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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-3/2015-4 

Datum: 30.4.2015   

 

                                                                                  Z A P I S N I K   

 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 30. 4. 2015, ob 17.00 uri, v poročno - 

sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

Sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

 

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Terezija, 

- NOVAK Izidor, 

- RASPOR Antun, 

- ROB Dejan, 

- ŠAFAR Klementina. 

 

Odsoten: 

- NEMEC Andrej, 

- ROB Dejan v prvi polovici seje. 

 

Seji so prisostvovali še:  

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje. 

 

 

Ad 1/ Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 

Uvodoma je župan vse zbrane lepo pozdravil na 6. redni seji Občinskega sveta (OS) Občine Razkrižje, ki je 

v tem mandatu, vključno z eno izredno sejo, že 7. seja. Povzel je glavne zadeve, ki so bile obravnavane na 

vseh dosedanjih sejah.  
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Župan je v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) 

ugotovil, da je od 7 članic in članov OS navzočih 5 članov in s tem sklepčnost občinskega sveta. Za 6. redno 

sejo je predlagal dnevni red, kot so ga članice in člani prejeli z vabili, ter vprašal, če se s tem strinjajo ali 

imajo predlog za dopolnitev oz. spremembo. Ker dopolnitev ni bilo, je predlog dnevnega reda bil podan na 

glasovanje. 

 

S  5 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine 

Razkrižje: 

1. Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev dnevnega reda. 

2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2014. 

4. Druga obravnava in sprejem Strategije razvoja, dela in življenja Občine Razkrižje za obdobje 2015-

2025.  

5. Predstavitev zasnove Biosfernega območja Mura – Drava ter sprejem sklepa o podpisu Dogovora o 

oblikovanju razvojnega partnerstva obmurskih občin povezanim z biosfernim območjem. 

6. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov OS, župana in občinske uprave. 

7. Razno. 

 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.  

Pri tej točki je župan uvodoma napovedal, da bo sodelavka Nataša SLAVIČ predstavila zapisnik s 

poudarkom na sprejetih sklepih in njihovi realizaciji. Na zapisnik lahko podajo predloge za dopolnitev.  

Po predstavitvi, je predlog zapisnika župan dal v obravnavo, kjer članice in člani občinskega sveta niso imeli 

pripomb. Predloge za dopolnitve je podal župan, kateri bodo upoštevani v čistopisu zapisnika in ga bodo 

članice in člani OS prejeli na naslednji redni seji. 

 

Pri obravnavi zapisnika je župan predstavil dopolnjen čistopis Pravilnika o koriščenju prostorov, opreme in 

javnih površin v lasti in upravljanju Občine Razkrižje.  

 

S 5 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme zapisnik in sprejete sklepe 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje, z dne 30.3.2015 s spremembami in dopolnitvami. 

 

S 5 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi čistopis Pravilnika o koriščenju prostorov, opreme in javnih površin v 

lasti in upravljanju Občine Razkrižje.  
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Ad 3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 

2014. 

Uvodoma je župan povedal, da zaključni račun spada med najpomembnejše dokumente občine, saj je le-ta s 

proračunom najpomembnejši akt, ki ga občina sprejme, da lahko funkcionira in se prijavlja na različne 

razpise.  

Zaključni račun pregleda Nadzorni odbor Občine Razkrižje, ki se je v ta namen sestal v torek, 28.4.2015 v 

sestavi predsednika Ivana GOLENKA ter članic Natalije BAUMGARTNER in Jožice HERIC, ter predlagal 

potrditev Zaključnega računa. Ob tem je župan poudaril, da Statut Občine Razkrižje določa, da imenuje 

občinski svet predsednika in člane nadzornega odbora izmed strokovnih, neodvisnih ter uglednih občank in 

občanov občine in da imajo kandidati praviloma najmanj strokovno izobrazbo VI. stopnje in izkušnje s 

finančno-računovodskega ali upravno-pravnega področja.  

 

Župan je razložil glavne sestavine proračuna in posebej opozoril na izračun t.i. primerne porabe, kar pomeni 

osnovo proračuna občine. Predstavil je največje postavke v zaključnem računu proračuna, ter bistvene 

podatke v strnjenem pregledu. 

 

Predsednik Nadzornega odbora Občine Razkrižje, Ivan GOLENKO je v času seje občinskega sveta bil 

odsoten in je zato občinskemu svetu predložil pisno poročilo Nadzornega odbora, ki je na seji bilo podrobno 

predstavljeno in prebrano. Nadzorovani organ je bila Občina Razkrižje, kjer je bil namen pregleda Zaključni 

račun Občine Razkrižje (OR), Odlok o zaključnem računu OR, splošni del, grafični pregled, tabelarični 

pregled, prerazporeditev posebnega dela itd.  

 

Pri pregledu je Nadzorni odbor Občine Razkrižje ugotovil, da je Zaključni račun Občine Razkrižje sestavljen 

v skladu s kontnim planom in zahtevami za sestavo zaključnega računa, ter dovolj analitično, da so razvidni 

in razčlenjeni vsi prihodki in odhodki.  

Opravljen je bil pregled izdanih računov za najemnine Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., Občini Puconci 

(CEROP), Zavarovalnici Triglav d.d. in obratovalne stroške Upravni enoti Ljutomer za Matični urad Razkrižje 

ter Zasebni pediatrični ambulanti Božice Ceković Budinski za mesec julij 2014. Vpogled je bil opravljen tudi v 

pogodbe, na podlagi katerih se izstavljajo računi. 

 

Pri pregledu je bilo ugotovljeno sledeče: 

- da je Zaključni račun Občine Razkrižje izdelan v skladu z veljavno zakonodajo, 

- da so pregledani prejeti računi ustrezno označeni in knjiženi, ter imajo potrebne priloge, 

- da so pregledani izdani računi izdani v skladu z podpisanimi pogodbami in aneksi. 

 

Glede na pregledano dokumentacijo Zaključnega računa Občine Razkrižje za leto 2014, Nadzorni odbor 

Občine Razkrižje nima posebnih pripomb. 
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Cvetka MLINARIČ je v nadaljevanju podrobneje povzela dodatna pojasnila za zaključni račun, kot je bilanca 

stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa financiranja…. 

Povedala je, da so člani Nadzornega odbora Občine Razkrižje za obravnavo Zaključnega računa dobili 

enako gradivo, kot člani Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

 

Pri tej točki se je seji občinskega sveta pridružil Dejan ROB. 

 

Glede obravnave Zaključnega računa Občine Razkrižje, je potekala krajša razprava.  

Cvetka MLINARIČ je v nadaljevanju med drugim povedala, da je v računovodstvu za javne porabnike novost 

prejemanje in izdajanje E- računov.  

 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Zaključni račun Občine Razkrižje za leto 2014 ter se seznani s 

Poročilom Nadzornega odbora Občine Razkrižje.  

 

 

 

Ad 4. Druga obravnava in sprejem Strategije razvoja, dela in življenja Občine Razkrižje za obdobje 

2015-2025.  

Župan je predstavil dopolnjen dokument Strategija razvoja, dela in življenja Občine Razkrižje za obdobje 

2015-2025, ki ga je Občinski svet Občine obravnaval na 2. redni seji, dne 11.12.2014 in sprejel sklep, da se 

strategija sprejme in se stalno tudi dopolnjuje. 

 

Tokrat, v drugi obravnavi, je strategija nekoliko dopolnjena, metodološko predelana, zlasti pod poglavjem IV. 

Spremenjen je tudi vrstni red posameznih točk v strategiji. Jo pa bo potrebno še dograjevati in dodelovati. 

 

Strategija je sestavljena iz petih poglavij, ki jih je župan podrobno predstavil: 

- v poglavju I so uvodne ugotovitve, 

- poglavje II je razdeljeno na 3 točke in 10 podtočk, 

- poglavje III je razdeljeno na 13 točk in 60 podtočk, 

- poglavje IV je razdeljeno na 1 glavno točko, 8 podtočk razdeljenih analitično še v 20 nadaljnjih 

podtočk ter še teh 20 podtočk v nadaljnjih 26 analitičnih podtočk s 4 mestnimi števili. 
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Sledila je razprava, kjer je gospa Vera BENCEK vprašala, kako je glede ureditve novega parkirišča za 

pokopališče, ker bi namreč družina PETERMANEC bila pripravljena odstopiti še nekaj njihovega zemljišča 

za razširitev parkirišča. Vprašala je, če se lahko sin lastnikov oglasi pri županu glede tega. Župan je povedal, 

da je to dobrodošlo, ter da lahko pride na pogovor.  

 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Strategijo razvoja, dela in življenja Občine Razkrižje za obdobje 

2015-2025 v drugi obravnavi. Čistopis se objavi na spletni strani Občine Razkrižje in se dopolnjuje.  

 

 

 

Ad 5. Predstavitev zasnove Biosfernega območja Mura – Drava ter sprejem sklepa o podpisu 

Dogovora o oblikovanju razvojnega partnerstva obmurskih občin povezanim z biosfernim 

območjem. 

Uvodoma je župan povedal, da daje v obravnavo strokovno stališče do Biosfernega rezervata Mura, ki so ga 

v prilogi gradiva prejeli tudi člani občinskega sveta. 

Župan je v nadaljevanju predstavil, kaj bi dobrega prinesel omenjeni rezervat v Občini Razkrižje, kjer bi s 

soglasjem za to, s strani Občinskega sveta, dobil pooblastilo, da v imenu Občine podpiše dogovor o 

oblikovanju razvojnega partnerstva obmurskih občin, povezanim z Biosfernim območjem. 

 

Predstavitev Biosfernega območja je župan predstavil na platnu preko projekcije, česar bistvo je lokalno 

zdravo pridelovanje hrane, ter možnosti pridobitve evropskih sredstev za uresničevanje lokalnih potreb. Cilj 

je doseči okoljski, ekonomski in socialni trajnostni razvoj (s pomočjo) biosfernih območij, z vključevanjem in 

sodelovanjem lokalnega prebivalstva, ki so nosilci razvoja in ki skrbijo za naravne vire teh območij. 

 

Trije osnovni CILJI Biosfernega območja so:  

• doseganje ciljev trajnostnega razvoja, 

• ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, 

• omogočanje/podpora projektom, ozaveščanju, monitoringu varstva in trajnostnega razvoja. 

Poudarek je na ohranjanju, integraciji in povezovanju vseh sektorjev in interesnih skupin (partnerstva), 

vlaganju v prihodnost, graditvi na lokalnih dejavnikih – upravljanju, ki je strokovno utemeljeno, kreativno in 

trajnostno. 

 

Pisno stališče do načrtovanega Biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava je podal tudi dr. Damijan Denac, 

direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, izvrsten biolog in predvsem ornitolog, njegovo 

raziskovalno področje obsega predvsem odnose med organizmi, organizmi in okoljem; ki je poudaril, da so 
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velika prizadevanja za vzpostavitev Biosfernega rezervata Drava-Mura, da je na svetu več biosfernih 

rezervatov, ter da je Biosferni rezervat priložnost za Pomurje, zlasti za področje turizma.  

 

Župan je predlagal, da se pristopi k podpisu.  

 

Dr. Antun RASPOR je v razpravi povedal, da je vse to lepo, samo, da se potem ne bi ljudem preveč 

omejevalo pri njihovem gospodarjenju, npr. pri škropljenju vinogradov, na njivah, sadovnjakih, gozdovih. Pri 

tem moramo biti pozorni, paziti je potrebno kakšna pravila igre bodo pri tem postavljena. Opaža, da nekateri 

ljudje zaščitna sredstva nabavljajo drugje, ker so tam cenejša in posledično verjetno manj varna za okolje.  

 

Župan je na to odgovoril, da so ravno zaradi tega določena različna območja z različnimi režimi varstva 

narave. Prvo območje je tisti najožji pas ob reki Muri. Vsa strategija je naravnana k varovanju okolja in 

ljudem prijazno obdelovanje kmetijskih površin. Pri kmetijski vzgoji bo zagotovo šlo v tej smeri, da bi se to 

uveljavljalo postopoma. 

Predlagal je sklep, o katerem bi občinski svet podal stališče do pridružitve Biosfernega območja Mura, ter 

županu podal soglasje za pristop k podpisu dogovora. 

 

 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 6: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme sklep, da se župana Občine Razkrižje pooblasti, da podpiše 

dogovor o oblikovanju obmurskega razvojnega partnerstva, ustanovitve Biosfernega območja Mura-

Drava, na temelju ugotovitev, da je območje ob reki Muri geografsko, turistično razvojno, tesno 

povezano in le tako lahko skupaj uveljavi prioritete v regionalnem razvojnem programu za Pomurje in 

preko tega programa črpa državna in evropska sredstva, z namenom hitrejšega razvoja vseh krajev 

tega obmurskega območja. Občinski svet Občine Razkrižje predlaga, da se pod Biosferno območje 

zaokroži tudi na preostali del naselja Razkrižje in Veščica, ter vinorodna predela Kopriva in Šprinc, ker 

tu vidi priložnost za blagovno znamko pod zaščito UNESCA; predvsem pri pridelavi in proizvodnji 

sadja, zelenjave, zelišč in drugih proizvodov, kar bo pozitivno vplivalo na standard ljudi in ohranjanje 

poseljenosti tega območja. 

2. Občinski svet Občine Razkrižje se je za ta sklep odločil zato, ker iz razpoložljivega gradiva izhaja, da 

se v ničemer ne otežuje koriščenje prostora, kot je že sedaj opredeljeno v Naturi 2000. Hkrati pa se 

povečujejo možnosti črpanja državnih in evropskih skladov in zagotavljanje protipoplavne varnosti, 

predvsem pa organizirana skrb za čisto in zdravo okolje, ki bo zanimivo za obiskovalce in tudi za 

življenje v teh krajih; kajti pod zaščito UNESCO, bo v teh krajih zagotovljeno bivanje v zdravem okolju 

in stalni skrbi za zdravo pridelano hrano, ter v tej zvezi izobraževanju in usmerjanju prebivalstva. 

3. Če temu ne bi bilo tako, si Občinski svet Občine Razkrižje pridružuje pravico izstopiti iz tega 

partnerstva. 
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Ad 6 Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov OS, župana in občinske uprave. 

Uvodoma je župan predlagal skupni ogled delovišča Izgradnje nizkoenergijskega prizidka vrtca Razkrižje, 

prostorske ureditve Osnovne šole Razkrižje ter Energetske sanacije Osnovne šole Razkrižje in Energetske 

sanacije Zdravstvene postaje Razkrižje, prav tako tudi ogled CERO-ja Puconci - skupnega objekta vseh 

pomurskih občin za zbiranje obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov.  

 

Župan je povedal, kako dobro se je izkazala delovna akcija pod vodstvom članice občinskega sveta Terezije 

NEMEC, ko so urejali klanec ob javni poti do meje s Hrvaško na Veščici, ter, da bi bilo dobro, da bi v svojem 

mandatu vsaka članica in član podal eno pobudo in jo uresničil.  

 

Župan je omenil, da se glede Pravilnika o reorganizaciji oz. ukinjanju urgenc, pojavljajo komentarji na 

socialnih omrežjih, a občina o tem zaenkrat ne ve še ničesar. 

Dr. Antun RASPOR je ob tem povedal, da so za obstoj urgence v Ormožu zbirali podpise, vendar na to 

Ministrstvo za zdravje, ne da velikega pomena. 

 

Vera BENCEK je prenesla vprašanje PETOVARI Sabine glede izgradnje pločnikov skozi naselje Šafarsko, 

zanima jo, kdaj bo prišlo do modernizacije ceste in izgradnje pločnikov, ker so zlasti pločniki mimo centra 

občine in mimo osnovne šole najbolj potrebni. Občanko skrbi tudi zdravje ljudi v kraju zaradi reje piščancev 

na Šafarskem, ker ni dobrega zraka, okrog pa je toliko bolnikov z rakom; zato je prosila, da se izpostavi ta 

problematika.  

Predlog iz predmetne razprave je bil, da se upravljavko oz. rejnico piščančev prosi, da pri preprečevanju 

smradu iz farme sodeluje, vendar pa bi tudi morali obvestiti inšpektorje. Člani občinskega sveta so 

predlagali, da se rejnici prenese obvestilo s strani občanov, da se prepreči širjenje smradu in se skupaj najde 

rešitev.   

 

Glede urejanje državne ceste in pločnikov je župan pojasnil, da sta na DRSC bila poslana že dva dopisa, 

tudi v vednost Ministru za infrastrukturo in da bo pripravljen še tretji dopis, ki bo podkrepljen s strokovnim 

mnenjem, glede nekvalitetno opravljenega dela, na že obnovljeni cesti Razkrižje – Veščice, kjer so se 

izvajala dodatna dela po naročilu DRSC zaradi nezadostne utrditve pri gradnji kanalizacije, do posedkov pa 

sedaj vseeno prihaja. Podoben primer je na občinski cesti Razkrižje – Kutnjak, ki jo je z državnimi sredstvi 

gradila DRSC, zanjo dopolnila izdelano tehnično dokumentacijo in vršila nadzor. Tudi ta cesta ni kvalitetno 

zgrajena, DRSC pa se izogiba vsakršne odgovornosti. V obeh primerih bo občina zaostrila dialog z DRSC in 

pristojnim ministrstvom.   

 

Terezija NEMEC je vprašala glede prepusta ob glavni-regionalni cesti na Razkrižju, ki bi naj bil polomljen in 

predlaga, da bi ga gasilci kdaj očistili z vodnim pritiskom, kajti ta prepust sedaj čisti bližnji lastnik.  

Predlagala je, da bi se kdaj organizirala delovna akcija, da bi se uredil župnijski gozd in očistil jarek za 

Karitasovimi prostori, oz. župnijskim zemljiščem.  
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Župan je povedal, da naj javni delavci sčistijo kolikor lahko, cestnega nadzornika pa se zadolži, da 

upravljavec cest sčisti, če je kje kaj zamašeno. 

 

Podan je bil še predlog za postavitev varnostne ograje pri družini Kokl na Šafarskem, kjer se je pred kratkim 

pripetila prometna nesreča in je avto zapeljal v prepad. Nataša SLAVIČ je povedala, da je to že bilo 

predlagano cestnemu vzdrževalcu.  

 

Dr. Antun RASPOR je predlagal, da se po celotnem delu Koprive in Šprinca, ter spodnjemu delu Veščice 

postavi prometne znake, da bi bila največja dovoljena hitrost 40 km/h. 

 

Izidor NOVAK je vprašal glede možnosti mesta izvedbe nogometne male šole in telovadbe na nogometnem 

igrišču, ker ne morejo vedno igrati na velikem igrišču, ki ga uporablja za tekme Nogometni klub NK Teleing 

Razkrižje, ker so omejitve za uporabo igrišča.  

Župan je na to odgovoril, da se lahko neomejeno uporablja travnato nogometno igrišče pri hrastu. Ligaški 

rang tekmovanj za igrišče v Centru Zavirje zahteva pogoje, da igrišče mora biti kvalitetno vzdrževano. Za 

otroške selekcije pa ni problem uporabljati travnate površine za igriščem v Zavirju, samo igrišče pa toliko, 

kolikor bo upravljavec igrišča ugotovil, da igrišče to prenese.  

 

Glede potrebnih velikostih površin za učenje nogometa za potrebe najmlajših nogometašev, je Dejan ROB 

povedal, da bi zanje bilo dovolj površine na južnem delu javne travnate površine v Centru Zavirje.  

 

Izidor NOVAK je predlagal, da se pogosto opaža, da so nogometne tekme v Centru Zavirje lepo in dobro 

obiskane, potrebno pa bi bilo razmišljati, da bi igralci parkirali na dvorišču pri Vučkovih, da bi tako prihranili 

parkirni prostor za gledalce, ki ga ob tekmah primanjkuje.   

Župan je povedal, da bo predlog prenesel nogometnemu klubu. 

 

Izidor NOVAK je še enkrat vprašal glede možnosti finančne pomoči staršem novorojenčkom iz naše občine.  

Odgovor je podal župan, ki je povedal, da sredstev trenutno ni na voljo, je pa že ob sprejemanju proračuna 

ta problem izpostavila ga. Terezija NEMEC, kjer je bilo povedano, da se bodo trenutno vsa sredstva 

namenjala za izgradnjo prizidka nizkoenergijskega vrtca Razkrižje, prostorsko ureditev notranjosti OŠ in za 

energetsko sanacijo OŠ Razkrižje in Zdravstvene postaje Razkrižje. V tem času, ko potekajo tako velike 

investicije, je nerealno razmišljanje o tem, da bi še lahko sredstva delili. Bodo pa prišli časi, ko bomo tudi to 

lahko.  

Izidor NOVAK je omenil še za moteče postavljeno tablo na zemljišču zraven gasilskega doma, ki ob glavni 

cesti kazi pogled na cerkev. 

 

Terezija NEMEC je podala pripombo glede objavljenega političnega citata na kabelski, ker je objava 

neobičajna.  
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Ad/ 7 Razno 

Cvetka MLINARIČ je predstavila prošnjo predstavnikov Vrtca Razkrižje za povečanje oddelka, kar je skladu 

z možnostmi občinskega sveta, da to omogoči. Povedala je, da je dobra novica, da so oddelki vrtca polni, da 

s strani občine ni več potrebno sofinancirati praznih mest.  

 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k povečanju najvišjega števila otrok v heterogenem oddelku 

prvega starostnega obdobja (1 do 3 let) še za enega otroka od dne, 4.5.2015. 

 

Članicam in članom občinskega sveta je Cvetka MLINARIČ razdelila obrazce za posredovanje podatkov za 

izplačila sejnin.  

 

Za zaključek je župan povedal, da veteranska združenja predlagajo, da se spominsko obeležje 

osamosvojitvene vojne na Gibini premesti na drugo lokacijo, ker ne želijo, da bi obeležje bilo na mestu, kjer 

lastniki zemljišča ne dovolijo, da bi se odvijala slovesnost v počastitev osamosvojitvene vojne in občinskega 

praznika. Bili so podani tudi predlogi, kam naj se obeležje premesti. Na letošnji slovesnosti ob zaključku 

občinskega praznika bodo na slovesnost povabljena vsa združenja, ki bodo izrazila interes na slovesnosti 

sodelovati. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


