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Z AP I S NI K
9. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 16. decembra 2015 ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica komisije, Mirko Gliha, Milan Dragan, Nataša
Verbič

Odstotni člani:

Rok Saje (neopravičeno odsoten)

Ostali prisotni:

Klavdija Tahan – predstavnica občinske uprave, Gorazd Koračin –
zapisnikar

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.15 uri ugotovila sklepčnost, saj so
bili prisotni 4 člani Komisije od 5.
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 8. seje Komisije z dne 10. 11. 2015
2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo
stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 1. obravnava
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno
varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje – 1. obravnava
4. Predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center – skrajšani
postopek
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
– skrajšani postopek
6. Razno.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Komisije z dne 10. 11. 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 8. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
10. 11. 2015.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo
stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 1. obravnava
Predsednica Komisije, ga. Povhe, je predstavnici občinske uprave, ge. Tahan, predala besedo, da
obrazloži predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo
stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem.
Ga. Tahan je na kratko predstavila predlog Odloka.
Predsednica Komisije je dejala, da je pripravljeno gradivo medsebojno neusklajeno in celo v
nasprotju, iz obrazložitve predloga Odloka ni mogoče ugotoviti trenutnega stanja infrastrukture na
predmetnem območju. Tako ni popolnoma jasno, ali je infrastruktura že zgrajena v delu ali v celoti,
kdo jo je oz. jo še bo gradil, kar je za obravnavo izrednega pomena, ker ima to finančne posledice.
Nadalje je v 1. odstavku 1. člena določba nedokončana v svoji formulaciji; za določbo 9. člena glede
upoštevanja preteklih vlaganj pri plačilu komunalnega prispevka ni pravne podlage, zato jo je
potrebno črtati v celoti; v tej posledici je pravno sporna je tudi določba 3. odstavka 10. člena.
Zmotilo jo je navedba v gradivu, da je naročnik programa opremljanja gospodarska družba Labeks
skupina d.o.o., saj je občina tista, ki zagotavlja opremljanje stavbnih zemljišč na podlagi programa
opremljanja. Glede na to, da se čez celo gradivo programa opremljanja pojavljajo navedbe glede
priznavanja vlaganj v obstoječo infrastrukturo, je potrebno te dele črtati. Ker na seji ni prisotnega
pripravljalca gradiva, ki bi podal odgovore, tako komisija tudi težko sodi o pravilnosti preračuna
stroškov za nadaljnji izračun komunalnega prispevka.
G. Dragan je predlagal, da se pripravi ocena stroškov bodoče izgradnje javne infrastrukture ter višina
komunalnega prispevka.
Predsednica Komisije je dejala, da mora biti to določeno v pogodbi o opremljanju, pri tem pa še
opozorila na različne zneske prikazovanja obračunskih stroškov v gradivu – pri nekaterih je
upoštevan DDV, pri nekaterih pa ne.
Po zaključku razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
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SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga črtanje 9. člena
predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo
stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem; pripravljavec gradiva pa naj do seje
občinskega sveta v skladu z razpravo v celotnem gradivu programa opremljanja odpravi
medsebojna neskladja glede stanja javne infrastrukture območja in besedilo glede
upoštevanja preteklih vlaganj v infrastrukturo.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno
varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje – 1. obravnava
Predsednica Komisije je pozvala predstavnico občinske uprave, da obrazloži predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno varstvenega zavoda Vrtec
Mavrica Trebnje.
Ga. Tahan je dejala, da matično delovno telo ni sprejelo predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah, ker naj se pripravi nov odlok. Člane Komisije je obvestila, da župan te točke ne bo
uvrstil na dnevni red seje občinskega sveta.
Predsednica Komisije je dejala, da se strinja s sklepom matičnega delovnega telesa. Namreč, pri
spreminjanju pravnih predpisov obstaja neka mera, in sicer da je ustrezneje poseči po novem
odloku, namesto novele odloka, če bi se obseg novele bližal noveliranju tretjine obsega odloka.

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo ugotavlja, da predložena
sprememba odloka zahteva sprejem novega odloka, ne pa novele.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center – skrajšani
postopek
Predsednica Komisije je dala besedo predstavnici občinske uprave, ge. Tahan.
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Ga. Tahan je na kratko obrazložila predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski
zaposlitveni center, pri čemer je poudarila, da mora biti Odlok sprejet v vseh občinah
ustanoviteljicah, v enakem besedilu. Dejala je še, da je bil odlok v javni obravnavi, vendar Občina
Trebnje v roku ni prejela nobene pripombe nanj.
Ker razprave ni bilo, je predsednica Komisije na glasovanje dala naslednji

SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski
zaposlitveni center po skrajšanem postopku.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec –
skrajšani postopek
Predsednica Komisije je dala besedo predstavnici občinske uprave.
Ga. Tahan je na kratko predstavila predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec.
Predsednica Komisije je dejala, da sprememba vpisnega roka iz 1. aprila na 1. februar v gradivu
ni zadosti argumentirana, saj piše le, da so za to razlogi časovne in organizacijske izvedbe vpisa.
Predlagala je, da se glede spremembe roka zahteva dodatno obrazložitev. Opozorila je še na
nejasnosti pri spreminjanju 15. člena, ki po njenem mnenju s spremembo niso čisto odpravljene
in je formulacija še vedno nejasna. Ali manjka beseda »vlogo za« premestitev; vprašanje: kateri
je »ta zavod«? . Dejala je še, da bi bilo potrebno 1. člen predloga Pravilnika popraviti, da bi se
glasil: »V prvem odstavku …….. se spremeni drugi stavek tako, da se glasi…….«
Ga. Verbič je dejala, da je tudi po njenem mnenju 1. april primernejši, da pa gre v postopkih vpisa
otrok v vrtec za zapleten in dolgotrajen postopek, saj da zaradi vnašanja podatkov iz vlog pred
strankami to podaljša čas obravnave posameznih strank.
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 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec po skrajšanem postopku, pri čemer naj pobudnik sprememb
pravilnika dodatno obrazloži razloge za spremembo vpisnega roka, pripravljavec predloga
Pravilnika pa naj formulacijo spremembe 15. člena dopolni v smislu jasne in nedvoumne
določbe.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Predsednica Komisije je omenila sklicano skupno sejo občinskih svetov občin jugovzhodne
Slovenije, ki bo prihodnji teden, in povprašala člane Komisije, ali se je nameravajo udeležiti.
Predsednica Komisije je sejo zaključila ob 16.45 uri.

Zapisal:
Gorazd Koračin, mag. prav., l. r.
svetovalec – pripravnik

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