OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 25. maja 2011 ob
18.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 6. redni seji so bili prisotni člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, Darko Homan, Jože
Hrovat, Mojca Hrovat, Silvester Jurkovič, Igor Kalin, Boris Kovačič, Luka Luzar, Radko
Luzar, Viktor Luzar, Aleš Medle, Albert Pavlič, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija
Strojin, Jože Švalj, Renata Turk, Matjaž Zagorc
OP: g. Jože Švalj je prišel na sejo ob 18.30 uri, ga. Antonija Strojin pa ob 19.26 uri.
Na 6. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 18 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Majda Kavšek, JP EDŠ d.o.o.
- ga. Claudia Jerina Mestnik, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
- ga. Barbara Ozimek, OZRK Novo mesto
- g. Simon Štemberger, NO Občine Šentjernej
- mediji
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
Pripomb na predlog zapisnika ni bilo. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 5. redne
seje: ZA – 12 ČLANOV SVETA
Zapisnik 5. redne seje je bil sprejet.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
1.
2.

Vprašanja in predlogi
Imenovanje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Šentjernej
(poročevalec: g. Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Imenovanje nadomestnih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
(poročevalec: g. Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja)
Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej (poročevalec: g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI)
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanja in nagrade (poročevalec: g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI)
Seznanitev z Letnim poročilom 2010 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (poročevalka:
ga. Claudia Jerina Mestnik, direktorica Knjižnice Mirana Jarca)
Seznanitev s Poročilom o delu za leto 2010 in Programom dela za leto 2011 Območnega
združenja Rdečega križa Novo mesto (poročevalka: ga. Barbara Ozimek, sekretarka OZ
RK Novo mesto)
Obravnava Poročila o delu za leto 2010 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalka: ga.
Majda Kavšek, direktorica JP EDŠ d.o.o.)
Obravnava Odloka o občinskih taksah – uradno prečiščeno besedilo (poročevalka: ga.
Marija Jambrek Korenič, občinska uprava) – skrajšani postopek
Predlog sklepa o financiranju političnih strank (poročevalka: ga. Suzana Kovačič
Mihorič, občinska uprava)
Obravnava predloga za odstranitev prometnih znakov za omejitev hitrosti 40 km/uro
(poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Obravnava osnutka Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v občini Šentjernej
(poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava) – prva obravnava
Obravnava sklepa o spremembi Statuta JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalka: ga. Darja
Will, občinska uprava) – prva obravnava
Predlog sklepa o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavnega zemljišča
(poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)

Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 16 ČLANOV
Današnji dnevni red je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
G. Darko Homan je podal ugotovitve glede pisnih odgovorov občinske uprave na vprašanja
liste Skupaj za prihodnost s prejšnje seje: Načrt letnega programa dela občinskega sveta bi
moral biti pripravljen kot osnutek, ki naj bi ga občinski svet obravnaval. Upošteval naj bi se
tudi terminski plan sprejemanja proračuna. Odbor za okolje in prostor se ni sestal, zato naj
predsednik obrazloži neaktivnost odbora. Omenjeni odbor naj na osnovi priloženega
operativnega plana oceni plan aktivnosti ter možnosti za uspešno realizacijo. Komisija za
elementarne nesreče naj bi v sodelovanju s strokovnimi službami občinske uprave pripravila
analizo o lanskoletnih poplavah in ukrepe za zmanjševanje škode ob podobnih nesrečah. O
svojih ugotovitvah naj bi poročala občinskemu svetu.
G. župan: Komisija za elementarne nesreče je v prejšnjem mandatu vso dokumentacijo glede
nastale škode zaradi poplav posredovala republiški komisiji. Omenjena komisija v novem
mandatu še ni delovala, ker zaenkrat ni bilo elementarnih nesreč.
Načrt letnega programa dela občinskega sveta pripravlja občinska uprava, zato je načrt sprejet
v dani obliki, lahko pa se mesečno spreminja z obravnavo dodatnih točk, ki jih imajo možnost
predlagati tudi vsi občinski svetniki. Predsednik odbora za okolje in prostor sam odloča o
sklicu sej odbora, enako tudi predsednica komisije za elementarne nesreče.
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G. Darko Homan: Kdo v občinski upravi spremlja problematiko, analizira in predlaga ocene,
aktivnosti za nemoteno delovanje predšolske vzgoje v občini? Kako je urejeno planiranje
glede otroškega varstva, zakaj prihaja do zavrnitve vpisa otrok, saj je vsaj eno leto prej že
jasno, koliko otrok bo vpisanih.
Poselitev na tako imenovanih razpršenih območjih (t.i. območja vinogradov) v občini; kako
občinska uprava spremlja to dogajanje in kakšno strategijo vodi ob teh pojavih za
zmanjševanje težav, ki se pojavijo pri takšni rabi prostora.
V programu dela občinskega sveta je omenjena točka »izbris TIC-a iz regirstra«. Kje so
razlogi za njegovo ukinjanje?
Izvajanje pogrebnih svečanosti v občini ni dorečeno in posledično ni najbolje urejeno.
Določiti je potrebno ceremonial ob civilnem pokopu. Pogreša se predstavnik skupnosti, v
kateri je pokojnik živel. Preuči naj se možnost sodelovanja predstavnikov skupnosti v
ceremonialu, hkrati naj se pripravi primernejši dogodek. Poslovilna dvorana se uporablja le
pri krščanskih pogrebih, kot zamenjava za kapelo. Civilni pokopi praviloma nimajo vodje
ceremoniala. Od pokojnika se svojci in skupnost poslovi na neprimernem in premajhnem
mestu pred vhodom v mrliško kapelo. Odbor za okolje in prostor naj preuči problematiko in
poda predloge za izboljšanje stanja. Določi naj se tudi način obveščanja o pogrebu.
Na podlagi katerega projekta je bil organiziran izlet v Srbijo?
G. župan: glede problematike otroškega varstva bo podan pisni odgovor, prav tako bo pisni
odgovor dan glede izvajanja pogrebnih svečanosti in odgovor glede izbrisa TIC-a.
Predstavniki Občine Šentjernej smo bili povabljeni na delovni obisk v občino Svrljig. Njihovi
predstavniki bodo v naslednjem tednu gostje naše občine, kjer se bodo srečali z
gospodarstveniki… Na naslednji redni seji bo poročilo o obisku predstavljeno tudi
občinskemu svetu, ki bo odločal o morebitnem pobratenju z omenjeno občino iz Srbije.
G. Janez Selak: Stavba bivše Dolenjke na TGB naj se razglasi za družbeno pomembno stavbo
zaradi pomembnosti delovanja lokalne skupnosti. Za stavbo naj se določi predkupna pravica v
korist Občine Šentjernej. Do naslednje redne seje naj občinska uprava predloži odgovore na
ugotovitve nadzornega odbora. Pogreša se celoletni koledar prireditev v občini, zato se
nekateri dogodki podvajajo
G. župan: Glede stavbe bivše Dolenjke bo podan pisni odgovor. Nadzorni odbor mora
upoštevati zakonska določila. Odzivno poročilo občinske uprave je bilo poslano predsedniku
nadzornega odbora, na njih pa je, da pripravijo končno poročilo. Na pozive občinske uprave
glede priprave koledarja prireditev se občinska društva zelo slabo odzivajo.
G. Matjaž Zagorc: Pogreša se prostor oziroma oglasna tabla za objavo osmrtnic.
G. župan: Ponudbe za panoje so zbrane, le-ti naj bi se postavili na trgu v Šentjerneju.
G. Albert Pavlič: Problematika glede otroškega varstva naj se obravnava čim prej na izredni
seji občinskega sveta. Zahteval je tudi pisno poročilo glede financiranja ob 100-letnici
delovanja pihalnega orkestra. Pobuda, da se simbol petelina v centru Šentjerneja očisti
(zarašča ga drevo).
G. Viktor Luzar: Zakaj redarka ni pripravila plana dela za letošnje leto glede na sprejeti sklep
občinskega sveta? Do naslednje redne seje zahteva pisni odgovor občinske uprave in redarke.
G. Albert Pavlič je predlagal sklep, da se čim prej skliče izredna seja občinskega sveta na
temo problematike predšolske vzgoje v občini. Predlagal je še sklep, da g. župan in občinska
uprava upošteva 116. člen poslovnika občinskega sveta.
G. Silvester Jurkovič: Kakšen je postopek glede pridobivanja sredstev za reševanje romske
problematike? Predlagal je, da se pisni odgovor posreduje do naslednje redne seje.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa g. Alberta Pavliča:
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Občinski svet Občine Šentjernej zadolži občinsko upravo in župana, da se v čim krajšem času
skliče izredna seja občinskega sveta, glede načina reševanja problematike predšolske vzgoje;
premajhne prostorske kapacitete glede na vpis otrok.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep je bil sprejet.
Glasovanje o drugem predlogu sklepa g. Alberta Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej ugotovi, da se je do 6. redne seje občinskega sveta kršil
Poslovnik občinskega sveta; 116. člen, 1. alineja. G. župana in občinsko upravo se pozove, da
do naslednje redne seje upošteva omenjeni člen poslovnika.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasovalo 10 članov.
Sklep ni bil sprejet.
2. Imenovanje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI.
Sledilo je javno glasovanje o predlaganemu sklepu:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti
v občini Šentjernej, v sledeči sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jože Hrovat, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
Sašo Brajdič, Trdinova cesta 21, 8310 Šentjernej
Dejan Jurkovič, Trdinova cesta 19, 8310 Šentjernej
Silvester Jurkovič, Trdinova cesta 19, 8310 Šentjernej
Darinko Kušljan, Na gmajno 7, 8310 Šentjernej
Antonija Strojin, Mihovica 17, 8310 Šentjernej
II.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep je bil sprejet.
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3. Imenovanje nadomestnih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI.
Razpravljala sta člana občinskega sveta:
Darko Homan, Albert Pavlič.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa g. Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej izvede tajne volitve za točke 3, 4 in 5 današnjega dnevnega
reda.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje komisijo za izvedbo tajnih volitev v naslednji
sestavi:
-

Radko Luzar
Luka Luzar
Stanislav Sluga

Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 18 članov.
Sklep je bil sprejet.
Sledile so tajne volitve za nadomestno članstvo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, v Nadzornem odboru ter v Komisiji za nagrade in priznanja.
Poročilo o izidu tajnih volitev za nadomestno članstvo zgoraj omenjenih komisij in odborov je
podal g. Stanislav Sluga:
Število prejetih glasov za nadometno članstvo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Homan Darko, 8 glasov
Kalin Igor, 12 glasov
Medle Aleš, 6 glasov
Zagorc Matjaž, 10 glasov
Število prejetih glasov za nadomestno članstvo v Nadzornem odboru:
Bakše Ignac, 8 glasov
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Gorišek Ida, 10 glasov
Kovačič Franc, /
Kandidat za članstvo v Komisiji za nagrade in priznanja, Albert Pavlič, je svojo kandidaturo
umaknil.
Luzar Viktor, 16 glasov
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za preostanek mandatne dobe:
1. Igorja Kalina, Mihovica 35, 8310 Šentjernej
2. Matjaža Zagorca, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Sklep:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Nadzorni odbor Občine Šentjernej za preostanek
mandatne dobe Ido Gorišek, C.O.Ž. 62a, 8310 Šentjernej.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Sklep:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Komisijo za nagrade in priznanja za preostanek
mandatne dobe Viktorja Luzarja, Cerov Log 16, 8310 Šentjernej.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Občinski svetniki liste Skupaj za prihodnost, SDS, N.Si in Nestrankarske liste so sejo po izidu
volitev protestno zapustili ob 20.40 uri, ker v Nadzorni odbor ni bil izvoljen njihov kandidat.
V nadaljevanju prisotnih 10 občinskih svetnikov.
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6.Seznanitev z Letnim poročilom 2010 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Claudia Jerina Mestnik, direktorica Knjižnice Mirana Jarca.
Razpravljal je član občinskega sveta, Igor Kalin.
Odgovore in pojasnila je podala direktorica Knjižnice.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto za leto 2010.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
7.Seznanitev s Poročilom o delu za leto 2010 in Programom dela za leto 2011 OZRK
Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Barbara Ozirmek, sekretarka OZRK Novo mesto.
Razpravljala sta člana občinskega sveta, Igor Kalin in Silvester Jurkovič.
Odgovore je podala Barbara Ozimek, OZRK Novo mesto.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s Poročilom o delu za leto 2010 ter s Programom
dela za leto 2011 Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in ju sprejme kot
informacijo.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
8.Obravnava Poročila o delu za leto 2010 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Majda Kavšek, direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
Razpravljali so člani občinskega sveta Jože Švalj, Stanislav Sluga, Igor Kalin.
Odgovore je podala ga. Majda Kavšek.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo JP EDŠ – Ekološka družba d.o.o.
Šentjernej za leto 2010.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
9. Obravnava Odloka o občinskih taksah – uradno prečiščeno besedilo
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podal g.
župan Franc Hudoklin.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Odlok o občinskih taksah – uradno prečiščeno
besedilo UPB1, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
10. Predlog sklepa o financiranju političnih strank
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Suzana Kovačič Mihorič, občinska uprava.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
I.
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v
občinski svet, se dodelijo finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov
volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Pri volitvah, izvedenih po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki jih je posamezna
politična stranka dobila na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov
občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% potrebnih
glasov za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v
občinskem svetu x 50 : 100).
II.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne
skupnosti za posamezno proračunsko leto.
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev,
ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.
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III.
Sredstva se političnim strankam priznavajo mesečno, nakazujejo pa se štirikrat letno ob koncu
vsakega trimesečja na njihove transakcijske račune.
IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Šentjernej, št. 032-49/2007-OS, sprejet na 4. redni seji dne 14.02.2007, ki je bil objavljen v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 2/2007.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej,
uporablja pa se od 01.01.2011.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
11. Obravnava predloga za odstranitev prometnih znakov za omejitev hitrosti 40
km/uro
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Janez Hrovat, občinska uprava.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi odstranitev prometne signalizacije prikazane v
grafičnih prilogah v naseljih Pristava pri Šentjerneju, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila,
Dolenje Mokro Polje ter Hrastje.
II.
Na podlagi sprejetega sklepa se izda odločba za odstranitev prometnih znakov v omenjenih
naseljih. Odstranitev bo izvedlo Javno podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
12. Obravnava osnutka Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
Razpravljal je član občinskega sveta Jože Hrovat.
Ga. Darja Will je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo.
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Glasovanje o prekvalifikaciji iz osnutka v predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v občini
Šentjernej:
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
13. Obravnava sklepa o spremembi Statuta JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa, da se na osnovi 91. člena, 1. točka, obe
obravnavi združita:
1. člen
S to spremembo se spremeni Statut Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2007 – UPB).
2. člen
V 21. členu se izbriše beseda: “ustanovitelj” in se jo nadomesti z besedilom: “JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej”. V ostalem ostane besedilo nespremenjeno.
3. člen
Ta sklep o spremembi statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
14.Predlog sklepa o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 6. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
Silvestru Zorku, stan. Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej, trenutno nastanjen v Varstveno
delovnem centru Novo mesto, se v celoti oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v višini 29,65 EUR.
Oprostitev plačila bo veljala dokler bo solastnik stanovanja Silvester Zorko.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila končana ob 22.05 uri.
Številka: 032-6/2011-OS
Datum: 25.05.2011

Zapisnik pripravila:
Damjana Kovačič, viš. upr. del.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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