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ZAPISNIK 

27. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,  

ki je bila v sredo, 19. septembra 2018, ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica Komisije, Stanislav Šlajpah (prišel pri 2. 

točki dnevnega reda), Milan Dragan, Mirko Gliha (prišel pri 3. točki 
dnevnega reda), Nataša Verbič – člani Komisije   

  
Odstotni člani: / 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor; mag. Klavdija Tahan, pravnica; Aleksandra 

Blagovič Huč - svetovalka 
 
Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Povhe, in ob 16.15 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili na seji prisotni 3 člani Komisije.    
 
Ga. Povhe je nato člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
Člani Komisije predlogov niso imeli, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji  
 
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Komisije z dne 30. 5. 2018 
2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani 

postopek 
3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 

občini Trebnje v letu 2018 
4. Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu 

občanov«, za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve 
v občini Trebnje v letu 2018 

5. Razno. 
 

         Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: nihče 

 
             Dnevni red je bil sprejet. 

 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Komisije z dne 30. 5. 2018 

 
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 26. seje Komisije.  

Datum: 20. 9. 2018  
 OSNUTEK 
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Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe na glasovanje podala 
naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 26. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z 
dne 30. 5. 2018. 
 
 

 
     Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: nihče 
 

         Zapisnik je bil potrjen. 
 
Ga. Povhe je glede na potrjen zapisnik dejala, da naj se le-ta zaradi obravnave pod 4. točko 
dnevnega reda pošlje Zdravstvenemu domu Trebnje.  
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani postopek 

 
Ga. Povhe je predala besedo pravnici, ge. Tahan. Ga. Tahan je na kratko pojasnila, da je bil 
sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki v 50. členu določa, 
da občine v roku treh mesecev uskladijo splošne akte, s katerimi določijo turistično takso. V 
nadaljevanju je povedala, da je predlog pripravljen za obravnavo po skrajšanem postopku. 
Takšno prakso so zavzele tudi nekatere druge občine, ki so predpis že sprejele. 
 
Ga. Povhe je poudarila, da gre za nov zakon, ne zgolj za novelo, kot je zapisano v gradivu, 
in da slednji predstavlja podlago za sprejem predlaganega občinskega predpisa. 
 
Razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji  
 
SKLEP: 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu  
sprejem Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje po skrajšanem 
postopku. 
 
 

 
   Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
 
         Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini 
Trebnje v letu 2018 

 
Ga. Povhe je dala besedo ge. Tahan, ki je na kratko predstavila predlog Sklepa. Poudarila 
je, da je višina določena skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, določene 
so zgornje meje, ki jih določa zakon. 
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Razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji  
 
SKLEP: 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu  
sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini 
Trebnje v letu 2018. 
 
 

 
   Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 
 
         Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov«, 
za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v občini Trebnje 
v letu 2018 

 
Ga. Povhe je dala besedo ge. Tahan, ki je na kratko predstavila predlog Sklepa. Poudarila 
je, da so pogoji določeni na enak način, kot so bili pred štirimi leti. 
 
G. Pirc je povedal, da je Računsko sodišče podalo zahtevo za oceno zakonitosti Odloka 
Občine Trebnje – izdaja »Glasila občanov«. 
Ga. Tahan je povedala, da odločitve v tej zadevi še ni bilo, navedena pravila pa naj bi po 
navedbah Računskega sodišča predstavljala financiranje političnih strank. Takšna pravila bi 
po mnenju Računskega sodišča morala veljati za vse subjekte (tako bi bili vsi v enakem 
položaju), in ne zgolj za predstavitev političnih strank in kandidatov v času lokalnih volitev. 
Ker pa slednja ne veljajo za ostale subjekte, to predstavlja financiranje političnih strank in 
drugih kandidatov, ki kandidirajo na lokalnih volitvah. 
 
Razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji  
 
SKLEP: 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu  
sprejem Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov«, 
za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v občini Trebnje 
v letu 2018. 
 
 

 
   Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 
 
         Sklep je bil sprejet. 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno so člani Komisije razpravljali o aktualnih temah (gradnja krožišča v Starem 
trgu, postopek spremembe OPN, gradnja javnega kanalizacijskega omrežja). Ga. Verbič je 
ponovno predlagala, da se v izdaji Glasila občanov objavi članek, s katerim bi se občane 
informiralo glede priključevanja na čistilne naprave in glede obveznosti pri odvajanju 
odpadnih vod. 
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Predsednica je sejo zaključila ob 16.40 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. 
višja svetovalka III 

Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 
predsednica 

 


