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Z AP I SNI K  

22. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje, 

ki je bila v sredo, 21. 5. 2014 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: Bogdana Brilj – predsednica, Miran Candellari (prišel ob 17.08 uri), mag. 

Marko Grandovec, Maja Jarc, Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar, Branko 

Veselič 

  

Odsotni člani: Franc Kozlevčar (opravičil), Silvester Prpar 
  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor Občinske uprave, Klavdija Tahan in Andreja Perc – 

predstavnici Občinske uprave 

 

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Bogdana Brilj in ob 17.00 uri ugotovila sklepčnost, saj je 

bilo na seji prisotnih 6 članov Komisije. 

  
Predsednica je člane Komisije pozvala k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

Člani Komisije niso imeli predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda, zato je 

predsednica Komisije na glasovanje podala predlagani  
 

DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 21. seje Komisije z dne 2. 4. 2014 
2. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – Uradno prečiščeno besedilo 
3. Predlog Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Trebnje - 2. obravnava 
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 

sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 2. obravnava 
5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 

naselju Trebnje – 1. obravnava 
6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje – 1. obravnava 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih 

pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje – 1. obravnava 
8. Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu 

občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 
Občini Trebnje v letu 2014 

9. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Trebnje v letu 2014 

10. Razno 
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

  

Dnevni red je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Komisije z dne 2. 4. 2014 

 

Ga. Brilj, 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 21. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta z dne 

2. 4. 2014 se sprejme in potrdi. 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – Uradno prečiščeno besedilo 
 

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

SKLEP: 
 

 

Sprejme se uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, po 

skrajšanem postopku.  
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Trebnje - 2. obravnava 

 

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

SKLEP: 

Sprejme se Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Trebnje v 2. obravnavi.  
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Podatk i  o  g lasovanju:  

  Prisotni člani: 6 

  ZA so glasovali: 6 

  PROTI so glasovali: nihče 

   

   Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 
DTR-016 SS v Trebnjem – 2. obravnava 

 

Na podani predlog ni bilo pripomb, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala 

naslednja 

SKLEP-a:  

Občinski svet se seznani z Stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve 

ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem. 
 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 
DTR-016 SS v Trebnjem v 2. obravnavi.  
 

 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklepa sta bila sprejeta. 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 
naselju Trebnje – 1. obravnava 

 

G. Grandovec je v razpravi predlagal, da se predlog za preimenovanje spremeni in sicer, da se 

poimenuje v cesto Vilme Bukovec in ne ulica.  

 

Člani komisije so se strinjali, zato je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji  

SKLEP:  

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 

naselju Trebnje s predlagano spremembo, da se spremeni ime in sicer se namesto ulica Vilme 

Bukovec spremeni v Cesta Vilme Bukovec.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
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V nadaljevanju je ga. Brilj, podala na glasovanje še naslednji 

SKLEP: 
 Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju ulic 

v naselju Trebnje v 1. obravnavi.   
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

      Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 1 

 

 Sklep je bil sprejet.  
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje – 1. obravnava 

 

Uvodno obrazložitev je podala pravnica, ga. Tahan.  
Izpostavila je 104. člen obstoječega Poslovnika, kjer je očitek g. Lavtarja, da ne omogoča izvajanje 
kadrovske funkcije občinskega sveta, saj določa postopek, ki pomeni potencialno blokado 
odločanja. 
Ga. Tahan je podala obrazložitev Komisije za preprečevanje korupcije glede združljivosti funkcije 
direktor javnega zavoda z občinskim svetnikom. Navedla je, da se mora član občinskega sveta, ki 
opravlja funkcijo direktorja javnega zavoda, izločiti pri glasovanju o temah iz pristojnosti tega 
zavoda, ker lahko pride do navzkrižja interesov, čemur pa se je po Zakonu o integriteti potrebno 
izogibati.  
V novem predlogu Poslovnika je to opredeljeno v 6. točki 65. člena, in bi bilo potrebno, glede na 
pojasnilo, ta člen popraviti oz. ga uskladiti.  

 

G. Grandovec je predlagal, da se pridobi mnenje Službe Vlade za lokalno samoupravo in v primeru 
negativnega odgovora, se v člen zapiše, da se mora član občinskega sveta, ki opravlja funkcijo 
direktorja javnega zavoda izločiti iz glasovanja o temah tega javnega zavoda.  
 
V nadaljevanju je g. Grandovec izpostavil: 
- 23. člen, 4. odst, kjer manjka črka o, 
- 25. člen, 7. odst, ki govori o dnevnem redu, potrebno ga je popraviti, 
- 88. člen, 3. odst, ki govori o vlaganju amandmajev na predlog proračuna najmanj 3 dni pred sejo, 
v praksi pa se dogaja, da se amandmaji vlagajo na sami seji, dejal je, da bi to bilo potrebno 
popraviti.  
 
Ga. Tahan je pojasnila, da je to že popravljeno in upoštevano.  
 
V nadaljevanju je g. Candellari izpostavil: 
- 21. člen, 3. odst, ki govori, da se vabilo na sejo pošlje v fizični obliki na papirju, dejal je, da se to 
že sedaj ne dela več.  
 
Ga. Tahan je pojasnila, da je to mišljeno za prvo, konstitutivno sejo, ko še ni vseh zbranih 
podatkov, da bi se vabila pošiljala v drugi obliki. 
 
V nadaljevanju je g. Candellari izpostavil 27. člen, ki govori o javnosti seje, ali naj se gradivo 
pošilja, ali se objavi na spletni strani, na, zgoščenki, v oblaku… 
Iz razprave je bilo razbrati, da se člani komisije strinjajo, da se člen, ki govori o tem, popravi in se 
napiše: »v skladu s tehničnimi zmožnostmi«.  
Izpostavil je tudi: 
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- 25. člen, 7. odst, ki govori o zadevah, o katerih župan ni predlagatelj – g. Candellari je bil mnenja, 
da se črta »ali, če svet odloči drugače«. 
-  48. člen, v 3. odst. je opredeljen način glasovanja in sicer poimensko glasovanje - to glasovanje 
pride v poštev samo pri imenovanjih in je predlagal, da se črtata drugi in tretji stavek 3. odstavka 
ter 4. odstavek tega člena, ker je to že opredeljeno v 97. členu, pod volitve in imenovanja. 
Nadaljnje je dejal, da bi v tem členu bila dovolj dva odstavka.  
Z njim se je strinjal tudi g. Korbar. 
 
Za kadrovske zadeve bi morali uporabiti 97. člen, je poudaril g. Candellari, z njim se je strinjal tudi 
g. Grandovec. 
 
Glede na razpravo je predsednica komisije ga. Brilj predlagala sprejem naslednjega 
SKLEPA:  
Iz predlaganega 48. člena se črtata drugi in tretji stavek 3. odstavka in 4. odstavek besedila.  
 

 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 

 

Predsednica Komisije, ga. Brilj je po končani razpravi na glasovanje podala naslednji 
SKLEP:  
Sprejme se Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje v prvi obravnavi s predlaganimi 
predlogi in popravki.  

 

 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz 
sredstev proračuna Občine Trebnje  

 

G. Pirc je podal kratko obrazložitev predloga in dejal, da gre za spremembo, ki je predlagal že 

Nadzorni odbor in sicer se je dodalo, da vlagatelj naslednje leto ni upravičen do denarne pomoči, če 

ne poroča o namenski porabi sredstev.  

 

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

SKLEP:  

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz 

sredstev poračuna Občine Trebnje, po skrajšanem postopku.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
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PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za 
predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 
2014 

 

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

SKLEP:  

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu 

občanov« za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014. 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Trebnje v letu 2014 

 

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

SKLEP:  

Sprejme se predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 

Občini Trebnje v letu 2014. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 
 

Razprave ni bilo. 

 

Seja je bila končana ob 17.38 uri. 

 
 

 

Zapisala: 

Andreja Perc l.r. 

Referent v pisarni župana 

Bogdana Brilj, l.r. 

Predsednica Komisije 
 

 

 


