
 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO 
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 Datum: 30. 9. 2020 
 
 

ZA PI SNI K 

8. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila v torek, 29. septembra 2020, ob 16. uri na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, 

učilnica 4 (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje 

 
 

Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica Komisije, Silvo Zupančič, Bogdana Brilj, 
Branko Longar (prihod: 16.04) in Branko Veselič (prihod: 16.05) – člani 
Komisije 

  
Odstotni člani: / 

  
Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave (odšel ob 16.44); Gorazd Koračin – 

predstavnik občinske uprave; Vida Šušterčič – predstavnica občinske 
uprave (odšla ob 16.21); Monika Jošt – zapisnikarica 

 
 
Ob 16.00 uri je predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, začela z 8. sejo Komisije in ugotovila 
sklepčnost, saj so bili prisotni 3 člani Komisije.  
 
Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik, dopolnitev oziroma 
spremembo predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
Zaradi prisotnosti poročevalcev točk je bila predlagana zamenjava vrstnega reda obravnave 
posameznih točk, in sicer, da se točki 7. in 8. predloga dnevnega reda, kot je bil posredovan s 
sklicem seje, obravnavata kot 2. in 3. točka dnevnega reda, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. 
Nadaljnjih predlogov ni bilo, zato je predsednica na glasovanje dala naslednji dnevni red 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Komisije z dne 12. 2. 2020 
2. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti 

območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009 
3. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 

za leto 2020 – rebalans IV 
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek 
6. Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega 

pomena – 1. obravnava 
7. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini 

Trebnje – 1. obravnava 
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8. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje 

9. Predlog za izstop Občine Trebnje iz Inštituta regij Evrope (IRE) in vstop v združenje 
ALDA (Evropsko združenje za lokalno demokracijo) 

10. Razno 
 

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Komisije z dne 12. 2. 2020 

 
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 7. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 
12. 2. 2020. 
  

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 Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti 
območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009 

 
Predsednica Komisije, ga. Povhe, je predala besedo ge. Vidi Šušterčič.  
 
Ga. Vida Šušterčič je predstavila zakonsko podlago in pogoje za uporabo lokacijske preveritve, saj 
gre za nov institut. Predstavila je situacijo in izvedene postopke za lokacijsko preveritev za zemljišči 
parc. št. 41/6 in 44 v k.o. 1408 Ševnica. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo Občinskemu svetu Občine Trebnje 
predlaga, da sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in 
velikosti območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009. 
 

Podatk i  o g lasovanju:   
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
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PROTI so glasovali: 0 
 

Sklep je bil sprejet.  
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi 

 
Predsednica Komisije je pozvala ga. Vido Šušterčič, da predstavi predlog sklepa. 
 
Ga. Vida Šušterčič je obrazložila situacijo, ki se nanaša na dele zemljišč parc. št. 1054 v  k.o. Poljane 
v Občini Trebnje in parc. št. 1057 v k.o. Poljane v Občini Šmartno pri Litiji. Povedala je, da so postopki 
do sedaj tekli brez zapletov. 
 
Ker 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 Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi.   
 

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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2020 – rebalans IV 

 
Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave k obrazložitvi predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans IV.  
 
Direktor občinske uprave je povedal, da gre v predlogu rebalansa IV za potrebne spremembe, s 
katerimi se uravnajo proračunska sredstva na posameznih postavkah glede na dinamiko izvrševanja 
proračuna. Nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja proračuna, zlasti 
nujnost uskladitve predloga proračuna s stanjem namenskih sredstev ter uskladitev prihodkov z 
dinamiko izvajanja projektov, namreč narekujejo ponovno potrebo po spremembah oz. dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020. Predstavil je tudi investicije in nakupe zemljišč, 
katerih izvedba se načrtuje še v letošnjem letu.   
 
V tej zvezi se je odprla razprava glede pristopov k investicijam za nakup nepremičnin v zadnjem 
obdobju; podana so bila vprašanja stanja odkupov zemljišča za novo osnovno šolo, nadalje kaj 
obsega nakup na Odrgi, Velikem Gabru, itd. Direktor je podal kratka pojasnila.  
 
Po zaključeni razpravi je predsednica na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP: 
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Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020 – rebalans IV.  
 

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek 

 
Predsednica Komisije je pozvala g. Gorazda Koračina k predstavitvi predloga odloka.   
 
G. Koračin je pojasnil razlog za spremembo odloka – izgradnja novega vrtca v Šentlovrencu je 
zaključena, pridobljena sta uporabno dovoljenje in hišna številka za nov vrtec. Nova enota Vrtca 
Mavrica Trebnje je pričela obratovati s 1. 9. 2020. Z dejanskim stanjem je potrebno uskladiti 
ustanovitveni akt, in sicer tako, da se namesto stare enote vrtca, ki je delovala v prostorih 
Podružnične šole Šentlovrenc, navede podatke o novi enoti.  
Predlagal je, da se skladno z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje predlog odloka 
obravnava po skrajšanem postopku. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsednica dala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, po skrajšanem postopku.  
 

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

                                                                     
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena – 
1. obravnava 

 
Predsednica Komisije je pozvala g. Gorazda Koračina k obrazložitvi gradiva. 
 
G. Koračin je kratko obrazložil predlog odloka. Razložil je, da je bil po usklajevanjih z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine (ZVKD) pripravljen Predlog za razglasitev enote kulturne dediščine 
Trebnje – Hiša Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena in predmetni predlog odloka, h 
kateremu je ZVKD podal pozitivno mnenje. Sprejem odloka je smiseln čimprej, saj ima Občina 
Trebnje namen kandidirati na razpisih za dodelitev sredstev za namene, za katere se načrtuje 
uporaba stavbe na naslovu Goliev trg 7 v Trebnjem. 
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G. Koračin je še dodal, da je pri oblikovanju predlaganih sklepov prišlo do nedoslednosti. Pogojev za 
obravnavo predloga odloka po skrajšanem postopku namreč ni, se pa predlaga obravnava z 
združitvijo prve in druge obravnave na sami seji občinskega sveta, če na predlog besedila odloka v 
prvi obravnavi ne bo večjih oziroma bistvenih pripomb. Tako je pravilen sklep, katerega se v tem 
trenutku predlaga v sprejem občinskemu svetu, naslednji: »Občinski svet Občine Trebnje sprejme 
Odlok o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi.«. 
Pravilen predlog sklepa bo sicer naveden v gradivu za sejo občinskega sveta. Glede na potek 
razprave na seji občinskega sveta pa bo občinski svet odločal tudi o morebitni združitvi prve in druge 
obravnave ter o tem sprejel ustrezen sklep. 
 
Ga. Povhe je povedala, da je glede na pretekle postopke razglasitve kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena zanimivo, da ZVKD v predmetnem postopku navede, da nepremičnina nima vplivnega 
območja. Sicer ocenjuje, da je to za sosednje stavbe boljše, saj zanje ne bo nobenih posebnih 
omejitev v primeru rekonstrukcij. 
 
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 
 
SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme Odlok o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi 
obravnavi.     
 

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini 
Trebnje – 1. obravnava  

 
Predsednica Komisije je predala besedo g. Gorazdu Koračinu.  
 
G. Koračin je uvodoma pojasnil, da je predlog odloka (v nekoliko drugačnem besedilu) februarja 2020 
že bil v obravnavi na sejah pristojnih delovnih teles občinskega sveta. Na sejah je bilo izraženih nekaj 
pomislekov, Komisija je po razpravi sprejela sklep, da predlog odloka (v takratnem besedilu) ni 
primeren za prvo obravnavo na občinskem svetu. Podan je bil predlog, da se pripravi nov predlog 
odloka, in sicer v obsegu, predpisanim s 6. členom ZPrCP, brez določb o urejanju nalog in pooblastil 
policistom.  
Razlogi za sprejem odloka tudi pri tokratni obravnavi ostajajo enaki kot meseca februarja 2020, je pa 
bil pri pripravi popravljenega gradiva upoštevan sklep Komisije. Tako sta bistveni spremembi v 
sedanjem 2. in 22. členu, ki opredeljujeta pooblaščeno uradno osebo in smiselno uporabo določenih 
delov odloka tudi za nepravilno parkirana in zapuščena vozila, katerih odstranitev bo odredila policija 
neposredno na podlagi določb ZPrCP.  
Dodal je, da sta potekala dva kroga usklajevanja besedila predloga odloka s Policijsko postajo 
Trebnje in Komunalo Trebnje. 
 
Ga. Povhe je povedala, da še vedno meni, da so za odstranitev zapuščenih in nepravilno parkiranih 
vozil zadostne pravne podlage za ukrepanje v ZPrCP.  
Dodala je, da je predlog odloka sicer popravljen glede na sklep Komisije s prejšnje seje, kljub temu 
pa so potrebne še sledeče spremembe:  
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- v drugem odstavku 4. člena naj se namesto besede »nemudoma« določno definira čas, v 
katerem mora pristojni izvajalec odstraniti nepravilno parkirano vozilo; 

- v 11. členu naj se črta besedilo »ter podpisati zapisnik o predaji«; 
- v prvem odstavku 16. člena naj se črta zadnji stavek; 
- v prvem odstavku 17. člena naj se črta besedilo: »sam ali skupaj s pooblaščeno uradno 

osebo«; 
- v 22. členu naj se izključi smiselno uporabo drugega odstavka 5. člena, preostalo besedilo 

naj se glede na spremembo oblikuje slovnično pravilno. 
  
Predsednica je na glasovanje dala  
 
SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini 
Trebnje v prvi obravnavi, pri čemer predlaga, da se do druge obravnave besedilo spremeni na 
naslednji način:  

-  v drugem odstavku 4. člena naj se namesto besede »nemudoma« določi čas, v katerem 
mora pristojni izvajalec odstraniti nepravilno parkirano vozilo; 

- v 11. členu naj se črta besedilo »ter podpisati zapisnik o predaji«; 
- v prvem odstavku 16. člena naj se črta zadnji stavek; 
- v prvem odstavku 17. člena naj se črta besedilo: »sam ali skupaj s pooblaščeno uradno 

osebo«; 
- v 22. členu naj se izključi smiselno uporabo drugega odstavka 5. člena, preostalo 

besedilo naj se glede na spremembo oblikuje slovnično pravilno. 
 

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je Občina Trebnje  

 
Predsednica Komisije je pozvala g. Gorazda Koračina k predstavitvi predloga.   
 
G. Koračin je pojasnil, da je bilo predmetno navodilo februarja 2020 že v obravnavi na seji Komisije. 
Na tej seji je Komisija podala določene pripombe na besedilo predloga navodila, prav tako se je 
opredelila do predlogov sprememb predloga navodila, ki jih je podala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Predlog navodila, ki je v gradivu, je usklajen s stališčem Komisije s 
prejšnje seje. 
 
Ga. Povhe je izpostavila, da bi bilo potrebno izločiti izraz »nadzira« v obrazložitvi navodila, predlagala 
je uporabo besede »spremlja«, sicer pa je dodala, da je predlog navodila sedaj usklajen s stališčem 
Komisije iz februarske obravnave. 
V zvezi z drugim odstavkom 4. člena je izpostavila problematiko glede pridobivanja zapisnikov sej 
svetov zavodov, ki imajo seje praviloma 2-3 krat letno. Povedala je, da glede na to pride do situacij, 
ko do odločanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja praviloma zapisniki zadnjih 
sej svetov zavodov še niso potrjeni, nepotrjenih zapisnikov pa ni mogoče posredovati drugim 
organom.   
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G. Koračin je povedal, da je prav zato v predlogu navodila v drugem odstavku 4. člena dodano 
besedilo »v kolikor je to mogoče«. 
  
Ker ni bilo nadaljnje razprave, je predsednica dala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da sprejme Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje.  
 
                                                                                  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za izstop Občine Trebnje iz Inštituta regij Evrope (IRE) in vstop v združenje ALDA 
(Evropsko združenje za lokalno demokracijo)  

 
Predsednica Komisije je pozvala g. Gorazda Koračina k predstavitvi predloga.   
 
G. Koračin je pojasnil, da se predlaga izstop Občine Trebnje iz Inštituta regij Evrope (IRE) in vstop v 
združenje ALDA (Evropsko združenje za lokalno demokracijo). Pojasnil je, da združenje ALDA že 
dlje časa podpira vključevanje Občine Trebnje v evropske projekte in ji tudi (brezplačno) nudi 
določeno podporo in pomoč. Z njihovo pomočjo smo uspešno kandidirali kot partnerji s projekti – 
Aquares, S.P.A.C.E. in STAR. Po drugi strani pa Inštitutu regij Evrope (IRE) plačuje članarino, čeprav 
nudi pomanjkljivo svetovalno in podporno dejavnost, ki je včasih celo neobstoječa (neodzivnost). 
Čeprav je članarina za združenje ALDA na letni ravni za 350 EUR višja, je pričakovati neprimerljivo 
večje koristi od članstva v tem združenju namesto v Inštitutu regij Evrope. 
 
Člane Komisije je zanimalo, ali ima združenje podružnico v Sloveniji ter ali so v katerega izmed teh 
združenj vključene tudi občine Mirnske doline oz. Mestna občina Novo mesto ?  
 
G. Koračin je povedal, da bodo dodatna pojasnila podana na seji občinskega sveta, kolikor pa mu je 
znano, podružnice ni v Sloveniji, prav tako v nobeno izmed teh združenj niso vključene občine 
Mirnske doline.  
  
Predsednica je na glasovanje dala 
 
SKLEP: 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo podpira izstop Občine Trebnje iz 
Inštituta regij Evrope (IRE) in vstop v združenje ALDA (Evropsko združenje za lokalno 
demokracijo).  
                                                                                  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko razno je člane komisije zanimalo, kako je s plačilom sejnin dopisnih sej, ki so bile izvedene 
v času trajanja epidemije COVID-19 po posebnem sklepu o načinu delovanja občinskega sveta v 
času epidemije COVID-19. 
 
G. Koračin je odgovoril, da se tudi glede teh dopisnih sej upošteva splošna pravila o izplačevanju 
sejnin za dopisne seje, saj s sklepom o načinu delovanja občinskega sveta v času epidemije COVID-
19 ni bil določen odstop od splošnih pravil.  
 
G. Longar vprašal, kako je z višino sejnin z ozirom na določbe ZUJF. Izpostavil je, da so bile na 
podlagi ZUJF-a slednje znižane za polovico. Zanimalo ga je, ali ZUJF v tem delu še velja. 
 
G. Koračin je odgovoril, da natančnega odgovora ne more podati, saj je veljavnost posameznih 
določb ZUJF-a določena zelo različno, bo pa zadeva preverjena do naslednje seje. 
 
Predsednica Komisije je sejo zaključila ob 17.23 uri. 
 
 
Zapisala: 
Monika Jošt, mag. pol. 
dokumentalist   

Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 
Predsednica 

 

 

 


