
 1  

 

 

Številka: 900-1/18 

Datum: 12. 12. 2019 

 

Z A P I S N I K 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  

12. 12. 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 

Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec. 

Prisotni člani občinskega sveta: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Evgen Zajc, Ernest Pirnat, 

Branko Arko, Anton Prijatelj, Karmen Kordiš (od 18.15 dalje), Zdenka Lušin (od 19.10 ure dalje), 

Odsotni člani občinskega sveta: Franc Krže (opravičeno odsoten). 

Prisotna člana občinske uprave: Darja Vetrih, Vinko Čampa. 

Ostali prisotni: Maruša Pakiž Arko, predsednica OVK (do vključno 2. točke dnevnega reda) 

Predstavniki medijev: / 

Blaž Milavec je pozdravil prisotne in čestital novo izvoljenemu nadomestnemu članu 

občinskega sveta, Antonu Prijatelju. Ugotovil je prisotnost petih članov ter povedal, da se 

bosta svetnici Karmen Kordiš in Zdenka Lušin seji pridružili z zamudo. Občinski svet je bil 

sklepčen.  

Župan je obrazložil predlagani dnevni red in ga dal v razpravo. Na predlagani spremenjeni 

dnevni red ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 7. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje  

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu nadomestnih volitev v 

občinski svet v VE7. 

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter potrditev 

mandata občinskega svetnika v VE7. 

4. Imenovanje novega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 

5. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava 
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6. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava  

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih 

zemljišč  

– 2. obravnava  

8. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče 

9. Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020 

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve  

11. Predlogi odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 

12. Program dela Občinskega sveta za leto 2020 

13. Pobude in vprašanja svetnikov. 

14. Razno. 

 

AD/1 Obravnava zapisnika 7. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 7. redne 

seje 

Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 6. redne seje. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje, z dne 21. 11. 2019. 

Župan je dal v obravnavo še poročili o realizaciji sklepov 7. redne seje in podana je bila 

ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji sklepov. 

 

AD/2 Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu nadomestnih 

volitev v občinski svet v VE7 

Župan je predal besedo predsednici OVK Maruši Pakiž Arko. Pakiž Arko je obrazložila poročilo 

OVK o izidu nadomestnih volitev. Obrazložila je razloge za razpis nadomestnih volitev in 

pojasnila postopek in volilna opravila, ki so potekala na enak način kot za splošne volitve, le 

da je posamezne naloge, ki jih sicer za splošne volitve opravi državna volilna komisija, tokrat 

morala opraviti Občinska volilna komisija.  

Župan se je ob koncu zahvalil predsednici in članom OVK za pravilno izvedene nadomestne 

volitve. 
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AD/3 Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter 

potrditev mandata občinskega svetnika v VE7 

Župan je obrazložil postopek potrditve mandata nadomestnega člana občinskega sveta. Zvone 

Janež je povedal, da je Komisija obravnaval poročilo OVK in predlaga Občinskemu svetu 

potrditev mandata. 

 

Seji se je ob 18.20 pridružila Karmen Kordiš, prisotnih je bilo šest članov občinskega sveta. (op. 

zap.) 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P : 

V mandatnem obdobju 2018 – 2022 se potrdi mandat naslednjega nadomestnega člana 

Občinskega sveta Občine Sodražica: 

ANTON PRIJATELJ, roj. dne: 24. 03. 1960, Zamostec 34 A, Sodražica, predlagatelj NSi. 

 

Župan je podal ugotovitev, da je na seji navzočnih sedem članov Občinskega sveta. 

 

AD/4 Imenovanje novega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 

planiranje 

Župan je pojasnil, katera delovna telesa, odbori in komisije delujejo pod okriljem Občinskega 

sveta oz. v okviru Občine Sodražica. Povedal je, da se je posvetoval s predstavniki strank in 

predlaga Antona Prijatelja za člana Odbora. 

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal Zvonko Janež. 

Razprave ni bilo. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

V Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje se imenuje nov član, tako da Odbor 

sestavljajo Franc Krže kot predsednik ter Anton Prijatelj in Evgen Zajc kot člana. 

 

AD/5 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava 

Župan je povedal, da gre za dopolnjeni predlog proračuna. Predlagal je, da se predstavitev 

opravi sočasno za leti 2020 in 2021. Svetniki so se s predlogom strinjali. 
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Župan je obrazložil, da je bila v pripravo vključena javnost s povabilom že v maju, ponovno pa 

po obravnavi predloga proračuna, ko je bil proračun dan v javno razpravo. Oba predloga 

proračunov so obravnavali tudi odbori in komisija. 

Župan je obrazložil namen sprejema dvoletnega proračuna in povzel postopek sprejema 

proračuna. Župan je pojasnil spremembe glede na predlog proračuna. Povedal je, da največ 

razhajanj nastaja pri tisku monografije Sodraških 800 (dodatnih 25.000 EUR), ob tem 

pojasnjuje, da se bo monografija prodajala, zato je spremenjena tudi prihodkovna stran. 

Predlagal je tudi podporo projektu postavitev spomenika dr. Ivana Prijatelja ob 140 letnici 

smrti  v parku pri cerkvi. Obrazložil je tudi, da so posamezni projekti natančneje specificirani 

(LAS programi, priprava projektnih dokumentacij za stavbo »Zadruge« na trgu, ter poslopij 

vrtca, kuhinje pri OŠ ter igrišča pri OŠ. Projektne rešitve naj bi se v prihodnjih letih pripravile 

tudi za objekte v Izverju. Vsi ti projekti naj bi bili pripravljeni do nove finančne perspektive EU, 

za katero računamo, da bo primerna za izvedbo vsaj dela navedenih projektov.  

Natančneje je obrazložil prihodkovno in odhodkovno stran proračuna. Obrazložil je tudi dikcijo 

»povprečnine«, kaj prinašajo standardizirani stroškovniki za posamezne naloge, ki jih mora 

Občina izvajati. Povprečnina bi morala po tej formuli znašati 660 EUR, česar pa se ne dosega. 

V obrazložitvi se je dotaknil tudi Zakona o znižanju stroškov občin in povedal, da je materija v 

obravnavi že dalj časa. Gre za prevzem nalog, ki so dejansko v pristojnosti države in so bile 

sčasoma prenesene na Občine. Obrazložil je strukturo odhodkov v letih 2020 in 2021. 

Predlagal je tudi, da se Občina v letih 2020 in 2021 ne zadolžuje pri bankah, da pa kandidira 

na javna sredstva. V obeh letih bo teklo poplačilo treh kreditov, ki so iz let 2006, 2011 in 2017. 

Kredit iz 2006 bo sredi leta 2021 poplačan. 

Sklepe Odborov in komisij so podali: Karmen Kordiš za Odbor za finančne zadeve, 

gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko za Statutarno pravno komisijo, Evgen Zajc pa za 

Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje ter za Odbor za družbene dejavnosti. 

Razprava: Evgen Zajc se je pozanimal, zakaj ni igrišča Gora v posebnem delu proračuna, 

odgovor je podal Blaž Milavec. Anton Prijatelj se je pozanimal o projektu vodovod Zamostec, 

predvsem v navezi s kanalizacijo in polaganjem elektro infrastrukture. Pozanimal se je tudi o 

ureditvi vaških središč, ali so kje predvidena sredstva. Pozanimal se je še okoli sanacije 

pokopališč oz. vežic in apeliral, da bi se vežice toplotno izolirale in uredile zadostne strehe. 

Odgovore je podal župan. Povedal je, da ima Občina pridobljena obe gradbeni dovoljenji, tako 

za vodovod kot za kanalizacijo, kjer je skupna cena 1 mio EUR. Povedal je, da je osnovna želja, 

da država ponovno začne financirati izgradnjo kanalizacijskih omrežij za do 2000 uporabnikov. 

Obrazložil je, da denar za vodovod sedaj je, vprašanje, če bo to v času, ko bo na voljo denar za 

kanalizacijo ter dodal, da se vedno ob takih investicijah vabi k sodelovanju pri cevni kanalizaciji 

tako elektro kot ponudnike telekomunikacijskih storitev. Povedal je, da so pobude o ureditvi 

vaških jeder odprte, za kar so tudi predvidena sredstva iz naslova vaških odborov. Ureditev 

okolice gasilskega doma je predvidena skupaj z obnovo doma. Župan je obrazložil, da je v 

Sodražici predvidena za vežice rekonstrukcija, v letu 2020 naj bi se izdelal projekt, v letu 2021 

pa začetek investicije. 
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(Ob 19.10 se je seji pridružila svetnica Zdenka Lušin, na seji je bilo tako prisotnih osem članov).    

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020. 

 

AD/6 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava 

Župan je obrazložitev podal pod 5. točko dnevnega reda. 

Sklepe Odborov in komisij so podali: Karmen Kordiš za Odbor za finančne zadeve, 

gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko za Statutarno pravno komisijo, Evgen Zajc za Odbor 

za komunalne zadeve in prostorsko planiranje ter za Odbor za družbene dejavnosti. 

Razprave ni bilo. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 

 

AD/7 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnih zemljišč - 2. obravnava 

Župan je na kratko povzel razloge za sprejem novele, vsebino novele ter cilj, ki ga želimo s tem 

doseči. Župan je povedal, da v javni obravnavi ni bila podana nobena pripomba. 

Sklepe Odborov in komisij so podali: Karmen Kordiš za Odbor za finančne zadeve, 

gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko za Statutarno pravno komisijo ter Evgen Zajc za 

Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 

Razprave ni bilo 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica v drugi obravnavi.  

 

AD/8 Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne 

občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški 

Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 
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Župan je povedal, da smo prejeli sklep, da občina Dobrepolje izstopa iz naše skupne uprave. 

Sklep o izstopu je bil s strani Občine Dobrepolje podan konec junija, torej pravočasno (najmanj 

6 mesecev pred izstopom). Župan je pojasnil, da bo potrebno spremeniti Odlok, saj se 

spremenijo razmerja sofinanciranja skupne občinske uprave. Župan je pojasnil, da sklep, ki ga 

predlaga v sprejem. ni usklajen z Občino Ribnica. Pojasnil je ozadje, zakaj Ribnica ni prestopila 

k uskladitvi besedila tega sklepa. Povedal je, da obstaja možnost, da bo potrebno besedilo 

sklepa naknadno spremeniti in na novo potrditi, ter predlagal, da se navedeno stori na 

korespondenčni seji, v kolikor bo do tega prišlo.  

Sklepe Odborov in komisij sta podala: Karmen Kordiš za Odbor za finančne zadeve, 

gospodarstvo in kmetijstvo ter Branko Arko za Statutarno pravno komisijo. 

Razpravljali so: Anton Prijatelj, Blaž Milavec, Evgen Zajc. 

Župan je predlagal sprejem proceduralnega sklepa, in sicer, da se, v kolikor bi bilo potrebno 

sprejeti manjše spremembe Sklepa, opravi korespondenčna seja Občinskega sveta. 

Svetniki so se strinjali. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 

Sprejme se Ugotovitveni sklep v naslednjem besedilu: 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18), tretjega  odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13 

in naslednji, v nadaljevanju: Odlok) in 15. člena Statuta Občine Sodražica je Občinski svet 

Občine Sodražica na 8. redni seji, dne 12. 12. 2019 sprejel  

S K L E P 

I. 

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Dobrepolje o izstopu iz organa skupne občinske 

uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 44/19), se ugotovi, da je Občina Dobrepolje dolžna 

zagotavljati v Odloku določen  delež sredstev  za delovanje organa skupne občinske uprave do 

dne 31.12.2019. 

II. 

Občina Dobrepolje je dolžna do roka, določenega v 1. točki tega sklepa, prevzeti odprte zadeve 

iz delovanja organa skupne občinske uprave, ki se nanašajo na krajevno pristojnost Občine 

Dobrepolje.  

III. 
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Zaradi izstopa Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave se zaposlenim v organu 

skupne občinske uprave delovno razmerje in vse pravice iz delovnega razmerja, ne spremenijo.  

 

IV. 

Na novo se določi razmerje za financiranje delovanja MIR, v razmerju števila prebivalcev 

posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic,  in sicer:  

(1) Občina Loški Potok 10,10 %, 

(2) Občina Ribnica 53,30%, 

(3) Občina Sodražica 12,20%, 

(4) Občina Velike Lašče 24,40 %.  

V. 

Ta sklep je podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13 

in naslednji, v nadaljevanju: Odlok) oziroma za sprejem novega Odloka o ustanovitvi skupne 

občinske uprave, ki so nastopile zaradi izstopa Občine Dobrepolje. 

VI. 

Sklep se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati, ko je 

sprejet s strani vseh občin ustanoviteljic. 

 

Št. 032-2/2012 
Datum: 12. 12. 2019 

Župan Občine Sodražica 

mag. Blaž Milavec l.r. 

 

 

AD/9 Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020 

Obrazložitve je podala Darja Vetrih. Obrazložila je, zakaj je potreben sprejem letnega 

programa, višino sredstev po namenih ter potek delitve sredstev za ljubiteljsko kulturo. 

Evgen Zajc je podal predlog sklepa Odbora za družbene dejavnosti. 

Razprave ni bilo. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P : 

Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2020. 

 

AD/10  Sklep o potrditvi lokacijske preveritve 

Vinko Čampa je obrazložil, da je Občina prejela vlogo oz. pobudo za lokacijsko preveritev za 

individualno gradnjo. Povedal je, da je bil v ta namen izdelan elaborat, ki je bil posredovan 

soglasodajalcem. V javni obravnavi je bil podana ena pobuda, ki pa ni bila take narave, da bi 

dejansko vplivala na sprejem sklepa.  

Evgen Zajc je podal predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 

Razprava: Zvonko Janež, Blaž Milavec.  

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

Potrdi se Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1255 za enoto urejanja prostora 

"Ži06.odo" Žimarice v predlaganem besedilu. 

 

AD/11 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 

Vinko Čampa je predstavil vlogo občana, in sicer za asfaltiranja dostopa do hiše, izvajanje 

zimske službe ter odvajanje meteornih voda. Predstavil je tudi sklep Odbora. 

Razprava: Zvonko Janež, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Vinko Čampa, Evgen Zajc. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

1. Odvodnjavanje meteornih voda z dvorišča in dela strehe se vlagatelj izvede s cevno 

kanalizacijo direktno v obstoječ cestni propust. Nadzor nad izvedbo vrši občinska 

strokovna služba. 

2. Asfaltiranje odseka javnega dela poti se uvrsti v plan vzdrževanja manjših odsekov. 

3. Zimsko vzdrževanje odseka javne poti se uvrsti v načrt zimske službe upravljalca cest. 

 

AD/12 Program dela Občinskega sveta za leto 2020 

Župan je obrazložil predlog programa dela občinskega sveta v letu 2020.  

Razprava: Anton Prijatelj, Blaž Milavec. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
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S K L E P : 

Sprejme se Program dela Občinskega sveta za leto 2020. 

 

AD/13 Pobude in vprašanja svetnikov 

Anton Prijatelj je opozoril na objekt v Zamostcu - Podgora, ki stoji ob cesti in ogroža promet. 

Opozoril je na divje smetišče v Zamostcu in predlagal da se postavi tabla »prepovedano 

odlaganje smeti«. Župan je povedal, da bo Občina stopili v kontakt s Komunalo za ureditev 

odlaganja smeti oz. morebitno postavitev kamere na dotičnem zemljišču. Glede zapuščene, 

razpadajoče stavbe v Podgori je pojasnil, da Občina že od leta 2013 išče možnosti za ureditev 

nevarnosti razpadajočega objekta. Do sedaj sta ga obravnavala tako medobčinski inšpektorat 

kot gradbeni inšpektor, Občina pa je v načrtovanih spremembah OPN opredelila to parcelo 

kot »cesto«, kar daje možnost za razlastitve. Glede na pred kratkim sprejeto spremembo 

zakonodaje je primer ponovno odprt na gradbeni inšpekciji, ki si je ravno v tem času ponovno 

ogledala situacijo na terenu. Dejstvo je, da sedaj solastniki solidarno odgovarjajo, tako da je 

upanje, da se bodo zadeve sanirale. Kakršen koli poseg, ki bi ga občina trenutno naredila na 

lastno pest, bi bil nezakonit.  

Andrej Pogorelc je povprašal, kdaj naj bi Telekom vzpostavljal telekomunikacijsko 

infrastrukturo. Župan je pojasnil, da se pripravlja plan pokritja naše občine, prioritetno za 

območja, kjer je položena cevna kanalizacijo, konkretnih datumov pa nimamo. 

Anton Prijatelj je povprašal, kako je s komasacijo v Zamostcu. Župan je povedal, da so zadeve 

v teku, da pa bi bilo potrebno verjetno zožiti komasacijsko območje. Dodal je, da gre tokrat za 

sočasen projekt komasacije in agromelioracije, vendar je potrebno pregledati, kakšne so 

realne možnosti za izvedbo glede na pridobljena soglasja lastnikov.  

Branko Arko je dal predlog, da se najde rešitev za cesto proti Slemenom, in sicer predlaga, da 

se za varnosti pešcev zariše posebej z modro črto tudi cona za pešce. Župan je povedal, da je 

tak sklep sprejel tudi Svet za preventivo in da se gre v 2020 v realizacijo. 

Zvonko Janež se je povprašal, kaj je z ogledali v Globeli, kdaj bodo postavljena. Župan je dejal, 

da se bo preverilo, zakaj je zastalo postavljanje ogledal. 

Karmen Kordiš je opozorila na ekološki otok pri Zdravstveni postaji, da je neurejen in 

predvsem, da se tam pušča vse sorte odpadkov. Župan je pojasnil, da se načrtuje selitev tega 

otoka, da pa ga sedaj nadzoruje tudi MIR. 

Karmen Kordiš je opozorila tudi na temo v delu CNO, v križišču s Kurirsko do križišča s cesto 

Na pesek, ter predlagala vzpostavitev javne razsvetljave. Župan je pojasnil, da je za to območje 

predviden projekt celotne prenove ceste in javne razsvetljave, vendar se bo šlo v postavitev 

razsvetljave že v začetku leta 2020. Prav tako se bo odprla postavitev javne razsvetljave v 

Zavrtih. 
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AD/14 Razno 

Župan je predstavil problematiko javne avtobusne linije na relaciji Sodražica – Ljubljana in 

predlagano pobudo o okrepitvi javnega potniškega prometa, ki naj bi jo posredovali pristojnim 

službam – prevozniku Nomago d.o.o. in na Ministrstvo za infrastrukturo. Predstavil je 

predlagani sklep, s katerim bi podkrepili pobudo. 

Razprava: Branko Arko, Blaž Milavec, Ernest Pirnat 

Svetniki so soglasno sprejeli naslednji  

SKLEP: 

Z namenom krepitve javnega potniškega prometa Občinski svet Občine Sodražica poziva 

prevoznika Nomago d.o.o., ki izvaja redne avtobusne linije na območju občine Sodražica, in 

Ministrstvo za infrastrukturo, da vzpostavita dodane avtobusne linije med Sodražico in 

Ljubljano med tednom (dopoldan in popoldan oz. zvečer), predvsem pa, da se ponovno 

vzpostavi redna avtobusna linija med Sodražico in Ljubljano v nedeljo zvečer. 

 

Župan je povabil svetnike na prednovoletno in praznično dogajanje v Sodražici ter na novoletni 

sprejem, 6. 1. 2020. 

Župan je najavil naslednjo sejo, ki bo 30. 1. 2020.  

Ob koncu je zaželel svetnikom konstruktivno sodelovanje v letu 2020 ter posebej poudaril, da 

imajo svetniki veliko odgovornost in moč pri sprejemanju odločitev. Apeliral je na svetnike, da 

ustvarjajo pozitivno okolje za delovanje občine, naše lokalne skupnosti. Zaželel je lepe 

praznike. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.  

 

 

Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 

Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 


