
 
 

OBČINA OPLOTNICA 
 

O b č i n s k a    u p r a v a 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 
Datum: 14. 9. 2010 
Ura:     17.00 
 
 

Z A P I S N I K 
 
18. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v torek, dne 
14. 9. 2010, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica. 
 
Sejo je sklical župan Občine Oplotnica g. Matjaž Orter,  ki jo je tudi vodil  – v nadaljevanju 
predsedujoči. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta: 
Janez Gumzej,  Milan Obrul,  Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar, Franc Fideršek, 
Iztok Vodopivec,  Jože Hren in Leopold Klančnik. 
 
Opravičeno odsotni: Viljem Strnad in Viljem Skarlovnik. 
 
Ostali odsotni: Vladimir Globovnik, Silvo Smogavec, Cvetka Gorenjak in Ljudmila Sevšek. 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Fideršek   -   direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica 
- Bojana Vučina -   svetovalka za okolje in prostor 
- Danijela Dovnik -  računovodkinja 
- Irena Ceht -  višji referent 
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 
- predstavniki političnih strank, 
- predstavniki lokalnih medijev, 
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. 
 
Sklep 18.1.1/2010  
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 9 članov, od tega 2 
opravičeno odsotna. 
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 17. redne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 17. redne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 18.2.1/2010 
Potrdi se zapisnik 18. redne seje. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 4. izredne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 4. izredne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 18.3.1/2010 
Potrdi se zapisnik 4. izredne seje. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 18. redne seje) 
Predsedujoči je dal dnevni red v razpravo in na glasovanje. 
 
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik, ki je predlagal, da se pri 6. točki dnevnega reda 
(Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 – I. in II. obravnava) 
najprej poda poročilo o opravljenem nadzoru predsednik nadzornega odbora. 
 
 
Sklep 18.4.1/2010  
Sprejme se dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 4. izredne seje 
4. Določitev dnevnega reda 18. redne seje 
5. Odgovori na vprašanja in  pobude 
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2009 – I. in II. 

obravnava 
- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica 

za leto 2009 
7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica – II. obravnava 
8. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica – I. in II. 

obravnava(gost: Irena Komatar iz podjetja Axis, d.o.o.) 
9. Odlok o porabi proračunske rezerve – I. in II. obravnava 
10. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev v Občini Oplotnica 
11. Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2010 
12. Sklep o razglasitvi prostorov in opreme za javno kulturno infrastrukturo 
13. Sklep o določitvi namembnosti mansardnih prostorov graščine 
14. Predlog oprostitve plačila komunalnega prispevka 
15. DIIP za obnovo Zdravstvenega doma v Oplotnici  
16. Vprašanja in pobude 
17. Informacije  

 Poročilo o delovanju VŠD za obdobje 1-6/2010 
 Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica 
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K 5. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude) 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 
2009 – I. in II. obravnava in poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna 
Občine Oplotnica za leto 2009) 
Poročilo je podal predsednik nadzornega odbora g. Maks Hohler. Povedal je, da je pri nadzoru 
zaključnega računa dal večji poudarek prikazu realizacije prejemkov in izdatkov občinskega 
proračuna, proračunskemu presežku oz. primanjkljaju, zadolževanju občine in pregledali so 
skladnost postopka izvajanja projekta izgradnje KTC Oplotnica z zakonom o javnem 
naročanju. Pri nadzoru premoženjske bilance je nadzorni odbor pregledal knjigovodsko 
evidenco o stanju premoženja. 
Nadzorni odbor pri nadzoru proračuna za leto 2009 ni ugotovil nepravilnosti, ki bi kazale na 
negospodarno delovanje občine, zato za sprejetje zaključnega računa proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2009 nima zadržkov. 
 
Predsedujoči je dal Odlok v I. obravnavi v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep št. 18.6.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2009, v I. obravnavi. 
 
Predsedujoči je dal Odlok v II. obravnavi v razpravo in na glasovanje.  
 
Odlok št. 019.18/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2009, v II. obravnavi. 
 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica – II. 
obravnava) 
Predsedujoči je dal Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica v razpravo – 
v II. obravnavi. 
 
Predsedujoči je dal predlagan odlok v II. obravnavi  na glasovanje.  
 
 
Odlok št. 020.18/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Oplotnica, v II. obravnavi. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda (Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica – 
I. in II. obravnava (gost: Irena Komatar iz podjetja Axis, d.o.o.) 
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Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. Občinska uprava je na 
podlagi ponavljajočih dopisov Direkcije RS za ceste, v letu 2009  pristopila k pripravi novega 
Odloka o kategorizacija občinskih javnih cest in s tem povezanih aktivnosti v sodelovanju s 
podjetjem Axis d.o.o. iz Ljubljane. Tekom projekta se je kategorizacija občinskih javnih cest 
v celoti pregledala. Odpravile so se napake in pomanjkljivosti pri kategorizaciji, vodenju šifer 
odsekov in drugih evidenc o kategoriziranih odsekih. Odpravila so se neskladja med 
vodenjem podatkov v Odloku BCP in digitalnem sloju, ki se bo vpisal v Zbirni kataster GJI. 
Uskladili so se tudi vsi mejni odseki z vsemi sosednjimi občinami. 
Predlog novega Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica se je 
pripravil celovito, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo ter podzakonskimi akti. 
Predlogi Komisije za okolje in prostor so bilo v celoti upoštevani. Postopek na Direkciji RS 
za ceste je bil ustrezno izpeljan. 
Občina Oplotnica bo tako odpravila pomanjkljivosti, na katere jo opozarja Direkcija RS za 
ceste, izpolnila vse svoje zakonsko določene obveznosti, uredila ter dopolnila kategorizacijo 
cest glede na lastne potrebe ter povečala skupno dolžino kategoriziranih občinskih javnih 
ceste. 
 
Poročilo je podal tudi predsednik Komisija za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Povedal je, 
da se je komisija sestala na treh sestankih, kjer so uskladili vse zahteve, ki so bile 
posredovane. Odlok prikazuje ažurno stanje cest na območju Občine Oplotnica. 
 
Obrazložitev je podala ga. Irena Komatar iz podjetja Axis, d.o.o. Povedala je, da je odlok 
osnova za ažuriranje banke cestnih podatkov. 
 
Predsedujoči je dal odlok v I. obravnavi v razpravo in na glasovanje. 
 
Sklep št. 18.8.1/2010 
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica je bil v I. obravnavi 
sprejet. 
 
Predsedujoči je dal Odlok v II. obravnavi v razpravo in na glasovanje.  
 
 
Odlok št. 021.18/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Oplotnica, v II. obravnavi. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda (Odlok o porabi proračunske rezerve – I. in II. obravnava) 
Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. V proračunu občine se 
zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, Sredstva 
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč. V mesecu avgustu je zaradi nalivov bilo poškodovanih veliko krajevnih in lokalnih 
cest ter bankin. Škodo na posameznih odsekih smo pričeli takoj odpravljati, da smo lahko 
zagotovili prevoznost in ceste vzpostavili v prvotno stanje. Občinskemu svetu predlagamo, da 
sprejme Odlok o porabi proračunske rezerve. 
 
Predsedujoči je dal odlok v I. obravnavi v razpravo in na glasovanje. 
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Sklep št. 18.9.1/2010 
Odlok o porabi proračunske rezerve je bil v I. obravnavi sprejet. 
 
Predsedujoči je dal Odlok v II. obravnavi v razpravo in na glasovanje.  
 
Odlok št. 022.18/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o porabi proračunske rezerve, v II. 
obravnavi. 
 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda (Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev v 
Občini Oplotnica) 
Poročilo je podala referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. S tem 
pravilnikom urejamo sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij, ki niso 
registrirana kot kulturna, mladinska, športna, kmetijska, humanitarna in turistična in izvajajo 
programe v občini oz. za občane Občine Oplotnica. Predmet pravilnika je določitev pogojev, 
postopkov in meril za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje programov, ki ga na podlagi sprejetih programov izvajalcem zagotavlja občina 
iz sredstev proračuna. Društva, katerih programi ne sodijo v področja, ki jih urejajo 
posamezni pravilniki o sofinanciranju programov društev so: Društvo KTV Oplotnica, 
Društvo upokojencev Oplotnica, Združenje borcev za vrednote NOB Sl. Bistrica – občinska 
organizacija borcev za vrednote NOB in Zveza Slovenskih častnikov – območno združenje Sl. 
Bistrica. Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem le-teh dodelijo na osnovi 
javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto javno objavi (na 
spletni strani Občine Oplotnica in na oglasni deski Občine Oplotnica). 
 
 
Predsedujoči je dal predlagani Pravilnik v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 18.10.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov 
ostalih društev v Občini Oplotnica. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda (Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2010) 
Predsedujoči je podal poročilo o realizaciji  Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2010. 
 
Občinski svet se je seznanil z realizacijo Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2010. 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda (Sklep o razglasitvi prostorov in opreme za javno kulturno 
infrastrukturo) 
Poročilo je podala referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. Z izgradnjo 
Kulturno turističnega centra Oplotnica se je zagotovila ustrezna infrastruktura, namenjena 
kulturnemu ustvarjanju. S tem so ustvarjeni tudi boljši pogoji za razvoj društvene dejavnosti 
na področju kulture in posledično turizma ter gospodarstva v občini. Več kot polovica objekta 
je namenjena kulturnemu delovanju in kulturnim dejavnostim. Sprejem predlaganega sklepa 
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nima neposrednih finančnih posledic, bodo pa potrebna sredstva za vzdrževanje in obnovo 
objekta.  
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 77/07 in 56/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08) in 16. člena Statuta (Uradni list RS, 29/99, 1/02 in 
38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica  na …... seji dne ……………sprejel 
 

 
S K L E P  
O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE  
V OBČINI OPLOTNICA 
 

1. člen 
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine 
Oplotnica.  

 

2. člen 
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo tudi oprema, pripadajoči deleži na 
skupnih prostorih, ki služijo za opravljanje kulturnih dejavnosti. 

 
3. člen 

Javna infrastruktura na območju Občine Oplotnica  v upravljanju lokalne skupnosti je sledeča:  
1. Kulturno turistični center Oplotnica  - dvorana s pripadajočimi prostori  v pritličju, 

Goriška c. 4, k.o. Oplotnica, parc. št. 2042/8. 
 

4. člen 
Nepremičnina iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture 
zaznamujejo v zemljiški knjigi. 
 
 

5. člen 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Sklep 15.12.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme predlagani sklep. 
 
 
 
K 13. točki dnevnega reda (Sprememba namembnosti mansarde v graščini) 
Poročilo je podala referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. Načrtovana 
obnova graščine Oplotnica zajema celovito obnovo objekta z restavratorskimi posegi in 
zunanjo ureditvijo baročnega parka. Obnova graščine predstavlja revitalizacijo kulturne 
dediščine za javne namene in hitrejši razvoj turističnih in kulturnih dejavnosti. V projektni 
dokumentaciji smo prostore mansarde namenili delovanju občinske uprave.  Z izgradnjo 
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Kulturno turističnega centra pa se je občinska uprava preselila v prostore le tega. Glede na to 
je bilo potrebno spremeniti namembnost mansarde in izdelati spremembo projektne 
dokumentacije. Nižja glasbena šola je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja primarna naloga občine. Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 
normativi in standardi za delovanje glasbene šole zagotavljajo sredstva. V Občini Oplotnica 
obiskuje nižjo glasbeno šolo 48 otrok. 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 15.13.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno potrdi spremembo namembnosti prostorov v 
mansardi graščine v Oplotnici. 
 
 
 
 
K 14. točki dnevnega reda (Predlog sklepa za oprostitev plačila komunalnega prispevka) 
Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. Občinska uprava je 
prejela vlogo Đurkas Stjepana, Franjice in Marine za oprostitev plačila komunalnega 
prispevka za gradnjo stanovanjskega objekta na parc. št. 49/4, k. o. Oplotnica. Vlagatelji  
svojo vlogo za oprostitev plačila komunalnega prispevka utemeljujejo s težkim zdravstvenim 
stanjem njihove hčere Đurkas Marine. Tretji odstavek 17. člena Odloka o komunalnem 
prispevku v Občini Oplotnica določa, da Občinski svet Občine Oplotnica lahko na predlog 
župana določi še druge oprostitve ali znižanje komunalnega prispevka in odloča o dinamiki 
plačil komunalnega prispevka. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 18.14.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica ugodi vlogi Đurkas Stjepana, Franjice in Marine za 
oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskega objekta na parc. 
št. 49/4 k. o. Oplotnica. 
 
 
 
K 15. točki dnevnega reda (Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo 
zdravstvenega doma Oplotnica) 
Poročilo je podal Edi Brunčič, ing. gradb. iz Koninga. Z obnovo objekta  upravljavec 
pričakuje določen prihranke, in sicer iz naslova manj porabljene energije, zaradi večje 
toplotne izolativnosti strehe in fasade ter kvalitetnejšega stavbnega pohištva, zmanjšani 
stroški rednega vzdrževanja in zmanjšani stroški uporabnikov objekta. 
 
Projektna dokumentacija faze IDZ s popisom del je že izdelana, faze PGD-PZI pa je v 
izvajanju. Po pridobitvi projektne dokumentacije faze PGD-PZI bo investitor pridobil 
potrebno gradbeno dovoljenje. Ob zaključku obnove bo pridobljena še projektna 
dokumentacija faze PID in POV. 
 
 
Izvedba projekta je ekonomsko upravičena, zaradi naslednjih koristi: 

- večja varnost objekta, 
- ustrezni higienski pogoji v objektu, 
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- večja prijaznost in privlačnost objekta za osebje in paciente ter druge obiskovalce, 
- večje splošno zdravje prebivalstva na območju, 
- večja dostopnost razpoložljivih zdravstvenih storitev za starejše in invalide, 
- zmanjšanje bolniških odsotnosti zaposlenih z dela zaradi boljših pogojev dela za 

osebje. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik, ki je predlagal, da se v objekt postavi boljše – 
normalno dvigalo s katerim bi lahko peljali tudi nosila. 
 
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki se je strinjal, da se v objekt postavi boljše 
dvigalo. Glede na to, da so v objektu štirje zasebni zdravnik pa je izpostavil možnost, da 
prostore odkupijo in s tem nas strošek zmanjšajo. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 
 

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt obnove 
Zdravstvenega doma v Oplotnici, ki ga je izdelal Institut za evropske projekte 
IZEP, d.o.o., Spodnja Polskava 116, Pragersko, dne 10. 9. 2010. 

2. Dokument je pregledala strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s 
sklepom št. 023-12/2009-5, dne 10. 9. 2010, ki je dne 13. 9. 2010 izdelala 
strokovno oceno o upravičenosti investicije. 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 443.412,84 EUR (z vključenim 
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 
septembra 2010 do septembra 2011. 

4. Vire za financiranje zagotavljajo: 
a. Občina Oplotnica v znesku 130.262,84 EUR 
b. Ministrstvo za zdravje ( javni razpis za prijavo predlogov 

investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012, ki 
bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene 
v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije) v znesku 
313.150,00 EUR 

5. Odobri se priprava pred investicijske zasnove in izvedba investicije. 
6. Na podlagi tega sklepa ve v NRP občine lahko spremeni veljavni projekt. 

 
 
Sklep 18.15.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme DIIP »Športne tribune«. 
 
 
 
K 16. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 
Gospod Jože Hren je vprašal, kako daleč so aktivnosti s širitvijo širokopasovnega interneta. 
Direktorica občinske uprave mu je odgovorila, da trenutno predlagajo rešitev z mobilnimi 
telefoni. Občinska uprava pa se bo trudila, da bo z aktivnostmi širitve širokopasovnega 
interneta nadaljevala. 
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Predsedujoči je prebral pobudo občanov Občine Oplotnica, glede problema parkirnih mest v 
centru Oplotnice, ob Partizanski cesti. Prav tako so izpostavili vprašanje, kako lahko 
sankcioniramo neustrezno parkiranje, če ne ponudimo možnosti pravilnega parkiranja. Podali 
so tudi pobudo za nujno ureditev parkirnih mest ob Partizanski cesti. 
 
 
 
K 17. točki dnevnega reda (Informacije) 
Predsedujoči je povedal, da so v gradivu za sejo prejeli poročilo o delovanju VŠD Milenij za 
obdobje 1-6/2010 in informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica. 
 
Podal je še naslednje informacije: 

- 9. septembra smo imeli odpiranje ponudb za izvajalca del za izgradnjo vrtca v 
Oplotnici. Prejeli smo 12 ponudb, ki pa so vse presegale predvidena sredstva, zato 
nismo izbrali nobenega ponudnika. Šli bomo ponovno v izbor z novimi projektom. 
Razpis bomo ponovili konec tega meseca. 

- Pričeli smo z asfaltiranjem cest, in sicer Koritno – Cezlak in Šolsko ulico. Do 
novembra bomo z deli končali. 

- Pričeli smo z gradnjo kanalizacije v naselju Gmajna. Izbran je bil najugodnejši 
ponudnik VGP Drava Ptuj. 

- 17. septembra 2010, ob 16. uri je postavitev temeljnega kamna na Prihovi za 
izgradnjo večnamenskega objekta. Izbran je bil Granit d.d. Slovenska Bistrica. 

- 21. septembra 2010, ob 14.30 uri je otvoritev graščine, kjer bo gost minister za 
lokalno samoupravo g. Henrik Gjerkeš. 

 
Predsedujoči je podal še informacijo o izvedenih delih, ki jih je občinski svet omogočil v tem 
mandatu.  Za številne investicije smo zagotovili evropska sredstva. 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.25 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 
 
 
 
 
 

Bojana FIDERŠEK, dipl. upr. org., 
           direktorica občinske uprave 
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