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Številka: 90001-8/2011-2
Datum: 3. 9. 2011
ZAPISNIK
8. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 12. julija 2011, ob 18. uri, v
sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
8. sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Alojz Knafelj in na začetku pozdravil članice
in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji. Pred nadaljevanjem dela je bila ugotovljena
sklepčnost občinskega sveta.
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 11 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Medic Marija Maja, Mihelič
Marija, Petkovič Andrej, Tomc Jana, Vidic Pavel, Vizjak Igor,
Opravičeno odsotni: Borut Likar
Odsotni: Lidija Plut
Ostali prisotni:
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Tea Urbančič – članica občinske uprave
- Klara Rebselj – članica občinske uprave
- Andreja Kren – članica občinske uprave
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- g. Rok Nose – predstavnik Dolenjskega lista
PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2011 - seznanitev
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5. Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža – obravnava in sprejem
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v Občini Straža –
obravnava in sprejem
7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Straža za programsko obdobje 2007-2013 – obravnava in sprejem
8. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Uvodoma je župan povedal, da v skladu s 30. členom Poslovnika Občine Straža umika iz dnevnega
reda 7. točko »Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007-2013 – obravnava in sprejem«
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 8. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 90
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 7. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 7. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 91
Zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
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točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
1. Poročal je o izvrševanju sklepov občinskega sveta in opravljenih nalogah med obema
sejama..Povedal je, da so na prejšnji seji sprejeti sklepi objavljeni v Uradnem listu RS št.: 45/11, dne
10. 06. 2011.
2. V nadaljevanju je župan poročal tudi o delovanju in aktivnostih občinske uprave in opravljenih
nalogah med obema sejama. Občinski svet je seznanil z naslednjimi zadevami:
Občinska uprava je med obema sejama opravljala redna opravila z občani in institucijami in
projektantskimi organizacijami.
- podpisana je bila pogodbo za obnovo Kulturnega doma s podjetjem GPI Tehnika.
- potekala so usklajevanja z lastniki in projektanti glede projekta pločnik in kolesarska steza z javno
razsvetljavo in avtobusnimi postajališči v Podgori. Projekt dobro napreduje. Župan upa, da se bo
uspešno odkupilo še nekaj zemljišč ter umestiti tudi postajališča.
- potekajo dogovori , skupaj z DRSC za izvedbo 1. in delno 2. etape rekonstrukcije ceste R2-419/1203
od Potoka do hiše Ravbar v Jurki vasi. Utemeljevala se je potreba po začetku realizacije odseka skupaj
z DRSC in DRI. Je nevarnost, da odsek izpade iz državnega proračuna ob njegovem rebalansu.
Zahtevek za zmanjšanje sredstev na državnih cestah je za 400 milijonov. Še vedno manjka zemljišče
na parceli Jelisave Besednjak.
- podpisana je bila pogodba za projektiranje z ID – INTERIER DESIGN podjetjem za »Obnovo
Zdravstvenega doma Straža«. Letos naj bi pridobili 34.873 EUR in leta 2012 še 128.725 EUR kot
Sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.
- ureja se vse potrebno za odprtje še enega oddelka vrtca Krkine lučke v prostorih Osnovne šole Vavta
vas.
- izvedene so bile delavnice s tematiko Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne
občine, ki so izvajali študentje in profesorji sodelujočih fakultet; ga. Alma Zavodnik Lamovšek, ga.
Alenka Fikfak in g. Davorin Gazvoda. Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je bila razstava
predlogov rešitev z maketo Straže. Nadaljevanje predstavitve sledi 13.07.2011 v kulturnem domu s
profesorji in študenti za »širšo javnost«.
- postavljene so obvestilne table ob vstopu v Občino Straža na regionalnih in občinskih cestah.
- V Straži deluje redarka. Na Občino Straža še ni prišla nobena pripomba na njeno delovanje. Se pa
intenzivno izvajajo postopki v zvezi s priključevanjem objektov na javno kanalizacijo.
- za projekt Vodovod Nova Gora se je dopolnila vloga, čaka se še sklep o sofinanciranju,
- urejajo se lastniška razmerja v zvezi Vzletno pristajalno stezo Straža.
- legaliziran je objekt Breza v športnem parku, ki je že priklopljen na elektro omrežje.
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- Občina Straža svojim občanom hitro izplačuje enkratno socialno pomoč ob stečaju Novolesa. Do
12.07.2011 smo rešili in že izplačali 74 vlog , 18.07.2011 pa bomo še 2. Za pomoč se ni javilo vseh 93
delavcev iz Občine Straža.
- na javni poziv za kandidiranje v Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike
Slovenije, ki je stalno telo Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, na županov
poziv na 7. seji Občinskega sveta občine Straža ni prišel noben predlog stranke ali liste.
- župan je povabil svetnice in svetnike na predstavitev delavnic »Razvoj in ureditev naselja Straža«, ki
jo bodo za širšo javnost predstavi študenti in profesorji ljubljanskih fakultet. Predstavitev bo v
Kulturnem domu v Straži 13.07.2011 ob 16. uri.
- Nedeljski dnevnik je podelil Občini Straža certifikat za uspešno in prijazno občino.
- zaradi velikega vodostaja reke Krke je bila tekma v veslanju na Krki za mlajše kategorije v
paralelnem slalomu odlično organizirana šele 10. 07. 2011 v organizaciji Kajak kanu kluba Straža.
- na mizo je bilo pred začetkom seje podano Pojasnilo glede odstopa sejnin v korist štipendijskega
sklada v Občini Straža.
- v soboto, 09.07.2011 ob 5.39 uri je Franc Kobe, Dule13, Straža doživel eksplozijo plina v
stanovanjski hiši. Domnevni vzrok naj bi bil porozen reducirni ventil. Eksplozija ni terjala poškodb na
ljudeh, je pa v dveh etažah odneslo stavbno pohištvo, nekaj predelnih sten, ter premaknilo ostrešje.
Škoda je ogromna. Tehta se možnost potrebe po pomoči iz proračunske rezerve.
- Pristava Luknja je zopet odprta. Po zamisli najemnika naj bi bil to gostinski lokal z rastavnokulturnim delom. V prihodnosti naj bi bil tudi mladinski hostel.
K točki 4
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2011 - seznanitev
Uvodno poročilo je podal župan.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Dušan Dular in ga. Marija Mihelič
REPLIKE:
g. Igor Vizjak je repliciral županu
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 92
Občinski svet Občine Straža je seznanjen s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Straža v
prvem polletju 2011.
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 5
Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, v nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za
štipendiranje v Občini Straža in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme naslednje
predloge in dopolnitve pravilnika:
-

2. člen – za prvim odstavkom se doda nov stavek, ki se glasi :«Letno se minimalno podeli ena
štipendija študentom in ena dijakom, če so za to izpolnjeni pogoji«.
5. člen – briše se zadnji stavek, ki se glasi: »Oddaljenost od kraja izobraževanja do kraja
stalnega prebivališča, je oddaljenost v kilometrih od prve vstopne postaje do zadnje izstopne
postaje«.
7. člen se glasi: »Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij, ki
se objavi na spletni strani Občine Straža, oglasni deski, v glasilu Stražan ali lokalnem
časopisu.«
8. člen – druga alineja se glasi: »življenjepis na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisne
dokumentacije«.
14. člen – v zadnjem odstavku se za besedilom – študijskega leta postavi pika in nadaljuje z
novim stavkom, ki se glasi: »Dijakom se za mesec julij in avgust štipendija ne izplačuje«.
15. člen – za prvim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »Upravičenost do štipendije se
preverja letno«.
18. člen – pred prvi odstavek se doda nov odstavek, ki se glasi: »Štipendistu preneha pravica
do štipendije naslednji mesec po spremembi stalnega prebivališča na območju občine Straža.«
21. člen – se v celoti črta

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Igor Vizjak, g. Andrej Petkovič, g. Franc Derganc in ga. Marija Mihelič.
g. Andrej Petkovič je glede na predloge iz razprave podal proceduralni predlog, se pripravi čistopis
pravilnika, ki se ga sprejeme na korenspondenčni seji
REPLIKE
g. Franc Derganc je repliciral g. Igorju Vizjaku
g. Igor Vizjak je repliciral g. Francu Dergancu
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Igorju Vizjaku
g. Igor Vizjak je repliciral županu
Na vprašanja iz razprave je odgovoril direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
V nadaljevanju je župan odprl razpravo po posameznih členih odloka.
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g. Igor Vizjak je repliciral županu
1.člen odloka
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
1. člen odloka
predlog Odbora z družbene dejavnosti: za prvim odstavkom se doda nov stavek, ki se glasi:
«Letno se minimalno podeli ena štipendija študentom in ena dijakom, če so za to izpolnjeni
pogoji«.
Župan je dal predlog sklepa odbora za družbene dejavnosti na glasovanje.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 93
Občinski svet Občine Straža sprejme na predlog Odbora za družbene dejavnosti Pripombo
št. 1, ki se glasi:
»Za prvim odstavkom 2. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Letno se minimalno podeli
ena štipendija študentom in ena dijakom, če so za to izpolnjeni pogoji«.
7 ZA : 0 PROTI
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa ge. Marije Mihelič.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 94
2. Občinski svet Občine Straža sprejme na predlog ge. Marije Mihelič Pripombo št. 2, ki se
glasi:
»Črta se 3. alineja novega tretjega odstavka 2. člena »ne prejemajo druge štipendije v RS«.
3 ZA : 0 PROTI
3. člen odloka
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
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4.člen odloka
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
5. člen odloka
RAZPRAVA:
-

predlog Odbora z družbene dejavnosti: briše se zadnji stavek, ki se glasi: »Oddaljenost od
kraja izobraževanja do kraja stalnega prebivališča je oddaljenost v kilometrih od prve vstopne
postaje do zadnje izstopne postaje«.
g. Franc Derganc

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa Odbora za družbene dejavnosti
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 95
1. Občinski svet Občine Straža sprejme na predlog Odbora za družbene dejavnosti Pripombo
št. 3, ki se glasi:
»V 5. členu se briše zadnji stavek.«
6 ZA : 0 PROTI
G. Franc Derganc je vpodal tri predloge sklepov za spremembo 5. člena pravilnika, o katerih se ni
glasovalo.
Župan je ugotovil, da gre za precej različnih predlogov, zato je razpravo prekinil in predlagal
občinskemu svetu naslednji predlog sklepa:
Občinska uprava pripravi nov predlog Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža na
podlagi pripomb in sklepov občinskega sveta in Odbora za družbene dejavnosti ter ga pošlje v
sprejem na korespondenčno sejo po predhodnem usklajevanju.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi je sodeloval g. Albin Kregar.
Obrazložitev glasu:
- g Andrej Petkovič – glasoval bo ZA, saj je bil to njegov procedutralni predlog pri njegovi razpravi,
ko je predlagal, da občinska uprava pripravi čistopis pravilnika, katerega se sprejme na
korenspondenčni seji. Protestiral pa je na način, da je župan potreboval toliko časa, da je predlog
uvrstil na glasovanje, hkrati pa je podal pisno izjavo o odstopu sejnin v korist štipendijskega sklada
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 96
Občinska uprava pripravi nov predlog Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža na
podlagi pripomb in sklepov občinskega sveta in Odbora za družbene dejavnosti ter ga pošlje v
sprejem na korespondenčno sejo po predhodnem usklajevanju.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 6
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v Občini Straža –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, v
nadaljevanju je predsednica odbora ga. Marija Mihelič poročala o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Pravilnik o dodeljevanju pomoči de
minimis za razvoj podjetništva v Občini Straža in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga
sprejme z naslednjimi pripombami:
1. Drugi odstavek 7. člena pravilnika se spremeni, tako, da se glasi:: »Ni mogoče dobiti pomoči
za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice EU, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.«
2. V 13. členu pravilnika se črtata drugi in tretji odstavek.
3. V 23.členu pravilnika se besedna zveza »pristojni občinski organ« nadomesti z besedilom
»občinska uprava«.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Igor Vizjak, g. Jože Kregar in g. Albin Kregar
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral Albinu Kregarju
g. Igor Vizjak je repliciral g. Francu Dergancu
Župan se je glede na to, da je bila razprava temeljita in je pokazala, da gre za zahteven pravilnik glede
izvajanja odločil, da se občinska uprava opredelji do pripomb iz razprave, ter da poskuša novo
različico pravilnika uskalditi s svetniki predhodno po E-pšošti. Občinskemu svetu je predlagal v
sprejem naslednji sklep.

Zapisnik 8. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

9

Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 97
Občinska uprava se opredelji do pripomb iz razprave in poskuša novo različico pravilnika
uskladiti po e-pošti. Pravilnik se pošlje v sprejem na korespondenčno sejo
(9 ZA; 0 PROTI)
V skladu s poslovnikom je župan odredil 10 minutni odmor. Vse svetnice in svetniki so bili soglasni,
da se seja nadaljuje brez odmora.
K točki 8
Vprašanja in pobude
Župan je predhodno povedal, da bo glede na odsotnost svetnika Boruta Likarja prebral njegova
vprašanja in pobudo, ki jih je predhodno posredoval po E-pošti in na katera bo tudi odgovoril.
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Borut Likar – pisne pobude posredovane pred samo sejo, prebral jih je župan
-g. Andrej Petkovič
- ga. Jana Tomc
- g. Igor Vizjak
- ga. Marija Mihelič
-g. Albin Kregar
1.
-

VPRAŠANJE ŠT. 67 – g. BORUT LIKAR
Asfaltna cesta, ki povezuje Dolenjo Stražo in Sela ima značaj javne komunikacije, ni lastniško
urejena kot javno dobro občine – pozval je župana, da sporoči kako in kdaj namerava rešiti ta
problem – pisna pobuda (priloga originalu zapisnika),

Odgovor župana:
- Občina zelo dobro pozna status te ceste in ga rešuje že precej časa, takih primerov v občini je
ogromno in je urejanje le teh zelo drago. Občina Straža je nasledila mnogo takšnih in še težjih
primerov; do danes smo jih urejali z menjavo in niti enega z odkupom. Pri županu je bilo glede tega
več oseb, ena je vložila tudi pisno vlogo. Vsem je župan odgovoril enako, da je občina Straža
pripravljena na sebe knjižiti omenjena zemljišča brezplačno, nikakor pa ne ponovno odkupovati, saj
mnogo ljudi še pomni, da je občina Novo mesto odkupila in plačala vsa potrebna zemljišča za
letovišče in letališke objekte. Na žalost pa jih ni zemljiško knjižno prepisala na občino. To so
zemljišča, ki so bila plačana in bi morala biti last občine in so bila geodetsko odmerjena. Ogromno je
javnih poti in cest, ki nikoli niso bila plačana in nikoli odmerjena.
2.
-

VPRAŠANJE ŠT. 68 – g. BORUT LIKAR
Povezovalna pot med vikendom g. Andreja Čegovnika in ge. Ivanke Kopljen – županu je podal
pobudo da se poveže z občani in se urejanja cest pristopi načrtno – pisna pobuda (priloga originalu
zapisnika), pričakuje pisni odgovor
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POBUDA ŠT. 69 – g. BORUT LIKAR
Opozorilo odgovornim, da se ob nekaterih prehodih čez železniško progo pokosi trava zaradi
boljšega pregleda pri prehajanju proge
POBUDA ŠT. 70 – g. ANDREJ PETKOVIČ
ponovno je podal pobudo okrog ureditve parkirišča pred osnovno šolo, podal je tudi svoj predlog
oz. skico

Odgovor župana:
- Načrt sanacije je že izdelan, prav tako pa naj bi bilo sanacija prakirišče izdelana še pred začetkom
novega šolskega leta
5.
6.
-

POBUDA ŠT. 71 – g. ANDREJ PETKOVIČ
potrebno odstanitvi veje grmovnice pred prehodom za pešce v bližini Kulturnega doma, saj le ta
zastira pešcem pogled
POBUDA ŠT. 72 – g. ANDREJ PETKOVIČ
predlagal, je, da pisne pobude, ki jih dobi župan pred začetkom seje, dobijo kot gradivo tudi
svetniki pred začetkom seje

7. POBUDA ŠT. 73 – ga. JANA TOMC
-

problematika komunalnih odpadkov na Gradiški ulici – pisna pobuda (je priloga k originalu
zapisnika)

Odgovor župana:
- ta tematika se že rešuje na nivoju cele občine
-

VPRAŠANJE ŠT. 74 – ga. JANA TOMC

-

kdaj bodo zarisane označbe na križišču v Vavti vasi, glede na to, da je bila pred kratkim izvedena
preplastitev ceste, hkrati pa je potrebno naložiti lastniku žive meje, da le to pristriže

Odgovor župana:
- da, se označbe ponovno vzpostavijo bo občinska uprava zahtevala od DDRSCja
-

VPRAŠANJE ŠT. 75 – g. IGOR VIZJAK

-

kaj se dogaja s podjetjem Novoles

Odgovor župana:
- zadnji del Novolesa, družba Primara je šel 7. 7 . v stečaj, stečajna upraviteljica, ki razpolaga z
vsem premoženjem v imenu sodišča pa išče rešitve, za katere župan ne ve. Občina je v stečajno
maso prijavila 201.447,37 EUR terjatev, ki so na prednostni list. Od lastnikov pa ima informacijo,
da takoj, ko bo možno, bo zagnana proizvodna vezanih plošč.
-

VPRAŠANJE ŠT. 76 – g. IGOR VIZJAK

-

ali se je že pristopilo k realizaciji reševanja programa oskrbe starejših občanov
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Odgovor župana:
- za enkrat se ta problematika rešuje skupaj z Domom starejših občanov Novo mesto, ostalih priprav
programa občinska uprava še ni pričela
-

POBUDA ŠT. 77 – ga. MARIJA MIHELIČ

-

ob koncu šolskega leta naj bi župan ali občina podelila priznanja oz. simbolne nagrade za mlade
za večje dosežke, ki jih dosegajo skozi leto

Odgovor župana:
- župan je z darilom nagradili vse osnovnošolce ob zaključku devetega razreda, prav tako pa je
občinska uprava za njih pripravili tudi sprejem pri županu
-

POBUDA ŠT. 78 – ga. MARIJA MIHELIČ

- zahvalila se je občinski upravi kot tudi županu osebno, za pomoč pri organizaciji tekmovanja, kot
tudi samo udeležbo na tekmi v veslanju v paralelnem slalomu za mlajše kategorije
-

POBUDA ŠT. 79 – g. ALBIN KREGAR

-

predlagal je pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za otroke iz socalno šibkih družin, občinska
uprava naj preveri pri Rdečem kružu ali so taki otroci v naši občini, v kolikor bo potreba se bo
vključil tudi RIOS in pomagal tem otrokom.

Odgovor župana:
- preverila se bo ta možnost, v kolikor se bo pokazala ta potreba
-

POBUDA ŠT. 80 – ŽUPAN

-

svetnice in svetnike je pozval k udeležbi na predstavitev urbanističnih delavnic

-

POBUDA ŠT. 81 – ŽUPAN

-

kot dodatno gradivo je bilo predloženo tudi pojasnilo glede odstopa sejnine v korist štipendijskega
sklada

-

POBUDA ŠT. 82 – ŽUPAN

-

pozval je svetnice in svetnike naj Komisiji za imenovanja in mandatna vprašanja posredujejo
predloge za Komisijo za štipendiranje

-

POBUDA ŠT. 83 – ŽUPAN

- svetnice in svetnike je pozval k udeležbi na prireditve v času poletnih počitnic ter jim zaželel lepe
počitnice

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

