- skrajšani zapisnik sedemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
sedemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
31.01.2013 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Joža Žurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra
Kovačič Pancar, Igor Možina, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Janko Končar,
Franc Props, Janez Tomažič, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Marija Vidgaj, Franc Jaklič
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Jurij Klepec, Andreja Leskovšek, Nataša
Dobravec
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Jože Perme, predstavnik
podjetja Aping d.o.o. Andrej Poglajen in mediji.
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- šestnajste redne seje z dne, 20.12.2012
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik šestnajste redne seje z dne 20.12.2012.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 7. točko »Znižanje najemnine za poslovni prostor na
Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji« in predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del
- predlog za drugo branje
3. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje
– predlog za drugo branje
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del; predlog za prvo branje
5. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov
Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
7. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
8. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ splošne knjižnice Knjižnica Litija
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji v letu 2012
10. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
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Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever –
3. del - predlog za drugo branje
3. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in
Trebnje – predlog za drugo branje
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del; predlog za prvo branje
5. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov
Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
7. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
8. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ splošne knjižnice Knjižnica
Litija
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji v letu 2012
10. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 2). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever –
3. del - predlog za drugo branje
Uvod sta podala Andreja Leskovšek in Andrej Poglajen.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskem
prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno sever – 3. del.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 3). Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in
Trebnje – predlog za drugo branje
Uvod je podal Jurij Klepec.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ureditvi naselja
Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal zaradi zamude poročevalca pri 4. točki sprejetega dnevnega reda predlagal
spremembo dnevnega reda in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema zamenjavo točk sprejetega
dnevnega reda in sicer tako, da se četrta točka dnevnega reda »Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN
Šmartno sever – 3. del; predlog za prvo branje obravnava kot peta točka dnevnega rada
in dosedanja peta točka dnevnega reda »Pravilnik o višini in načinu določanja plač
oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles
občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov«
obravnava kot četrta točka dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine
Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
Uvod je podala Nataša Dobravec.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Props.
Razprava: Joža Žurga, Franc Jaklič, Matjaž Aškerc, Miroslav Berčon, Marino Dobčnik, Franc
Props.
Predsednik Nadzornega odbora je zaprosil za besedo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da da besedo
predsedniku Nadzornega odbora Jožetu Permetu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Besedo je imel predsednik Nadzornega odbora občine Jože Perme.
Franc Jaklič je podal predlog, da se točka umakne iz dnevnega reda in da se k pripravi novega
osnutka pravilnika povabi k sodelovanju tudi nadzorni odbor občine.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se točka »Pravilnik o
višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem,
sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri
Litiji ter o povračilih stroškov« umakne iz dnevnega reda. K sodelovanju za pripravo
pravilnika se povabi tudi predsednika Nadzornega odbora občine.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«.
AD 5). Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del; predlog za prvo branje
Uvod so podali Andreja Leskovšek, Andrej Novak in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik Jože Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP : Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN
Šmartno sever – 3. del v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Razprava: Marija Vidgaj.
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Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Letni program športa
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Uvod je podal Jurij Klepec.
Razprava: Joža Žurga.
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se štiri stanovanj v
prvem nizu na naslovu Zavrstnik št. 75, 76, 77 in 79, 1275 Šmartno pri Litiji, (Grmače)
proda na javni dražbi in sicer:
Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2,
ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 117/153 % delež zemljišča pod
stavbo, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k.
o. Šmartno (ID 1847),
- Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44
m2. Stanovanju pripada 36/153 % delež zemljišča pod stavbo, parc. št. 624/4 v
skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID
1847),
- Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34
m2. Stanovanju pripada 36/154 % delež zemljišča pod stavbo, parc. št. 624/5 v
skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID
1847),
- Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64
m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 86/154 % delež zemljišča
pod stavbo, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).
Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 75 je 112.900,00 EUR brez DDV,
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 76 je 52.220,00 EUR brez DDV,
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 77 je 52.161,00 EUR brez DDV,
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 79 je 67.257,00 EUR brez DDV,
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Uspešni dražitelji so dolžni kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne
pogodbe na TRR občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna
številka dražitelja).
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet
prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v
navedenem roku.
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Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene za
posamezna stanovanja, ki so predmet javne dražbe. Varščino je potrebno nakazati na
TRR občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka dražitelja).
Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli in sicer v roku 10 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost in
eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci.
Javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
V primeru, da bo izvedena javna dražba za stanovanja, ki so predmet tega sklepa,
neuspešna, se lahko najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da
je bila javna dražba neuspešna, izvede nova javna dražba z znižano izklicno ceno za
stanovanja, za največ 15 %.
V primeru, da bi bila neuspešna tudi ta javna dražba z znižano izklicno ceno za največ
15 %, se lahko v skladu z 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti za stanovanja, ki so predmet tega sklepa, sklene
neposredna pogodba z zainteresiranimi kupci.
SKLEP 2: Občinski svet sprejme sklep, da se zemljišče, parc. št. 838/0- pot 1402 m2, k.
o. Ježni Vrh (ID 1850), proda na javni dražbi. Vrednost nepremičnine na podlagi
cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, januar 2013, znaša
21.950,00 EUR brez DDV. Izklicna cena za zemljišče, parc. št. 838/0- pot 1402 m2, k. o.
Ježni Vrh (ID 1850) je 21.950,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet
prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v
navedenem roku.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene za
nepremičnino, ki je predmet javne dražbe. Varščino je potrebno nakazati na TRR
občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka dražitelja).
Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli in sicer v roku 10 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z DDV in eventualnimi drugimi
pristojbinami in dajatvami, nosi kupec.
Javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
SKLEP 3: Občinski svet sprejme sklep, da se proda zemljišče, parc. št. 2034/10- pot 256
m2, k. o. Liberga (ID 1846). Vrednost nepremičnine na podlagi cenitvenega poročila
sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, januar 2013, znaša 3.840,00 EUR brez
DDV. Nepremičnina se proda na podlagi neposredne pogodbe. DDV, stroške cenitve
nepremičnine in notarske storitve (overitev podpisa prodajalca, prenos lastništva), plača
kupec.
SKLEP 4: Občinski svet sprejme sklep, da se proda zemljišče, parc. št. 608/9- dvorišče
26 m2, k. o. Jablanica (ID 1839). Vrednost nepremičnine na podlagi cenitvenega poročila
sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, januar 2013, znaša 625,00 EUR brez DDV.
Nepremičnina se proda na podlagi neposredne pogodbe. DDV, stroške cenitve
nepremičnine in notarske storitve (overitev podpisa prodajalca, prenos lastništva), plača
kupec.
SKLEP 5: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 1027/2- travnik 63 m2 in 1028/2- travnik 2 m2, k. o. Jablanica (ID
1839), na neodplačen način s sklenitvijo pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin.
Eventualni davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri
notarju, plača občina Šmartno pri Litiji.
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SKLEP 6: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013 tako, da se v
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnini, parc. št. 1027/2- travnik 63 m2 in 1028/2travnik 2 m2, k. o. Jablanica (ID 1838), v letni načrt razpolaganja pa nepremičnina,
parc. št. 838/0- pot 1402 m2, k. o. Ježni Vrh (ID 1850).
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«
AD 8). Kadrovske zadeve
- Imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ splošne knjižnice Knjižnica
Litija
Uvod je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž
Aškerc.
Razprava: Franc Jaklič, Matjaž Aškerc.
Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se za direktorico
Javnega zavoda Bogenšperk za mandatno obdobje petih let imenuje Joži Vovk,
stanujočo pot v Resje 2, 1295 Ivančna Gorica.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se za predstavnika
ustanovitelja v svet javnega zavoda Splošne knjižnice Knjižnica Litija imenuje Katarina
Kragelj, stanujoča Ustje 47, 1275 Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji v letu 2012
Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Jože Perme.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
Predsedujoči je odredi deset minutni odmor.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 svetnikov).
AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov
Janko Končar: Svetnik je bi s strani KS Velika Štanga, ki jo zastopa koordinator Zvone
Končina, seznanjen, da ELES pri gradnji daljnovoda na območju občine Litija, uporablja
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cesto skozi Štango. Pričakuje pojasnilo v zvezi s problemom opisane situacije. Dodal je še, da
se je in se še po tem območju vozi veliko materiala tudi za Mestno občino Ljubljana. Svetnika
zanima, če se da tudi tam kaj dogovoriti glede odškodnine.
Joža Žurga: Glede na odgovor na njeno prejšnje vprašanje bi dodala, ali gre zakonito
poslovanje Javnega zavoda Bogenšperk, če plačuje najemnino za objekt, ki je v lasti ge. Darje
Izlakar (županove žene)?
Zanima jo še, če sta funkciji podžupana in predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, združljivi.
Miroslav Berčon: Kar se tiče vrtcev. Recimo kaj lahko naredi ena mlada mamica ali pa
familija, kam lahko da otroka, ker so vrtci polni, ne morejo več sprejemati, če jim hočeš dati
enega več štrajkajo. Pravijo, da jih že v vrtcu toliko naučijo, da morajo biti visoko
kvalificirani delavci zaposleni v vrtcu. Se pravi to niso več vrtci ampak šole, ki pripravljajo
otroke na to, da bodo sposobni v šolo hodit. Če boste podali odgovor, da je takšen zakon,
potem takoj postavlja drugo vprašanje oziroma odgovor, ali kako bi temu rekel, da so že
otroci v vrtcu dve vrste. Tisti, ki bodo šli pametni v šolo in tisti, ki bodo šli malo manj
pametni v šolo. To mogoče ni pobuda ali pa za na občinski svet. Mogoče bi pa občinski svet
apeliral na ministrstvo, da bi dalo možnost oddelkom, da bi se povečalo število otrok v
oddelkih. Če morajo biti res toliko strokovni, kot je rekel. Rad bi dobil en tak splošen
odgovor. Kaj narediti.
Franc Adamčič: Na mejnem območju med Šmartnim in Litijo se trenutno intenzivno dela
gradi kanalizacija. Vemo, da je tudi Občina Šmartno pri Litiji vključena v projekt. Upamo da
se bo to začelo delati, predvsem zaradi ločevanja kanalizacije in meteorne vode, saj so iz vseh
objektov speljane skupne cevi. Bojijo se namreč, da bo potrebno ponovno prekopati že
urejene okolice zasebnih hiš. Zanima kaj in kako se planira v Šmartnem. Prihaja tudi do
strahov, koliko bo to stalo, kdo bo to izvajal, kdo bo to nadziral. Predvsem pa s kolikšnimi
stroški bo to povezano za uporabnike. Številke o katerih se govori so zelo visoke. Misli, da bi
bilo pametno dati neko informacijo, da se lastniki hiš pripravijo na to kaj jih čaka in kako se
bo zadeva izvajala.
Marija Vidgaj: Na Primskovem kar nekaj vasi ni označenih s koli, ki služijo za orientacijo
pri pluženju. Svetnici se zdi, da del ceste od Kopačije proti Vinjemu Vrhu in Obla Gorica
nima teh kolov postavljenih. Svetnica ne ve ali je to namerno, ali so že drugo leto izpadli. To
bi rada samo zaradi varnosti ne zaradi nje. Prosi, da se to postavi predvsem tam kjer je odprto,
kjer so zameti.
Svetnico zanima če je ELES že ven iz težav, ali bo kmalu ali nikoli.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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