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Številka:900-8/2018-4 
Datum:19.12.2018
 
 

Z A P I S N I K 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 19.12.2018 v prostorih sejne sobe Občine Makole. 
 
Sejo je sklical župan Občine Makole g. Franc Majcen in se je pričela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni:  

• Župan: Franc Majcen 
• Člani sveta: Štefka Skledar, Andrej Gaberc, mag. Danilo Lončarič, Zdravko Krošl, Stanko Jančič, 

Zlatka Dvoršak, Jurij Plaznik, Marjan Dovar, Franc Skledar, Andrej Galun, Diana Železnik 
• Odsotni: - 
• Mediji: Marjeta Klajnšek 
• Drugi: Igor Erker, Vanja Šimenko, Mojca Vantur, Matjaž Kopše 

 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Na začetku seje je prisotnih vseh 11 svetnikov. Svet je sklepčen. 
Župan je pozdravil vse prisotne. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlagan je bil sledeči dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 2. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje sveta 
4. Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in finance 
5. Imenovanje članov Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo 
6. Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti 
7. Imenovanje članov Odbora za zaščito in reševanje 
8. Imenovanje članov Statutarno-pravne komisije 
9. Imenovanje članov Nadzornega odbora 
10. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
11. Imenovanje članov Sveta za  varstvo uporabnikov javnih dobrin 
12. Imenovanje članov Komisije za priznanja in nagrade 
13. Imenovanje članov  Uredniškega odbora 
14. Osnutek Proračuna Občine Makole za leto 2019 
15. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
16. Razno 

 
Dnevni red je dan v razpravo. 
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Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se 9. točka umakne iz dnevnega reda. Predlogi za člane nadzornega 
odbora, ki jih je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili nepopoln.  
Predlagatelje se pozove, da dopolnijo predloge. Točka se prestavi na naslednjo sejo. 
 
Zdravko Krošl je opozoril na določilo, da mora biti Nadzorni odbor imenovan v roku 45 dni po konstituiranju 
Občinskega sveta. 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da se namerava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
sestati v prvem ali drugem tednu januarju. Glede komisije ni ovire, da bi bil nadzorni odbor imenovan 
pravočasno. 
 
Na glasovanje se da naslednji predlog spremembe dnevnega reda: 

Iz dnevnega reda se umakne točka 9. Imenovanje članov Nadzornega odbora. 
 
8 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sprememba je sprejeta. 
 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se dodajo sledeče točke dnevnega reda: 

9. Ustanovitev Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo 
10 Imenovanje članov Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo 
11. Ustanovitev Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 
12. Imenovanje članov Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 

 
Kasnejše točke se preštevilčijo. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da se ne strinja. Dodatna odbora po njegovem mnenju nista potrebna. Imamo že 
Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in finance in Odbor za okolje, prostor in gospodarsko 
infrastrukturo, ki pokrivajo ta področja. V gradivu ni predvidenega vpliva na proračun. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da se za mrliško vežico v prejšnjem obdobju ni naredilo čisto nič. Tako bo 
ustanovljen odbor, ki bo imel za cilj to realizirati. 
 
Marjan Dovar je dejal, da se je v preteklosti delalo vse po domače. 
 
Danilo Lončarič je menil, da se z odbori gleda naprej. S tem se resno pristopi k projektu mrliške vežice. 
Odbora se bosta upravičila z namensko porabo. V preteklosti bi se lahko več naredilo. 
 
Andrej Gaberc je menil, da mora občinski svet o tem razpravljati, šele potem se ustanovi odbor, če je to res 
potrebno. 
 
Župan je dejal, da do sedaj teh teles ni bilo. Obstaja možnost, da se odbor ustanovi. Postavlja se vprašanje 
smotrnosti, ker že drugi odbori pokrivajo to področje.  
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da to ne bi bil gradbeni odbor. Pripravili bi akcijski načrt za izvedbo mrliške 
vežice. 
 
Župan nima zadržkov do sprejema, vendar meni, da pa bi bilo prav, da se pripravijo finančne posledice. 
mag. Danilo Lončarič je dejal, da vztraja pri uvrstitvi točke na dnevni red. 
 
Na glasovanje se da naslednji predlog spremembe dnevnega reda: 

Na dnevni red se doda točka 9. Ustanovitev Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo. 
 
7 glasov ZA, 3 glasovi PROTI. Sprememba je sprejeta. 
 
 
Glede uvrstitve 10 točke na dnevni red je mag. Danilo Lončarič dejal, da je smiselno ob ustanovitvi odbora 
izpeljati tudi  imenovanje članov. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je pripravila predlog 
na osnovi predlogov, ki so prispeli do nje. 
Zdravko Krošl je dejal, iste stvari lahko obravnava odbor za družbene dejavnosti. 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da vztraja, da se točka vključi v dnevni red. 
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Na glasovanje se da naslednji predlog spremembe dnevnega reda: 
Na dnevni red se doda točka 10. Imenovanje članov Odbora za pokopališko dejavnost in 
infrastrukturo 

 
7 glasov ZA, 1 glas PROTI. Sprememba je sprejeta. 
 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je mladinska dejavnost zamrla. Ustanovili bi odbor, ki bi pripravil akcijski 
načrt. 
Jurij Plaznik je vprašal kaj naj bi ta odbor delal.  
Mag. Danilo Lončarič izoblikovali bi idejo glede centra za mlade, akcijski načrt, povabili bi mladino k 
sodelovanju,… 
Jurij Plaznik je menil, da  možnosti, da se mladi vključujejo, že obstajajo. Aktivnosti na tem področju se že 
izvajajo. Sam je bil vključen v različne aktivnosti. 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je v športu vedno manj mladih. 
Zlatka Dvoršak je izpostavila povezovanje. Veliko je športnih društev. Naloga odbora bi bila tudi, da se 
najdejo skupni projekti. 
 
 
Na glasovanje se da naslednji predlog spremembe dnevnega reda: 

Na dnevni red se doda točka 11. Ustanovitev Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo. 
 
8 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sprememba je sprejeta. 
 
Na glasovanje se da naslednji predlog spremembe dnevnega reda: 

Na dnevni red se doda točka 12. Imenovanje članov Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 
 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je sprejeta. 
 
Na glasovanje je podan celotni dnevni red, ki se po sprejetih spremembah glasi: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 2. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje sveta 
4. Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in finance 
5. Imenovanje članov Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo 
6. Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti 
7. Imenovanje članov Odbora za zaščito in reševanje 
8. Imenovanje članov Statutarno-pravne komisije 
9. Ustanovitev Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo 
10. Imenovanje članov Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo 
11. Ustanovitev Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 
12. Imenovanje članov Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 
13. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
14. Imenovanje članov Sveta za  varstvo uporabnikov javnih dobrin 
15. Imenovanje članov Komisije za priznanja in nagrade 
16. Imenovanje članov  Uredniškega odbora 
17. Osnutek Proračuna Občine Makole za leto 2019 
18. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
19. Razno 

 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 1.  redne – konstitutivne seje v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal zapisnik 1. redne - konstitutivne seje v potrditev. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 1. redne - konstitutivne seje je potrjen. 
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K 4. točki dnevnega reda 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Ni bilo razprave. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Odbor za gospodarstvo in finance imenuje: 
- Zlatka Dvoršak, predsednik 
- Danilo Lončarič 
- Andrej Gaberc 
- Diana Železnik 
- Andrej Galun 

 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo imenuje: 
- Stanko Jančič, predsednik 
- Andrej Galun 
- Marjan Dovar 
- Štefka Skledar 
- Danilo Lončarič 

 
 

9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Jurij Plaznik je menil, da bi bilo dobro, da je v tem odboru kdo, ki se ukvarja s kulturo. Predlaga sebe ali 
Francija Skledarja 
Zdravko Krošl je dejal, da se strinja in meni da bi moral biti imenovan kdo od predlaganih. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da družbene dejavnosti obsegajo šport, šolstvo, vrtec, kulturo, mladinske 
dejavnosti.  
Jurij Plaznik je kandidate, ki bodo imenovani, povabil da sodelujejo tudi pri kulturnih dejavnostih in proslavah. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Odbor za družbene dejavnosti imenuje: 
- Diana Železnik, predsednik 
- Zlatka Dvoršak 
- Danilo Lončarič 

 
 

8 glasov ZA, 3 glasovi PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
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Ni razprave. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Odbor za zaščito in reševanje imenuje: 
- Stanko Jančič, predsednik 
- Andrej Gaberc 
- Vinko Kunej 

 
11 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Franci Skledar je vprašal ali lahko komisija predlaga sama sebe. 
Igor Erker je pojasnil, da za občinske svetnike ne velja, da bi se morali izločiti pri glasovanju o članstvu v 
odborih. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Statutarno-pravno komisijo imenuje: 
- Štefka Skledar, predsednik 
- Danilo Lončarič 
- Zlatka Dvoršak 

 
11 glasovi ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
Župan je ustanovitev odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo podal v razpravo. 
 
Župan je glede na predlog, v katerem ni predvidenih finančnih posledic preložil glasovanje na naslednjo sejo. 
Zanima ga tudi koliko se naloge tega odbora razlikujejo od nalog, ki jih opravljajo drugi odbori. 
 
Mag. Danilo Lončarič je menil  da so bile naloge konkretno opredeljene. Finančna konstrukcija je odvisna od 
števila sej. Občinska uprava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni opozorila nato, da je 
treba pripraviti finančne posledice. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
Župan je ugotovil, da se 10. točka preloži na naslednjo sejo saj odbor še ni bil ustanovljen. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da ne razume župana,  glede nato, da je dejal, da je odprt za zadeve. 
 
Mag. Danilo Lončarič je zahteval pravno mnenje glede tega, da se ne glasuje o posamezni zadevi, če je 
točka bila na dnevnem redu in je komisija predstavila vse naloge, ki naj bi jih imel odbor.  
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Župan je povedal, da sklepa o ustanovitvi odbora ne bo dal na glasovanje, saj ni bilo pripravljenih finančnih 
posledic. 
 
Mag. Danilo Lončarič je zahteval pravno mnenje glede tega. 
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K 12. točki dnevnega reda 
Župan je ugotovil, da se točka preloži na naslednjo sejo. 
 
 
K 13. točki dnevnega reda 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču. 
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Jurij Plaznik je dejal, da bi se mu zdelo smiselno, da je v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
tudi predstavnik vrtca.  
Mag. Danilo Lončarič je pozdravil pobudo.  
Župan je dejal, da je ustrezno treba spremeniti odlok. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje: 
- Milan Kodrič, predsednik 
- Stanko Jančič 
- Diana Železnik 
- Predstavnik šole 
- Predstavnik policije 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 14. točki dnevnega reda 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Občinski svet Občine Makole v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje: 
- Štefka Skledar, predsednik 
- Andrej Galun 
- Marjan Dovar 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 15. točki dnevnega reda 
Župan je predal besedo mag. Danilu Lončariču.  
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole v Komisijo za priznanja in nagrade imenuje: 
- Marjan Dovar, predsednik 
- Helena Kolar 
- Zdravko Krošl 
- Jurij Plaznik 
- Klavdija Kopše Kaljun 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 16. točki dnevnega reda 
Župan je predstavil svoj predlog. 
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Mag. Danilo Lončarič je dejal, da ob županovem predlogu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja prepuščajo občinskemu svetu, da določi dodatnega člana. Komisija je podala svoj predlog. 
 
Župan je dejal, da želi, da se predlaga petega člana.  
 
Mag. Danila Lončariča je zanimalo ali uredniški odbor nima mandata. 
 
Zlatka Dvoršak je vprašala zakaj je v odboru zaposleni v občinski upravi Matjaž Kopše. 
Župan je povedal, da je to dodatno delo, ki ga opravlja v okviru svoje službe, nima sejnin in ni dodatnega 
stroška. Njegova naloga je, da koordinira dejavnosti med drugimi člani. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da predlaga Štefko Skledar 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da uredniški odbor tudi odloča kaj bo in kaj ne bo v Makolčanu. 
Župan  je zavrnil ta očitek 
Zlatka Dvoršak je dejal, da so bili članki skrajšani 
 
Franci Skledar je pojasnil delo odbora, povedal je, da vsebina člankov ni bila spremenjena. 
 
Mag. Danilo Lončarič je glede članstva dejal, da občinska uprava mora dajati administrativno podporo.  
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole imenuje v uredniški odbor občinskega glasila: 
- Helena Kolar kot odgovorna urednica 
- Marjeta Klajnšek kot članica  
- Milan Sternad kot član 
- Matjaž Kopše kot član 
- Štefka Skledar kot članica 
 

4 glasovi ZA, 6 glasov PROTI. Sklep ni sprejet. 
 
Mag. Danilo Lončarič je, glede nato da so bili izvoljeni novi svetniki, zahteval pravno obrazložitev zakaj 
obstoječim članom Uredniškega odbora ni potekel mandat. 
Župan je dejal, da če se bodo občinski svetniki ukvarjali s takšnimi vprašanji, potem vsebine ne bo. Tako se 
ne bo nikamor prišlo. 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da verjame, da bo župan znal povezati in da bo znal pristopiti k vsakemu 
svetniku. 
 
 
K 17. točki dnevnega reda 
Župan je povedal, da se je z pripravo proračuna pohitelo zaradi volitev, ki so bile kasneje, kot v prejšnjih 
obdobjih. 
Igor Erker je podal pojasnilo glede vezanosti sprejetja proračuna na koriščenje sredstev po 23. členu. 
Marjan Dovar je vprašal kaj pomeni 23. člen. 
 
Stanko Jančič je vprašal kako gre časovno glede izvedbe posameznih investicij. Kako je z mostom v Zgornji 
Ložnici. 
Župan je dejal, da je most v Zgornji Ložnici potreben obnove, ni pa trenutno informacij, da je statično 
nevaren. 
 
Andrej Gaberc je predlagal, da bi se zaključila cesta od mosta do občinske meje. 
 
 
Andrej Galun je vprašal kdaj bo most v Varošu, če se sedaj odločimo za mrliško vežico. 
 
Marjan Dovar je predlagal, da naj se NRP-ji pripravijo za več let. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal kdo je dal oceno vrednosti za sanacijo jedilnice. 
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Igor Erker je povedal, da je oceno dala občinska uprava. 
 
Zlatka Dvoršak je vprašala kako je z možnostjo združitve kuhinje vrtca in šole. 
 
Igor Erker je podal obrazložitev glede javne razprave o proračunu. 
 
Stanko Jančič je menil, da zdaj ne gre kuhinja skozi, treba je pa sanirati mostove.  
 
Marjan Dovar je dejal, da za jedilnico projekti še niso bili predstavljeni javnosti.  
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da ne more tvegati takšne spremembe vrednosti projekta. 
 
Zlatko Dvoršak je zanimalo kaj so odbori delali v prejšnjih mandatih. 
 
Stanko Jančič je dejal, da je zato, da se sredstva preusmerijo na mrliško vežico.  
Andrej Gaberc je dejal, da je za dokončanje ceste Pečke-Slovenska Bistrica. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da naj se za oba projekta pripravita oba DIIP-a. 
 
Igor Erker je na kratko predstavil idejni projekt mrliške vežice. 
Stanko Jančič je predlagal naj se vključi v projekt tudi žarni zid. 
 
Danilo Lončarič je predlagal, da se obvesti vse občane z letaki, da je proračun v javni razgrnitvi. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna za leto 2019.  
 
Občinski svet Občine Makole daje predlog proračuna občine Makole za leto 2019 v 30 dnevno javno 
razpravo, ki začne teči s 20.12.2018 in traja do vključno 21.01.2019. 
 
Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi Občine Makole in na spletni strani občine 
Makole: www.obcina-makole.si  
 
V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in predlagatelju 
posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki do navedenega roka. 
 

11 glasovi ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 18. točki dnevnega reda 
 
18.1 Opis del zaposlenih 
Zlatka Dvoršak je postavila pisno vprašanje: 
Prosim za opis del zaposlenih na Občini Makole. Zanima me točno, kdo je za kateri del dela odgovoren, delo 
organizira, kontrolira,… ( razpisi, javni delavci, nadzor za občinski avto, kontrola po opravljenem delu,…)   
 
Podan je bil pisni odgovor. 
 
Zlatka Dvoršak ni bila zadovoljna z odgovorom.  Glede javnih razpisov jo je zanimalo, kdo je odgovoren. 
Prav tako jo je zanimalo kdo nadzira delo zaposlenih. Kakšne so sankcije, če kdo ne opravi dela. 
Župan je dejal, da ne ve, zakaj je takšna negativna propaganda.  
Zlatka Dvoršak je izpostavila problematiko glede avta in čiščenja mrliške vežice. 
 
18.2 Zaščita uhajanja informacij 
Zlatka Dvoršak je postavila pisno vprašanje: 
Prosim, da mi obrazložite, kako ste zaščitili uhajanje informacij iz občine( obstajajo kakšni obrazci o 
zaupnosti) in kakšni so ukrepi v nasprotnem primeru. 
 
Podan je bil pisni odgovor. 
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18.3 Turistični vodiči 
Zlatka Dvoršak je postavila pisno vprašanje: 
V Občini Makole se sliši, da imamo izobražene turistične vodiče. Zanima me kako je s tem, kdo so, kje so 
aktivni še bolj pa kje jih lahko turisti najdejo. 
 
Podan je bil pisni odgovor. 
 
18.4 Vzdrževanje javne razsvetljave  
Andrej Galun je glede vzdrževanja javne razsvetljave vprašal kakšen je rok, da se izvede popravilo po 
javljanju napake. 
Mojca Vantur je povedala, da napake skupaj z drugimi pomanjkljivostmi na cestah javljamo enkrat tedensko 
Marjan Dovar je dejal, da je vzvod da se hitreje izvajajo popravila denar. Zadrži se naj plačilo. 
 
 
18.5 Razvid sprejetih aktov Občine Makole 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj občinska uprava pripravi razvid posamičnih aktov občine. 
 
 
K 19. točki dnevnega reda 
 
 
19.1 Svetniška skupina SDS 
Mag. Danilo Lončarič je seznanil občinski svet, da se je ustanovila svetniška skupina SDS. Vodja svetniške 
skupine je Zlatka Dvoršak. 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.03. 
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