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ZAPISNIK 

23. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta 

ki je potekala v sredo, 23. 7. 2014 ob 18:30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Bogdana Brilj - predsednica, mag. Marko Grandovec, Andrej Jevnikar,  

dr. Jože Korbar, Branko Veselič 

  
Odstotni člani:    Maja Jarc, Silvester Prpar, Miran Candellari, Franc Kozlevčar (opravičeno) 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc - direktor, Klavdija Tahan– predstavnica občinske uprave 
  

 
Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Bogdana Brilj in ob 18.35 uri ugotovila sklepčnost, saj je 

bilo na seji prisotnih pet članov. 

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 na glasovanje podala predlagani  

 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 22. seje Komisije z dne 21. 5. 2014 
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic    

v naselju Trebnje – 2. obravnava 
3.    Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks 

ŠEN-004 IG v Šentlovrencu – 2. obravnava 
4.    Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje – 2. obravnava 
5. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar« in 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselja 
Vejar« – 1. obravnava  

6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska 
dolina - skrajšani postopek  

7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2014-III 

8.   Predlog Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje 

9. Predlog sklepa o določitvi najemnine za službena stanovanja v Občini Trebnje 
10. Razno 

  

 
Datum: 24. 7. 2014 
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
  

Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 22. seje Komisije z dne 21. 5. 2014 

 
Predsednica Komisije je člane pozvala k posredovanju pripomb ali dopolnitev zapisnika 
dvaindvajsete seje, le-teh člani niso imeli. 
 
Predsednica je podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 Zapisnik 22. seje Komisije z dne 21. 5. 2014 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 
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic    
v naselju Trebnje – 2. obravnava 

 
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 2. obravnava. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 1 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-
004 IG v Šentlovrencu – 2. obravnava  

 
Ga. Brilj je občinsko upravo zaprosila za obrazložitev predloga. G. Pirc je podal kratko obrazložitev. 
Člani so se s povedanim strinjali in niso imeli nadaljnjih pripomb. 
 
Predsednica je podala na glasovanje naslednja 
SKLEPA: 
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 I. Občinski svet se seznani s Stališči do pripomb in predlogov, podanih v času 
javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v 
Šentlovrencu. 
II. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga 
Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu – 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 Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje – 2. obravnava 
 

 
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Trebnje – 2. obravnava. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar« 
in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselja 
Vejar« – 1. obravnava 

 
Ga. Brilj je prosila občinsko upravo za obrazložitev predloga. G. Pirc je podal kratko obrazložitev. 
Povedal je, da bo predlagan skrajšani postopek za sprejem programa, saj je smiselno, da se zadeva 
izpelje v celoti v tem mandatu. Ga. Tahan je povedala, da poslovnik tega (sprejema po skrajšanem 
postopku) ne omogoča. G. Grandovec je predlagal, da se predlog obravnava po proceduri, kot to 
predpisuje veljavni poslovnik. Ostali člani so se s povedanim strinjali.  
 
Predsednica je podala na glasovanje naslednja 
SKLEPA: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da potrdi Program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja: »naselje Vejar«, 1. obravnava. 
II. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta  predlaga 
Občinskemu svetu Občine Trebnje, da potrdi in sprejme Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselja Vejar« – 1. 
obravnava. 
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska 
dolina - skrajšani postopek 

 
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta  predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina - skrajšani postopek. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2014-III 

 
Ga. Brilj je občinsko upravo zaprosila za obrazložitev predloga. G. Pirc je podal kratko obrazložitev. 
G. Korbar je povedal, da je bila zadeva obravnavana že na matičnem odboru, ki je predlog odloka 
sicer potrdil, se je pa takim situacijam mogoče izogniti, v kolikor so zadeve vnaprej načrtovane. 
 
Predsednica je podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014-III. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje 

 
Ga. Brilj je občinsko upravo zaprosila za obrazložitev predloga. G. Pirc je podal kratko obrazložitev. 
Poudaril je, da je ta pravilnik potrebno sprejeti zaradi delovanja javnih zavodov in koncesionarjev. 
G. Grandovec je povedal, da o zadevi ne bo glasoval. Povedal je, da je nesmiselno sprejemati 
pravilnik v tem mandatu. 
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Predsednica je podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Pravilnik o podeljevanju koncesij 
za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v 
Občini Trebnje. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 1 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog sklepa o določitvi najemnine za službena stanovanja v Občini Trebnje 

 
Ga. Brilj je zaprosila občinsko upravo za obrazložitev predloga. G. Pirc je podal kratko obrazložitev. 
Člani so se s povedanim strinjali in niso imeli nadaljnjih pripomb. 
 
Predsednica je podala na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta  predlaga 

Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme sklep o določitvi načina in 
postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava 
najemnikom v služben za službena stanovanja v Občini Trebnje. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Razprave ni bilo, zato je predsednica zaključila sejo ob 18.53 uri. 
 
 

Zapisala: 
Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. 
svetovalka 

Bogdana Brilj, I.r. 
predsednica 

 


