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Z API SNI K 

14. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta, 

ki je bila v sredo, 3. 4. 2013 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Bogdana Brilj – predsednica komisije, mag. Marko Grandovec, Andrej 

Jevnikar, dr. Jože Korbar, Franc Kozlevčar, Silvester Prpar, Branko 
Veselič, Miran Candellari  

  
Odstotni člani: Maja Jarc (se je opravičila) 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Iztok Zupančič, Karmen Fortuna – 

predstavnika občinske uprave 
 
Sejo je vodila predsednica ga. Bogdana Brilj in ob 17.10 uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo 
prisotnih 8 članov komisije. Pozvala je člane Komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi 
predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na 
glasovanje naslednji dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 13. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega 
sveta z dne 19. 2. 2013 

2. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – uradno 
prečiščeno besedilo 

3. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih 
cest v Občini Trebnje - 2. obravnava 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani 
postopek 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Trebnje – skrajšani postopek 

6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o rednem vzdrževanju kategoriziranih in  
nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje – skrajšani postopek 

7. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja 
Gorica na Medvedjeku – prva obravnava 

8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o izdajanju občinskega glasila 
»Glasilo občanov« – 1. obravnava 

9. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2012 
10. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2013 in 

2014 

Datum: 4. 4. 2013  
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11. Predlog Protokola o medsebojnem sodelovanju med Občino Trebnje in podjetjem 
TPV d.d. 

12. Predlog za obravnavo delovne verzije predloga osnutka Statuta Občine Trebnje 
13. Razno  

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 8 

ZA so glasovali: 8 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije, z dne 19. 2. 2013 

 
Predsednica komisije je člane pozvala k posredovanju pripomb ali dopolnil k zapisniku. 
Pripomb ali dopolnil ni bilo. 
 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Zapisnik 13. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta z 

dne 19. 2. 2013 se sprejme in potrdi. 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 8 

ZA so glasovali: 8 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Trebnje – uradno prečiščeno besedilo 

 
Predsednica komisije je člane pozvala k posredovanju pripomb ali dopolnil k odloku. 
Pripomb ali dopolnil ni bilo. 
 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme uradno 

prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Trebnje po skrajšanem postopku. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 
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PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih 
cest v Občini Trebnje – 2. obravnava 

  
Direktor občinske uprave Janez Pirc je povedal, da gre za nadaljevanje prve obravnave. 
Izvajanje gospodarske javne službe se prenese javnemu podjetju. Ni sprememb, razen v 
delu glede cen. Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič, je pojasnil, da se je besedilo 
predloga odloka glede na prvo obravnavo spremenilo zgolj v 24. členu in sicer tako, da sedaj 
določa tudi, da cene za opravljanje storitev javne službe ne smejo presegati tržne cene.  
V primeru dvoma ali je ta pogoj izpolnjen, mora javno podjetje občini dokazati, da je cena, po 
kateri je pripravljeno opravljati storitve GJS nižja od tržne cene. Spremenilo se je še besedilo 
26. člena, ki sedaj bolj jasno definira, da mora ob sklenitvi pogodbe med javnim podjetjem ter 
občino biti pripravljen in usklajen tudi izvedbeni program za leto 2013. 
 
Po krajši razpravi v kateri so se člani, glede na upoštevanje pripomb podanih v prvi obravnavi 
strinjali s predlogom odloka, je predsednica podala na glasovanje 
 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v 
Občini Trebnje v 2. obravnavi. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani 
postopek 

  
 
Predstavnik občinske uprave Iztok Zupančič, je na kratko pojasnil vzroke za spremembo 
odloka ter predstavil spremembe besedila členov, ki se spreminjajo.  
 
Mag. Marko Grandovec je postavil vprašanje ali je Odlok o občinskih cestah podlaga za ta 
odlok in ali je potreben kakšen razpis ali lahko občina sama določi izvajalca. 
 
Direktor občinske uprave, Janez Pirc je odgovoril, da lahko občina sama določi izvajalca, če 
je to javno podjetje. Vedno pa lahko spet spremenimo, kot je bilo do sedaj in gremo v 
koncesijo. 
 
G. Silvester Prpar je podal vprašanje ali bo potrebno dopolniti Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest. 
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Direktor občinske uprave, Janez Pirc je odgovoril, da se novelacija kategorizacije občinskih 
cest pripravlja, ter da bo potrebno v postopek vključiti tudi krajevne skupnosti. V ta namen so 
tudi planirana sredstva. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah po skrajšanem 
postopku. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Trebnje – skrajšani postopek 

  
Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič je kratko pojasnil razloge za sprejem predloga 
odloka, in sicer, da gre za uskladitev nabora obveznih gospodarskih javnih služb z Zakonom 
o cestah. 
 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Trebnje po skrajšanem postopku. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o rednem vzdrževanju kategoriziranih in    
nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje – skrajšani postopek  

  
Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič je pojasnil, da gre za spremembo pravilnika, ki 
je potrebna, ker bo v primeru, da Občinski svet v drugi obravnavi sprejme predlog Odloka o 
načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje občinskih cest, prenehal 
veljati Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje te javne službe in ki ga veljavni pravilnik 
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uporablja za določitev materije, ki jo ureja, to je vzdrževanje tistih javnih poti, kjer 
vzdrževanja ne opravlja koncesionar oz. sedaj javno podjetje. Krajevne skupnosti po novi 
ureditvi urejajo poti, ki jih ne ureja javno podjetje, prej pa so urejale tiste, za katere ni bila 
podeljena koncesija. 
 
Silvester Prpar je dodal, da občina vzdržuje šolske poti. 
 
Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič je pojasnil, da je predmet urejanja 
predlaganega Odloka o načinu opravljanja GSJ rednega vzdrževanja občinskih cest isti kot v 
veljavnem Odloku o podelitvi koncesije za vzdrževanje občinskih cest. 
 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Pravilnik o 

spremembi Pravilnika o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih 
javnih poti v Občini Trebnje po skrajšanem postopku. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja 
Gorica na Medvedjeku 

  
Uvodno obrazložitev je podal g. Franc Kozlevčar, sicer član komisije in hkrati predstavnik 
prebivalcev oz. lastnikov nepremičnin, ki so podali pobudo za ustanovitev in spremembo 
imena naselja ter pojasnil, da poimenovanje vasi Gorica na Medvedjeku izvira že iz časa 
Avstro-Ogrske. Šele kasneje je padla pod Martinjo vas. Vsi lastniki na tem območju so enotni 
ter so za preimenovanje vasi v Gorico na Medvedjeku in so zato tudi zbrali podpise. 
Usklajevanje glede imena je šlo preko ministrstva. 
 
Dr. Jožeta Korbarja je zanimalo, kakšen je postopek za preimenovanje in ali so bila 
pridobljena vsa mnenja. 
 
Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič je pojasnil, da postopek določa Zakon o 
določanju območij in ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. 
 
Direktor občinske uprave, Janez Pirc je dodal, da je to dolgotrajen postopek in, da je bilo vanj 
vloženega že veliko dela. 
 
Po krajši razpravi, v kateri so člani izrazili strinjanje s predlogom odloka, je predsednica podala na 
glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na 
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Medvedjeku v 1. obravnavi. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o izdajanju občinskega glasila 
»Glasilo občanov« – 1. obravnava 

  
Direktor občinske uprave, Janez Pirc je pojasnil, da gre manjše spremembe, katerih namen je bolj 
fleksibilno delo pri pripravi in izdaji glasila. 
 
Miran Candellari je predlagal, da se v odlok vključi, da lahko prispevke za objavo posredujejo tudi 
svetniške skupine in samostojni svetniki in ne samo politične stranke. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo 
občanov« v 1. obravnavi s predlaganimi dopolnitvami. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2012 

  
Dr. Jože Korbar je pojasnil, da se je sklep že obravnaval na Odboru za proračun in finance. 
Sklep bi bilo dobro obravnavati šele po zunanji reviziji, vendar to ni možno, ker mora župan z 
Zaključnim računom seznaniti Občinski svet do 15. aprila tekočega leta.  
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme predlog 

Zaključnega računa Občine Trebnje za leto 2012. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2013 in 
2014 

  
Direktor občinske uprave, Janez Pirc je pojasnil, da je sklep pripravljen glede na višino 
sredstev v sprejetem proračunu za dve leti in povedal, da je Odbor za proračun in finance 
predlagal znižanje sredstev. 
 
Dr. Jože Korbar je dodal, da je Odbor za proračun in finance predlog obravnaval in predlagal 
znižanje sredstev za 5%. Tako bi tudi politične stranke delile usodo drugih proračunskih 
porabnikov, ki so se jim znižala sredstva. Sredstva bi se znižala za približno 2.000€, to je na 
nivo sredstev, ki so bila lani dejansko porabljena. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Sklep o 

načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2013 in 2014. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 

 

  

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Protokola o medsebojnem sodelovanju med Občino Trebnje in podjetjem TPV 
d.d. 

  
Direktor občinske uprave, Janez Pirc je povedal, da so obrazložitve dopolnjene. 
 
Andrej Jevnikar je dodal, da je predlog obravnaval Odbor za prostor in poudaril, da je glavno, 
da se ne obremeni proračuna občine. Na Odboru za prostor so to stališče soglasno potrdili. 
 
Mag. Marko Grandovec je poudaril, da so se dopolnile samo obrazložitve, ne pa tudi sam 
protokol. Pojasnil je tudi svoje razumevanje pomoči podjetju. Pomoč namreč razume kot 
finančno pomoč. Predlaga, da se protokol bolj natančno napiše, vendar je poudaril, da ni proti 
njemu. 
 
Dr. Jože Korbar se strinja, da se zadeve napišejo nedvoumno. 
 
Branko Veselič je pojasnil, da je razumel župana, da občina ne pomaga finančno. Protokol 
razume pozitivno. 
 
Miran Candellari je opozoril, da se protokol in obrazložitve ne ujemajo. V obrazložitvi piše, da 
so finančne posledice. Zanimalo ga je, kolikšno težo ima protokol, koliko zavezuje. 
 
Direktor občinske uprave Janez Pirc je odgovoril, da se lahko obrazložitve dopolnijo. Protokol 
je bil usklajen z direktorjem TPV-ja, vendar se lahko še vedno spremeni. 
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Miran Candellari je poudaril, da mora biti pomoč zakonita in se skliceval na primer Elana. 
 
Dr. Jože Korbar se je strinjal z Miranom Candellarijem in še enkrat poudaril, da bi bilo 
potrebno spremeniti sam protokol in ne samo obrazložitve. Predlagal je umik predloga z 
dnevnega reda. Opozoril je na previdnost, da ne bi poslali napačne informacije, da občini ni 
do tega projekta. 
 
Franc Kozlevčar je predlagal naj se v sklepu sprejme, da bo v primeru finančnih posledic 
odločal občinski svet. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme sklep, da 

Občina Trebnje sklene Protokol o medsebojnem sodelovanju s podjetjem TPV 
d.d.  
O morebitnih finančnih posledicah naj odloča Občinski svet Občine Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 1 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 

  
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za obravnavo delovne verzije predloga osnutka Statuta Občine Trebnje 

 
G. direktor je pojasnil, da je pripravljena delovna verzija predloga osnutka Statuta Občine 
Trebnje. Pri tem se je v tem trenutku potrebno odločiti ali gremo po tej poti ali pa spremenimo 
in dopolnimo veljavni statut. 
 
Ob 18.15 sta prišla župan Alojzij Kastelic in član Občinskega sveta Gregor Kaplan. 
 
Ga. Brilj, predsednica je opozorila na krajevne skupnosti in da mora biti občinski statut na 
tem področju zelo dobro opredeljen. 
 
Andreja Jevnikarja je zanimalo od kod je ta osnutek. 
 
Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič je pojasnil, da so bili za osnovo uporabljeni v 
zadnjem letu sprejeti statuti primerljivih občin ter vzorčni statut Službe vlade RS za lokalno 
samoupravo, ki pa že starejšega datuma. V teh dokumentih so se poiskale najboljše rešitve 
in na tej podlagi se je pripravila delovna verzija. 
 
Dr. Jože Korbar je povedal, da vsebinsko ni bistvenih razlik. Razlika je v strukturi dokumenta. 
Delovna verzija ima novo strukturo. Glavna prednost je, da je vsa materija, ki se tiče 
določenega področja urejena skupaj in v enem kosu.  
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Župan Alojzij Kastelic je pozval komisijo naj se opredeli po kateri poti naj se gre. Imamo dve 
možnosti. Ali popolnoma nov statut ali stari s popravki. Prednost novega je, da ne bo 
potrebno sprejemati prečiščenega besedila. 
 
Predsednica komisije je menila, da je najbolje, da gremo v nov statut, ker se bo v starem 
težko znajti po vseh spremembah. 
 
Predstavnik občinske uprave, Iztok Zupančič je pojasnil, da se v skladu z načeli nomotehnike 
praviloma pripravi nov predpis, kadar gre za spremembo koncepta, kar pa ni podano v 
danem primeru oz. kadar se spreminja vsaj tretjina členov. 
 
Po krajši razpravi so se člani komisije strinjali, da se postopek nadaljuje tako, da se gre v 
sprejem novega statuta. 
 
Župan Alojzij Kastelic je dodal, da naj se v prehodne določbe zapiše, da osebe, ki v krajevnih 
skupnostih delujejo v organih, ki jih po novi ureditvi ne bo več, ostanejo na teh položajih do 
novega mandata. 
 
Župan Alojzij Kastelic je predlagal, da se ta predlog statuta posreduje v razpravo krajevnim 
skupnostim in političnim strankam. Predlagal je 30 dnevni rok za pripombe in pobude. 
Smiselne predloge se bo potem lahko vključilo v predlog statuta. 
 
Gregor Kaplan je opozoril, da predlog statuta ne sme biti preobsežen, ker se lahko pojavijo 
težave. Strinja se z čim širšo vključitvijo javnosti. 
 
Župan Alojzij Kastelic je dodal, da je smiselno, da se nadaljuje s postopkom pred Občinskim 
svetom šele, ko se bo vsaj 2/3 občinskih svetnikov pozitivno opredelilo do predloga statuta, 
ki bo nastal pred komisijo. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 

Sprejme se predlog za obravnavo delovne verzije predloga osnutka                 
Statuta Občine Trebnje.  
Delovna verzija predloga osnutka Statuta Občine Trebnje se posreduje v 
javno obravnavo, da se pridobi pripombe zainteresirane javnosti. 
Rok za posredovanje pripomb je do 10. 5. 2013. 
Delovna verzija predloga osnutka Statuta Občine Trebnje se pošlje 
političnim strankam, članicam in članom Občinskega sveta, 
predsednikom krajevnih skupnosti, Nadzornemu svetu Občine Trebnje, 
mladinskemu svetu, direktorjem vseh javnih zavodov, objavi se na spletni 
strani Občine Trebnje, ustrezno obvestilo se objavi tudi v Glasilu 
občanov. 

 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 8 
ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Ob 18.45 je na sejo prišla podžupanja ga. Nada Pepelnak. 
 
Podžupanja ga. Nada Pepelnak je pojasnila, da se v letošnjem letu svetom javnih zavodov 
izteče mandat. Z povpraševanjem je ugotovila, da občina ne pridobi vseh potrebnih 
informacij. Občinski upravi se ne pošiljajo zapisniki sej svetov javnih zavodov in predstavniki 
občine ne vzdržujejo kontakta z občinsko upravo ali županom. Ker ni nobene komunikacije 
se postavlja vprašanje kako predstavniki v imenu občine delujejo. Ugotovila je, da imajo 
druge občine problem rešen z navodilom. Občinska uprava je pripravila delovno verzijo 
navodila. Bilo je že veliko pripomb, vendar je zaželeno, da se razprava še bolj odpre. 
Logično se ji zdi, da župan imenuje kontaktno osebo, čeprav se nekateri ne strinjajo. 
 
Župan Alojzij Kastelic je poudaril, da nima interesa kogarkoli imenovati. Dobro pa bi bilo imeti 
komunikacijo med občinsko upravo in predstavniki občine. 
 
Mag. Marko Grandovec je predlagal, da podajo svetniške skupine pisne pripombe tudi na 
delovno verzijo navodil. 
 
Direktor občinske uprave, Janez Pirc je povedal, da je občinska uprava pripravila delovno 
verzijo za razpravo. Sedaj bo zbirala pripombe, jih obravnavala in vključila v predlog. 
 
Mag. Marko Grandovec je predlagal, da naj bo rok isti kot za statut, to je do 10. 5. 2013. 
 
Miran Candellari je dodal, da je prav, da ima tisti, ki nekoga nastavi, možnost, da ga 
kontrolira. Predstavniki morajo poročati tistim, ki jih nastavijo, saj jih ti lahko tudi odpokličejo. 
 
Župan Alojzij Kastelic je povedal, da so se vsi kontakti vršili preko ravnateljev in direktorjev 
javnih zavodov. Bolj aktivno vlogo pričakuje tudi od ostalih predstavnikov. 
 
Silvester Prpar je predlagal, da se takoj obvesti javne zavode naj začnejo pošiljati zapisnike 
sej svetov. 
 
Dr. Jože Korbar je opozoril, da pride do napačnega razumevanja, saj mislijo, da če je 
obveščen predstavnik občine, da je potem obveščena tudi občina. 
 
Seja je bila končana ob 19.00. 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Karmen Fortuna, l.r. Bogdana Brilj 

Predsednica, l.r. 
 

 
  
 


