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Z AP I SNI K  

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

ki je bila v sredo, 2. 4. 2014 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

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

Grandovec, Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar, Branko Veselič 
  

Odsotni člani: Franc Kozlevčar (opravičeno), Silvester Prpar, Maja Jarc (opravičila) 
  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor Občinske uprave, Klavdija Tahan in Mateja Zupančič – 

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 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 20. seje Komisije z dne 5. 2. 2014 
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 

naselju Trebnje – 2. obravnava 
3. Predlog Statuta Občine Trebnje – 2. obravnava 
4. Predlog Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Trebnje – 1. obravnava 
5. Predlog za poimenovanje nove ulice 
6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2013 
7. Razno  

 
 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

  

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

Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Komisije z dne 5. 2. 2014 

 

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 20. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta z dne 

5. 2. 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 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 
naselju Trebnje – 2. obravnava 

 

Ga. Briljeva pove, da je seznanjena z dejstvom, da s strani vodstva trgovine Hofer d.o.o. ni bilo 

pripomb glede poimenovanja nove ulice v naselju Trebnje.  

 

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

SKLEP: 
 

 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic 

v naselju Trebnje – 2. obravnava 

 

 

 

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 Statuta Občine Trebnje – 3. obravnava 
 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Tahan in navedla, da so bile upoštevane pripombe in mnenja s 
25. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje ter, da so bili usklajeni naslednji členi statuta: 33., 
37. in 53. člen statuta. Pri šestem odstavku 33. člena je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pri 
čemer se zasleduje načelo zakonitosti.  
G. Grandovec je opozoril, da ga v 5. odstavku 37. člena, ki se glasi: »Zaradi zagotavljanja večje 
strokovnosti pri delu nadzornega odbora, je pri članih nadzornega odbora zaželena sedma stopnja 
izobrazbe in osem let delovnih izkušenj na javno finančno računovodskem področju.« moti izraz 
»zaželena«. Ga. Tahan mu je razložila, da je bil izraz izbran, ker VII. stopnja izobrazbe ni zahtevana, 
ampak samo zaželena. 
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G. Pirc je prisotnim razložil, da bo v tej fazi postopka v primeru spreminjanja besedila ali 6. odstavka 
33. člena Statuta Občine Trebnje potreben amandma, vendar so se vsi prisotni člani Komisije 
strinjali, da za to ni potrebe. 
 

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

 

SKLEP: 

Sprejme se Statut Občine Trebnje – 2. obravnava.  
   

 

 

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 izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje 
– 1. obravnava 

 

Direktor občinske uprave, g. Pirc, je uvodoma na kratko povzel razloge za sprejetje in podal kratko 

predstavitev predloga Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Trebnje – 1. obravnava.  

Povedal je še, da je predlog odloka usklajen tako z izvajalcem javne službe kot medobčinskim 
inšpektoratom. 
 
Razprave na posamezno vsebino besedila odloka ni bilo.  
 

Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP:  

Sprejme se Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje 

– 1. obravnava. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog za poimenovanje nove ulice 
 

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

SKLEP: 
 Sprejme se sklep, da so bili člani Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trebnje seznanjeni s predlogom za poimenovanje ulice.  
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  
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      Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet.  
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2013 

 

Kratko predstavitev je podal g Pirc. Razprave ni bilo. 
 
 

Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP:  
Sprejme se sklep, da je bila Komisija za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta 
Občine Trebnje seznanjena s Zaključnim računom proračuna Občine Trebnje za leto 2013.  

 

 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: nihče 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

G. Candellari je podal vprašanje, kako je z izvajanjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in 

ali so bili občani obveščeni o novem redu na tem področju. 

 

G. Pirc je odgovoril, da je ta naloga na strani izvajalca javne službe oz. javnega podjetja Komunale 

Trebnje, d.o.o., ki obvešča občane oz. uporabnike o novostih in zahtevah odloka. Povedal tudi, da 

je izvajalec javne službe dolžan obveščati uporabnike na novosti iz odloka in da je prehodno obdobje 

za zamenjavo zabojnikov 5 let.  

 

Seja je bila končana ob 19.25 uri. 

 
 

 

Zapisala: 

Mateja Zupančič l.r. 

Javna dela 

Bogdana Brilj, l.r. 

Predsednica Komisije 
 

 

 


