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OSNUTEK

Z AP I S NI K
26. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 30. maja 2018, ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Stanislav Šlajpah, Milan Dragan,
Nataša Verbič – člani Komisije

Odstotni člani:

Mirko Gliha

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor; mag. Klavdija Tahan, pravnica

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Povhe, in ob 16.20 uri ugotovila sklepčnost, saj so
bili na seji prisotni 4 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. Predlagala je, da se na dnevni red uvrsti
dodatna točka, pri kateri bo podano stališče Komisije glede razlage določbe 22. člena, 1.
alinea 1. odstavka, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni
list RS, št. 107/13). Zadeva je bila nedavno izpostavljena na 1. konstitutivni seji novega sklica
sveta zavoda ZD Trebnje, zato jo kot predstavnica Občine Trebnje v svetu ZD Trebnje in
hkrati kot predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga na
uvrstitev na dnevni red seje komisije, pristojno za podajo mnenja. Svet ustanoviteljic
Zdravstvenega doma Trebnje je namreč na Občino Trebnje naslovil vlogo (opr. št. 0144/2017 z dne 3. 5. 2017), iz katerega izhaja sklep Sveta ustanoviteljic, da se pridobi mnenje
glede potrebnih uskladitev pravnih aktov zavoda in razlago pojmov »drugi splošni akti
zavoda«. Povedala je še, da mnenje ni bilo pridobljeno, zato je predlagala, da Komisija
sprejme mnenje oziroma stališče v predmetni zadevi.
Člani Komisije so se z razširitvijo dnevnega reda strinjali, zato je ga. Povhe na glasovanje
podala naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Komisije z dne 4. 4. 2018
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2018 – rebalans II
3. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni
center Trebnje – 2. obravnava
4. Obravnava sklepa Sveta ustanoviteljic Zdravstvenega doma Trebnje,
sprejetega na 7. redni seji (3. 5. 2017), pod 4. točko dnevnega reda in podaja
mnenja
5. Razno.

Zapisnik 26. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

P o d a t k i o g l as o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Komisije z dne 4. 4. 2018
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 25. seje Komisije.
Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe na glasovanje podala
naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 25. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z
dne 4. 4. 2018.
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: nihče
Zapisnik je bil potrjen.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2018 – rebalans II
Ga. Povhe je predala besedo direktorju občinske uprave, g. Pircu. G. Pirc je na kratko
predstavil bistvene spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2018. Poudaril je, da je zaradi zagotovitve realizacije nekaterih projektov potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v proračunu (npr. vrtec Šentlovrenc, Športni park Trebnje, Šolsko igrišče
V. Gaber…). Pojasnil je, da so se cene v gradbeništvu občutno povečale glede na čas krize.
Ga. Povhe je poudarila, da bi obrazložitev razlogov za sprejetje rebalansa pri uvodnem delu
predloga odloka morala biti bolj konkretizirana in natančna, kaj je predmet rebalansa, ne pa
samo primeroma navedene spremembe; predlagala je, da se v prihodnje napiše vse bistvene
spremembe, saj le-teh pri rebalansu II ni toliko, da se to ne bi dalo. V nadaljevanju je podala
pripombo k velikemu obsegu zadolževanja 2.300.976 €, ki se je v primerjavi z rebalansom I
občutno povečal za 710.000 €.
Ga. Verbič je vprašala, ali se je opravil odkup zemljišč pri nogometnem igrišču na Cvibljah.
G. Pirc je odgovoril, da še ne.
Ga. Povhe je vprašala, kaj bo z izvedbo pločnika na Čatežu, glede na dejstvo, da je direktor
predhodno pojasnil, da soglasij lastnikov zemljišč ni pridobljenih. Zanimalo jo je, kaj bo s
projektom, ali bo uvrščen v NRP in ali se bo izvedel v naslednjem letu.
G. Pirc je odgovoril, da je projekt vključen v NRP za leto 2019, ki pa je lahko aktiven, če bo
projekt izvedljiv in vključen v proračun 2019.
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G. Dragan je vprašal, ali drži to, da se bo ena cesta v Češnjevku ukinila.
G. Pirc je odgovoril, da s tem ni seznanjen.

Po kratki razpravi je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2018 – rebalans II
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center
Trebnje – 2. obravnava
Ga. Povhe je dala besedo ge. Tahan, ki je na kratko predstavila predlog Odloka.
Ga. Povhe je glede na prebrane pripombe podane v javni razgrnitvi, vprašala, ali na Občini
vidijo možnost realizacije OPPN-ja v celotnem obsegu načrtovanih prostorskih ureditev, ki jih
le-ta zajema, predvsem glede enote E-3 otroški vrtec.
Ga. Tahan je povedala, da je predlog OPPN pripravljen, kako bo z izvedbo pa v tem trenutku
ni mogoče predvideti.
Po kratki razpravi je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji

SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje
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: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Obravnava sklepa Sveta ustanoviteljic Zdravstvenega doma Trebnje, sprejetega na 7.
redni seji (3. 5. 2017), pod 4. točko dnevnega reda in podaja mnenja
Ga. Povhe je uvodoma dejala, da bo Komisija pri tej točki podala razlago določbe 22. člena,
1. alinea 1. odstavka, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni
list RS, št. 107/13).
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Povedala je, da je Svet ustanoviteljic Zdravstvenega doma Trebnje 3. 5. 2017 na pravno
službo občinske uprave Občine Trebnje naslovil vlogo za pridobitev mnenja glede potrebnih
uskladitev pravnih aktov zavoda in razlago pojmov »drugi splošni akti zavoda«.
Zadeva je bila nedavno izpostavljena na 1. konstitutivni seji novega sklica sveta zavoda
Zdravstvenega doma Trebnje. Vprašanje razlage pojmov »drugi splošni akti zavoda« se je
izpostavilo v neposredni povezavi s stvarno pristojnostjo za sprejem splošnih aktov.
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo pri Občini Trebnje podaja v zadevi
razlage določbe 22. člena, 1.alinea 1. odstavka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) naslednje stališče:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (22. člen, 1.alinea 1. odstavka)
in Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (20. člen, 1.alinea 1. odstavka) imata
identično dikcijo, da svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda. Statut je v
34. členu v poglavju splošni akti zavoda v nadaljevanju pravilno razdelal, katera področja
zavoda se ureja s splošnimi akti in ki so v pristojnosti direktorja.
V slovenskem pravnem sistemu se akte, ki jih sprejme delodajalec v zvezi z uresničevanjem
svojih delodajalskih pristojnosti, imenuje splošne akte delodajalca. Z njimi delodajalec ureja
organizacijo dela, obveznosti, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri izvrševanju svojega dela,
ipd. Te splošne akte sprejema poslovodni organ sam (direktor), vendar mora akt pred
sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu.
Glede na navedeno je svet zavoda poleg za sprejem statuta in poslovnika pristojen za
sprejem tistih »drugih splošnih aktov zavoda«, ki niso v pristojnosti direktorja. Torej organ
sveta zavoda ni pristojen za sprejem splošnih aktov zavoda, s katerimi se uresničujejo
delodajalske pristojnosti.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Ga. Povhe je vprašala, kdaj bo izpeljan postopek imenovanja nadomestnega člana
občinskega sveta zaradi zaposlitve člana v občinski upravi. Ga. Tahan je pojasnila, da se bo
občinski svet seznanil z odstopom na naslednji seji, ki bo v sredo, 6. 6. 2018. Občinska volilna
komisija pa bo izvedla postopek skladno z veljavnimi predpisi.
Ga. Verbič je predlagala, da se v Trebnjem jasneje označi zapora lokalne ceste Trebnje –
Račje selo oziroma obvoz za smer Račje selo.
Predsednica je sejo zaključila ob 17.00 uri.
Zapisala:
mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav.
višja svetovalka III

Mateja Povhe, univ. dipl. prav.
predsednica
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