Številka: 9000-4/2016-105
Datum:
10.5.2016

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 21.4.2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC, Marjan ŠPEHAR,
Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC, Uroš RIBIČ, Metka
GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR, David AHAČIČ, Andrej FRELIH,
Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, dr. Uroš GODNOV.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ in Andreja POTOČNIK.
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave, Jasna
KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Vid MEGLIČ – vodja Urada za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor in Irena
MARKIČ.
Drugi prisotni: Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o., Silvo BUČEK – direktor
BIOS-a d.o.o., Sašo BOROJEVIĆ, Boštjan Mešič – predsednik Nadzornega odbora Občine
Tržič, Mladen MAKAROV, Marjeta MOHORIČ in Valter PIVK – DOMPLAN d.d., Kranj, Andrej
ŽIGON in Jan KLAVORA – Zavod ALIANSA.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Branka JURHAR –
Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK - GTV in Radio Gorenc.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste in novinarje.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 21 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Klemen BELHAR je predlagal, da se zaradi vsebinske obsežnosti točk z dnevnega reda
umaknejo deveta, deseta, enajsta in dvanajsta točka. Župan je predlagal, da se točke
obravnavajo po dnevne redu do 22. ure, točke, ki do takrat ne bodo obravnavane se prenesejo
na naslednjo sejo.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umaknejo deveta, deseta, enajsta in dvanajsta točka.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI

6
14

Sklep ni bil sprejet.
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Marija LAVTAR je predlagala, da se na seji obravnava problematika davčnih blagajn pri
prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti
na kmetijah. Župan je predlagal, da bi se tema obravnavala pri točki pobude in vprašanja
svetnikov, vendar je Andraž ŽITNIK, predlagal, da se tema uvrsti kot nova točka, ker se bo o tej
temi tudi glasovalo.
Mladen NOVKOVIĆ se je ob 17.12. pridružil seji.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevni red se pod zaporedno številko 13 uvrsti nova točka in sicer Problematika
davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI

13
4

Sklep je bil sprejet.
Župan je predlagal, da se Odlok o predkupni pravici obravnava po skrajšanem postopku.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Odlok o predkupni pravici pod točko 7 se obravnava po skrajšanem postopku.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI

22
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 14. redne seje s sprejeto spremembo.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
17
PROTI
5
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.3.2016,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 13. redni
seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. KMVVI – kadrovske zadeve
a) Imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Križe,
b) Imenovanje predstavnikov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Tržič za mandat 2016 – 2019,
5. Pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o. Tržič za leto 2014,
6. Občinski prostorski načrt (OPN) za območje občine Tržič,
7. Odlok o predkupni pravici Občine Tržič,
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tržič za leto 2015,
9. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič,
10. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo ter vknjižba
lastninske pravice v korist Občine Tržič,
11. Strategija razvoja kolesarjenja v občini Tržič,
12. Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu
2015,
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13. Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših
društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 17.3.2016.

Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 186-14-1-2016:
Potrdi se Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.3.2016.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 13. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta.

Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 187-14-2-2016:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 13. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 17.3.2016.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-14-2016: Dušan BODLAJ
Dušan BODLAJ je povedal, da v letošnjem letu občina Tržič praznuje 50. obletnico pobratenja s
francoskim mestom Ste Marie aux Mines in zato Komisija za pobratenje in mednarodno
sodelovanje pripravlja skupaj s francoskim komitejem omenjenega mesta vrsto prireditev in
slovesnosti. Komisija želi podeliti naziv častnega občana trenutnemu francoskemu županu
mesta Ste Marie aux Mines. Glede na določila Odloka o podeljevanju priznanj Občine Tržič, kjer
je natančno določen postopek, roki in podobno, Komisija naproša Občinski svet, če se lahko
naredi izjema in se priznanje francoskemu županu podeli na slovesnosti v mesecu juniju v
Tržiču. Vložen bo predlog na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede
omenjenega predloga.
V/p št. 2-14-2016: Andrej FRELIH
Andrej FRELIH je vprašal, glede na to, da je bila na šesti redni seji Občinskega sveta
imenovanja Komisija za izbor novega izvajalca javne gospodarske službe obdelave, odlaganja
odpadkov po postopku s pogajanji, kdaj se bodo začela pogajanja z novimi potencialnimi
ponudniki, kam se trenutno odlagajo mešani komunalni odpadki in ali je mogoče celo že
sklenjena pogodba.
Župan je pojasnil, da še ni sklenjene pogodbe o koncesijskem odvozu mešanih komunalnih
odpadkov. Pripravljajo se pravne podlage. Trenutno se mešani komunalni odpadki odlagajo na
Jesenicah.
Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič d.o.o., je povedal, da je do konca junija sklenjena
začasna pogodba, s podjetjem JEKO-IN d.o.o., Jesenice, ki trenutno skrbi za obdelavo in
odlaganje odpadkov.
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V/p št. 3-14-2016: Mateja ČADEŽ
Mateja ČADEŽ je vprašala, koliko in katere revizije so bile opravljene s strani Medobčinske
revizijske službe v letih 2014 in 2015. Podaja pa tudi pobudo, ki je vezana na informacijo o
odhajanju direktorja Sebastijana Zupanca s položaja direktorja, da bi pred odhodom pripravil
poročilo o poslovanju Komunale Tržič d.o.o. o času, ko se je zapirala Deponija Kovor ali vsaj za
obdobje zadnjih pet let.
Župan je povedal, da so to zadeve primopredaje.
Sebastijan ZUPANC je glede poročila povedal, da ima podjetje vsako leto revizijo poslovanja.
Ob koncu poslovnega leta pa se izda tudi poslovno poročilo, katerega sprejme Skupščina, vse
to pa se poroča Občini kot ustanoviteljici, ki potrjuje tudi plan za bodoče delo.
V/p št. 4-14-2016: Marjan ŠPEHAR
Marjan ŠPEHAR je na predlog krajanov Križev predlagal, da bi se ponovno postavil bankomat v
tem kraju.
Župan je povedal, da pobudo krajanov podpira in jo razume. Postopek ne bo enostaven, se je
pa Občina že aktivno vključila v reševanje te pobude.
Podžupan Dušan BODLAJ je povedal, da je NLB ukinila svoj bankomat, ker je bilo premalo
dnevnega prometa, dnevno naj bi bilo 160 dvigov, vendar ta normativov ni bil izpolnjen. Abanka
tudi ni zainteresirana, pogovori pa so že potekali tudi na Gorenjski banki, ki pa bi v zameno za
postavitev bankomata želela brezplačen prostor ter sofinanciranje stroškov, ki znašajo od petsto
do tisoč EUR mesečno. Prostor se je našel, sedaj pa bodo predstavniki Gorenjske banke
proučili prostor glede na varnost poslovanja.
Župan je povedal, da se s strani Občine lahko pomaga z brezplačnim najemom prostora, glede
sofinanciranja stroškov pa ne.
Podžupan je še pojasnil, da ima Pošta Slovenije namen pošto v Križah dati v najem
zainteresiranemu podjetniku. Najprej bodo poskušali poiskati najemnika za pošto kot stavbo, če
pa se to ne bo realiziralo, bodo poskušali najti podjetnika, ki bo njihovo dejavnost prevzel v
svojih prostorih.
V/p št. 5-14-2016: Andraž ŽITNIK
Andraž ŽITNIK je vprašal, kakšno stališče zavzema Občina do neuglednega in zanemarjenega
področja na bivšem drsališču za Virjem ter kako poteka ureditev odvodnjavanja Koroške ceste
in sicer od Cimpra preko Koroške ceste do vodotoka Mošenka.
Župan je povedal, da je projekt dokončan, izvedba je planirana v dveh fazah. Najprej se bo
zadeva reševala v zgornjem delu, kjer se bo voda preusmerila za en jark severneje, da ne bo
zalivalo stanovanjskih objektov, ko bo ta del preizkušen, se bo rešil še spodnji del. Pojasnil je
še zgodbo o drsališču za Virjem.
V/p št. 6-14-2016: Matej SLAPAR
Matej SLAPAR je dal pobudo, da se zemljišče, ki je bilo na prejšnji seji umaknjen iz sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra, uredi oz. da Občina uredi dovoz, ki je bil sporen in je povezna z
obljubo izpred 28-ih let.
Župan se strinja s predlogom in predlaga, da se zadeva uredi.
V/p št. 8-14-2016: Marija LAVTAR
Marija LAVTAR je vprašala, kdaj se predvideva sanacija peskokopa na območju Bistrice pri
Tržiču.
Župan je pojasnil, da so na območju Bistrice štirje peskokopi in je za vsak peskokop pojasnil
lastništvo in podal mnenje o stanju.
Marija LAVTAR je podala še pobudo, da bi se ob letošnji 25 letnici osamosvojitvi Slovenije
občane pozvalo, da v čim večjem številu izobesijo zastave, seveda tudi na zgradbah v občinski
lasti (slovenska, občinska in evropska zastava).
K 4a. točki:

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole
Križe

Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 188-14-4a-2016:
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole
Križe imenuje Željka BABIĆA, mag. Janeza ALJANČIČA in Janeza REMICA.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4b. točki:

Imenovanje predstavnikov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Občini Tržič za obdobje 2016 - 2019

Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 189-14-4b-2016:

Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Tržič za obdobje 2016 – 2019 imenuje:
- kot predstavnico OŠ Bistrica MONIKO GOLMAJER,
- kot predstavnika OŠ Križe PRIMOŽA MEGLIČA,
- kot predstavnika OŠ Tržič ANŽETA HALERJA,
- kot predstavnico Vrtca Tržič MONIKO CELAR,
- kot predstavnika PP Tržič BOŠTJANA STARE in
- kot predstavnico Občinske uprave Občine Tržič ANETO LAVTAR.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki:

Končno poročilo o pregledu poslovanja podjetja BIOS, d.o.o., Tržič za
leto 2014

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič.
Klemen BELHAR je povedal, da Silvo BUČEK ne more razpravljati, ker to ni v skladu s
Poslovnikom občinskega sveta. Župan je nato povedal, da se lahko v skladu s Poslovnikom na
podlagi glasovanja članov sveta vsakomur od gostov da možnost razpravljanja oz. obrazložitev
stališč.
PREDLOG SKLEPA 190-14-5-2016:
Silvo BUČEK kot direktor občinskega podjetja BIOS d.o.o., predstavi svoje videnje
problematike oz. poda odgovore na poročilo.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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Mateja ČADEŽ je podala poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, dr. Uroš GODNOV, Andraž ŽITNIK,
Mladen NOVKOVIĆ, Matej SLAPAR, Marija LAVTAR, Dušan BODLAJ, Andrej FRELIH, Janez
MEGLIČ in Marko POLJANC.
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Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Boštjan MEŠIČ in Silvo BUČEK.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 191-14-5-2016:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o pregledu poslovanja podjetja BIOS,
d.o.o., Tržič za leto 2014.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki:

Občinski prostorski načrt (OPN) za območje Občine Tržič

Uvodno obrazložitev so podali župan, mag. Borut SAJOVIC, Marjeta MOHORIČ – Domplan d.d.
Kranj in Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor.
Na seji je bil prisoten Mladen MAKAROV, ki je želel podati svoje informacije na obravnavano
temo, zato je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 192-14-6-2016:
Občinski svet Občine Tržič daje možnost razprave Mladenu MAKAROVU.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

19
1

Vodenje seje je prevzel podžupan Dušan BODLAJ.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ pa Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Ponovno je prevzel vodenje seje župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali Mladen MAKAROV, Klemen BELHAR, Mladen NOVKOVIĆ, Matej
SLAPAR, Mateja ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR, Nataša MEGLIČ in dr.
Uroš GODNOV.
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Marjeta MOHORIČ, Jasna KAVČIČ in Mojca
ŠVAJGER.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 193-14-6-2016:
Sprejme se Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za območje občine Tržič.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 7. točki:

20
1

Odlok o predkupni pravici

Uvodno obrazložitev je podala vodja Urada za okolje in prostor Jasna KAVČIČ.
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Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 194-14-7-2016:
Sprejme se osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 195-14-7-2016:
Sprejme se predlog Odloka o predkupni pravici Občine Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič
za leto 2015

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Nataša MEGLIČ je podala poročilo Komisije za proračun in zaključni račun.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 196-14-8-2016:
Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2015 v predlaganem besedilu.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 9. točki:

Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine
Tržič

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ pa Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Odgovor na vprašanje Marka POLJANCA je podal direktor Komunale Tržič d.o.o., Sebastijan
ZUPANC.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 197-14-9-2016:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tržič.
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Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. točki:

Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo ter
vknjižba lastninske pravice v korist Občine Tržič

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 198-14-10-2016:
1. Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič
za nepremičnine:
parc. št. 992, 983, 993/2, 546/234, 546/187, 980/1, 1033/8, 981/73, 981/76,
981/16 in 981/20, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem,
parc. št. 251/10 in 251/11, obe k.o. 2143 – Tržič,
parc. št. 165/5 in 166/2, obe k.o. 2145 – Leše,
parc. št. 853/5, 246/1, 246/19 in 857/12, vse k.o. 2146 – Kovor,
parc. št. 843, 151/41 in 151/26, vse k.o. 2147 – Križe,
parc. št. 868, 869/2, 157/6, 145/2, 157/5, 145/3, 157/2, 157/3, 154/3, 154/1,
157/1, 861/39, 861/25, 196/2, 280/41, vse k.o. 2148 – Senično,
parc. št. 343/6, 363/2, 363/3, 234/7, 235/6, vse k.o. 2149 – Žiganja vas
kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Nepremičnine parc. št. 992, 983, 993/2, 546/234, 546/187 in 980/1, vse k.o. 2142 –
Lom pod Storžičem, parc. št. 843 k.o. 2147 – Križe ter parc. št. 868 in 869/2, obe
k.o. 2148 – Senično, postanejo last Občine Tržič in se pri njih v zemljiški knjigi
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
matična številka 5883547000.
3. Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 11. točki:

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič

Uvodno obrazložitev so podali Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti ter Andrej ŽIGON in Jan KLAVORA predstavnika Zavoda Aliansa.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti je predstavila Ana PEHARC, Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe pa Mateja ČADEŽ.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Klemen BELHAR in dr. Uroš GODNOV.
Odgovore so podali župan, Andrej ŽIGON, Jan KLAVORA in Vid MEGLIČ.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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Občinski svet Občine Tržič sprejme Strategijo razvoja kolesarskega turizma v občini
Tržič.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Obravnavo 12. in 13. točke dnevnega reda se prenese na naslednjo sejo.
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 22:30 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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