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Z AP I SNI K  

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

ki je bila v sredo, 5. 2. 2014 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Bogdana Brilj – predsednica komisije, Miran Candellari, mag. Marko 

Grandovec, Maja Jarc, Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar (odšel ob 20.00 
uri), Silvester Prpar, Branko Veselič (odšel ob 19.54 uri)  

  

Odsotni člani: Franc Kozlevčar  
  

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 Komisije, ga. Bogdana Brilj in ob 19.00 uri ugotovila sklepčnost, saj je 
bilo na seji prisotnih 8 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 19. seje Komisije z dne 11. 12. 2013 
2. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 

2. obravnava 
3. Predlog Statuta Občine Trebnje – 1. obravnava 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2014 – rebalans 
5. Ponovno odločanje o zadržanem sklepu, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta 

Občine Trebnje, dne 18.12.2013 
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
7. Razno 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 8 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: 0 

  

Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Komisije z dne 11. 12. 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 19. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta z dne 11. 

12. 2013 se sprejme in potrdi. 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 8 

ZA so glasovali: 8 
PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 2. 
obravnava 

 
Ga. Tahan je podala kratko obrazložitev in navedla, da v času javne razprave ni bilo prejetih nobenih 
pripomb, zato je predlog odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar 
pripravljen v isti vsebini kot v 1. obravnavi.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 

 
SKLEP: 
 

 

Sprejme se Odlok o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar 

– 2. obravnava.  
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 8 

ZA so glasovali: 8 
PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Statuta Občine Trebnje – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tahan in navedla, da je Občina Trebnje začela s postopkom 
sprejetja novega statuta na podlagi pisnega opozorila, ki ga je Občina Trebnje prejela s strani 
Ministrstva za notranje zadeve, Službe za lokalno samoupravo, v zvezi z neskladnostjo sedaj 
veljavnega Statuta Občine Trebnje z Ustavo Republike Slovenije in z nekaterimi drugimi zakoni. Z 
novim statutom se zagotavlja usklajenost z veljavno zakonodajo, s tem pa se zagotavlja učinkovitost 
in zakonitost delovanja vseh subjektov, ki delujejo na podlagi tega statuta. Prav tako predstavlja 
statut pravno podlago za sprejem drugih aktov organov Občine Trebnje, je povedala.  
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Direktor občinske uprave, g. Pirc je še povedal, da je bilo članom Komisije v torek poslano 
popravljeno gradivo, glede na razpravo, ki je tekla na sestanku vodij svetniških skupin.  
Povedal je še, da je občinska uprava prejela mnenje Službe za lokalno samoupravo, glede odprtih 
vprašanj okoli Statuta.  
 
V nadaljevanju je ga. Tahan navedla člene, glede katerih je Služba za lokalno samoupravo podala 
mnenje z dne 4. 2. 2014 in sicer:  
- šesti odstavek 33. člena, ki določa način opravljanja funkcije podžupana, je v nasprotju z drugim 
odstavkom 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi.  
- predlog dopolnitve 37. člena s pogoji za opravljanje funkcije članstva v Nadzornem odboru občine 
je dopusten, v praksi ga občine zelo pogosto vključujejo v statut, saj s tem zagotavljajo ustrezno 
stopnjo strokovnosti delovanja tega organa;  
- drugi odstavek, 53. člena se nanaša na pristojnosti župana, glede sistemizacije delovnih mest, 
predlog Službe za lokalno samoupravo je, da se dikcijo, ki je predlagana, umesti v nov, od sedanjega 
besedila ločen stavek; 
- glede 65. člena pa ni podanega mnenja, vendar je ga. Tahan še vedno mnenja, da bi ta člen moral 
ostati v besedilu, kot je v predlogu Statuta. 
 
Župan Alojzij Kastelic je predlagal, da se te spremembe popravijo v drugi obravnavi.  
Glede investicijskega vzdrževanja lokalnih cest pa je že navedeno v statutu, da ta določba začne 
veljati s 1.1.2015, to je zapisano v 124. členu predloga Statuta. 
 
G. Prpar je podal vprašanje ali je zahtevana VII. stopnja izobrazbe za člana Nadzornega odbora in 
kaj je z odlokom o vzdrževanju lokalnih cest. Dejal je, da se ne more prisiliti krajevno skupnost, da 
naj neko storitev da opravljati Komunali. 
 
Z njim se je strinjal tudi g. Jevnikar.  
 
Župan je dejal, da se bo pripravil nov Odlok o vzdrževanju javnih cest.  
 
G. Grandovec je v razpravi dejal, da je 33. člen, ki določa način opravljanja funkcije podžupana 
napisan na hitro. Dejal je, da če ima župan poklicno funkcijo, je podžupan potem ne more imeti, 
lahko jo ima samo eden, je poudaril.  
Dejal je, da tako kot je sedaj napisano ni jasno razvidno. Predlagal je, da se popravi besedilo »drugi« 
v »druga dva«.  
 
Župan je predlagal, da se besedilo člena pusti tak kot je, g. Lavtarja pa se povpraša kako zapisati, 
da bo pravno zdržalo.  
 
G. Candellari je izpostavil kako je lahko gradivo z enako številko posredovano dvakrat in je predlagal, 
da bi Komisija šla čez člene.  
 
Župan je pojasnil, da so se skozi statut vodje svetniških skupin  že prebile, ostala so odprta vprašanja 
glede zadev, za katere je bila posredovana prošnja za pomoč na Službo za lokalno samoupravo, 
ostale zadeve pa so jasne in dorečene.  
 
G. Korbar je dejal, da je mnenje g. Lavtarja nekonsistentno, nekje se lahko omejuje, drugje ne.  
 
Župan se je z njim strinjal, tu je še stvar za pogovoriti se do drugega branja statuta.  
 
G. Prpar je predlagal, da Komisija sprejme sklep, da občinska uprava do 30. 6. 2014 pripravi Odlok 
za krajevne skupnosti.  
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Župan je po končani razpravi povzel bistvene točke, ki so bile odprte in sicer: 
- glede šestega odstavka 33. člena, se bo do drugega branja poskušala uskladiti dikcija, ki ne bo v 
nasprotju z zakonodajo, vendar bi statut kot diskrecijsko pravico omejeval skupno število poklicnih 
funkcionarjev;  
- glede izobrazbe članov v Nadzornem odboru ni omejitev;  
- 53. člen Statuta, glede sistemizacije, pa se dikcija formulira v skladu z dopisom g. Lavtarja.  
 
Po končani razpravi je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP: 

Sprejme se Statut Občine Trebnje v 1. obravnavi, s predlaganimi pripombami in popravki, 
sprejetimi na seji Komisije.  
   

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
  Prisotni člani: 8 
  ZA so glasovali: 7 
  PROTI so glasovali: nihče 

   

   Sklep je bil sprejet. 
 
Ob 19.54 uri je odšel g. Veselič. 
 
G. Korbar je povprašal kako je s postopno uveljavitvijo predpisov. 
Župan je podal odgovor, da se v letošnji proračun ne posega in bodo krajevne skupnosti opravljale 
svoje naloge, kot je to določeno v 124. členu Statuta. 
 
Ga. Brilj je na glasovanje podala še sklep iz razprave in sicer:  
 
SKLEP:  
Komisija za pripravo statuta in poslovnika predlaga županu, da takoj sproži postopek, ki bo 
opredeljeval vzdrževanje javnih cest.  
   

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
  Prisotni člani: 7 
  ZA so glasovali: 6 
  PROTI so glasovali: nihče 

   

   Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2014 – rebalans 

 
Kratko predstavitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o poračunu Občine 
Trebnje za leto 2014 – rebalans je podal direktor občinske uprave, g. Pirc. Razprave ni bilo. 
 
Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP:  

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2014.  
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Ponovno odločanje o zadržanem sklepu, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta 
Občine Trebnje, dne 18.12.2013 

 
Župan Alojzij Kastelic je podal kratko obrazložitev in predlagal, da se sklep odpravi.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP: 
 Sklep, ki je bil sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 

18.12.2013: »Za investicijske nadzore v letu 2014, ki so načrtovani v višini 
123.612,00 EUR, se izvede eno javno naročilo velike vrednosti po Zakonu o 
javnem naročanju za vse investicije skupaj in hkrati.«, se odpravi.  

 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
      Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet.  

 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

 
Kratko predstavitev je podala ga. Brilj,  pri tem pa poudarila, da gre za tehnične popravke 
Pravilnika.  
 
Ob 20.00 uri je odšel g. Korbar.  
 
G. Jevnikar je povzel razpravo iz prejšnjega odbora in dejal, da so vse zadeve narejene za 
dobrobit staršev.   
 
Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP:  
Sprejme se pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 

G. Grandovec je podal vprašanje ali se bo pristopilo k pripravi sprememb Poslovnika.  
 
Direktor občinske uprave je podal odgovor, da se takoj po sprejemu Statuta pristopi k pripravi 
sprememb Poslovnika.  
 
 
 
Seja je bila končana ob 20.03 uri. 
 
 
 

Zapisala: 
Andreja Perc 
Referent II 

Bogdana Brilj, l.r. 
Predsednica Komisije 

 

 
 


