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Z API SNI K 

4. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila v sredo, 28. avgusta 2019, ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 

Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica Komisije, Branko Veselič (prišel ob 18.02 

uri), Silvo Zupančič, Branko Longar in Bogdana Brilj – člani Komisije 

  

Odstotni člani: / 

  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave; Gorazd Koračin – predstavnik 

občinske uprave, zapisnikar; Nada Pepelnak – članica Občinskega sveta 

Občine Trebnje 

 

 

Sejo je vodila predsednica Komisije Mateja Povhe in ob 18. uri ugotovila sklepčnost, saj so bili 

prisotni 4 člani Komisije. 

 

Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik, dopolnitev oziroma 

spremembo predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  

 

Pripomb in dodatnih predlogov ni bilo, zato je na glasovanje dala naslednji 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Komisije z dne 13. 6. 2019 
2. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – 2. 

obravnava 
3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Trebnje« – skrajšani postopek 

4. Predlog Izjave o izstopu iz Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška Dolina 
5. Razno 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

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 3. seje Komisije z dne 13. 6. 2019 

 

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 3. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 
13. 6. 2019 

 

  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – 2. obravnava 

 

Na sejo komisije je ob 18.02 uri prispel njen član, Branko Veselič. 

 

Predsednica Komisije, ga. Povhe, je predala besedo direktorju občinske uprave, g. Pircu. 

 

Direktor občinske uprave je povedal, da sta Mestna občina Novo mesto in Občina Straža že 

sprejeli Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske v drugi obravnavi, da pa 

je bilo besedilo členov predloga odloka, kakršno je bilo predloženo občinskemu svetu v prvi 

obravnavi, nekoliko popravljeno. 

 

G. Koračin je pojasnil, da so bili popravki le nomotehnični in slovnični, in sicer v četrtem 

odstavku 7. člena, drugem odstavku 15. člena in prvem odstavku 17. člena predloga odloka. 

 

Ga. Povhe je povedala, da je pri študiju gradiva za drugo obravnavo odloka ugotovila neskladje 

prvega odstavka 20. člena predloga odloka, v delu, v katerem določa pristojnost direktorja 

skupne uprave, da »odloča o upravnih zadevah iz pristojnosti uprave«, z Zakonom o 

inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških. Splošno pooblastilo direktorju skupne uprave 

za odločanje v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave je namreč v nasprotju z 18. členom 

Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 45. členom Zakona o prekrških. Zakon o inšpekcijskem 

nadzoru določa, da inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi 

postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku. Izpostavila je 

tudi določbo  28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa katere uradne osebe 

so pooblaščene za odločanje ter da ima inšpektor že po zakonu pooblastilo za odločanje v 

upravnih zadevah. 
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Direktor občinske uprave je pojasnil, da bo direktor skupne uprave opravljal eno izmed nalog, 

ki so sofinancirane s strani države, le na ta način bo namreč njegova plača predmet 

sofinanciranja. 

 

G. Koračin je dodal, da je določba splošna in se nanaša na odločanje o vseh upravnih zadevah 

iz pristojnosti skupne občinske uprave, ne le na inšpekcijske postopke in postopke o prekrških. 

Povedal je še, da se bo, kot hierarhično višji pravni akt, v inšpekcijskih postopkih in postopkih 

o prekrških uporabil zakon. 

 

Ga. Povhe se s takšnima razlagama ni strinjala in povedala, da bi moralo v tem členu (če že) 

pisati, da direktor odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave, »če ni z zakonom določeno 

drugače« ali: »razen v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih«. Vsled temu je predlagala, da 

Občina Trebnje seznani občini soustanoviteljici o ugotovljenem neskladju dela prvega 

odstavka 20. člena predloga odloka z omenjenimi določbami zakonov. 

 

Ga. Brilj je povedala, da je verjetno mišljeno, da gre za pristojnosti direktorja skupne uprave 

na področju organiziranja dela ipd. 

 

Predsednica Komisije je na glasovanje podala naslednji  

 

SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo ugotavlja, da je splošno 
pooblastilo direktorju skupne uprave za odločanje v upravnih zadevah iz pristojnosti 
uprave iz prvega odstavka 20. člena predloga Odloka o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave občin Dolenjske, v nasprotju z 18. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 
45. členom Zakona o prekrških. 
 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

 

Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave k obrazložitvi predloga odloka. 

 

Direktor občinske uprave, g. Pirc, je pojasnil, da je občinski svet za izstop Občine Trebnje iz 

organa skupne uprave Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje 

z dnem 31. 12. 2019 že sprejel izstopno izjavo, da pa se s predlaganim odlokom organ skupne 

uprave tudi dejansko ukinja, saj bosta preostali občini soustanoviteljici ustanovili nov organ 

skupne uprave z drugimi občinami iz osrednjeslovenske regije, Medobčinski razvojni center 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« – 
skrajšani postopek 
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občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje pa tako ne bo služil več nobeni izmed občin 

ustanoviteljic. 

 
Predsednica Komisije je na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Trebnje« po skrajšanem postopku. 
 

  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

 

Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave k obrazložitvi gradiva. 

 

Direktor občinske uprave je pojasnil, da gre za drugo fazo izstopa iz skupne uprave, za kar je 

župan Občine Trebnje, na podlagi pooblastila občinskega sveta, županom občin 

soustanoviteljic v prvi fazi izstopa že posredoval namero o izstopu iz skupne občinske uprave. 

 

Ker posebne razprave ni bilo, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme Izjavo o izstopu iz Skupne občinske uprave Mirnska in 
Temeniška Dolina. 
 

 

  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Izjave o izstopu iz Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška Dolina 
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G. Longar je povedal, da so na KMVI razpravljali o predlogu, da naj bi se pripravila Navodila, 

ki bi urejala obveznosti ravnanj predstavnikov lokalne skupnosti, ki jih občinski svet imenuje v 
razne organe (svete javnih zavodov, skupščine javnih podjetij …) z Občino Trebnje. To 

navodilo bi kot posvetovalno telo kot pristojna predhodno pred občinskim svetom obravnavala 

komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo.  
 

Ga. Brilj je izpostavila, da občinski svet pogosto ni seznanjen z zapisniki sej javnih zavodov. 

 

Direktor občinske uprave je povedal, da se je stanje glede prejemanja zapisnikov izboljšalo. 
Dodal je, da je bilo takšno navodilo že pripravljeno v letu 2013, bilo tudi v javni razpravi, vendar 

ga občinski svet ni sprejel. 

 
G. Longar je dejal, da bi bilo k poročanju potrebno zavezati tako organe, v katerih ima Občina 

Trebnje predstavnike, kakor tudi same predstavnike. 

 
Ga. Pepelnak je dodala, da je bilo navodilo, ki je bilo pripravljeno leta 2013, zelo splošno. 

Izpostavila je, da je potrebno pri pripravi navodila zasledovati interes Občine Trebnje. 

 
Razprava se je zaključila s predlogom, da občinska uprava do naslednje seje poišče zadnjo 

verzijo gradiva Navodil iz leta 2013 s prejetimi pripombami iz javne razprave in ga predloži 

komisiji. 
 

 

Ob 18.35 uri je predsednica Komisije sejo zaključila. 

 

 

Zapisal: 

Gorazd Koračin, mag. prav. 

višji svetovalec III  

Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 

predsednica 
 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


