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Z API SNI K 

21. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila sredo, 21. junija 2017, ob 16.30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
Prisotni člani:  Mateja Povhe – predsednica Komisije, Milan Dragan, Stanislav Šlajpah 

(prišel ob 16.35 uri), Nataša Verbič, Mirko Gliha (prišel ob 16.32 uri) – 
člani Komisije 

  
Odsotni člani: / 
  
Ostali prisotni: mag. Klavdija Tahan, Aljoša Hribar – Občinska uprava 

 
Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.31 uri ugotovila sklepčnost, 
saj so bili na seji prisotni 3 člani Komisije. 
 
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 podala naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Komisije z dne 17. 5. 2017 
2. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 – HITRI 
POSTOPEK 
3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Trebnje – 1. obravnava  
4. Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo 
organizirane predšolske vzgoje in varstva  
5. Razno. 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Dnevni red je bil sprejet. 

  

 
Datum: 22. 6. 2017 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Komisije z dne 17. 5. 2017 

 
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 20. seje Komisije, z dne 17. 
5. 2017. 
 
Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji 
  
SKLEP 
 
Sprejme in potrdi se zapisnik 20. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno 
samoupravo z dne 17. 5. 2017. 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 
Ga. Povhe je predala besedo ge. Tahan. 
 
Ga. Tahan je predstavila vsebino Predloga Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve 
za leto 2017. Obenem je navedla, da so se na podoben način urejala izplačila upravičencem 
ob požaru v garažah kompleksa Levji dvori v letu 2014. 
 
Ga. Povhe vprašala, zakaj je samo Komisija navedena med pristojnimi delovnimi telesi in da 
bi moral tudi Odbor za proračun in finance obravnavati predmetni Odlok.  
 
Ga. Tahan ji je odgovorila, da predlog Odloka, ki ureja izplačila upravičencem ob požaru v 
garažah kompleksa Levji dvori, ni obravnavalo nobeno delovno telo. 
 
Sledila je kratka razprava med člani Komisije, ki so si bili enotni glede nujnosti pomoči. 
 
Ga. Povhe je predlagala sledeče nomotehnične spremembe oziroma dopolnitve predmetnega 
Odloka: 
 
− 1. člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev 

iz proračunske rezerve v letu 2017.« 
− V 2. členu se namesto splošne dikcije »odlok o proračunu« to nadomesti z imenom odloka 

ter uradnim listom (Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 - Uradni list RS, št. 
12/17 in 20/17) 

− V 3. členu se besedilo dopolni z rokom, v katerem se izvede nakazilo sredstev. 
    

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 – HITRI 
POSTOPEK 
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Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 po hitrem 
postopku s predlogom popravkov in dopolnitev k 1., 2. in 3. členu. 
 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

 
Ga. Povhe je predala besedo g. Hribarju. 
 
G. Hribar je kratko predstavil vsebino Predloga Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje 
programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje ter navedel razloge za njegovo 
sprejetje. 
 
Po končani predstavitvi predmetnega Odloka je ga. Povhe prosila za obrazložitev prvega 
odstavka 14. člena, ki ureja možnost podaljšanja koncesijske pogodbe, kajti veljavna 
zakonodaja predvideva le, da se koncesija dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa za 
določen čas. 
 
G. Hribar je pojasnil, da je možnost podaljšanja koncesijske pogodbe v skladu s Predlogom 
Zakona o podeljevanju koncesij, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju in na Službi Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo. Poudaril je, da je možnost podaljšanja smiselna, 
upoštevaje potrebe in koncedentovo izpolnjevanje obveznosti koncesijske pogodbe ter v 
kolikor bo obstajal zakonski okvir, ki bo to urejal in dopuščal. 
 
Ga. Povhe je glede na podano obrazložitev nato predlagala dopolnitev predmetnega Odloka: 

− na koncu prvega odstavka 14. člena se pika črta in doda besedilo »v skladu z 
zakonom.«. 

 
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Trebnje v 1. obravnavi z dopolnitvijo prvega odstavka 14. člena, in 
sicer: na koncu prvega odstavka 14. člena se pika črta in doda besedilo »v skladu z 
zakonom.«. 
 
  

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Trebnje – 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. 

 
 

 
Ga. Povhe je predala besedo ge. Tahan. 
 
Ga. Tahan je uvodoma opozorila člane Komisije, da jim je bil tekom dneva poslan popravek 
Predloga Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske 
vzgoje in varstva. Nato je kratko predstavila vsebino Pravilnika in obrazložila, zakaj je prišlo 
do sprememb v predmetnem Pravilniku.  
 
Ga. Povhe je nato dejala, da je to mogoče politično všečen akt, a da vendar ne obstaja pravna 
podlaga za tovrstno subvencioniranje, zato pravilnika ne bo podprla. Hkrati je izrazila 
nestrinjanje z vsebino navedenih razlogov za sprejem pravilnika v uvodu gradiva ter  
zaskrbljenost, da bi s sprejetjem tega Pravilnika povečali obseg varstva otrok na sivem trgu. 
Dodala je, da je predpisan okvir države, ki zagotavlja zakonitost, z namenom izboljšanja 
dostopnosti predšolske vzgoje in varstva otrok v okoljih, kjer v vrtcih primanjkuje prostih mest, 
le še s financiranjem varuha predšolskih otrok. Tu se pa financiranje zaključi. 
 
Ga. Tahan je nato dejala, da se strinja, da trenutno ni v veljavi akt, ki bi urejal predmetno 
tematiko, a da veljavna zakonodaja vseeno ne prepoveduje predlaganega ukrepa. 
 
G. Gliha je nato dejal, da se ne strinja, da so nezaposleni in zaposleni obravnavano različno. 
 
Sledila je kratka razprava med člani Komisije glede postopka podeljevanja subvencij in 
točkovanja prosilcev pri sprejemu otrok v javni vrtec. 
 
Ga. Verbič je nato dejala, da bi uveljavitev pravilnika privedla do neenakosti na področju 
financiranja predšolskega varstva otrok in da je sam postopek nepošten in neenak do vseh. 
 
 
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem predlaganega Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo 
organizirane predšolske vzgoje in varstva. 
  

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane 
predšolske vzgoje in varstva 
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 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 0 

PROTI so glasovali: 1 
 
 Sklep ni bil sprejet. 

 
 
 

 
Pod to točko ni bilo razprave.  
 
Ga. Povhe je sejo Komisije zaključila ob 17.00 uri. 
 
Zapisal:  
Aljoša Hribar, univ. dipl. prav. Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 
zapisnikar predsednica 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


