmetnih zemljišč s strani Župnije Šmartno. 

 

- infrastruktura: 

Zaključene so investicije asfaltiranja cest: 

1. Bernardovec – asfaltiranje cca 550 m klanca, komunala uredila vodovodne priključke, 

2. Trije odseki cest v Preski nad Kostrevnico v skupni dolžini cca 1100 m, 

3. Ureditev križišča v Vitnrjevcu, 

4. Asfaltiranje dveh odsekov cest v Reka Gozdu (javna pot Krmuc v dolžini cca 500 m ) 

in lokalna cesta v dolžini 1400 m. 
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V okviru rednega vzdrževanja cest se je saniral del ceste in avtobusno postajališče pred OŠ 

Šmartno (cca 432 m2), saniral se je posedek na javni poti v Perovem selu (cca 120 m2). 

 Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave. 

 Izvedeni so bili pregledi pred posegi in po posegih s strani podjetij Telekom in Rune na 

občinskih cestah. 

Izvedeno je bilo javno naročilo »Izgradnja sekundarne kanalizacije v Šmartnem pri Litiji – 

sekundarni vod Ustje II in sekundarni vod Cerkovnik – Črni Potok«, izveden 1. del 

investicije: sekundarni vod Ustje II. Ob tem se je izvajala obnova vodovoda ob sočasni 

gradnji kanalizacije od Ustje 21 do Ustje 25. 

Izveden je bil sekundarni vod Zavrstnik s podbojem pod občinsko cesto pri objektu Zavrstnik 

6 z vgradnjo novega podzemnega hidranta v vrednosti 5.638,52 €. 

Izveden je bil vpis v kataster stavb za poslovilna objekta Jablanica in Liberga. 

1. pripravljen nov pravilnik o sofinanciranju MKČN 

  

- družbene dejavnosti: 

Zaključeno je javno naročilo za izvajanje šolskih prevozov za obdobje 2021-2025; izbranih 

pet prevoznikov, ki so vsi dosedanji izvajalci. 

Odprto je bilo Medgeneracijsko središče Javorje (zaključena obnova stare šole) in nov 

oddelek vrtca (Javorčki) v katerem je 14 otrok; prejeta je bila tudi odločba o odobrenih 

sredstvih s strani Agencije za kmetijske trge RS. 

Zaključena je investicija Obnova razsvetljave in ozvočenja v KD Šmartno, ki je finančno 

podprta s strani Ministrstva za kulturo  (32.382,84 EUR). 

 

- okolje in prostor: 

Vodi se postopek lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnih zemljišč pri posamični 

poselitvi. 

V končni izdelavi in usklajevanju sta Načrt preskrbe z zemljišči in Poročilo o prostorskem 

razvoju. 

Pripravljajo se izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN za potrebe ureditve parkovnih 

površin okoli gradu Bogenšperk. 

 

- premoženjske zadeve: 

Opravljen je bil pregled letnega načrta in popis odprtih zadev. 

Urejanje potrebne dokumentacije za stanovanja »Grmače« - Zavrstnik 80, 83, 82:  

- izdelava manjkajočih energetskih izkaznic,  

- cenitev stanovanj 

- preselitev najemnice (ureditev pravnih razmerjih z njo) 

Priprava dopisov, izjav in soglasij za  ureditev cest Mala Kostrevnica, Velika Kostrevnica, 

Višnji Grm, Črni potok. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega 

premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – skrajšani 

postopek 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Sašo 

Goršek. 

 

Razprava: Janez Tomažič. 

 

Dodatna pojasnila je podal Rajko Grimšič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o obremenjevanju 

nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami v 

prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o obremenjevanju 

nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek 

 

Uvod je podal Aleš Krže. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Sašo 

Goršek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v prvem 

branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »RAZPRŠENI HOTEL 

BOGENŠPERK«– predlog za prvo branje 
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Uvod je podala Nina Pekolj. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

 

Razprava: Marko Slapničar, Bojan Lupše, Martin Fortuna. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Nina Pekolj in Rajko Grimšič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Koncesijski akt o javno – 

zasebnem partnerstvu za projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk« v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

Občine Šmartno pri Litiji  

 

Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Sašo 

Goršek. 

 

Razprava: Sašo Goršek, Darja Gorše, Janez Tomažič, Gregor Berčon, Bojan Lupše, Martin 

Fortuna. 

 

Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Tanja Kepa Ferlan. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje  kot javne službe v OŠ Šmartno – 

Vrtec Ciciban v šolskem letu 2021/2022 

 

Uvod je podal Tomaž Rozina. 

 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da OŠ Šmartno – Vrtec 

Ciciban v šolskem letu 2021/2022 organizira delo in izvaja program predšolske vzgoje v 

16. oddelkih in sicer: 

 

Ime skupine Oznaka oddelka 

Palčki 2. obdobje  

Škratki 1. obdobje  

Polhki 1. obdobje  

Ostržki 1. obdobje  

Polžki 2. obdobje  

Miške 2. obdobje  

Metuljčki 2. obdobje  

Pikapolonice 2. obdobje  

Čebelice 2. obdobje  

Petelinčki 2. obdobje  

Bučke kombinirani 

Sovice kombinirani 

Lunice 1. obdobje  

Zvezdice 1. obdobje  

Čukci 1. obdobje  

Javorčki 1. obdobje 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k zaposlitvi (51,39) 

delavcev v Vrtcu Ciciban za izvajanje dejavnosti programov predšolske vzgoje iz sklepa 

št. 1.. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se število otrok pri vpisu 

v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative, lahko poveča glede na zakonski 

normativ za največ dva otroka, po predhodnem soglasju župana pa tudi med šolskim 

letom, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podal Tomaž Rozina. 

 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

 

Razprava: Bojan Lupše. 

 

Dodatna pojasnila je podal Rajko Grimšič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predloženi Sklep o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, ki se uporablja od 

01.10.2021 dalje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 8). Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprava: Alojzij Smrekar, Gregor Berčon. 

 

Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Zlata plaketa 

Občine Šmartno pri Litiji podeli Igorju Osredkarju. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Zlata plaketa 

Občine Šmartno pri Litiji podeli Jožefu Zadražniku. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Srebrna plaketa 

Občine Šmartno pri Litiji podeli Jožefu Potisku. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme sklep, da se Priznanje 

Občine Šmartno pri Litiji podeli skupini Šola zdravja – Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 9). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

Uvod je podala Nina Žnidaršič. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Sašo 

Goršek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi statusa 

javnega dobra na naslednjih zemljiščih: 

- katastrska občina 1848 ŠTANGA parcela 1804/2 (ID 7124795) 

- katastrska občina 1848 ŠTANGA parcela 1780/29 (ID 7124820) 

- katastrska občina 1848 ŠTANGA parcela 1780/27 (ID 7124816) 

- katastrska občina 1848 ŠTANGA parcela 1780/8 (ID 6366938) 

- katastrska občina 1848 ŠTANGA parcela 1780/10 (ID 6366925). 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 10).  Sprejem 3.  spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim 

in finančnim premoženjem občine za leto 2021 

 

Uvod je podala Nina Žnidaršič. 
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Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 3. spremembo Letnega načrta 

pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

DOMEN MERZEL: Svetnikovo vprašanje se nanaša na posvetovalni organ župana v zvezi z 

izgradnjo novega vrtca. Svetnik je želel od kolega, ki je imenovan v posvetovalni organ, 

kakšno informacijo. Imenovani član je povedal, da je podpisal nekakšno klavzulo, da 

določenih stvari ne sme povedati. Svetnika zanima kako je s to zadevo, zakaj je to, ker se mu 

zdi, da je to dokaj javna zadeva in kakšnih osebnih podatkov naj pri tej zadevi ne bi bilo.  

Zadeva bi morala biti bolj transparentna, da bi svetniki lahko te informacije dobili.  

MARKO SLAPNIČAR: svetnika zanima kako je z sanacijo ceste Sitarjevec – Zavrstnik. 

Cesta je sicer v litijski občini, vendar je v zelo slabem stanju. Svetnika zanima če se v zvezi z 

sanacijo te ceste občina kaj dogovarja.  

Sanacija udarnih jam v Reka – Gozdu. Na tej cesti se uničujejo gume. Občane zanima zakaj 

se ne morejo udarne jame urediti. 

 Telekom oziroma gradnja optičnega kabla. Svetnika zanima kaj se trenutno dogaja, kaj je s 

tem. 

Svetnika zanima, če se cene odpadnega papirja pokrijejo z stroški odvoza in ostalih stroškov v 

zvezi z ceno prodaje odpadnega papirja. Cene komunalnih storitev so se zelo povečale. 

Svetnika zanima kako je z sklicevanjem odborov in komisij občinskega sveta. Nekateri so 

sklicani zelo pogosto. Zanima ga, kdo določa. Župan ali kdo drug na občini.  

VERONIKA JESENŠEK: Svetnico zanima glede udarnih jam po kostrevniški dolini. 

Najprej jo zanima na cesti na koncu naselja Lupinica v bližini ceste za Jagodnik. Tam sta dve 

udarni jami, tam je tudi zožitev ceste, zaradi tega se tudi ne moreš tej jami umakniti. Tudi po 

celi dolini je na nekaterih delih cesta zelo poškodovana. Zanima jo, kako je kaj predvidena 

sanacija.  Uredi se naj vsaj na tistih delih, kjer ni problemov z lastniki zemljišča. 

Poškodovanih je tudi 100 metrov robu asfalta, kar predstavlja nevarnost za kakšne kolesarje 

DARKO VIDIC: Svetnika zanima kako je z ureditvijo parkirišča pri pokopališču v 

Šmartnem, med barom Flamingo in pokopališčem. Svetnika zanima, če se na tem kaj dela in v 

kateri fazi je.  

Za Pump track je občina dobila določena sredstva. Postavitev le tega je pat poziciji zaradi 

lokacije vrtca. Zanima ga, če je občina kaj naredila na tem, da bi se lahko našla kakšna druga 

lokacij pred kulturnim domom. 

Svetnika predlaga, da se v proračunu za prihodnje leto predvidijo sredstva za ureditev igrišča 

pri osnovni šoli v Šmartnem, da bi se lahko šola oziroma občina prijavila na razpis, da se 

igrišče posodobi. To igrišče je zelo revno.  

Glede prometne ureditve  priključka. Pogovarjali so se, da se od Zdravstvenega doma mimo 

blokov do prehoda pri spomeniku  umiri promet. Svetnika zanima če se na tem področju kaj 

dela, oziroma če se je že naredilo. 
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GREGOR BERČON: Svetnik prav tako opozarja na slabo stanje kostrevniške ceste.  

Svetnika zanima, če je zaključena gradnja mrliške vežice v Štangi. Želel bi podatke o končni 

vrednosti investicije.  

 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.40. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Direktor občinske uprave:                                                                       Predsedujoči: 

Rajko Grimšič                                             Rajko Meserko 

 


