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OSNUTEK

Z AP I S NI K
1. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 20. februarja 2019, ob 16.30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Bogdana Brilj, Branko Longar in
Silvo Zupančič

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

mag. Klavdija Tahan, pravnica in Janez Pirc, direktor OU

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Povhe, in ob 16.30 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.
Člani Komisije predlogov niso imeli, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Mavrica Trebnje
2. Predlog Splošnega pooblastila za sprejem in potrditev investicijske dokumentacije
3. Razno.
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
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Mavrica Trebnje
Ga. Povhe je predala besedo ge. Tahan, ki je na kratko obrazložila predlog Odloka. Pojasnila
je, da je zaradi spremembe sedeža enote Vrtca Mavrice Trebnje – enote Mojca, potrebno
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spremeniti osnovni odlok. V 8. členu Odloka se tako spremeni osma alineja, ki se glasi: »enota vrtca »Mojca«, Režunova ulica 9«.
Ga. Povhe je predlagala, da se v besedilu za »Režunova ulica 9«, doda še beseda
»Trebnje«, saj je pri ostalih enotah v tem členu naveden tudi kraj. Predlog bo tako ohranil
konsistentnost člena. Ostali člani so se s predlogom strinjali.

Člani Komisije drugih pripomb niso imeli, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo ne ugotavlja neskladnosti z
drugimi veljavnimi akti in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje po
skrajšanem postopku.
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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Splošnega pooblastila za sprejem in potrditev investicijske dokumentacije
Ga. Povhe je predala besedo, g. Pircu, ki je obrazložil predlog. Poudaril je, da se zaradi
večkratnih sklicev sej Občinskega sveta podaljša postopek in obenem skrajša rok za pripravo
investicijske dokumentacije ter onemogoči fleksibilnost, ki je potrebna pri prijavi na različne
projekte. Dejstvo je, da so nemalokrat roki za prijavo kratki, priprava tovrstne dokumentacije
pa terja nekaj časa. Na podlagi sprejetega sklepa se bodo lažje in hitreje odvijali postopki
prijave na različne razpise, predlagano pooblastilo je smiselno in potrebno tudi zaradi
zagotovitve razvoja vseh nadaljnjih prijav ter morebitnih sprememb (novelacij) investicijskih
dokumentov. Pojasnil je, da v marsikateri občini investicijsko dokumentacijo sprejema župan,
ne pa občinski svet. Na ta način se postopki sprejemanja investicijske dokumentacije
pospešijo.
Ga. Povhe je povedala, da v preteklem mandatu zaradi postopkov potrjevanja investicijske
dokumentacije na občinskem svetu ni bilo težav, na ta račun je bila sklicana samo kakšna
seja več. V razpravi je izpostavila dva vidika problematike obravnave pooblastila. Prvi je v
tem, da je vsebina pooblastila statutarna materija, kar pomeni, da se pristojnosti za sprejem
aktov na ravni občine urejajo s statutom, ne pa s splošnimi pooblastili; drugi vidik pa je v
vprašanju, da pooblastilo župana za sprejem investicijske dokumentacije daje le-temu
preveliko pristojnost, o čemer bo sicer kot politično odločitev sklepal občinski svet. Če bi
občinski svet želel to pristojnost podeliti županu, predlaga, da se vsebina umesti v Statut, pri
čemer bo občinski svet tisti, ki bo izrazil svojo končno voljo glede subjekta sprejema
investicijske dokumentacije.
S tem se je strinjala tudi ga. Brilj in poudarila, da gre pri pooblastilu za prenos prevelikih
pristojnosti na župana.
G. Zupančič je bil mnenja, da se lahko to uredi tudi s pooblastilom.
G. Longar je zavzel stališče, da župan s tem ne bo imel nobenih posebnih pooblastil (tj. v
primeru sprejema splošnega pooblastila, ki je v obravnavi).
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
2
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Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
izdajo pooblastila županu Občine Trebnje, da sprejema in potrjuje investicijsko
dokumentacijo, v skladu z Uredbo, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 2
PROTI so glasovali: 2
Sklep ni bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko Razno člani Komisije niso imeli predlogov, zato je ga. Povhe sejo zaključila.
Seja je bila končana ob 16.50 uri.
Zapisala:
mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav.
višja svetovalka III

Mateja Povhe, univ. dipl. prav.
predsednica
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