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OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

            
 

Datum: 6. december 2018 

         OSNUTEK 
 

ZAPISNIK 

1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,  

ki je bila v sredo, 5. decembra 2018 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Tanja Cesar, Simon Erjavec, Matija 

Hočevar, Andrej Jevnikar, mag. Gregor Kaplan, Franci Kepa, dr. Jože 
Korbar, Leon Lobe, Branko Longar, Ana Moder, Franci Ostanek, Blaž 
Ovnik, Nada Pepelnak,  Mateja Povhe, Miha Sever, Špela Smuk, Vida 
Šušterčič, Nino Zajc in Silvo Zupančič 

  

Odsotni člani: / 
  

Ostali prisotni: • Alojzij Kastelic, župan 
• Janez Pirc, direktor Občinske uprave 
• Boštjan Kovič, predsednik Občinske volilne komisije 
• Andrej Miklič, predsednik Posebne občinske volilne komisije 
• predstavniki Občinske uprave: mag. Janko Zakrajšek, vodja odd. za 

okolje, prostor in infrastrukturo, mag. Klavdija Tahan, pravnica, 
Andreja Perc, zapisnikarica 

• Rok Nose, Dolenjski list in snemalec 
• Živa Zakšek, Vaš kanal 

 
Prvo konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje je pričel župan Alojzij Kastelic, ki je 
uvodoma vse prisotne prav lepo pozdravil ter članicam in članom čestital za izvolitev na 
lokalnih volitvah, ki so bile v nedeljo, 18. novembra 2018. Nadalje je ugotovil, da je najstarejši 
član Občinskega sveta, g. Hočevar, ki je izrazil željo, da prvo sejo vodi ga. Šušterčič.  
 
G. Hočevar je ustno potrdil županov predlog, da prvo sejo vodi ga. Šušterčič.  
Vseh 21 članov Občinskega sveta se je strinjalo.  
 
Ga. Šušterčič je prevzela vodenje seje in se zahvalila za izkazano zaupanje in dejala, da 
pričakuje korektno sodelovanje na seji, za uspešno izvedbo prve konstitutivne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje.  
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine 
Trebnje 

 
Ga. Šušterčič je za ugotovitev sklepčnosti poimensko pozvala vse člane sveta.  
 
Z ustno izjavo so svojo prisotnost potrdili:  
Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Tanja Cesar, Simon Erjavec, Matija Hočevar, Andrej Jevnikar, 
mag. Gregor Kaplan, Franci Kepa, dr. Jože Korbar, Leon Lobe, Branko Longar, Ana Moder, 
Franci Ostanek, Blaž Ovnik, Nada Pepelnak, Mateja Povhe, Miha Sever, Špela Smuk, Vida 
Šušterčič, Nino Zajc in Silvo Zupančič. 
 
Ga. Šušterčič, predsedujoča, je ugotovila, da je na seji prisotnih 21 članic in članov od 
skupno 21, da je Občinski svet sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.  
 
Glede na to, da so na dnevni red prve konstitutivne seje uvrščene obvezne proceduralne točke, 
je ga. Smuk člane Občinskega sveta seznanila, da Občinski svet o dnevnem redu tokrat ne 
razpravlja in ne glasuje in se bo delo Občinskega sveta nadaljevalo po dnevnem redu, kot so 
ga člani Občinskega sveta prejeli s sklicem seje in sicer: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine 
Trebnje 

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet 
Občine Trebnje in volitev za župana Občine Trebnje 

3. Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev člana 
Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti 

4. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v svete 
krajevnih skupnostih Občine Trebnje 

5. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 
za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana 

6. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom Občinskega sveta 
Občine Trebnje 

7. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Trebnje 
8. Nagovor župana Občine Trebnje  
9. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet 
Občine Trebnje in volitev za župana Občine Trebnje 

 
Ga. Šušterčič je povedala, da so svetniki poročilo prejeli s sklicem seje in predala besedo 
predsedniku Občinske volilne komisije g. Boštjanu Koviču, ki je podal obrazložitev Poročila 
Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih  volitvah župana in volitev v 
Občinski svet Občine Trebnje, dne 18. novembra 2018. 
 
G. Kovič je člane sveta podrobno seznanil s potekom izvedbe lokalnih volitev v mesecu 
novembru 2018. Opozoril je na nekatere dogodke in dejstva, ki so se pripetili med časom 
lokalnih volitev.  
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Na koncu je vsem izvoljenim članom in članicam zaželel uspešno delo, županu pa uspešno 
vodenje Občinskega sveta in Občine Trebnje. 
Ga. Šušterčič se je zahvalila predsedniku Občinske volilne komisije za opravljeno delo in za 
podano poročilo. 
 
V razpravi je g. Zajc najprej izrekel čestitke novoizvoljenim članom Občinskega sveta in 
županu, ter predsedniku OVK, da so bile volitve izpeljane brez incidentov.  
Opozoril je OVK, da naj se razglasi, kjer so navedeni kandidati oz. kandidati vseh list, da se 
natisnejo na večjih formatih, da se omogoči bolj dostopne volitve.  
 
G. Kovič je odgovoril, da so bili vsi razglasi objavljeni v Glasilu občanov, razglasi so tudi del 
gradiva, ki so izobešeni na voliščih. Pri tehnični izvedbi samih volitev se postavi vprašanje, ali 
razglas, v formatu, ki bi presegal možnost ga postaviti v samo kabino ustreza in daje prednost 
pred drugo varianto, da se razglas oblikuje v takem formatu, ki gre lahko v zastor, kjer volivec 
glasuje. Že g. Zajc je ugotovil, da sam format razglasa ni vplival na število preferenčnih glasov.  
Domneva, da volivci v veliki meri prihajajo na volitve pripravljeni, pripomba je na mestu, zlasti 
za volivce s slabšim vidom. Pripombo bo Občinska volilna komisija upoštevala in poskušala 
najti čimbolj optimalen način kako na samem volišču najbolj učinkovito informirati volivce.  
 
Ga. Povhe je vprašala, kdo bo dal na GU pobudo za uskladitev območij volišč v registru 
prostorskih enot, ker se je na volitvah ugotovilo, da je del Kidričeve ulice (dve stanovanjski hiši) 
v območju drugega volišča (volišče DSO Trebnje), kot preostali del Kidričeve ulice, medtem 
ko je po občinskem odloku o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti celotna 
Kidričeva ulica v 1. volilni enoti KS Trebnje. 
Posledično je prišlo do situacije, da je kandidatka za svet KS Trebnje s stalnim bivališčem 
Kidričeva ulica 34 pravilno kandidirala v 1. volilni enoti, kandidatura je bila s strani OVK 
potrjena, na samem glasovanju pa za sebe ni mogla voliti, ker je bila vpisana v volilni imenik 
na drugem volišču. 
 
G. Kovič je pojasnil, da OVK za to ni pristojna, da je to potrebno urediti, da pa je bilo 
ugotovljeno, da to neskladje na rezultat glasovanja ni vplivalo. Območja volišč popisnega 
okoliša za lokalne volitve so določene v občinskem odloku. OVK mora svoja volišča in njihova 
območja določiti v skladu z odlokom občine. Nastala je težava, ker ali odlok ali pa podatki 
Geodetske uprave, ki so pristojni za pripravo volilnih imenikov, niso usklajeni. Kdo bo to urejal 
je težko reči, ali se bo uskladil odlok ali pa popisna območja za izdelavo volilnih imenikov, ki je 
v pristojnosti Geodetske uprave. Ta situacija se je pojavila že na državnozborskih volitvah, kjer 
pa območja volišč določa zakon, ki pa ni usklajen z Geodetskimi podatki. Gre za podobno 
zgodbo, le predpis je drug.  
Občinska uprava naj z ustreznimi geodetskimi službami poskuša uskladiti, da se popisna 
območja poenotijo.  
 
Župan je še dodal, da je to vprašanje za Komisijo za statutarna vprašanja in lokalno 
samoupravo, ki bo na eni od prvih sej to problematiko obravnavala. 
 
Ga. Šušterčič je še povedala, da register območij teritorialnih enot, ki jih vodi Območna 
geodetska uprava ima vse te evidence in potrebno bi bilo opozoriti, da takrat, ko se nekaj 
spreminja, da se stvari preveri, pogleda in uskladi in odlok natančno pregleda. Še dobro, da je 
prišlo pri tako majhnem območju do takega problema, ki odpira v bodoče zanimivo izkušnjo in 
pazljivost za v bodoče. Najverjetneje se bo za mesto Trebnje v prihodnosti popravljalo tudi 
meje, kot se je Stari trg priključilo k Trebnjemu, se bo tudi drugo zaokrožilo, da se bo ob vsem 
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tem zaokroževanju, spreminjanju mej naselij, mej mest in spreminjanja tako območij krajevnih 
skupnosti, vse dobro preveri in uskladi.  
  
Po kratki razpravi je ga. Šušterčič na glasovanje podala naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije 
Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet Občine Trebnje in volitev za župana 
Občine Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev člana 
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti 

 
Ga. Šušterčič je predala besedo predsedniku Posebne občinske volilne komisije, g. Andreju 
Mikliču, ki je podal obrazložitev Poročila Posebne občinske volilne komisije o ugotovitvi izida 
volitev člana Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, z dne 18. novembra 2018. 
 
G. Miklič je člane sveta seznanil s potekom izvedbe lokalnih volitev v novembru 2018. 
Na koncu je vsem izvoljenim članom in članicam zaželel uspešno delo, županu pa uspešno 
vodenje Občinskega sveta in Občine Trebnje. 
 
Razprave ni bilo, zato je ga. Šušterčič na glasovanje podala naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s Poročilom Posebne občinske volilne 
komisije Občine Trebnje o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 21 

 PROTI so glasovali:  nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

 K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnostih Občine Trebnje 

 
Ga. Šušterčič je predala besedo predsedniku Občinske volilne komisije g. Boštjanu Koviču, ki 
je podal obrazložitev Poročila Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na 
lokalnih  volitvah v Občinski svet Občine Trebnje, dne 18. novembra  2018. Ponovno je 
izpostavil neskladje, ki je bilo ugotovljeno med prostorskimi enotami, ki pa na volilni rezultat ni 
vplivalo.   
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Razprave ni bilo, zato je ga. Šušterčič na glasovanje podala naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije 
Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga za 
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana 

 
Ga. Šušterčič je navedla, da v skladu z določili 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Trebnje, Občinski svet na prvi konstitutivni seji najprej imenuje mandatno komisijo.  
Komisiji je potrebno predložiti: 

- Poročilo ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov občinskega 
sveta v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018 

- Poročilo ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah člana občinskega sveta – 
predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018 

- potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana 
- morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur. 

 
Komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta in župana pregleda, 
kateri kandidati so bili izvoljeni za člane Občinskega sveta, predlaga Občinskemu svetu 
odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov ter nato predlaga Občinskemu svetu: 

- potrditev mandatov članicam in članom Občinskega sveta 
- sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana. 

 
Ga. Šušterčič je kot predsedujoča podala predlog za imenovanje članov mandatne komisije, 
glede na zapisnik sestanka z dne 28. 11. 2018, katerega so svetniki prejeli skupaj z vabilom 
za to sejo. 
Predlagala je, da Občinski svet imenuje 3-člansko mandatno komisijo za potrditev mandatov 
izmed navzočih članov v naslednji sestavi: 
za predsednika: dr. Jože Korbar, 
za članico: Bogdana Brilj, 
za članico: Tanja Cesar. 
 
V nadaljevanju je navedla nekaj osnovnih pravil o poteku seje, saj je večina svetnikov novih.  
 
Razprave ni bilo, zato je ga. Šušterčič, predsedujoča, na glasovanje podala naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje potrdi mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in 
pripravo predloga za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev o 
izvolitvi župana v naslednji sestavi:  
dr. Jože Korbar – predsednik, 
Bogdana Brilj – članica in  
Tanja Cesar – članica.  
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Podatk i  o  g lasovanju: 

 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 21 

 PROTI so glasovali: nihče 

   

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom Občinskega sveta Občine 
Trebnje 

 
Ga. Šušterčič je ob 16.40 uri predlagala 10 minutni odmor, da bo lahko mandatna komisija 
opravila svoje delo - pregledala Poročilo občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja 
na lokalnih volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Trebnje, dne 18. novembra 
2018 in potrdila o izvolitvi članov Občinskega sveta in župana, ter morebitne pritožbe 
kandidatov ali predstavnikov kandidatur.  
 
Ob 16.50 uri se je seja nadaljevala. 
 
Predsedujoča je najprej preverila sklepčnost, z ustno izjavo so svojo prisotnost potrdili vsi člani 
in članice Občinskega sveta.  
Predsedujoča je ugotovila, da je na nadaljevanju seje prisotnih 21 članic in članov od skupno 
21, da je Občinski svet sklepčen ter da lahko nadaljuje s svojim delom.  
 
Poprosila je predsednika mandatne komisije, g. Korbarja, da poda poročilo.  
 
G. Korbar je podal poročilo in seznanil prisotne, da ni spornih mandatov, zato komisija 
predlaga, da se potrdi mandate vsem 21 članom Občinskega sveta.  
 
Ga. Šušterčič se je zahvalila za podano poročilo in odprla razpravo.  
 
Razprave ni bilo, zato je ga. Šušterčič na glasovanje podala naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Poročilo mandatne komisije.   

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 
 
Glede na sprejeto Poročilo Komisije, je ga. Šušterčič predlagala, da Občinski svet potrdi 
mandate vsem 21 članom občinskega sveta:  
 
KANDIDAT PREDLAGATELJ 
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Avguštinčič Jože  SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Brilj Bogdana SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Cesar Tanja DROT- ZA RAZVOJ 
Erjavec Simon DROT- ZA RAZVOJ  
Hočevar Matija Vida Hočevar in skupina 

volivcev 
Jevnikar Andrej ŽUPANOVA LISTA 
Kaplan Gregor ZL-DSD – ZDRUŽENA 

LEVICA – 
DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA 

Kepa Franci SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Korbar Jože SLS - SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Lobe Leon DROT- ZA RAZVOJ 
Longar Branko NOVA SLOVENIJA -

KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 

Moder Ana SLS - SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Ostanek Franci SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Ovnik Blaž SLS – SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Pepelnak Nada ŽUPANOVA LISTA 
Povhe Mateja DROT – ZA RAZVOJ 
Sever Miha DROT – ZA RAZVOJ 
Smuk Špela DROT – ZA RAZVOJ 
Šušterčič Vida SMC – STRANKA 

MODERNEGA CENTRA 
Zajc Nino SD - SOCIALNI 

DEMOKRATI 
Zupančič Silvo ŽUPANOVA LISTA 

 
Razprave ni bilo, zato je ga. Šušterčič predlagala, da Občinski svet v skladu z 10. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje, na podlagi sprejetega poročila mandatne 
komisije skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni - torej o mandatih vseh 21 članic in 
članov Občinskega sveta. 
Ker na podlagi sprejetega poročila Komisije za potrditev mandatov ni sporen noben mandat in 
ker ni bila vložena nobena pritožba kandidatov ali predstavnikov kandidatur je predlagala, da 
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov vsem 21 članicam in članom Občinskega 
sveta. 
 
Ga. Šušterčič je na glasovanje podala naslednji  
SKLEP: 
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Občinski svet Občine Trebnje skupaj odloči o potrditvi mandatov vsem 21 
(enaindvajsetim) članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 
 
Na podlagi sprejetega sklepa je ga. Šušterčič ugotovila, da je s potrditvijo 21 (enaindvajsetim) 
članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje v skladu z 10. in 11. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trebnje Občinski svet Občine Trebnje konstituiran.  
 
Vsem članicam in članom Občinskega sveta je čestitala in zaželela uspešno delo. 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Trebnje 

 
G. Korbar je podal poročilo komisije in seznanil prisotne, da ni bilo vložene nobene pritožbe 
na volitve župana Občine Trebnje in da mandat ni sporen.  
 
Glede na sprejeto poročilo mandatne komisije je ga. Šušterčič predlagala, da Občinski svet 
sprejme ugotovitveni SKLEP: 
Za župana Občine Trebnje je izvoljen Alojzij Kastelic, rojen 30.08.1960, stanujoč 
Dolenje Ponikve 29, 8210 Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 
PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Šušterčič je županu Alojziju Kastelicu čestitala k njegovi izvolitvi in mu zaželela veliko 
uspehov pri opravljanju zahtevnih in odgovornih županskih nalog za razvoj občine Trebnje. 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Nagovor župana Občine Trebnje  

 
Ga. Šušterčič je župana Alojzija Kastelica poprosila, da nagovori vse prisotne. 

Župan Alojzij Kastelic se je v svojem nagovoru zahvalil vsem volivcem za izkazano podporo 
in zaupanje. V nadaljevanju je predstavil je svojo vizijo dela ter vse člane in članice pozval k 
dobremu medsebojnemu sodelovanju in strpnosti.  

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Ga. Šušterčič je pojasnila, da v skladu z določili 8. in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Trebnje, Občinski svet na prvi konstitutivni seji imenuje Komisijo za mandatna 
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vprašanja, volitve in imenovanja. Če Komisija ni imenovana na tej seji, se imenuje najkasneje 
na naslednji seji. Komisija mora do prve naslednje seje sveta pripraviti listo kandidatov za 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter svetu predlagati listo kandidatov v potrditev. 
Navedla je, da je bil na sestanku, ki je bil dne 28. 11. 2018 bil dosežen dogovor o sestavi 7-
članske komisije. 
Ga. Šušterčič je v nadaljevanju predlagala, da Občinski svet imenuje 7 - člansko komisijo 
izmed navzočih članov sveta v naslednji sestavi: 
za predsednika: dr. Jože Korbar, 
za člana: Lobe Leon, 
za člana: Franci Ostanek, 
za članico: Nada Pepelnak, 
za člana: Nino Zajc, 
za člana: Branko Longar, 
za člana: Gregor Kaplan. 
 
Razprave ni bilo, zato je ga. Šušterčič na glasovanje podala naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v naslednji sestavi:  
dr. Jože Korbar: predsednik 
Leon Lobe: član 
Franci Ostanek: član 
Nada Pepelnak: članica 
Nino Zajc: član 
Branko Longar: član 
Gregor Kaplan: član. 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Šušterčič je ob 17.30 uri zaključila sejo, se zahvalila za sodelovanje na seji in tudi za 
sodelovanje v prihodnje.  
 
            
 

Zapisala: 
Andreja Perc l. r.  
referent I 

 
                   Predsedujoča: 
                   Vida Šušterčič l. r.  

  
 


