OBČINA VELIKE LAŠČE
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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 12. februarja 2015
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, Cirila MARINČIČ, Ivan LEVSTIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – občinska uprava,
Veronika VASIČ – občinska uprava, Tanja URŠIČ – občinska uprava, predstavnik Radia
Zeleni val, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 3. redne seje
Poročilo odborov
Odlok o proračunu občine za leti 2015 in 2016 – druga obravnava
Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2015
Sklep o ceni pomoči na domu
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Poročilo župana

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.

___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
Na zapisnik 3. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom ni bilo podanih
pripomb, zato je župan predlagal njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor za finance, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem ter komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Župan je predsednike
odborov in komisije prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se člani odbora sestali 7. januarja.
Seje so se udeležili vsi člani odbora. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, njihova
vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da se je odbor sestal dvakrat.
Prvič 7. januarja, ko so se seje udeležili štirje člani odbora in obravnavali tri točke dnevnega
reda. Drugič pa 9. februarja, ko so se seje udeležili tudi štirje člani odbora in obravnavali dve
točki dnevnega reda. Vsebina obeh sej je razvidna iz zapisnikov sej odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da se je odbor sestal dvakrat. Prvič
5. januarja, ko so se seje udeležili vsi člani odbora in obravnavali tri točke dnevnega reda.
Člani odbora so za predsednico soglasno imenovali dr. Tatjano Devjak. Drugič so se sestali 9.
februarja, ko so se seje prav tako udeležili vsi člani odbora in obravnavali pet točk dnevnega
reda. Vsebina obeh sej je razvidna iz zapisnikov sej odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Ivan Levstik je povedal, da se je odbor sestal 5. januarja. Na seji so
bili prisotni vsi člani. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna
iz zapisnika seje odbora. Člani odbora so za predsednika soglasno imenovali Ivana Levstika.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterdnig je povedala, da so se vse članice komisije
sestale pred sejo v zvezi z imenovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
da bo poročilo podala ob tej točki dnevnega reda.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: mag. Polona Cvelbar, Jakob Jaklič, Srečko Knafelc,
Roman Jeglič, dr. Tatjana Devjak in župan.
___________________________________________________________________________

Ad 3. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leti 2015 in 2016 – druga obravnava
Župan je povedal, da se je glavarina za pol leta znižala iz 536,00 EUR na 525,00 EUR,
od pol leta naprej pa na 500,00 EUR na prebivalca in da občina za financiranje investicij dobi
samo 1% primerne porabe. Na podlagi tega je v občini za približno 170.000,00 EUR manj
sredstev kot lani. Na podlagi povedanega je nov proračun, predlog za leto 2015, 3.624.000,00
EUR, kar je približno 95% proračuna iz leta 2014. Tudi za leto 2016 je podobna situacija, tam
zmanjšujemo predlog proračunskih postavk za 4%. Na osnutek proračuna, ki je bil v javni
razpravi, smo dobili nekaj pobud oz. pripomb. Te so podali vsi štirje odbori, mag. Polona
Cvelbar, Uroš Centa, Roman Viršek iz občinske uprave. Na podlagi vseh teh predlogov je
župan pripravil nova predloga proračuna za leti 2015 in 2016, ki ju je na kratko predstavil,
predvsem postavke, kjer je prišlo do sprememb. Župan je povedal, da smo na osnutek
proračuna dobili tri amandmaje. Prvega je podal svetnik Ivan Levstik in sicer, da bi se
pospeševanje kmetijstva iz planiranih 20.000,00 EUR povečalo na 25.000,00 EUR, na račun
zmanjšanja komunalne ureditve obrtne cone Ločica. Drugi amandma je bil s strani svetnika
Jakoba Jakliča, ki je predlagal povečanje investicij asfaltiranja iz 170.000,00 EUR na
190.000,00 EUR na račun zmanjšanja sredstev za kanalizacijo in čistilno napravo Rašica za
10.000,00 EUR in zmanjšanja sredstev za cestno razsvetljavo za 10.000,00 EUR. Tretji
amandma je poslal svetnik Uroš Centa, ki je predlagal, da se v predlogu proračuna za leto
2016 doda nova postavka pri programih športa v višini 15.000,00 EUR (zimsko drsališče). V
enakem znesku pa se v letu 2016 zmanjšajo načrtovana sredstva za športno rekreacijski center
na Rašici. Vsi trije amandmaji so usklajeni.
Župan je še dodal, da je Občina Velike Lašče pristopila k mreži postajališč za avtodome po
Sloveniji. Naša občina bo ta projekt izvajala v skladu s projektom, ki ga vodi občina Mirna.
To pomeni, da moramo v letošnjem letu po pogodbi zagotoviti 1.600,00 EUR za strokovne
podlage oz. vodstvo tega projekta. Sama izvedba postajališča pa bi se izvedla v letu 2016.
Župan je odprl razpravo.
Srečko Knafelc je dal pojasnilo glede postajališč za avtodome ter kot možno lokacijo
predlagal del industrijske cone Ločica. Izrazil je pričakovanje, da bo Občina Velike Lašče po
svojih močeh pomagala in podprla zasebne vlagatelje. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da se
vsa občinska sredstva za zasebni sektor dodeljujejo na podlagi pravilnika. Za novo
programsko obdobje 2014-2020 bo potrebno sprejeti nov pravilnik oz. na novo priglasiti
državne pomoči.
Roka Borštnika je zanimalo ali so na seji odbora za družbene dejavnosti obravnavali
dejstvo, da se opušča financiranje kina Velike Lašče. Dr. Tatjana Devjak je povedala, da to ni
bila tema zadnje seje odbora. Rok Borštnik je želel pojasnilo župana zakaj se opušča
financiranje kina Velike Lašče. Lidija Čop je pojasnila, da se kina ne sofinancira že dve leti.
Župan je potrdil in dodal, da na tak predlog tudi ni bilo nobenih pripomb.
Ivan Levstik je obrazložil amandma, ki ga je podal na predlog proračuna. Amandma se
mu zdi potreben predvsem zaradi poslabšanja razmer za kmete (npr. velik padec cen
mleka,…).
Bredo Košir je zanimalo glede na to, da naj bi bile investicije iz evropskih sredstev že
zaključene in je razumela, da je nekaj še potrebno narediti pri energetski sanaciji ali gre
morebiti za dodatna dela. Župan je pojasnil, da energetski prihranki niso taki kot so bili
planirani, zato bo potrebno dopolniti s toplotno črpalko, vendar to iz lastnih sredstev.
Jakoba Jakliča je zanimalo ali je investicija vhod v Levstikov dom prioriteta. Župan je
povedal, da si osrednji kulturni objekt v občini zasluži lepši vhod, zato imamo projekte že
narejene. Ni pa to prioriteta, videli bomo kako bo z izvrševanjem proračuna in sredstvi, ki
bodo na voljo.
Sledilo je glasovanje o prvem amandmaju k predlogu proračuna za leto 2015, ki je bil
podan s strani svetnika Ivana Levstika.

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,

PROTI – nihče

Amandma je sprejet.
Potem so svetniki glasovali o drugem amandmaju k predlogu proračuna za leto 2015,
ki je bil podan s strani svetnika Jakoba Jakliča.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,

PROTI – nihče

Amandma je sprejet.
Župan je dal na glasovanje proračun za leto 2015 s tema dvema sprejetima amandmajema.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za
leto 2015 – Splošni del, Posebni del, Načrt razvojnih programov 2015-2019 in letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Svetniki so glasovali o amandmaju k predlogu proračuna za leto 2016, ki je bil podan s
strani svetnika Uroša Cente.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,

PROTI – nihče

Župan je dal na glasovanje proračun za leto 2016 s sprejetim amandmajem.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za
leto 2016 – Splošni del, Posebni del, Načrt razvojnih programov 2015-2019 in letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
____________________________________________________________________
Ad 4. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2015
Veronika Vasič je povedala, da je letni program športa pripravljen na podlagi
nacionalnega programa športa v Sloveniji za obdobje od leta 2014 do 2020. Zneski, ki so
navedeni v programu športa za leto 2015 so usklajeni s pravkar sprejetim proračunom za leto
2015. Programi, ki so predvideni in naj bi jih občina financirala preko razpisa, pa so usklajeni

s pravilnikom o sofinanciranju programov na področju športa. Poudarila je še, da je letni
program športa na lokalni ravni pogoj za razpis sofinanciranja programov društva.
Roka Borštnika je zanimala proračunska postavka 1883 - športna igrišča po vaseh,
združevanje, v okviru katere se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi
(elektrika, voda). Zanimalo ga je ali vzdrževanje drugih igrišč sodi pod to postavko ali je
zajeto pod kakšno drugo postavko ali njihovo vzdrževanje v letošnjem letu ni predvideno.
Župan je odgovoril, da pod to postavko sodi samo še šolsko igrišče. Igrišče na Karlovici
spada pod šolo, igrišče na Turjaku pa pokriva društvo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Letni program športa v Občini Velike Lašče
za leto 2015.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Sklep o ceni pomoči na domu
Veronika Vasič je povedala, da kalkulacijo vsako leto pripravi izvajalec storitve
pomoči na domu, to je Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik. Cena za uporabnika je
enaka kot prejšnje leto, to je 4,55 EUR na uporabnika. Ekonomska oz. polna cena pomoči na
domu pa je 15,55 EUR. Ta cena je že tretje leto enaka, se ne spreminja. Iz analiz, ki jih
pripravlja Inštitut za socialno varstvo izhaja, da je cena te storitve v naši občini kar nekaj nižja
od povprečne cene storitve pomoči na domu v Sloveniji. V naši občini to pomoč koristi
4,03% od ciljne populacije – prebivalcev nad 65 let. Povprečna vključenost te populacije v
Sloveniji je 1,6%.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o ceni pomoči na domu.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je povedala, da mora biti Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v skladu s 6.
členom Zakona o voznikih in z občinskim Odlokom o ustanovitvi sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. V skladu z odlokom ima svet šest članov. Od tega je en
predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora (Jakob Jaklič), en
predstavnik občinske uprave Velike Lašče (Marija Ivanc Čampa), en predstavnik upravljavca
občinskih cest (Tomaž Indihar), en predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič (Vid Likavec,
predlagan s strani Policijske postaje), en predstavnik osnovne šole in vrtca (mag. Bojan
Novak, predlagan s strani šole) ter en predstavnik sveta staršev osnovne šole (Boštjan Škulj,
prav tako predlagan s strani šole). Komisija je ugotovila, da je predlog sklepa pripravljen v
skladu s 6. členom Zakona o voznikih in 3. členom občinskega Odloka o ustanovitvi sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zato članice komisije občinskemu svetu predlagajo,
da imenuje svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predlagani sestavi.

Sledila je razprava, v kateri je Ivana Levstika zanimalo delovanje sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, saj ga v Velikih Laščah ni zaznal. Župan je odgovoril, da je sam
prejel pohvalo glede delovanja sveta. Sicer pa svet predlaga postavitev prometnih znakov,
postajališč, grbin, pred začetkom šolskega leta vodijo varovanje prehodov za pešce… V
nadaljevanju razprave je Ladka Deterding sporočila kritiko delovanja sveta s strani učiteljice
na OŠ. V razpravi sta sodelovala še župan in dr. Tatjana Devjak.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v naslednji sestavi:
- Jakob Jaklič, predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora,
- Marija Ivanc Čampa, predstavnica občinske uprave Velike Lašče,
- mag. Bojan Novak, predstavnik osnovne šole in vrtca,
- Boštjan Škulj, predstavnik sveta staršev osnovne šole,
- Tomaž Indihar, predstavnik upravljavca občinskih cest,
- Vid Likavec, predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič.
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Člani Sveta so lahko ponovno imenovani.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da smo na občino prejeli dve vlogi, eno za odkup
zemljišča in eno za zamenjavo zemljišča. Občinski svet v prejšnji sestavi je obe vlogi
obravnaval in ju tudi pozitivno rešil. V prvem primeru je šlo za odkup zemljišča v naselju
Kukmaka in sicer za opuščeno poljsko pot, ki pelje do Zadnikovega mlina. Občinski svet se je
strinjal z odkupom, vendar je bila najprej potrebna parcelacija. Ta je sedaj opravljena,
novonastala parcela, ki je predmet odkupa in meri 607 m2, je javno dobro. Zato je potrebno
sprejeti sklep, s katerim se ta status ukine.
Parcelacija je bila opravljena tudi v Malih Laščah ob javni poti, ki poteka proti
Puščam in Prhajevemu. Del javne poti poteka po zasebnem zemljišču, del zemljišča pa je
javno dobro in predstavlja funkcionalno del oz. se dotika dvorišča stanovanjske hiše. Tudi
tukaj so se svetniki strinjali s predlagano zamenjavo zemljišč. Narejena je bila parcelacija
prejšnje javne poti po prejšnji trasi. Novonastala parcela št. 4003/2 k.o. Turjak meri 279 m2.
Tudi na tej parceli je potrebna ukinitev javnega dobra, da se lahko opravi zamenjava zemljišč.
Župan je še dodal, da mora občinski svet v primeru ko želi nekdo odkupit ali občina
prodat neko zemljišče, ki je javno dobro oz. ima status javnega dobra, najprej ukinit status
javnega dobra (s tem postane občina lastnik zemljišča), da je konkretna parcela lahko predmet
pravnega prometa.
Ivana Levstika je zanimalo kako se določi cena parcel. Župan je povedal, da ceno
določijo cenilci. Jerica Tomšič Lušin je dodala, da v primeru, ko je vrednost parcele zelo
majhna in bi bili stroški cenilca večji kot vrednost le-te, se cena lahko določi izkustveno ali po
GURS-u.
Župan je dal oba sklepa skupaj na glasovanje.

Predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 1730/2 k.o. 1716 Ulaka, v izmeri 607 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 4003/2 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 279 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Roka Borštnika je zanimalo v zvezi s postavitvami stolpov, anten oz. oddajnikov ob
železniški progi, ali je občina dala soglasje za to oz. kakšen je postopek.
Župan je pojasnil, da občina v takih primerih ni soglasodajalec, pač pa upravna enota.
Občina s tem tudi ni bila seznanjena.
Uroš Centa je vse povabil, da se udeležijo občinskega prvenstva v veleslalomu, v petek
20.2.2015 na smučišču v Sodražici.
Župan se je zahvalil za povabilo.
Ivan Levstik je nekje zasledil, da so občine dobile finančna sredstva za škodo, ki je
nastala za posledicami žleda. V gozdovih je še veliko poti neprehodnih. V letu 2014 so
bile vremenske razmere take, da lubadar še ni napravil večje škode, vendar ta lahko
nastane, če sanacija ne bo opravljena v letu 2015. Druga zadeva, ki jo je omenil, pa je
bila prošnja govedorejskega društva Velike Lašče glede postavitve prometnih znakov
za živali na cesti.
Župan je glede žleda povedal, da so bile vse občinske ceste dokaj hitro počiščene.
Občina je prijavila stroške, ki jih je imela v zvezi s tem. Jerica Tomšič Lušin je dodala,
da je občina trikrat na različne načine prijavljala stroške, ki smo jih imeli z
električnimi agregati (stroški najema, prevoza in goriva). Teh stroškov je bilo nekaj
manj kot 6.000,00 EUR. Ministrstvo za infrastrukturo nam je priznalo del stroškov
(manj kot 50%). Dobili smo 2.200,00 EUR vrnjenih sredstev. Poleg tega smo
prijavljali škodo pri odpiranju občinskih cest, koliko je bilo poškodovane javne
razsvetljave. Gozdarji so vlagali škodo za gozdne ceste in ocenjevali škodo v samih
gozdovih. Vse to je zbrano v zbirnem programu Ajda, kjer se zbirajo vse naravne
nesreče. Od tega občina ni dobila nič. Je pa občina takoj takrat zagotovila sredstva za
nujno prevoznost gozdnih cest, ne pa za prevoznost gozdnih vlak. Prevoznost teh
morajo zagotoviti lastniki gozdov.
Cirila Marinčič je povedala, da jo je več starejših ljudi nagovorilo, da pogrešajo laboratorij v
Velikih Laščah. Vožnja v Ribnico jim predstavlja velik zalogaj. Zanimalo jo je ali se
da kaj urediti na tem področju.
Župan je povedal, da po informacijah, ki jih imamo, laboratorij v Velikih Laščah
deluje kot do sedaj (vsak dan).
Ladka Deterding je glede kina v Velikih Laščah povedala, da naj bi bili nosilci filmov sedaj
taki, da jih v Velikih Laščah sploh ne bi mogli več predvajati.
Srečko Knafelc je prosil, če lahko do naslednje seje dobi informacijo, koliko denarja je bilo
do sedaj vloženega v industrijsko cono. Dalje je povedal, da je stanje cest
katastrofalno. Gozdne ceste, ki so obremenjene z velikimi vlačilci, ki vozijo les iz
Mokrca in Mačkovca, so v zelo slabem stanju. Treba bi bilo določiti tarifo oz. sistem,
da bi šel od kubika prepeljanega lesa določen odstotek za obnovo cest. Zanimalo ga je

tudi v kateri fazi je vloga za spremembo namembnosti zemljišča, na katerem stoji
Lojzov teater. Na koncu je še dodal, da je Trobla glede slik sedaj, ko sam ne sodeluje
več, slabša, zato je ponudil svojo pomoč.
Ivan Levstik je povedal, da pobiranje »davka« za gozdne ceste ne pride v poštev, saj lastniki
gozdov plačujejo dvakratni davek: davek od katastra, drugič pa še za vzdrževanje
gozdnih cest. Sicer gre lahko v gozdove vsakdo, vsak lahko nabira gozdne sadeže in
lastnik gozda od tega nima nič. Po njegovem mnenju bi morali lastniki gozda še kaj
dobiti. Cena lesa je lani padla za 30%. Bil je absolutno proti dodatnim obremenitvam
lastnikov gozdov.
Župan je povedal, da občina takse ne more vpeljati. Na tovornjake, ki uničujejo
občinske ceste ni opozoril samo Srečko Knafelc, na to je opozorilo že več svetnikov,
vendar občina nima mehanizma kako pridobiti dodatna finančna sredstva od tistih
voznikov, ki uničujejo ceste.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za sprejetje občinskega proračuna. Povedal je, da bodo
že v naslednjem občinskem glasilu objavljeni razpisi. Svetnike je povabil še na ponovoletno
srečanje po seji in jim v spomin razdelil svetniške priponke.
_________________________________________________________________________
Seja je bila zaključena ob 19.40.
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