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KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE IN POSLOVNIKA OBČINSKEGA
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Z AP I S NI K
18. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bila v sredo, 13. 11. 2013 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Bogdana Brilj – predsednica komisije, mag. Marko Grandovec, Andrej
Jevnikar, dr. Jože Korbar, Franc Kozlevčar, Branko Veselič (odšel ob
18.35 uri), Miran Candellari

Odstotni člani:

Maja Jarc in Silvester Prpar (opravičeno)

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic – župan, Janez Pirc – direktor Občinske uprave, Klavdija
Tahan in Andreja Perc – predstavnici Občinske uprave, Nada Pepelnak,
podžupanja

Sejo je vodila predsednica ga. Bogdana Brilj in ob 18.07 uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih
7 članov Komisije.
Predsednica Komisije je predlagala dopolnitev dnevnega reda s točkami, ki sta bili posredovani
naknadno in sicer:
- Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju
Trebnje – 1. obravnava in
- Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013.
Pozvala je člane Komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki
je bil posredovan z vabilom.
G. Candellari je dejal, da je proti, da se uvrstijo predlagane točke, ki so bile posredovane v
ponedeljek. Z njim se je strinjal tudi g. Jevnikar.
Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Na predlagani dnevni red se uvrsti predlagana točka: Predlog Odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Na predlagani dnevni red se uvrsti predlagana točka: Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 1. obravnava.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 2
PROTI so glasovali: 2
Sklep ni bil sprejet.
Glede na glasovanje je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji dopolnjeni dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 17. seje Komisije z dne 7. 10. 2013
2. Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« - Uradno prečiščeno besedilo
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje – 2. obravnava
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – 2.
obravnava
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje – 2. obravnava
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – 2. obravnava
7. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1. obravnava
8. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 1.
obravnava
9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2013
10. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
11. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Komisije, z dne 7. 10. 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 17. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta z dne 7.
10. 2013 se sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
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ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« - Uradno prečiščeno besedilo
Kratko obrazložitev je podal direktor občinske uprave, g. Pirc in dejal, da se uradno prečiščeno
besedilo sprejema zaradi lažjega dela uprave.
Predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme uradno prečiščeno
besedilo Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje – 2. obravnava
Župan je podal informacijo, da so se zadeve malo zakomplicirale.
G. Grandovec je izpostavil, da ni bilo upoštevane nobene pripombe, ki so bile podane v 1. obravnavi
na seji Občinskega sveta. Z njim se je strinjal tudi g. Candellari.
Župan je podal informacijo, da tu zadeve tečejo dvotirno, na eni strani je Občinski svet, na drugi so
pa župani. Povedal je, da sta bila pridobljena dva mnenja, dejal je, da odloki ni nič slabši kot so bili.
G. Candellari je predlagal, da se sprejme sklep, da ni upoštevana volja Občinskega sveta.
G. Grandovec je izpostavil, da ni bilo usklajeno tudi kar je predlagal g. Klarič, glede nadzorske
funkcije.
Po končani razpravi je glede na razpravo, ga. Brilj predlagala
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da glede na to, da niso bile upoštevane vse pripombe
podane na seji Občinskega sveta, da se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Trebnje v 2. obravnavi ne sprejme.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – 2.
obravnava
Direktor občinske uprave, g. Pirc je predstavil Odlok.
Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da glede na to, da niso bile upoštevane vse
pripombe podane na seji Občinskega sveta, da se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Pavla Golie v 2. obravnavi ne sprejme.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda CIK Trebnje - 2. obravnava
G. Grandovec je predlagal, da se preveri člene glede nadzora.
Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v 2. obravnavi, s dopolnilom, da
se v 1. odst. 23 člena doda alineja, ki se glasi: »Svet zavoda opravlja tudi nadzor«.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – 2. obravnava
Kratko predstavitev Odloka je podal direktor občinske uprave, g. Pirc in povedal, da je odlok
popravljen glede na pridobljeno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije.
Predlagal je tudi tehnični popravek, da se pri odloku spremeni besedilo 33. člena, glede objave v
Uradnem listu.
Predlaga se naslednji popravek:
1. Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti
občin: Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert.
2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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G. Grandovec je podal vprašanje g. Korbarju ali je prav napisano glede pristojnosti, ki jih ima
direktor zavoda, ki pa je dejal, da ne vidi razlike.
Po končani razpravi 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 v 2. obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1. obravnava
Kratko predstavitev je podal direktor občinske uprave, g. Pirc. Pojasnil je, da se Občina Trebnje
priključuje k že obstoječi Skupni občinski upravi (v nadaljevanju: SOU). S funkcioniranjem te SOU
pomeni, da se naš občinski inšpektor oz. njegovo delovno mesto prenese v SOU. V SOU je
predvidena zaposlitev v letu 2014 še en redar za vse štiri občine. Kar pomeni 3 zaposleni SOU,
inšpektorica, ki je že zaposlena v trenutno delujoči SOU – Mirnska Dolina, naš inšpektor in en
redar, za katerega je predvidena zaposlitev neposredno v SOU v letu 2014.
G. Jevnikar je izpostavil ime uprave, zakaj ni nič omenjeno ime Trebnje.
Župan se je s tem strinjal in dejal, da se lahko ime še spremeni.
G. Kozlevčar je dejal, da Občina Trebnje nima sprejetega Odloka o parkirnih prostorih in redar
ne bo mogel nič delati. Tudi ni parkirnih prostorov, dejal je, da bo Občina Trebnje neprijazna
ljudem, če bo redar samo kasiral, parkirnih mest ni.
Župan je povedal, da se z njim ne strinja, ljudje parkirajo po cele dneve pred Zdravstvenim
domom, pred Občino, tu bi se naredil red in bo redar z uro kontroliral parkiranje.
Župan je dejal, da je predlagal, da bi bila ta služba na Mirni, ki je nekje vmes, vendar župan
Mokronoga ni bil zato.
G. Candellari je podal vprašanje, kaj bo drugače, kaj pomeni to za inšpektorja.
Župan mu je na kratko odgovoril, da bo samo delo v SOU lažje z vidika strokovnosti saj bo SOU vodila
inšpektorica.

Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o ustanovitvi
skupne občinske uprave Mirnske in Temeniške doline v 1. obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 1
5

Zapisnik 17. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta

Sklep je bil sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar –
1. obr.
Kratko predstavitev Odloka je podal župan, Alojzij Kastelic.
Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o izločitvi dela
naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar v 1. obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2013
Kratko obrazložitev je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in dejal, da se bodo z uvedbo tega
predloga Odloka uveljavila dopolnjena osnovna določila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje za
leto 2013; s tem pa ne bodo nastale dodatne finančne obveznosti v proračunu za leto 2013, pač pa
se bo le zagotovilo izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti v okviru odobrenih sredstev,
zlasti zaradi zagotavljanja potrebnih sredstev za letno in zimsko vzdrževanje javnih poti – z
uveljavitvijo bo namreč omogočeno nemoteno izvajanje nalog krajevnih skupnosti v letu 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 spremembi in
dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
Župan je podal informacijo, da je bilo na prejšnjem odboru oz. Komisiji odločeno, da se ta Navodila
umakne iz nadaljnje procedure.
Župan je predlagal kakšen predlog sklepa bi bilo najbolje sprejeti in sicer, da so Sveti javnih zavodov
dolžni v 7 dneh posredovati zapisnike svojih sej in da potem Občinska uprava te zapisnike posreduje
Občinskemu svetu, pod točko Zapisniki sej odborov in komisij, tako kot je bila praksa tudi sedaj.
Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala
SKLEP:
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da se do nadaljnjega predlagani
predlog Navodil za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Trebnje umakne iz postopka sprejemanja.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Kozlevčar je apeliral na upravo, da naj se striktno drži poslovnika pri sklicevanju sej odborov in
komisij, da se gradiva pošilja 7 dni pred sklicem seje.

Seja je bila končana ob 19.25 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l.r.

Bogdana Brilj, l.r.
Predsednica
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