
 
predlog  Občinski svet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. 

pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si 

   1 

 

Z A P I S N I K 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 15. oktobra 2020 ob 16.  uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Jasmina Mihelj Marušič, Vesna Klančič, Zvonko Ferfolja, 
Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Matevž Marušič, Suzana Černe, Jože Bezjak, Primož Nemec, 
Sebastjan Budin in David Cigoj.   
Opravičeno odsotna: Nika Miško Nemec, Matej Petejan in Tihomil Pahor.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun, 
pravna služba, Mirjam Klančič, računovodstvo, Robert Cotič.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (PN), Ingrid Kašca Bucik (Radio Koper).  
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 11 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Svetnikom razloži, da se bo seja 
izvedla skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja Covid-19.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavni predlagani dnevni red. K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predlagal 
glasovanje o dnevnem redu in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje, 
3. Poročila 

a.) poročilo župana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 13. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Miren 
6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava 
7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava, 
8. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava, 
9. Pogodba o skupni uporabi Zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov 

izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja,  
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica 

za leto 2020 (Rebalans št. 2):  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020 z 
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 2, 

 splošni del proračuna za leto 2020,  

 posebni del proračuna za leto 2020, 

 načrt razvojnih programov za leta 2020 - 2023, 

 spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Miren-Kostanjevica za leto 2020 (rebalans št. 2), 

 kadrovski načrt 2020 – 2021, 
11. Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019, 
12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 13. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-7/2020 
Občinski svet sprejme zapisnike 13. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Suzana Černe se seji pridruži ob 16. 05 uri) 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 13. redne seje.  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: / 
c) poročila članov svetov zavodov: / 
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 13. redne seje: Župan pove, 

da so bili vsi odgovori podani na seji.  
 

4. točka:  Pregled realizacije sklepov 

Župan predstavi pregled realizacije in pregleda razpravo. Pove, da so bili vsi sklepi 
realizirani, tako kot je navedeno v gradivu.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-7/2020 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 13. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

5. točka:  Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Miren 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko. Poročilo Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da komisija predlaga imenovanje Suzane Černe, Jasmine Mihelj Marušič in 
Marize Škvarč.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0141-0012/2020-2 
Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Osnovna šola Miren 

 
I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje Suzano Černe, Jasmino Mihelj Marušič in 
Marizo Škvarč za predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovna šola Miren, za obdobje 
štirih let. 

II. 
Mandat imenovanih članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje sveta zavoda. 

III. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

6. točka:  Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Andreja Slejko Merkun. Obrazloži 
spremembe predloga odloka v primerjavi s prvo obravnavo. Dodatno obrazložitev poda tudi 
župan in pravi, da je bilo v zadnjih letih vloženih veliko sredstev v mrliške vežice in občina 
želi, da bi se le-te uporabljale.  
 
Matjaž Mozetič meni, da je bolj človeško, da se še vedno dopusti kakšno drugo možnost.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0002/2019-14 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o pokopališkem redu v 
Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

7. točka:  Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica – 
1. obravnava 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poda Zvonko Ferfolja. Poročilo je sestavni del 
gradiva. Dodatne obrazložitve poda tudi župan.  
 
David Cigoj vpraša kdo bi še lahko bil koncesionar, poleg obstoječega ter kakšen sistem so 
pravkar vzpostavili v Občini Šempeter-Vrtojba.  
 
Župan pove, da na razpis za koncesijo se lahko prijavi kdor koli iz Slovenije. Trenutno je z 
izvajalcem sklenjena pogodba, izbranega koncesionarja nimajo. Ni nujno, da bo izbran 
sedanji izvajalec. V Šempetru pa so se odločili, da bodo odpadke zbirali v okviru lastnega 
režijskega obrata, bodo pa skupaj z nami pri odlaganju in obdelavi odpadkov.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da sta bila na prejšnjem neuspešnem razpisu prijavljena dva 
ponudnika, Komunala Nova Gorica in Publikus, d. o. o..  
 
Bogomir Nemec vpraša kaj pomeni za ostale občine to, da Šempetra ni zraven? 
 
Župan odgovori, da v tem trenutku še ni možno reči, cena bo kalkulirana na 5 občin, 
namesto na 6. Na vprašanje Matjaža Mozetiča pove, da bodo odvozi potekali tako, da se 
bodo najprej zbirali v Stari Gori, tam se bodo pretovorili in odpeljali naprej. Vse te prevoze bo 
organiziral izvajalec. Opozori še, da je lastnik odlagališča v Stari Gori Mestna občina Nova 
Gorica.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0023/2020-1 
Prva in druga obravnava,  Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren-

Kostanjevica,  se združita in opravita na isti seji sveta 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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Sklep št. 007-0023/2020-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

8. točka:  Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – 1. 
obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun.  
 
Župan doda, da gre za tehnični predpis, ki določa kako se bo razpis za koncesijo izvedel. 
Opozori na dobo sklenitve pogodbe, 5 let se mu zdi kratka doba, ker je potrebno upoštevati 
tudi amortizacijsko dobo osnovnih sredstev. Če je doba prekratka pride je cena storitve višja, 
saj bo  izvajalec amortizacijo kalkuliral na krajše obdobje. Za razpis se bo pooblastilo eno 
občino, pri odpiranju in ocenjevanju pa so prisotne tudi ostale občine. Pogodbo prav tako 
podpiše vsaka občina zase. Sprejemanje cen storitve je v pristojnosti posameznega 
občinskega sveta.  
 
Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča, Andreja Slejko Merkun pove, da je pogoj za skupni 
nastop to, da je cena enotna za vse občine.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan pregleda glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0009/2020-3 
Prva in druga obravnava,  Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica, se združita 
in opravita na isti seji sveta 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 007-0009/2020-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini 
Miren-Kostanjevica 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

9. točka: Pogodba o skupni uporabi Zbirnega centra CERO Nova Gorica in 
povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja 

Uvodoma obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun. Vse obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Župan doda, da pogodba govori o zbirnem centru, ki se bo uporabljal za predhodno 
skladiščenje, stroški le-tega se bodo vključevali v ceno zbiranja. Drugi del pogodbe pa govori 
o zapiranju odlagališča Stara Gora, kar se bo izvajalo na podlagi okoljevarstvenega 
dovoljenja 30 let. Zaradi tega bo prihajalo do določenih stroškov, ki si jih bodo občine delile, 
saj so odpadke odlagale vse občine. V 30 letih je potrebno odlagališče sanirati v takšni meri, 
da ne bo nevarno za okolje. Tudi ta strošek bi lahko prenesli na uporabnike, vendar to je 
nemogoče, pa tudi ne bi bilo pošteno. Edina možnost je torej, da se ta strošek krije iz 
občinskega proračuna.  
 
Bogomir Nemec pravi, da je, preračunano na 30 let, ogromen strošek. To pomeni 
obremenitev za občinski proračun.  
 
Župan pove, da je skupni strošek okoli 400.000 evrov, od tega strošek naše občine 38.000 
evrov. Pričakovati pa je, da se bo strošek tekom let nižal. Strinja se, da je vsa ekologija 
strošek, zato pa je potrebno delati na temu, da se ustvarja čim manj odpadkov. Tudi čistilna 
naprava je velik strošek, vendar brez nje ne morejo biti.  
 
Suzana Černe pohvali način, kako so se občine med seboj dogovorile in skupno pristopile k 
reševanju tega problema. Izpostavi problem cinkarne Celje, kjer si med seboj podajajo 
žogico kdo je kriv za onesnaženje. V našem primeru so se občine uspele dogovoriti za 
poštev način delitve stroškov.  
 
Župan dodatno izpostavi, da se je potrebno zavedati odgovornosti, navsezadnje smo vsi 
odlagali tam odpadke, čeprav je odlagališče pravno-formalno v lasti MONG. Kalkulacije so 
bile večkrat pregledane in revidirane.  
 
Primož Nemec tudi meni, da je takšen pristop edini pravi, saj nam MONG po eni strani gre 
na roko pri ceni zbiranja, saj bi sicer naša občina zagotovo ne imela take cene.  
 
Dodatno se k razpravi ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 3540-0026/2020-7 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi Pogodbo o skupni uporabi Zbirnega 

centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz 
okoljevarstvenega dovoljenja. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

10. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 2) 

Uvodne obrazložitve podata Mirjam Klančič in Albin Pahor, obrazložitve so sestavni del 
gradiva. Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo je 
sestavni del gradiva. Župan dodaja, da se investicija, ki je bila planirana za vrtec Opatje selo 
prenese v naslednje leto. Planirano je bilo prekritje strehe v letošnjem letu, vendar ga bodo 
opravili naslednje leto.  
 
David Cigoj vpraša zakaj se je tako povečala investicija Osnovna šola s telovadnico? 
 
Župan odgovarja, da so se že v tej fazi opravljala dela tudi za naslednje faze, naknadno pa 
so se odločili tudi, da bodo opremo zamenjali z novo.  
 
Albin Pahor opozori na 5 področij, kjer je prišlo do odstopanj. Najprej gre za preprojektiranje 
del, ker se po projektu ni dalo opraviti določenih faz, naslednje je izvedba del, ki so bila 
predvidena za naslednje faze, nadaljuje z deli, ki niso bila zajeta v osnovnem popisu, 
dodatna dela zaradi funkcionalnosti in izgleda ter tudi dodatna dela, ki niso bila zajeta v 
osnovno pogodbo. Izpostavi varovanje gradbene jame, ki je bilo predvideno z zabijanjem 
zagatnic, vendar se je ob izvajanju del ugotovilo, da tak način ne bo ustrezen. Potrebno je 
bilo zaščititi tudi telovadnico tako, da so izdelali pilote in jih sidrali pod telovadnico. Ker so bili 
slabo izdelani stari PID projekti zaklonišča, so morali dodatno narediti še betonsko vpenjanje 
nosilnih elementov konstrukcije in izvesti dodatni jašek. Gre za izhodni jašek, ki je bil lociran 
ravno na mestu, kjer je bila mišljena kanalizacija. Glede gravitacijske fekalne kanalizacije 
pove, da so pri izvajanju izkopov ugotovili, da bi morali dodatno zaščitit tako staro šolo, kot 
sosednjo hišo, kar bi investicijo še dodatno povišalo, zato so se odločili izvesti tlačni kanal. 
Za izvedbo tega so bili potrebni plitkejši izkopi. Dodatno so se odločili tudi ločiti sanitarno in 
hidrantno omrežje. Pridobili so pri priključku, ki se je zmanjšal iz 80 na 40 mm, s čimer bo 
šola prihranila mesečno okvirno 300 evrov. Kot že omenjeno so bila tudi izvedena dela, ki so 
bila predvidena v naslednji fazi. Omeni toplotno postajo s sanitarijami, ki je bila predvidena v 
tretji fazi, vendar so se zaradi funkcionalnosti odločili za izvedbo. S tem v zvezi so morali 
izvesti še vmesni nadzorni sistem, ki bo povezal obe toplotni postaji in bo z njim možno 
nadzirati delovanje. Dodatno pove še za izvedbo stropa ob vhodu ter napisa na stavbi, 
varnostno označevanje stekel, ureditev zunanje površine, parkirišče pred telovadnico in 
asfaltiranje dvorišča, izvedba zunanje stene ob telovadnici zaradi zahtev Eko sklada, nekaj 
dodatnih del na strehi, dodatni beton za zalivanje plošč med etažami ter izvedba novega 
priključka za električno energijo in ogrevanje za obstoječo telovadnico. Ne nazadnje pa tudi 
zagotovitev kontejnerjev za potrebe slačilnice in sanitarij, ki tudi s projektom niso bili 
predvideni. Dodatno so bila naročena tudi dela zaradi funkcionalnosti in izgleda objekta, 
izpostavi dodatno brušenje talnega betona za kar so se odločili zaradi čiščenja in izgleda 
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tlakov, ter novo opremo, kar je že župan omenil. Povzame, da gre za skupno okvirno 
200.000 evrov brez DDV, od tega 70.000 evrov za novo opremo.  
 
Dodatno obrazložitev omenjenih postavk poda tudi župan in pove zakaj so se odločili za 
določene izvedbe. Obrazloži tudi nabavo šotora. Pove, da je namenjen potrebam civilne 
zaščite, kakor tudi za potrebe režijskega obrata za skladiščenje orodij in naprav, kar je sedaj 
skladiščeno na različnih lokacijah. 8.000 evrov bodo dobili iz projekta VISFRIM za 
skladiščenje protipoplavnih zaščit, ki so bile iz projekta financirane.  
 
K razpravi se v nadaljevanju ni prijavil nihče več. Občinskemu svetu je župan predlagal 
sprejem naslednjega sklepa 

Sklep št. 007-0022/2020  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – Rebalans 
št. 2 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

11. točka: Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2019 

Tjaša Klavora pove, da se je predsednik nadzornega odbora opravičil, zato poda 
obrazložitve ona.  
 
Bogomir Nemec meni, da bi morali biti predsedniki KS povabljeni k nadzoru, v kolikor se 
nadzoruje delovanje krajevne skupnosti.  
 
Župan pove, da je nadzorni odbor avtonomen pri svojem delu, je pa pripomba po njegovem 
mnenju utemeljena.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 

Sklep št. 0321-0001/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k letnemu poročilo NO Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2019 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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12. točka:  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi Bogomir Nemec, ki se vrne k Osnovni šoli Miren in poudari, da 
gre za veliko pridobitev, uresničitev sanj.  
 
Matevž Marušič izpostavi odcep ceste v križišču iz Opatjega sela proti Novi vasi. Pravi, da je 
v zelo slabem stanju z veliko luknjami.  
 
Primož Nemec vpraša kako se občina pripravlja na morebitno pridobitev MONG naziva 
Evropske prestolnice kulture, ki bo podeljen koncem decembra. Kje se vidi Občina Miren-
Kostanjevica? Apelira, da se, v primeru pridobitve naziva, opravi predstavitev projekta tudi v 
naši občini. Take priložnosti ne smemo izgubiti, saj ne gre samo za kulturo, ampak je lahko 
posledica zelo strm vzpon turizma.  
 
Župan pravi, da ima močno upanje, da bo kandidatura uspešna in bo zaznamovala širši 
prostor. Naša občina ima ljudi, lokacije, dogodke, ki jih bo vklapljala v ta koncept in v ta 
koncept tudi sodijo. Pričakuje, da se bodo izredno proaktivno vključevali v aktivnosti in 
izkoristili vse možnosti, ki se bodo ponujale.  
 
Jasmina Mihelj Marušič pove, da se zapira pediatrična ambulanta v Šempetru, starši so 
dobili obvestilo, da morajo izbrati drugega pediatra.  
 
Župan pove, da je seznanjen s problemom, zagotovo naša občina bolj tangira na lokacijo v 
Šempetru, ker je bližje. Gre za akutno problematiko, s katero se bodo še srečevali, tudi na 
nivoju družinskih zdravnikov. Gre za sistemsko težavo, saj specializantov ne morejo prisiliti, 
da ostanejo v zavodu.   
 
Suzana Černe pove, da je problem, ker ni pediatra, ki bi odhajajočo pediatrinjo zamenjal. 
Svetnica dodatno vpraša glede poplav na poti na hrib v Biljah. Ponovno so jo kontaktirali, ali 
se je kaj premaknilo.  
 
Župan pove, da je cesta privatna lastnina in občina ne more vlagati sredstev v privatno 
lastnino. Možnost je, da lastniki cesto prenesejo na občino, lahko tudi pridobi služnost ali 
pravico graditi. Potrebno se bo dogovarjati z lastniki. Od danes do jutri pa takega problema ni 
mogoče rešiti. Gotovo je to, da lastniki hiš niso dobili soglasja za spuščanje meteorne vode 
na cesto ali na drugo javno površino. V kolikor pa hiše niso grajene v skladu s pridobljenim 
gradbenim dovoljenje, je za kršitev pristojna gradbena inšpekcija.  
 
Sejo je župan zaključil ob 18. 20 uri. 
 
Datum: 22. 10. 2020 
Številka: 0320-7/2020 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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