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Številka: 90001-7/2016-2
Datum: 22.06.2016
ZAPISNIK
11. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 16. junija 2016,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
11. sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Dušan Krštinc 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 8 od 13. občinskih svetnic
in svetnikov. Ob 17.08 se je seji pridružil g. Janez Jerič in ob 17.46 še g. Borut Likar, tako,
da je bilo na seji navzočih 10 od 13. svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je
nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Mihelič Marija, Plut
Lidija, Radešček Andrej, Lili Šiler in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: Dular Dušan, Merlin Mateja in Petkovič Andrej
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- ga.Tea Urbančič Kavšček - direktorica občinske uprave
- ga.Karmen Turk - članica občinske uprave
- g. Samo Jakljič - član občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- ga. Judita Podgornik Zaletelj - predstavnica ZVKD Novo mesto
- ga. Darinka Redling - predstavnica JP Komunala d.o.o.
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 10. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama – seznanitev
5. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena – druga obravnava in sprejem
6. Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža – prva obravnava in sprejem
7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu
Straža v najem – obravnava in sprejem
8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas – prva obravnava in sprejem
9. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 –
obravnava in sprejem
10. Uveljavljanje predkupne pravice za nakup 17,1% lastniškega deleža Razvojnega centra
Novo mesto d.o.o. – obravnava in sprejem
11. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2015 – seznanitev
12. Kadrovske zadeve
13. Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je na začetku občinski svet seznanil, da v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Straža iz dnevnega reda umika 6. točko »Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov
v Občini Straža – prva obravnava in sprejem«.
14. 06. 2016 je bil občinskemu svetu posredovan Predlog dopolnitve dnevnega reda s
točkama:
11. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 – obravnava in sprejem
12. Prestavitev lokacije bazne postaje sistema GSM-R RBP 83.01 Češča vas iz centra Straže –
obravnava in sprejem
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Župan je v nadaljevanju odprl razpravo na predlagano dopolnitev dnevnega reda.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 144
Občinski svet Občine Straža potrdi dopolnitev dnevnega reda 11. seje Občinskega sveta
Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
Župan je dal na glasovanje dopolnjen dnevni red.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala ga. Lidija Plut.
V nadaljevanju je dal župan predlog iz razprave svetnice gospe Lidije Plut na glasovanje:
»Točka 7 se obravnava po skrajšanem postopku«
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 145
Občinski svet Občine Straža potrdi, da se 7. točka dnevnega reda “Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas –
prva obravnava in sprejem “ obravnava po skrajšanem postopku.
(8 ZA; 0 PROTI)
Župan je dal na glasovanje spremenjeni in dopolnjeni dnevni red.
SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 10. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
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3. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama – seznanitev
5. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena – druga obravnava in sprejem
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu
Straža v najem – obravnava in sprejem
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas – obravnava in sprejem po skrajšanem postopku
8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 –
obravnava in sprejem
9. Uveljavljanje predkupne pravice za nakup 17,1% lastniškega deleža Razvojnega centra
Novo mesto d.o.o. – obravnava in sprejem
10. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2015 – seznanitev
11. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 – obravnava in sprejem
12. Prestavitev lokacije bazne postaje sistema GSM-R RBP 83.01 Češča vas iz centra Straže –
obravnava in sprejem
13. Kadrovske zadeve
14. Pobude in vprašanja

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 146
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnjeni in spremenjeni dnevni red.
(8 ZA; 0 PROTI)

Zapisnik 11. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2016

5

K točki 2
Zapisnik 10. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 10. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
Pred razpravo je župan občinski svet seznanil, da je v zapisniku napaka med navedenimi
prisotnimi svetniki in sicer je pomotoma izpadla ga. Jana Tomc, med opravičeno odsotnimi pa
bi morala biti namesto Dušana Dularja navedena Lili Šiler, kar je v originalu zapisnika že
ustrezno popravljeno.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 147
Občinski svet Občine Straža sprejme popravljen Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)

K točki 3
Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z
gradivom v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 148
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine
Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)

Zapisnik 11. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2016

6

K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan.
Pri obravnavi točke se je seji pridružil gospod Janez Jerič.
K točki 5
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena – druga obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Judita Podgornik Zaletelj.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju
je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu in sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet Občine Straža predlaga Občinskemu svetu
občine Straža da sprejme odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Občine Straža v drugi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 149
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Straža.
( 9 ZA; 0 PROTI )
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K točki 6
Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem
domu Straža v najem – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Točko bi moral obravnavati tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki pa ni bil sklepčen.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 150
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem.
( 9 ZA; 0 PROTI )

K točki 7
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Lidija Plut.
Točko bi moral obravnavati tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki pa ni bil sklepčen.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 151
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas v prvi
obravnavi.
( 9 ZA; 0 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 152
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas se spremeni v Dopolnjen predlog
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas in se na tej seji opravi druga
obravnava.
( 9 ZA; 0 PROTI )

Župan je dal odlok v drugo obravnavo.
RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasoval ZA – predlaga, da občinska uprava pripravi po sprejemu uradno
prečiščeno besedilo
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 153
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas.

( 9 ZA; 0 PROTI )

K točki 8
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju
je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu in sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet Občine Straža predlaga Občinskemu svetu
občine Straža da sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2016.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 154
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Straža za leto 2016.
( 9 ZA; 0 PROTI )
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K točki 9
Uveljavljanje predkupne pravice za nakup 17,1% lastniškega deleža Razvojnega centra
Novo mesto d.o.o. – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku. Kratko obrazložitev je
podal župan.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 155
Občina Straža ne uveljavlja predkupne pravice za nakup 17,1% lastniškega deleža
Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.

( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 10
Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2015 - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku. Z letnim poročilom je
občinski svet seznanila gospa Muc Irena, predstavnica Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 156
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto 2015.
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Ker predstavnik JP Komunala za razlago 11. točke dnevnega reda še ni bil prisoten na seji, je
župan v skladu z 32. členom Poslovnika predlagal občinskemu svetu, da se spremeni oz.
zamenja predlagani vrstni red dnevnega reda in se najprej obravnava 12. točka dnevnega
reda, nato pa ostale točke dnevnega reda po vrstnem redu.

RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 156
Občinski svet Občine Straža sprejme spremembo dnevnega reda, da se najprej
obravnava 12. točka dnevnega reda, to je » Prestavitev lokacije bazne postaje sistema
GSM-R RBP 83.01 Češča vas iz centra Straže – obravnava in sprejem”
( 9 ZA; 0 PROTI )

K točki 12
Prestavitev lokacije bazne postaje sistema GSM-R RBP 83.01 Češča vas iz centra Straže
– obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju
je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu in sklepih odbora.

Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet Občine Straža predlaga Občinskemu svetu
občine Straža da sprejme predlagano spremembo lokacije bazne postaje sistema GSM-R RBP
iz centra Straže (na lokacijo pri bivšem salonu Novoles) s predlogom županu Občine Straža,
da izpogaja manjši delež sofinanciranja.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Alojz Knafelj, g. Andrej Radešček, g. Ivan Kopina, g. Albin Kregar in ga. Lidija Plut.
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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1. Občinski svet Občine Straža se strinja s prestavitvijo lokacije bazne postaje iz centra
Straže na lokacijo industrijske cone.
2. Postavka za sofinanciranje spremembe projekta omrežja GSM-R se uvrsti v Proračun
Občine Straža za leto 2016, za kar se sprejme Rebalans proračuna za leto 2016.

RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Lidija Plut
Med obravnavo točke se je seji pridružil g. Borut Likar.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 157
1. Občinski svet Občine Straža se strinja s prestavitvijo lokacije bazne postaje iz centra
Straže na lokacijo industrijske cone.
2. Postavka za sofinanciranje spremembe projekta omrežja GSM-R se uvrsti v Proračun
Občine Straža za leto 2016, za kar se sprejme Rebalans proračuna za leto 2016.
( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal predstavnica JP Komunala Novo mesto, gospa Darinka
Redling.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 158
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2015.

(10 ZA; 0 PROTI )

K točki 13
Kadrovske zadeve
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Gradivo je na svoji seji obravnavala komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanje.
V nadaljevanju je član komisije g. Alojz Knafelj poročal o njihovem delu.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Sklep komisije:
Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja potrdi Boruta Likarja kot kandidata za člana slovenske delegacije v Kongresu
lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 159
Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja potrdi Boruta Likarja kot kandidata za člana slovenske delegacije v
Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

( 8 ZA; 0 PROTI )
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K točki 14
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- župan
- g. Andrej Radešček
- g. Borut Likar
- g. Alojz Knafelj
- ga. Lili Šiler
Uvodoma je župan občinski svet seznanili z dvema pisnima pobudama in enim vprašanjem
svetnika g. Boruta Likarja, ki so predhodno bile posredovane po elektronski pošti.
POBUDA ŠT. 138 - g. ŽUPAN
-svetnice in svetnike je povabil k udeležbi prireditve Dnevi na Krki
VPRAŠANJE ŠT. 139 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- ali je nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Jurki vasi v sklopu rekonstrukcije ceste
Odgovor župana:
- celoten razpis za gradnjo kanalizacije bo objavljen, planiran začetek gradnje je konec
avgusta. Sodelavec se bo z DRIjem dogovoril, kdaj se bo pričelo z rekonstrukcijo ceste
POBUDA ŠT. 140 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- finančno poročilo za Evropsko prvenstvo v raftingu
Odgovor župana:
- finančno poročilo oz. celoten proračun celotnega prvenstva bo podano na jesenski seji tako
s strani občine kot tudi s strani Gimpex kluba Straža.
POBUDA ŠT. 141 - g. BORUT LIKAR
- Vaščani Prapreč so v aprilu ob priložnostnem druženju izrazili željo, da se bi radi seznanili
po kakšnem ključu je občina zaračunala plačilo prispevka na komunalno omrežje. Namreč ni
jim jasno, da je ob na videz enakih pogojih prišlo do nerazumljivih odstopanj, oziroma razlik.
Na župana naslavljam pobudo, da se s krajani Prapreč sreča in pojasni višine prispevka za
priklop na kanalizacijsko omrežje. Prosim, da me seznanite z vašo odločitvijo.
– pisna pobuda (je priloga zapisnika) – pisni odgovor
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POBUDA ŠT. 142 - g. BORUT LIKAR
- krajani Prapreč in D. Mraševa imajo že vseskozi problem s pokritostjo signala za mobilno
omrežje. Ustanovljena civilna iniciativa se trudi, da bi jim operater omogočil dovolj močan
signal.
Na župana naslavljam pobudo, da bi jim občina pristopila na pomoč in jim pomagala najti
ustrezno rešitev in pri operaterju izkazala potrebo po zagotovitvi zadovoljivega mobilnega
omrežja.
Prosim, da me seznanite z vašo odločitvijo. pisna pobuda (je priloga zapisnika) – pisni
odgovor
VPRAŠANJE ŠT. 143 - g. BORUT LIKAR
- na 10. redni seji Občinskega sveta sem vam dne 10.03.2016 posredoval pisno vprašanje v
zvezi nevzdržnih razmer, ki ob deževju nastajajo v vasi Prapreče zaradi nepremišljenega
posega v naravo ob postavljanju kanalizacije, katere naročnik in nadzornik je bila prav občina.
V jasnem in nedvoumnem vprašanju sem vas pozval, da mi v pisnem odgovoru posredujete
ukrepe za čimprejšnjo sanacijo. Z vabilom in gradivom za 11. sejo OS sem prejel vaš pismeni
odgovor. V odgovoru pa me le obveščate, da ste zadevo odstopili Medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu občin Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk in Straža in da je
bil skupaj z občinsko upravo izvršen ogled na terenu ter da se bodo v nadaljevanju izvedli vsi
postopki, da se zadeva uredi. Obveščate me o ogledih ne pa o ukrepih sanacije. Ne seznanjate
me kaj pričakujete od Medobčinskega inšpektorata. Še bolj pa ste zamolčali katere postopke
boste podvzeli, da se zadeva uredi.
Sklicujem se na 18. člen Poslovnika in od vas pričakujem, da me boste z dodatnim pojasnilom
konkretno seznanili katere postopke predvidevate in kdaj načrtujete sanacijo razmer.
Razumem, da ste z ogledom že določili postopke in časovne okvire. Zato mi lahko, kar
Poslovnik dopušča, pisni odgovor posredujete pred sklicem naslednje redne seje OS, oziroma
v 15 dneh od danega zaprosila za dodatna pojasnila. pisna pobuda (je priloga zapisnika) –
pisni odgovor
Odgovor župana:
- meni, da to ni posledica gradnje kanalizacije, pač pa posledica zasipavanja parcel v privatni
lasti, glede ukrepov bo podal pisni odgovor
POBUDA ŠT. 144 - g. BORUT LIKAR
- pobuda krajanov Drganjih sel, da bi dobivali pošto v dopoldanskem času
Odgovor župana:
- dobronamerno lahko zadevo preverimo pri pošti
VPRAŠANJE ŠT. 145 - g. BORUT LIKAR
- zakaj občinska uprava ne obvešča in ne nudi dolžne administrativne pomoči organom
občine kot tudi delovnim telesom
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Odgovor župana:
- sam občinski upravi ni dal nobenih navodil, da se pošte ne sme posredovati, bo pa
direktorica občinske uprave zadevo preverila in ustrezno ukrepala
POBUDA ŠT. 146- g. ALOJZ KNAFELJ
- predlaga, da se umakne PVC stebriček s podstavkom, ki stoji na javni površini na cesti proti
Dolenji Straži od gasilskega doma proti vaškemu vodnjaku
POBUDA ŠT. 147 - ga. LILI ŠILER
- predlaga, da se v kulturnem domu na stene namestijo držala za roke za starejše in invalide
Odgovor župana:
- pobuda bo rešena v roku enega meseca

Seja je bila zaključena ob 18.26 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

