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Zapisnik       
10. redne seje Občinskega sveta Občine Solčava,  
ki je bila v sredo 17. februarja 2016  

 
Deseta redna seja Občinskega sveta Občine Solčava, ki jo je vodila županja Katarina Prelesnik, je bila v 
sejni sobi Centra Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, s pričetkom ob 18.00 uri. Sejo je sklicala županja dne, 
09. februarja 2016.          

 
Uvodoma je županja Katarina Prelesnik pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je navzočih vseh 
sedmem članov Občinskega sveta in da je zagotovljena sklepčnost. Pozdravila je tudi dr. Boštjana Ferka, 
direktorja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ki bo pri 3. točki dnevnega reda 
predstavil predlog odloka.       
 

Prisotni člani 
Občinskega sveta:  

Branka Anželak, Melita Cigala, Klemen Matk, Marko Logar, Franc Ošep, 
Domen Stakne, Stanislav Štiftar  

Odsotni člani 
Občinskega sveta: 

/ 

Predstavnik NO 
 

mag. Edvin Ambrož 

Občinska uprava: Albina Štiftar, Rudolf Jezernik, Bernarda Prodnik 

Ostali vabljeni: k 3. točki dr. Boštjan Ferk 

 
Županja je za 10. redno sejo predlagala naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Obravnava ter potrditev zapisnika 9. redne seje z dne, 16. 12. 2015    
3. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 

službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini – PRVO BRANJE 

4. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske GJS oskrbe s 
pitno vodo v občini Solčava  za leto 2016  

5. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Solčava za leto 2016 

6. Obravnava in potrditev nove izhodiščne cene toplote in nova cena toplote za izvajanje GJS 
proizvodnje in dobave toplotne energije 

7. Obravnava in sprejem Letnega program športa za leto 2016 
8. Razno 

 
Ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in dodatnih dopolnitev je županja predlagala sprejetje 
dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Solčava. 
 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA  

Točko predstavil: Katarina Prelesnik, županja 
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Sklep št. 1 
 
 

Občinski svet Občine Solčava potrjuje dnevni red 10. redne seje Občinskega 
sveta Občine Solčava.   

Od prisotnih 6 članov Občinskega sveta so vsi člani glasovali ZA. 

 
 

 
Županja Katarina Prelesnik je povzela vsebino zapisnika 9. redne seje ter podala realizacijo sklepov ter 
dogovorov. Ker na podani zapisnik in obrazložitve ni bilo razprave je županja predlagala potrditev 
zapisnika.  
 

Sklep št. 2 
Občinski svet Občine Solčava potrjuje zapisnik 9. redne seje z dne, 16. 12. 2015.  

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.    

 
 

 
Županja Katarina Prelesnik je povzela, da ima Občina Solčava na področju obvezne občinske javne 
službe varstva okolja že urejeno področje zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
urediti pa mora še področje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
Zato so se z občinami Gornji Grad, Ljubno, Luče in Nazarje dogovorili, da pripravijo skupen odlok in 
podelijo koncesijo za izvajanje tudi te javne službe.  
 
Dr. Boštjan Ferk iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak je nato dejal, da je izdelava 
odloka potrebna, saj ima Občina Solčava koncesijo za prvo fazo izvajanja GJS, druga faza pa se lahko 
uredi z režijskim obratom, javnim podjetjem ali podeljeno koncesijo. Ker so se občine Gornji Grad, 
Ljubno, Luče, Solčava in Nazarje dogovorile, da bodo za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov podelile koncesijo, morajo vse omenjene občine najprej sprejeti 
odlok in na podlagi sprejetega odloka potem objavijo en javni razpis za podelitev koncesije v vseh petih 
občinah. 
 
Dr. Boštjan Ferk je v nadaljevanju predstavil pravne temelje za pripravo odloka, razloge, obstoječe 
stanje in cilje, finančne posledice ter podal kratko obrazložitev vsebine odloka. Dejal je, da so omenjeni 
odlok že obravnavali na občinski seji v Gornjem Gradu, in da so ga sprejeli z naslednjimi dopolnitvami 
oz. spremembami;  

- črta se prvi odstavek 8. člena 
- črta se tretji odstavek 10. člena 
- črta se drugi stavek prvega odstavka 25. člena  
- v 42. členu se beseda "zgornjesavinjskih" zamenja z besedo "slovenskih" 

ostale določbe odloka so ostale nespremenjene. 

K 2. točki dnevnega reda 
 
OBRAVNAVA TER POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE Z DNE,  16. 12. 2015  

Točko predstavila: Katarina Prelesnik 

K 3. točki dnevnega reda 
 OBRAVNAVA ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI – PRVO BRANJE 
 
Točko predstavila: Katarina Prelesnik  
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Ker na predstavljen odlok ni bilo razprave je županja predlagala sprejetje sklepa.  

Sklep št. 3 

Občinski svet Občine Solčava se je seznanil z Odlokom o podelitvi koncesije za 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v občini Solčava z dopolnitvami. 
 
Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA. 

 
 

 
Županja je uvodoma dejala, da je izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo na območju občine Solčava Režijski 
obrat Občine Solčava (v nadaljevanju ROOS), ki mora občinskemu svetu predložiti elaborat ter podati 
predlog za potrditev cen.  
 
Vsebina elaborata je podala Bernarda Prodnik. Izpostavila je, da za leto 2016 ROOS predvideva, da bo 
prodal 17.000m3 vode, kot večji investicijski strošek pa so predvideli nakup manjkajočih števcev. Tako 
bi predračunska cena vodarine za leto 2016 znaša 0,540 EUR/m3 (v letu 2015 je bila 0,480 EUR) 
porabljene pitne vode. Predlog ROOS za obračun omrežnine za DN≤20 pa je 4,33 EUR (v letu 2015 je 
bila omrežnina 4,54 EUR). Lani je občina ceno vode subvencionirala v višini 35%. Če je razlika med 
lansko in novo obračunsko ceno višja kot 10%, potem je potrebno iti v postopek potrjevanja cene, v 
nasprotnem primeru ni potrebno.  Lani je imel ROOS za 6.958 EUR več odhodkov kot prihodkov. 
 
Po predstavitvi elaborata je županja svetnike pozvala k razpravi, kjer so izpostavili naslednje pripombe, 
ugotovitve in pobude;  

 lani je bilo na seji veliko govora o ceni vode, letos pa bi jo lahko povišali glede na rast inflacije;  

 še vedno nimajo vsi objekti števcev za porabo pitne vode, zato se nekaterim objektom ne 
obračunava. Zadevo bo potrebno urediti še v letošnjem letu; 

 izguba vode je še vedno velika, zato je potrebno najti napake na javnem omrežju. 
 
Županja predlaga občinskemu svetu, da bi potrjena cena za pitno vodo v letu 2016 vključevala 40% 
subvencijo in bi tako znašala 0,32 EUR/m3. 
 
Županja je po razpravi predlagala sprejetje  

Sklep št. 4 

Občinski svet občine Solčava sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Solčava za leto 
2016. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA. 

 

Sklep št. 5 

Občinski svet občine Solčava sprejme Sklep o izdaji soglasja k lastni ceni oskrbe s 
pitno vodo za leto 2016. 
 Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA. 

 

K 4. točki dnevnega reda 
 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GJS OSKRBE S PITNO 

VODO V OBČINI SOLČAVA  ZA LETO 2016 

Točko predstavila: Bernarda Prodnik in Rudi Jezernik  
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Sklep št. 6 

Občinski svet sprejme subvencijo k lastni ceni oskrbe s pitno vodo za leto 2016 v 
višini 40%. Zaračunana cena storitve zmanjšana za subvencijo za leto 2016 znaša za 
vodarino 0,32 EUR brez DDV in za omrežnino za DN˂20 na uporabnika mesečno 
2,60 EUR  brez DDV. 
 
Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA. 

 
 

 
Bernarda Prodnik je v nadaljevanju predstavila vsebino elaborata za odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode iz katerega je povzela, da so za leto 2015 predvideli 13.000 m3 odpadne 
vode, dejansko so jo obračunali 11.172 m3 , prodane pa je bilo za okrog  9.000 m3. Na podlagi obračuna 
so izračunali obračunsko ceno, ki bi bila za leto 2016 za 0,01 EUR nižja kot leta 2015. Predvidevajo, da 
bodo v ROOS leta 2016 obračunali 11.200 m3 odpadne vode. Projekcija stroškov predvideva ceno 
storitve v višini 0,839 EUR/m3. Omrežnina za priključek premera DN˂20 bi bila 2,98 EUR/mesec in je 
nižja kot leta 2015, ko je znašala 3,18 EUR.  
 
Županja je predlagala, da bi subvencija občine za kanalščino tudi za leto 2016 ostala nespremenjena in  
bi znašala 35%. 
 
Ker na vsebino elaborata in predlog cen ni bilo razprave je županja predlagala sprejetje 

Sklep št. 7 

Občinski svet občine Solčava sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode  v občini Solčava za leto 2016.  

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  

 

Sklep št. 8 

Občinski svet občine Solčava sprejme Sklep o izdaji soglasja k lastni odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016. 
 Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA. 

 

Sklep št. 9 

Občinski svet sprejme 35% subvencijo k lastni ceni odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode za leto 2016. Zaračunana cena storitve zmanjšana za 
subvencijo za leto 2016 znaša za storitev odvajanja in čiščenja 0,545 EUR/m3 in za 
omrežnino za DN˂20 na uporabnika mesečno je 1,94 EUR. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA. 

 
 

 
Podjetje Ekoen d.o.o. ima v Občini Solčava koncesijo za izvajanje GJS proizvodnje in dobave toplotne 
energije. Nova zakonodaja na področju energetike predpisuje, da morajo vsi proizvajalci in distributerji 

K 5. točki dnevnega reda 
 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI SOLČAVA ZA LETO 2016 

Točko predstavila:  Bernarda Prodnik in Rudi Jezernik 

K 6. točki dnevnega reda 
 OBRAVNAVA IN POTRDITEV NOVE IZHODIŠČNE CENE TOPLOTE IN NOVA CENA TOPLOTE ZA IZVAJANJE GJS 

PROIZVODNJE IN DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE 

Točko predstavila:  Katarina Prelesnik 
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toplote Agenciji za energijo posredovati novo izračunano izhodiščno ceno toplote. Cene se bodo od 
01.07.2016 spremenile le malenkostno, na tretji decimalki. Mnenje k novi izhodiščni ceni pa mora izdati 
tudi lokalna skupnost.  
 
Ker na predlagani cenik daljinskega ogrevanja v Občini Solčava ni bilo pripomb je županja predlagala 
sprejetje naslednjega sklepa; 

Sklep št. 10 

Občinski svet občine Solčava izdaja pozitivno mnenje k novi izhodiščni ceni toplote 
in novim cenam toplote. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  

 
 

 
Županja je svetnikom predstavila predlog letnega progama športa za leto 2016. Vsebinsko se program 
glede na lansko leto ne spreminja. Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2016 se za sofinanciranje 
športa planira 6.000 EUR sredstev. Na podlagi sprejetega letnega programa se bo objavil javni razpis, 
vloge pa bo pregledal odbor za družbene dejavnosti. 
 
Ker na predlog ni bilo razprave je županja prelagala sprejetje naslednjega sklepa.  

Sklep št. 11 

Občinski svet Občine Solčava sprejme letni program športa Občine Solčava za leto 
2016. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  

 

 
Županja je pod točko razno svetnike seznanila: 

- z možnostjo ureditve evidenc nepremičnin v lasti občine. Obstajajo tri uradne evidence, ki med 
sabo nimajo urejenih podatkov. Na podlagi ponudbe, ki smo jo pridobili, bi za ureditev le-teh 
evidenc potrebovali okrog 5.000 EUR. V sedaj veljavnem proračunu nimamo predvidenih 
sredstev za ureditev evidenc. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep; 

 
- da so se na občini oglasili člani PGD Mežica, ki je lastnica objekta v Grohotu, zemljišče pod 

objektom pa je v lasti občine. Seznanili so nas z namero o prodaji objekta v Grohotu, saj so se 
odločili, da bodo investirali v obnovo koče na Peci. Cenitev objekta po GURS-u je 90.000 EUR, 
predvidevajo pa, da je tržna vrednost višja. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep; 

K 7. točki dnevnega reda 
 
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2016 

Točko predstavila:  Katarina Prelesnik 

K 8. točki dnevnega reda 
 
RAZNO 

Sklep št. 12 

Občinski svet Občine Solčava določi občinsko upravo – urbanista, da preveri 
obstoječe evidence nepremičnin in uredi vpis v zemljiško knjigo. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  

Sklep št. 13 

Občinski svet Občine Solčava pooblašča županjo, da se pogovori s sedanjimi 
najemniki in preveri njihov interes o nakupu objekta. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  
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- o vlogi Helene Jezernik Hriberšek za prodajo objekta pri Tišlerju; ker občina sofinancira oskrbo 

Ludviku Jezerniku v domu, je v zemljiški knjigi vknjižena prepoved odtujitve nepremičnine v 
korist Občini Solčava. Glede na lego objekta bi bilo smiselno preučiti možnost in interes odkupa 
druge polovice deleža, katerega solastnica je Helena Jezernik Hriberšek; 

- o pogovorih s potencialnim kupcem in solastniki objekta pri Šturmu; na podlagi izdelanega 
cenilnega zapisnika znaša vrednost stanovanjskega objekta 42.000 EUR, solastniški delež 
Občine Solčava pa bi znašal 13.000 EUR; 

- o težavi najemnikov občinskega stanovanja v VNO Solčava na naslovu Solčava 16, kjer jima 
pušča strešno okno. Ker je strešna kritina v izredno slabem stanju, bo potrebno razmišljati o 
zamenjavi celotne strehe. Ker to ni možno tako hitro, je županja razmišljala o selitvi najemnikov 
v nadomestni objekt ali župnišče;  

 

 
Dogovor št. 1 

 

Stanislav Štiftar pregleda strešno okno v občinskem stanovanju v VNO in predlaga 
rešitev. 
 

 
- da je s strani stečajne upraviteljice Zgornjesavinjske kmetijske zadruge prejela  cenilni zapisnik 

za objekt Zadružnik, katerega 5/6 solastnica je Zgornjesavinjska kmetijska zadruga v stečaju, 
1/6 solastnica pa Občina Solčava. Vrednost objekta je ocenjena na 197.000 EUR, predkupno 
pravico pa lahko uveljavlja občina. Predlaga, da bi se s sedanjo najemnico objekta pogovorili o 
njenih načrtih in morebitnem interesu o nakupu objekta;   

- o nameri NLB d.d., da bodo zaradi nerentabilnosti ukinili bančni avtomat. S strani občine je na 
NLB d.d. bil poslan dopis in danes smo dobili njihov odgovor, v katerem predlagajo občini 
sofinanciranje stroškov v višini 7.800 EUR letno;  

 
 

 
 

Dogovor št. 2 

 

Občina Solčava ne more prevzeti stroškov sofinanciranje bankomata v višini 7.800 
EUR letno, lahko pa prevzame stroške najemnine za prostor, kjer je nameščen 
bančni avtomat. Županja preveri interes o namestitvi bančnega avtomata v Solčavi 
pri ostalih bankah. 

 
- da mora občina do 28.02.2016 oddati načrt porabe za koriščenje sredstev iz 23. člena ZFO-1. S 

sprejemom proračuna je bil potrjen projekt asfaltiranja ceste v Matkovem kotu s postavitvijo 
zaščitne ograje ter obnova mostu pri Cinkarni v Logarski dolini, z leseno ograjo in pločnikom 
na desni strani; 

- da se v okviru projekta Mladi veter izvaja izobraževanje za turistične vodnike Zgornje Savinjske 
doline. Člani projektne skupine so na vse Zgornjesavinjske občine posredovali osnutek odloka 
o lokalnem turističnem vodenju, ki ga bodo obravnavali župani na kolegiju. S strani občine 
Solčava je predlog odloka bil posredovan tudi članom odbora za turizem, vendar se na 
predlagan odlok niso odzvali;  

- da se je lani na občini izdelala študija izvedljivosti za MČN, ki je bila na eni izmed sej 
predstavljena tudi svetnikom. Od podjetja Liviplan d.o.o. je dobila ponudbo za inovativno 
rešitev razširitve kanalizacijskega omrežja. Želi, da se naredijo zasnove za varovanje okolja, ki 
bi na podlagi ponudbe znašale 1.700 EUR in bi služile za prijavo na javni razpis;  

- s pozivom JSKD za imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD. Predlaga, da se za člana 
imenuje Jernej Slapnik, ki je bil član sveta tudi v prejšnjem mandatu.  

-  

 

Sklep št. 13 

Občinski svet Občine Solčava imenuje Jerneja Slapnika za člana sveta Območne 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  
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- s kalkulacijo stroškov za pripravo gradiva občinskemu svetu v papirnati obliki, ki znaša letno  
na enega svetnika 118,49 EUR za vseh sedem svetnikov pa 829,43 EUR letno. Na podlagi 
izračuna je županja predlagala prehod na elektronsko posredovanje gradiva občinskemu svetu. 
Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za nemoteno elektronsko komuniciranje, lahko občinski 
svet s sklepom določi, da se gradivo posreduje le v elektronski obliki. Namen sprejetja sklepa 
je znižanje stroškov za izdelavo sejnih gradiv za člane občinskega sveta na izključno elektronsko 
obliko gradiv ter občinskim svetnikom omogočiti nakup tabličnih računalnikov. Svetniki, ki 
želijo kupiti tablični računalnik, z Občino Solčava podpišejo dogovor o nakupu tabličnega 
računalnika po ponudbi. Občina Solčava bo nakup tabličnega računalnika sofinancirala v višini 
100 EUR, razlika pa se poplača od neto izplačila sejnin za leto 2015. Po preteku mandata 
preidejo tablični računalniki v last svetnikov.  
 

  
- z vsebino dopisa, ki ga je posredovala podjetju Logarska dolina d.o.o., kot odgovor na  odpoved 

koncesijske pogodbe; včeraj je s strani podjetja Logarska dolina d.o.o. prejela osnutek plana 
aktivnosti v 2016 in dopis s katerem prosijo za komentar oz. morebitne pripombe. Po prejemu 
te-teh bodo predlog Plana aktivnosti v 2016 obravnavali na skupščini. Županja je v nadaljevanju 
svetnikom predstavila vsebino plana za leto 2016 in jih pozvala k razpravi;  

o na spletu je veliko primerov, kako imajo urejene parke drugod po Sloveniji. V primeru, 
da imajo podeljeno koncesijo, mora koncesionar plačevati koncesijo koncedentu. 
Vprašati bi se morali, kako je lahko podjetje najemalo kredite in sedaj jih želi poplačati 
z javnimi sredstvi? Iz poročila se vidi, da lastnikom zemljišč ne plačujejo odškodnin, 
ampak imajo koristi samo tisti, ki se ukvarjajo s turizmom;  

o podjetje bi bilo potrebo ukiniti, saj domačini nimajo nič od vstopnine. Urediti bi bilo 
potrebno »zeleni turizem«  s poudarkom na energetsko varčnem okolju; 

o v preteklosti so izvajali veliko projektov za umeritev prometa, vendar konkretnih 
rezultatov v zvezi z umeritvijo prometa ni videti. Naša odgovornost je, da delamo za 
celotno Solčavsko; 

o če želimo usmerjati in razvijati turizem za celotno Solčavsko iz ene organizacije npr. 
Centra Rinka je veliko vprašanje, če se bodo prebivalci krajinskega parka Logarska 
dolina strinjali s to rešitvijo;  

o ker podjetje Logarska dolina d.o.o. ne spoštuje določil veljavne koncesijske pogodbe  
ima Občina Solčava možnost, da z njimi sklene novo pogodbo, ali se vse prestavi na 
novo organizacijo in ta naredi pogodbo z lastniki zemljišč; 

 

 
Dogovor št. 3 

 

Predloženi plan pregledajo tudi svetniki in po elektronski pošti sporočijo predloge 
o razporeditvi polovice pobranih sredstev iz vstopnine.  
 

 
Stanislav Štiftar je v nadaljevanju predstavil plan vzdrževanja občinskih cest v letu 2016, kjer načrtuje 
nadaljevanje vzdrževanja javne poti od Kočnarjeve žage do Matka, cesta Sleme-Bukovnik, cesta mimo 
Lipnika ter izdelava lesene zložbe proti Grohotu.  
 

Sklep št. 14 

Člani občinskega sveta prejemajo gradivo za seje Občinskega sveta izključno v 
elektronski obliki, za kar se izvede nakup tabličnih računalnikov, katere bo 
sofinancirala občina Solčava v višini 100 EUR,  razlika pa se poplača od neto izplačila 
sejnin za leto 2015. Po preteku mandata tablični računalnik preide v last občinskega 
svetnika.  

Od prisotnih 7 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.  



   
Zapisnik 10. redne seje 

Stran 8 od 8 
 

Branka Anželak je povedala, da se je kot predsednica SPVCP prijavila na portal SPVCP. Gradivo oz. 
material, ki ga pripravijo v okviru določene preventivne akcije je velikokrat plačljiv, brezplačno gradivo 
pa je potrebno iti osebno iskati v Ljubljano, ker ga ne pošiljajo.  
   

 
Dogovor št. 4 

 

Predsednica SPVCP za gradivo, ki bo Občini Solčava na razpolago brezplačno, 
kontaktira na občinsko upravo, ki posrbi, da ga dobimo iz Ljubljane.  
 

 
Seja se je zaključila ob 22.00 uri. 
 
 
 
Zapisala:        OBČINA SOLČAVA 
Albina Štiftar       Katarina Prelesnik, županja 


