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Z API SNI K  

17. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika Občinskega sveta, 

ki je bila v sredo, 7. 10. 2013 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

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

Jevnikar,  Branko Veselič, Miran Candellari  
  

Odstotni člani: Maja Jarc (opravičeno), dr. Jože Korbar, Franc Kozlevčar, Silvester Prpar 

(opravičeno) 
  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Klavdija Tahan – predstavnica 

občinske uprave, Nada Pepelnak, podžupanja 

 

Sejo je vodila predsednica ga. Bogdana Brilj in ob 18.07 uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih 

5 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 16. seje Komisije z dne 24. 7. 2013 

2. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – 2. obravnava 

3. Predlog Odloka o mladini v Občini Trebnje – 2. obravnava 

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - 1. obravnava 

5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje - 1. 

obravnava 

6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo 

Trebnje - 1. obravnava 

7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - 1. obravnava 

8. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 

9. Razno 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  
 

Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Komisije, z dne 24. 7. 2013 

 

Predsednica komisije je člane pozvala k posredovanju pripomb ali dopolnil k zapisniku. Pripomb ali 

dopolnil ni bilo. 
 

Ga. Brilj, predsednica Komisije je podala na glasovanje naslednji 
 

SKLEP: 
 Zapisnik 16. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta z 

dne 24. 7. 2013 se sprejme in potrdi. 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki z dne 24. 7. 2013 – 2. obravnava 

 

Kratko obrazložitev predloga je predstavil direktor občinske uprave, g. Pirc. 

G. Grandovec je poudaril, da se ne strinja s postavljeno ceno za eno ali dvo-člansko družino, saj 

bodo na slabšem najbolj ranljive družbene skupine. 

G. Candellari je povedal, da je o tem že sam govoril na prejšnji seji občinskega sveta, pa takrat ni 

nihče reagiral. 

Ostali se strinjajo, da odlok ni dobro premišljen v nekaterih točkah, da pa sedaj ni na mestu, da se v 

to sploh spuščajo. 

Direktor občinske uprave pojasni, da je Odlok (glede določitve cen) pripravljen v skladu z določili 

obstoječe zakonodaje. 
 

Po končani razpravi je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji  

SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje - 2. obravnava. 
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 1 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o mladini v Občini Trebnje - 2. obravnava 

 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji  
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SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o o 

mladini v Občini Trebnje - 2. obravnava 

 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - 1. obravnava 

 

Direktor občinske uprave, g. Pirc na kratko predstavi Odlok in razloge zanj. 
 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji  
 

SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - 1. obravnava. 
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje - 1. 
obravnava 

 

Kratko predstavitev je podal direktor občinske uprave, g. Pirc.  
 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 

SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje - 1. obravnava. 
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje - 1. obravnava 

 

Kratko predstavitev Odloka oz. razloge zanj je podal direktor občinske uprave, g. Pirc. 
 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 

SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje - 1. obravnava. 
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - 1. obravnava 

 

Kratko predstavitev je podal direktor občinske uprave, g. Pirc.  
 

G. Grandovec in g. Candellari sta pripomnila, da je priloženo mnenje Službe vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko iz leta 2009, sedaj pa smo leta 2013. 
 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 

SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - 1. obravnava.  
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 0 

  

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 

 

Kratko predstavitev je podal direktor občinske uprave, g. Pirc.  
 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 

SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Sklep o določitvi 

cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje. 
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

  

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Ga. Pepelnak je podala vprašanje glede nadaljevanja postopka sprejema predloga Navodila za 

predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina 

Trebnje. 

 

Direktor je podal obrazložitev, da bo na naslednji seji predvidoma posredovano v postopek sprejema 

predlog besedila Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje.  
 

 

Seja je bila končana ob 18.45 uri. 
 

 

Zapisnik zapisala: 

Klavdija Tahan, l.r. Bogdana Brilj, l.r. 

Predsednica 
 

 

 


