02
Številka: 90001-3/2015-2
Datum: 20. 3. 2015

ZAPISNIK
4. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 26. februarja 2015, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
4. 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 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.02 se je seji pridružil g. Borut Likar in ob 17.04 še g. Janez Jerič, tako, da je bilo
prisotnih 11 od 13 občinskih svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z
delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Jerič Janez, Likar Borut, Merlin Mateja
Mihelič Marija, Radešček Andrej, Petkovič Andrej, Plut Lidija,
Opravičeno odsotni: Lili Šiler in Jana Tomc
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek – predsednica Nadzornega odbora
- Tea Urbančič Kavšček – v.d. direktorica občinske uprave
- Karmen Turk – članica občinske uprave
- Polonca Špelko Krštinc- članica občinske uprave
- g. Samo Jakljič- član občinske uprave
- ga. Darinka Redling in g. Istok Zorko – predstavnika Komunale d.o.o.
- g. Marjan Menger – inšpektor skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 3. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Proračun Občine Straža za 2015 – druga obravnava
5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – druga obravnava
6. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – druga obravnava
7. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža – prva obravnava,
predlog za skrajšani postopek
8. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 – obravnava in sprejem
9. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža za leto 2014 - seznanitev
10. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Straža
SD OPN-2 - seznanitev
11. Kadrovske zadeve
12. Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je na začetku občinskemu svetu predlagal, da se na željo pripravljalca zaradi sočasnosti
obravnave Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 tudi na seji MO NM točka 8«
umesti pod točko 4 ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 4. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 22
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se točka 8. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o.
za leto 2015 spremeni oz. umesti pod točko 4, ostale točke dnevnega reda pa se preštevilčijo.
(9 ZA; 1 PROTI)
Župan je dal nato na glasovanje spremenjeni dnevni red.

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 3. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 – obravnava in sprejem
5. Proračun Občine Straža za 2015 – druga obravnava
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – druga obravnava
7. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – druga obravnava
8. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža – prva
obravnava, predlog za skrajšani postopek
9. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža za leto 2014 - seznanitev
10. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Straža SD OPN-2 - seznanitev
11. Kadrovske zadeve
12. Pobude in vprašanja
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 23
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(9 ZA; 1 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 3. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 3. 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. 24
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan
K točki 4
Poslovni plan Komunale d.o.o. za leto 2015 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki sta podala predstavnika Komunale d.o.o. Novo mesto, ga. Darinka
Redling in g. Istok Zorko.
Poslovni plan Komunale d.o.o. sta obravnavala tudi odbor za Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
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V nadaljevanju sta predsednika odborov podala svoja poročila.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Andrej Petkovič
Ker s strani Komunale ni bilo predstavnika za predstavitev poslovnega plana, odbor točke ni
obravnaval.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Albin Kregar, g. Andrej Petkovič, g. Borut Likar in g. Alojz Knafelj
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič - glasoval bo PROTI – poslovni plan se premalo fokusira na najbolj pereč problem,
to je zagotavljanje pitne vode
ga. Marija Mihelič _ glasovala bo PROTI – plan za leto 2015 vleče trende iz preteklih let, rečeno je
bilo, da se bodo iskali prihranki na področju odpadkov, da bo sanirana problematika pitne vode kar pa
iz plana ni razvidno
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 25
Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2015.

( 5 ZA; 3 PROTI )

K točki 5
Proračun Občine Straža za 2015 – druga obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Polonca Špelko Krštinc.
Omenjeno točko sta obravnavala tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet in Odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Omenjeno točko bi moral obravnavati tudi Odbor za družbene
dejavnosti, ki pa na svoji seji ni bil sklepčen.
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V nadaljevanju sta predsednika odborov podala svoja poročila.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da
sprejme Proračun Občine Straža za leto 2015.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Andrej Petkovič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Proračun Občine Straža za leto 2015 in
predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme, s tem da se po izdelavi razvojne strategije
občine začne pripravljati rebalans proračuna ter se v skladu s prioritetami strategije postavke v
rebalansu prerazporedijo.
Proceduralno – g. Borut Likar - zapisniki odborov so skopo zapisani, zapisano je samo kako je odbor
glasoval, ne pa tudi v kateri smeri je tekla razprava, predsedniki naj zagotovijo, da se zapisniki
vsebinsko zapišejo

REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral odgovoru župana
ga. Lidija Plut je replicirala odgovoru župana
g. Andrej Petkovič je repliciral g. Borutu Likarju

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, g. Dušan Dular, ga. Lidija Plut, g. Borut Likar, g. Albin Kregar in g. Alojz Knafelj
REPLIKE:
g. Dušan Dular je repliciral obrazložitvi župana
g. Janez Jerič je repliciral obrazložitvi župana
g. Dušan Dular je opozoril na napako v predloženem gradivu
Proceduralno - g. Borut Likar - to ni sprejemljivo, da se bo gradivo o katerem se odloča na tej seji
popravljalo naknadno, župan naj takoj vloži amandma, obravnava se popravljen odlok
Župan je odredil 5 min odmor, da se v tem času popravi napaka v gradivu. Seja se je nadaljevala ob
18.40. Seje v tem času ni zapustil nihče od svetnic in svetnikov.
Obrazložitev glasu:
g. Dušan Dular - glasovanja SE BO VZDRŽAL – ne iz razloga, da bi bil proračun slab, pač pa iz
naslednjih razlogov: LKOS je že pri usklajevanjih poslal dva pisna dokumenta s predlogi in pa bolj
konkretnimi projekti in predlogi za izvedbo in ker v drugem predlogu proračuna z izplenom niso bili
zadovoljni so še enkrat posredovali konkretne predloge do katerih bi se moral pripravljavec gradiva
ravno tako opredeliti, vendar pa na njih niso dobili nobene konkretne obrazložitve, usklajevanja pa so
tekla bolj v smislu enosmerne komunikacije
g. Borut Likar -glasovanja SE BO VZDRŽAL – kljub temu, da se zaveda, da je bilo v pripravo
proračuna vloženo veliko truda bi si želel, da bi bil proračun bolj razvojno naravnan ob dejstvu, da se
vsi zavedamo kakšne so možnosti, morali bi se pogovarjati o najbolj akutnih stvareh v občini, trdno je
prepričan, da bo to upoštevano, ko se bo proračun prilagajal strategiji razvoja občine
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 26
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2015.

( 5 ZA; 0 PROTI )
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 27
Občinski svet Občine Straža predlaga županu, da po pripravi strategije razvoja
predlaga Občinskemu svetu Občine Straža v sprejem rebalans proračuna za leto 2015.

( 9 ZA;10 PROTI)
K točki 6
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – druga obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da
sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 v predlagani
obliki
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Borut Likar, ga. Lidija Plut, g. Albin Kregar in g. Alojz Knafelj
Župan je glede na razpravo, pisno na zapisnik predlagal naslednji amandma:
V načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 se izloči postavka št. 21, to je del
parcele 2100/31 v višini 140 EUR. Zaradi pravila o ravnovesju se postavka 20 poveča na 4.940 EUR
RAZPRAVA o predlogu amndmaja:
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V razpravi je sodeloval:
g. Ivan Kopina
Župan je dal na glasovanje predlagani amandma.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
AMANDMA ŠT. 1
V načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 se izloči postavka št. 21 to je del
parcele 2100/31 v višini 140 EUR. Zaradi pravila o ravnovesju se postavka 20 poveča na 4.940 EUR
(11 ZA; 0 PROTI )
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža
sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015.

RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 28
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2015.

(8 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – druga obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Načrt
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ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Albin Kregar, g. Janez Jerič, g. Borut Likar in g. Andrej Radešček
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 29
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža
za leto 2015.

( 10 ZA; 0 PROTI )
K točki 8
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža – prva
obravnava, predlog za skrajšani postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Janez Jerič, g. Ivan Kopina in g. Dušan Dular
Glede na predloge iz razprave se je župan odločil, da ne bo dal na glasovanje, da se na tej seji opravi
tudi druga obravnava tako kot je bilo predlagano v dnevnem redu. Do druge obravnave se bo občinska
uprava opredelila do predlogov in odlok ustrezno popravila.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 30
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1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Straža potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v
nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Straža v prvi obravnavi.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 9
Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Marjan Menger.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Ivan Kopina in g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 31
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave –
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in
Straža za leto 2014 in oceno izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega
poročila.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 10
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Straža SD OPN-2 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Samo Jakljič.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet se je seznanil s sklepom o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Lidija Plut , g. Dušan Dular, g. Alojz Knafelj, g. Borut Likar in g. Albin Kregar

REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g. Dušanu Dularju
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 32
Občinski svet Občine Straža je seznanjen s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN-2.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 11
Kadrovske zadeve
Uvodno poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g.
Dušan Dular.
Župan je predlagal na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža imenuje
Marijo Mihelič za članico Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, župan, g. Dušan Dular in g. Janez Jerič
Glede na predlog iz razprave g. Boruta Likarja je dal župan na glasovanje najprej naslednji – nasprotni
predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža imenuje Andreja Radeščka za člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem.

Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 33
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Občinski svet Občine Straža imenuje Andreja Radeščka za člana Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem
( 4 ZA; 4 PROTI )
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža
imenuje Marijo Mihelič za članico Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Obrazložitev glasu:
g. Ivan Kopina – glasoval ZA – ni se šel nobenega matematičnega izračuna, glede na to, da je ga.
Marija Mihelič direktorica gospodarske družbe je izmed predlaganih kandidatov ocenil, da je
kandidatka primerna za omenjeni odbor

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 34
Občinski svet Občine Straža imenuje Marijo Mihelič za članico Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem
( 6 ZA; 1 PROTI )

K točki 6
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- g. Janez Jerič
- g. Andrej Petkovič
- ga. Lidija Plut
- ga. Marija Mihelič
- ga. Lili Šiler
- g. Dušan Dular
- g. Andrej Radešček
- ga. Mateja Merlin
- g. Ivan Kopina

POBUDA ŠT. 40 – g. ŽUPAN
-

naslednja seja občinskega sveta Občine Straža bo 9. 4. 2015
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POBUDA ŠT. 41 – g. ŽUPAN
slavnostna seja Občinskega sveta Občine Straža bo 22. 4. 2015

-

POBUDA ŠT. 42 – ga. LIDIJA PLUT
ustanovitev komisije za varstvo okolja, ki jo lahko ustanovi občinski svet ali pa župan, tudi Odbor
za okolje, prostor, komunalo in promet prične s postopkom ustanovitve komisije za varstvo okolja
dodatno obrazložitev glede delovanja komisije za varstvo okolja je podal g. Dušan Dular

-

Odgovor župana:
- to je stvar neformalnega usklajevanja z svetniki, točno se naj določijo pristojnosti komisije in
področje delovanja
POBUDA ŠT. 43 - ga. LIDIJA PLUT
lastnike objektov ob poteh, ki niso kategorizirane, naj se jih pravočasno obvesti, da te poti
lastniki lahko splužijo, saj se letošnjo zimo te poti za spremembo od prejšnjih let niso plužile

-

Odgovor župana:
- priporočilo se bo upoštevalo, program izvajanja zimske službe bo pravočasno objavljen
POBUDA ŠT. 44 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-

opozoril je na projekt LIFE DINALP BEAR, v sklopu katerega se med ostalim na terenu
postavljajo medvedotvorni smetnjaki in kakšni so nameni občine glede tega

Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila
POBUDA ŠT. 45 - g. BORUT LIKAR
-

pred mesecem dni se je s pisno prošnjo obrnil na župana z zahtevo za vpogled v dokumentacijo,
odziva v razumnem roku ni prejel, kje so razlogi za to

Odgovor ga. Tea Urbančič Kavšček:
- gre za obsežno dokumentacijo, ki vsebujejo osebne podatke in mu bo po Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja vpogled omogočen v naslednjem tednu
POBUDA ŠT. 46 - g. ALBIN KREGAR
-

vzpostavitev prehodnosti poti ob reki Krke

Odgovor župana:
- sodelavec pripravlja projekt sprehajalnih poti
POBUDA ŠT. 47 - g. JANEZ JERIČ
-

glede na pobudo o ustanovitvi komisje za okolje je povedal, da obstaja Dolenjsko okoljsko
društvo, ki je na tem področju pripravljeno sodelovati in že ima navezane stike po celi Sloveniji,
zato predlaga, da se Odbor za okokje, prostor, komunalo in promet poveže z njimi
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Odgovor župana:
- v lanskem letu je k sodelovanju že pozval vsa društva, med njimi tudi Dolenjsko okoljsko
društvo kot tudi društvo Bober, s strani prvega je prejel odgovor, da se zahvaljujejo, da pa so
preveč obremenjeni z akcijami širem Dolenjske in glede na to, da je kar nekaj perečih
problemov, si tudi sam želi sodelovanja,
g. Alojz Knafelj je repliciral g. Janezu Jeriču

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

