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Z API SNI K  

8. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila v torek, 10. novembra 2015 ob 16. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
 

Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica komisije, Mirko Gliha, Milan Dragan 

  

Odstotni člani: Rok Saje (neopravičeno odsoten) 

  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Klavdija Tahan – predstavnica 

občinske uprave, Gorazd Koračin – zapisnikar 
 

 

 

 

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe in ob 16.00 uri ugotovila sklepčnost, saj so 

bili prisotni 3 člani Komisije od 4. 

 

Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk dnevnega 

reda, ki je bil posredovan z vabilom. Predlogov ni bilo, zato je na glasovanje dala naslednji 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Komisije z dne 13. 10. 2015 
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015 
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – 2. 

obravnava  
4. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje »Industrijska cona« Trebnje - 2. obravnava 
5. Razno. 

 
Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Komisije z dne 13. 10. 2015 

 

Ga. Povhe je prisotne člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje seje. 

Člani Komisije niso imeli pripomb nanj, zato je predsednica dala na glasovanje naslednji 
 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 7. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 

13. 10. 2015. 
  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015 

 

Predsednica Komisije, ga. Povhe, je pozvala direktorja občinske uprave, da obrazloži predlog 

Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015. 

 

Direktor občinske uprave, g. Pirc, je na kratko obrazložil predlog Odloka.  

 

Ker pripomb v razpravi ni bilo podanih, je predsednica Komisije, po zaključeni razpravi na glasovanje 

podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 

2015. 
  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje 
– 2. obravnava 

 

Predsednica Komisije je pozvala predstavnika občinske uprave, da obrazloži spremembe 

predloga Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje za 2. 

obravnavo. 

 

Ga. Tahan je dejala, da so bile v odloku upoštevana vsa stališča Komisije s prejšnje seje in seje 

Občinskega sveta Občine Trebnje, v ostalih delih pa predlog Odloka ostaja nespremenjen. 
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Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Trebnje v 2. obravnavi. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje »Industrijska cona« Trebnje - 2. obravnava 

 

Predsednica Komisije je dala besedo predstavniku Občinske uprave Občine Trebnje. 

 

Direktor občinske uprave je na kratko obrazložil predlog Odloka o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje. 

 

Predsednica Komisije je dejala, da je že pri prvi obravnavi komisija dala pripombo, da 

obrazložitev ni pisana po členih, ampak po poglavjih, in da naj se v prihodnje obrazložitev pravilno 

piše po členih, ter da se od javnih uslužbencev in ostalih, ki pripravljajo gradiva za seje 

Občinskega sveta Občine Trebnje, pričakuje, da preberejo zapisnike delovnih teles, ki so 

predmetna gradiva obravnavala pred samo sejo občinskega sveta. Opozorila je še, da je v 

predlogu Odloka ponovno kot njegova priloga navedena namera o sklenitvi pogodbe o 

opremljanju in predlagala izločitev tega dela. 

 

Direktor občinske uprave je dejal, da bo pismo o nameri posebna točka na seji Občinskega sveta 

Občine Trebnje in da bodo pripravljavci gradiva za obravnavo na seji v prihodnje obveščeni o 

pripravi obrazložitve predlogov predpisov po členih. 

 

Ob koncu razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje v 2. obravnavi. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Ker razprave pod točko razno ni bilo, je predsednica Komisije sejo ob 16.15 uri zaključila. 

 

 

 

 

Zapisal: 

Gorazd Koračin, mag. prav., l.r. 
 

Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r. 

predsednica 
 

 


