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Z AP I S NI K
23. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 15. novembra 2017, ob 17.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Nataša Verbič, Mirko Gliha,
Stanislav Šlajpah – člani Komisije

Odsotni člani:

Milan Dragan (opravičeno)

Ostali prisotni:

Janez Pirc – direktor Občinske uprave, mag. Klavdija Tahan, dr. Jože
Korbar – podžupan, Aljoša Hribar, Aleksandra Blagovič – Občinska uprava

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 17.15 uri ugotovila sklepčnost,
saj so bili na seji prisotni 4 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 22. seje Komisije z dne 26. 9. 2017
2. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje »Industrijska cona Trebnje«, 2. obravnava
3. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 1. obravnava
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
5. 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.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Komisije z dne 26. 9. 2017

Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 22. seje Komisije, z dne 26.
9. 2017.
Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik 22. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno
samoupravo z dne 26. 9. 2017.
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
Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje »Industrijska cona Trebnje«, 2. obravnava
Ga. Povhe je predala besedo g. Pircu.
G. Pirc je pojasnil, da besedilo odloka od prve obravnave ostaja nespremenjeno.
Ga. Povhe je predlagala spremembo formulacije sklepa, in sicer, da se v besedilu črta beseda
potrdi, Komisija pa sicer predlaga Občinskemu svetu sprejem Odloka.
Ga. Povhe je podala pripombo, da pripravljavec ni predložil gradivo (odlok) skladno z
nomotehničnimi pravili. Zaprosila je, da se Odlok do seje pripravi tako, da bo skladen z
nomotehničnimi pravili.
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji
SKLEP
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga občinskemu svetu
sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja v 2.
obravnavi.
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.

2

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 1. obravnava
Ga. Povhe je predala besedo g. Pircu.
G. Pirc je povedal, da je predlog Odloka pripravljen skladno z zakonom. Na kratko je predstavil
Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje in povzel bistvene spremembe, ki jih Odlok
prinaša v tej dejavnosti. Ključnega novost je, da bodo vse pokopališke cene v občini enake ter
da bodo pokopališča in mrliške vežice prešle v upravljanje Komunale.
Ga. Povhe je vprašala, ali je za uveljavitev tega Odloka potrebna dopolnitev veljavnega Odloka
o gospodarskih javnih službah.
G. Hribar je odgovoril, da bo potrebna sprememba Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Trebnje, pri čemer je povedal, da bi se sprememba lahko obravnavala po skrajšanem
postopku.
Sledila je kratka razprava o sedanjem plačevanju najemnine za enojne oziroma dvojne
grobove in morebitnih spremembah, ki bi jih prinesel enotni cenik.
G. Pirc je povedal, da je Odlok pripravljen skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč. Povedal je še, da se v prihodnosti načrtuje, da bo v
Trebnjem mogoče izvesti tudi razsip pepela oziroma bo na razpolago tudi žarni zid.
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji
SKLEP
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga občinskemu svetu
sprejem Odloka o pokopališkem redu v Občini Trebnje v 1. obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje
Ga. Povhe je predala besedo ga. Tahan.
Ga. Tahan je pojasnila, da je potrebna sprememba Odloka, saj se je v letošnjem šolskem letu
dodala nova organizacijska enota oziroma nova lokacija, kjer se izvaja pouk, in sicer Center
za izobraževanje in kulturo Trebnje. Zaradi navedenega je potrebno sprejeti ta Odlok. Ga.
Tahan je na kratko obrazložila člene Odloka.
Ga. Povhe je vprašala, ali so pripravljene kakšne projekcije za prihodnje šolsko leto in ali bo
tudi v naslednjem šolskem letu potrebno pouk organizirati na CIK-u oziroma kako se napreduje
na področju zagotavljanja prostorskih pogojev za devetletko v Dolenji Nemški vasi.
G. Pirc je odgovoril, da je v proračunu nekaj sredstev in da bo v prihodnje potrebna projekcija
ter da so težave z zemljiščem oziroma razlastitvijo.
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Ga. Povhe je izpostavila predlog določbe 3. člena, tj. da začne Odlok veljati šele 15. dan po
objavi in predlagala, ker se z zadevo relativno mudi, da se zapiše, da stopi v veljavo že
naslednji dan po objavi.
Izpostavila je tudi, da v 1. členu manjka navedba člena, ki se spreminja in podala predlog
dopolnitve („ se v 1. členu v 1. odstavku za 3. alineo doda četrta alinea, ki glasi:“). Pri drugem
členu je opozorila na to, da se popravijo napake pri navajanju odstavkov (namesto drugi
odstavek je četrti odstavek), kar naj se ustrezno popravi do seje občinskega sveta.
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji
SKLEP
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje po skrajšanem postopku s predlaganimi popravki ter
dopolnitvami.
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
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Ga. Povhe je sejo zaključila ob 17.45 uri.

Zapisala:
Aleksandra Blagovič
svetovalka - pripravnica

Mateja Povhe, univ. dipl. prav.
predsednica
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