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ZAPISNIK 

7. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika sveta,  

ki je bila v ponedeljek, 14. 5. 2012, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Bogdana Brilj, predsednica; mag. Marko Grandovec; Andrej Jevnikar; dr. 

Jože Korbar; Franc Kozlevčar; Branko Veselič 

  

Odstotni člani: Peter Fink (opravičeno odsoten); Silvester Prpar (opravičeno odsoten); Miran 

Candellari (opravičeno odsoten) 

  

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic, župan; Nada Pepelnak, podžupanja; Janez Pirc, direktor 

občinske uprave; Saša Štrubelj, predstavnica občinske uprave;  

 

 

Sejo je vodila predsednica Bogdana Brilj in ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih 6 članov 

komisije. Povedala je, da spreminja dnevni red tako, da se med 3. in 4. točko predlaganega 

dnevnega reda doda nova točka »Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Trebnje – 2. obravnava«. Poleg tega pa se črta 8. točka predlaganega dnevnega 

reda (t.j. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 

v Občini Trebnje), saj gradivo ni bilo pripravljeno. Glede na to, da gradivo za 9. točko predlaganega 

dnevnega reda (t.j. Predlog dopolnitve Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Trebnje)  članom ni bilo predloženo pravočasno, je pozvala člane komisije k 

umiku, dopolnitvi oziroma spremembi te točke in ostalih predlaganega dnevnega reda. 

 

G. Grandovec je dejal, da zanj ni sprejemljivo, da se obravnava 9. točko dnevnega reda, saj 

gradiva niso dobili pravočasno. Dejal je, da bi želel predlog spremembe najmanj primerjati z 

obstoječim stanjem.  

 

Župan je predlagal, da se o tej točki dnevnega reda glasuje ločeno, sicer pa je povedal, da v 

kolikor se bo do seje občinskega sveta ugotovilo, da je v zvezi s predlagano spremembo karkoli 

spornega, bo to točko umaknil z dnevnega reda seje občinskega sveta. 

 

G. Korbar je vprašal, kakšna je razlika oz. kakšne bodo posledice, če se ta točka obravnava na tej 

seji oz. če se jo pusti za naslednjo sejo. 

 

G. Grandovec je povedal, da sprememba, ko je predvidena s predlaganimi dopolnitvami pravilnika, 

pomeni poseg v proračun vsakega občana oz. družine v občini in bi želel predhodno vedeti vsaj to, 

koliko bo to vplivalo na npr. 4 člansko družino. 

 

Župan je povedal, da se cene niso spremenile že nekaj let in da je primanjkljaj v JP Komunala 

Trebnje d.o.o. s tega naslova vse večji in da bi umik te točke z dnevnega reda povzročil še večjo 
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izgubo, ki jo bo potrebno pokrivati, poleg tega pa se lahko zgodi, da se bo naslednja, torej junijska 

seja zamaknila. 

 

Drugih predlogov za dopolnitev dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 

naslednji dnevni red. 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Komisije z dne 28. 3. 2012 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev 

proračuna Občine Trebnje – 2. obr. 

3. Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektiv v Občini Trebnje – 2. obr. 

4. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – 2. 

obravnava 

5. Ponovna obravnava Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi 

pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce 

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

opremljanja »Kanalizacija Dolenja Nemška vas« - skrajšani postopek 

7. Predlog Odloka o spremembo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« - skrajšani postopek 

8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na 

območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje« - skrajšani postopek 

9. Predlog dopolnitve Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 

Trebnje 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trebnje – 

skrajšani postopek 

11. Financiranja političnih strank, svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu 2012 

12. Razno 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 2 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Komisije z dne 28. 3. 2012  

 

Predsednica Bogdana Brilj je pozvala prisotne k predlogom za spremembe in dopolnitve zapisnika. 

 

Nihče izmed prisotnih ni podal pripomb na zapisnik, zato je predsednica podala na 

glasovanje 
SKLEP: 

 Sprejme se zapisnik 6. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika 

sveta z dne 28. 3. 2012. 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz 

sredstev proračuna Občine Trebnje – 2. obr. 

 

Predsednica je pozvala prisotne člane k razpravi. 

 

G. Grandovec je povedal, da še niso dobili odgovora s strani občinske uprave oz. pravnega 

mnenja glede skladnosti 8. člena tega odloka z zakonodajo. 

 

Ga. Štrubelj je povedala, da pravna služba še ni uspela pripraviti pravnega mnenja. 

 

Ga. Brilj je pozvala predstavnike občinske uprave k pripravi le-tega do naslednje seje. 

 

G. Župan je dodal, da se bo do seje občinskega sveta pripravilo pisno mnenje. 

 

Ostalih stališč oziroma predlogov ni bilo, zato je predsednica podal na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje v 

drugi obravnavi in predlaga, da Občinski svet Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna 

Občine Trebnje v drugi obravnavi sprejme, pod pogojem, da bo pravno mnenje 

glede zakonitosti 8. člena odloka pozitivno.  

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Trebnje – 2. obr. 

 

Predsednica je pozvala k razpravi. 

 

G. Kozlevčar je dejal, da je bil v tretjem členu ustrezno glede na sprejet sklep na prejšnji seji 

popravljen tretji odstavek, da pa skladno s tem niso bile ustrezno popravljene obrazložitve odloka, 

ki se še vedno sklicujejo na zakon, ki ureja področje gostinstva. Dejal je, da bi bilo dobro to 

terminologijo tudi v obrazložitvah ustrezno spremeniti. 

 

G. Župan je predlagal, da se to ustrezno spremeni tako, da se v obrazložitvah termin »zakon, ki 

ureja gostinstvo« nadomesti s terminom »predpis, ki ureja merila in način kategorizacije 

nastanitvenih objektov«. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 

 Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o sobodajalstvu v 

nestanovanjskih objektih v Občini Trebnje v 2. obravnavi in predlaga, da 

Občinski svet Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini 

Trebnje v 2. obravnavi sprejme. 
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – 2. 

obravnava 

 

Predsednica je pozvala predstavnike občinske uprave k obrazložitvam. 

 

G. Župan je dejal, da v predlaganem odloku ni bilo spremenjenega nič bistvenega glede na 

besedilo odloka, ki je bilo predlagano v prvi obravnavi. 

 

Predsednica je vprašala, kdaj bo občinska uprava predstavila organigram. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave Občine Trebnje v 2. obravnavi in predlaga, da 

Občinski svet Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 

Občine Trebnje v 2. obravnavi sprejme. 

 

 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 1 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Ponovna obravnava Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi 

pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce 

 

Predsednica je pozvala predstavnike občinske uprave k obrazložitvam. 

 

Ga. Štrubelj je obrazložila, da je bil odlok na 9. redni seji OS sprejet, ker je zatem občinska uprava 

ugotovila nezakonitost odloka med drugim na podlagi mnenja pristojnega ministrstva, je župan na 

10. redni seji OS svetnike seznanil z zadržanjem objave oziroma izvajanje tega odloka. Nato je  

kratko podala mnenje ministrstva glede sporne določbe odloka in predlagano novo besedilo 

odloka, ki vsebuje tako odpravo nezakonitega stanja glede na mnenje ministrstva in spremembo 2. 

člena odloka v delu, ki se sklicuje na ministrstvo. Povedala je, da je potrebno zaradi nezakonitosti 

odloka najprej sprejeti amandma glede spornega člena odloka, s katerim se bo nezakonitost 

odpravila. Amandma mora predlagati župan, ki je zadržal izvajanje odloka. Nato morajo svetniki po 

sprejemu amandmaja ponovno glasovati še o odloku kot celoti. 
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G. Korbar je dejal, da gre pri predlaganih spremembah za dve spremembi in da se mu zdi sporno 

tudi poimenovanje oz. navajanje ministrstva. Meni, da bi bilo, glede na to, da se ministrstva 

spreminjajo in preimenujejo in prav tako njihove pristojnosti, bolj primerno, da se namesto navedbe 

»Ministrstva, pristojnega za izobraževanje«, raje navede opisna opredelitev ministrstva in sicer 

tako, da se opredeli ministrstvo kot tisto, ki je pristojno za področje vzgoje in varstva otrok v smislu. 

 

Ga. Štrubelj je dejala, da se lahko navede zgolj »pristojno ministrstvo« in se področja oz. 

pristojnosti sploh ne navaja. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Komisija se je seznanila s predlogom Amandmaja k Odloku o 

dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja 

prostora niso vključeni v javne vrtce v Občini Trebnje, in predlaga, da 

Občinski svet Amandma k Odloku o dodeljevanju mesečnih subvencij 

za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce v 

Občini Trebnje sprejme, pri čemer se v predlagani spremembi 6. alineje 

2. člena osnovnega odloka besedilo »ministrstva, pristojnega za 

izobraževanje« nadomesti z besedilom »pristojnega ministrstva«. 

2. Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o dodeljevanju mesečnih 

subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v 

javne vrtce v Občini Trebnje, in predlaga, da Občinski svet Odlok o 

dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja 

prostora niso vključeni v javne vrtce v Občini Trebnje sprejme. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 6., 7. in 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Kanalizacija Dolenja Nemška vas« - skrajšani postopek; 

Predlog Odloka o spremembo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« - skrajšani postopek; 

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na 

območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje« - skrajšani postopek 

 

Predsednica je pozvala predstavnike občinske uprave k obrazložitvi. 

 

Ga. Štrubelj je podala obrazložitev, v kateri je povedala, da se spremembe nanašajo na možnosti 

obročnega plačevanje komunalnega prispevka in sicer tako, da bo ta možnost v vseh odlokih, ki se 

jih obravnava, enako urejena in sicer tako, kot to ureja »splošni odlok«, ki velja za Občino Trebnje, 

to je Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občine Trebnje, o čemer bo župan odločil s sklepom. Dejala je, da predlogi vsebujejo spremembe 

oz. dopolnitve, po katerih bi bilo možno plačevanje komunalnega prispevka v obrokih, in sicer bi se 

posamezne določbe odlokov za Dolenjo Nemško vas in Veliki Gaber, ki določata konkretno število 

obrokov, črtalo, in bi se v vse tri odloke zapisalo, da občina daje možnost obročnega odplačevanja 

komunalnega prispevka, o čemer odloči župan s sklepom. 
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G. Župan je dodal, da je takšne spremembe in dopolnitve potrebno sprejeti, saj se je v občini 

gradila javna kanalizacija, zaradi česar so k obveznemu plačilu komunalnega prispevka zavezani 

tudi občani, za katere znesek komunalnega prispevka predstavlja veliko breme. Povedal je, da ne 

vidi smisla v tem, da se ljudem otežuje plačevanje komunalnega prispevka in da se ne dovoljuje 

obročno plačevanje oz. se to dovoljuje po različnih odlokih zelo različno, celo samo na 4 obroke. 

 

G. Kozlevčar je vprašal, kako je z odmero komunalnega prispevka na splošno. Iz prakse je povzel 

primer in dejal, da ni pravično, da tisti, ki pošteno takoj vložijo vlogo za odmero komunalnega 

prispevka in v njej prosijo za obročno odplačevanje, takoj dobijo odločbo in v primeru zamude s 

plačilom posameznega obroka takoj prejmejo opozorilo na plačilo, poleg tega pa se jim zaračunajo 

tudi obresti. Med tem ko na drugi strani tisti, ki ne vložijo vloge, v tem času sploh še prejeli niso 

odločbe. Dejal je, da se mu takšni zamiki pri odmeri komunalnega prispevka, sploh pa nalaganje 

obresti, ne zdijo pravični. 

 

G. Župan je povedal, da je odmera komunalnega prispevka zahteven postopek, ki terja veliko 

natančnosti. Dejal je, da ob izgradnji komunalne infrastrukture tako ni možno hkrati za vse 

zavezance izdati odmerne odločbe, pač pa to terja svoj čas, poleg tega pa je potrebno, da odločba 

postane pravnomočna. Pred pravnomočnostjo, odločba ne postane izvršljiva in obveznosti oz. 

pravice za zavezanca, kakor tudi za občino, še ne nastanejo. 

 

Direktor je povedal, da je namen predlaganih sprememb v tem, da se poenoti možnost obročnega 

plačevanja v občini Trebnje ne glede na predpis, ki ureja posamezno zazidalno območje. 

 

Predsednica je vprašala člane komisije ali se strinjajo s tem, da se z enim glasovanje odloči o 

predlaganih spremembah in dopolnitvah vseh treh odlokov, ki so na dnevnem redu uvrščeni pod 

točko 6, 7 in 8. Vsi člani komisije so se s tem strinjali. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 

SKLEP: 

 1. Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembi Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Kanalizacija Dolenja Nemška vas« - skrajšani postopek in predlaga, da 

Občinski svet Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Dolenja Nemška vas« po  

skrajšanem postopku, sprejme. 

2. Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembi Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« - skrajšani postopek in predlaga, da 

Občinski svet Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« po 

skrajšanem postopku, sprejme. 

3. Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o dopolnitvi Odloka o 

programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in 

dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje« - skrajšani postopek in predlaga, da 

Občinski svet Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč 

za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

Cviblje« po skrajšanem postopku, sprejme. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog dopolnitve Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 

Trebnje 

 

Predsednica je pozvala predstavnike občine uprave k obrazložitvi. 

 

G. Župan je podal kratko obrazložitev. Poudaril je, da cena po kubiku ostane enaka, spremeni pa 

se način obračunavanja, pri čemer se po predlogu ne obračunava več na gospodinjstvo, pač pa na 

osebo, kar je bolj pravično in tudi skladno z zakonom. Povedal je, da bo to povzročilo približno 15 

% spremembe v strukturi končne cene, sicer pa so v gradivo narejene primerjave glede 

obstoječega in predlaganega stanja ter primerjave glede končne cene med Občino Trebnje in njej 

primerljivih ter sosednjih občin. Po obrazložitvi narejenih primerjav, je povedal, da bo Občina 

Trebnje s ceno še vedno ostala med najugodnejšimi. 

 

Ga. Pepelnak je vprašala, kako je z okoljsko dajatvijo oz. ali je Občina Trebnje nima. 

 

Direktor je podal informacijo v zvezi z navedenim.  

 

G. Jevnikar je vprašal, če je imajo vse občine, ustanoviteljice Komunale Trebnje d.o.o., sedaj to 

urejeno enako in v kolikor to drži, zakaj so stroški tako različni. 

 

G. Župan je povedal, da so tudi ostale občine vključene v te spremembe in da ni zaželeno, da se 

to zaostruje ter komplicira. Povedal je, da bo na tem področju, torej področju komunalnih 

odpadkov, potrebno še veliko storiti, med drugim tudi npr. poenotiti zabojnike za odpadke, in da je 

na deponiji že možno opaziti izboljšave, da je dejansko vse manj komunalnih odpadkov oz. 

odpadkov, ki se uvršajo med »preostanek odpadkov«, in da je predlagana sprememba tudi korak v 

smeri izboljšav. 

 

G. Gradovec je povedal, da ugotavlja, da kolikor lahko na hitro oceni finančne posledice, bodo 

takšne spremembe pomenile za 4 – člansko družino, ki stanuje v bloku in nima možnosti lastnega 

kompostiranja, tudi do 100% podražitev. 

 

G. Župan je povedal, da podražitve bodo za več številčne družine, med tem ko bodo na drugi 

strani tisti, ki živijo sami ali sta le dva, plačevali manj. Povedal je, da tako, kot je sedaj, dolgo več 

ne bo šlo, saj so izgube vse večje in v primerjavi s tem, tistih 11 EUR za nobeno družino ne 

predstavlja takšen strošek, da ga ne bi zmogle.  

 

G. Korbar je povedal, da ugotavlja, da so s predlogom zajete tri spremembe in sicer 1. glede 

prehoda iz gospodinjstva na osebo, 2. glede bioloških odpadkov ter 3. glede metodologije, ki je 

sestavljena tako, da se na finančni strani pridobi 15% sredstev. V zvezi s tem je vprašal, kako 

komunala izračuna število članov v gospodinjstvu ter kako bodo urejene na primer zidanice, kjer ni 

prijavljenih stalnih prebivalcev. 

 

G. Župan je povedal, da komunala pridobi te podatke na podlagi vpogleda v Centralni register 

prebivalstva, glede zidanic pa bo stanje ostalo takšno kot je, saj predlagane spremembe ne 

posegajo v ta del. 

 

G. Pirc je podal dodatno pojasnilo k županovim navedbam.  

 

G. Župan je povedal, da so spremembe zaželene in da se z njimi zasleduje načelo »povzročitelj 

plača«, ki je uveden z zakonom. Ponovno je povedal, da v kolikor tega ne uredimo, bo prišlo do 

dodatnih lukenj, velikih izgub, katere bo potrebno pokrivati iz sredstev proračuna. Nadalje je dejal, 

da občina zelo dobro sodeluje z novim direktorjem komunale, ki je pri svojem delu zelo uspešen in 
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učinkovit. Dejal je, da je res, da se bo 4 – članski družini takšna sprememba poznala, vendar pa da 

ne smemo pozabiti, da na drugi strani občina nudi tudi socialne pomoči. Povedal je, da je 

predlagana sprememba neka osnova za ureditev trenutnega stanja in za preprečitev nadaljnjih 

izgub in da bodo takšna ravnanja in sodelovanja s komunalo potrebna tudi v prihodnje, saj ima 

občina namen na komunalo prenesti čim več javnih gospodarskih služb, med drugim tudi ceste. 

 

Ga. Pepelnak je povedala, da upa, da ta sprememba ne bo povzročila takšne spremembe na 

položnici, da bodo občani prisiljeni zaprositi za obročno odplačevanje. Poleg tega je opozorila na 

nepravično določene ekonomske cene med občinami ustanoviteljicami komunale. 

 

G. Župan je povedal, da ima sedaj država roke nad cenami, zaradi česar v to občina ne more 

poseči, da pa se bo takoj ko bo mogoče oblikovalo ekonomska cena, ki bo pravično oblikovala 

cene v Občini Trebnje in njej sosednjih občini. 

 

G. Korbar je povedal, da glede na slišano, verjetno ni druge možnosti, kot da se to uredi in takšna 

sprememba potrdil 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija se je seznanila s predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje 

in predlaga, da Občinski svet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje, sprejme. 

 

 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trebnje – 

skrajšani postopek 

 

Predsednica je pozvala predstavnike občine uprave k obrazložitvi. 

 

Ga. Štrubelj je podala obrazložitev, v kateri je poudarila, da predlog odloka vsebuje izključno 

spremembo števila priznanj, ki jih občina podeli in sicer iz trenutnih treh na predlaganih šest 

priznanj. Povedala je, da gre pri takšni spremembi za manjšo spremembo odloka, zaradi česar se 

le-to sprejema po skrajšanem postopku. 

 

G. Župan je ga. Štrubelj dopolnil in dodal, sicer ni prepričan, ali se bodo člani občinskega sveta s 

tem strinjali, da pa bi sam rad videl, da bi takšno spremembo uvedli že letos. Povedal je, da je 

veliko ljudi – občanov, ki delajo dobro, si prizadevajo za boljše in si zaslužijo takšna priznanja oz. 

pohvale. Povedal je, da je opazil, da takšna priznanja ljudem zelo veliko pomenijo in to tudi cenijo. 

Tu gre namreč predvsem za ljudi, ki opravljajo dobrodelna dela in si priznanja resnično zaslužijo. 

Dejal je, da kljub temu, da se število podeljenih priznanj poveča iz tri na šest, sama prireditev in 

priznanja ne bodo razvrednotena. 
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G. Grandovec je dejal, da se v vsem popolnoma strinja z županom, kar sta pritrdila tudi g. Veselič 

in g. Korbar. Toda, kot je nadaljeval, se boji, da bi se takšni predlogi sprememb odloka ponavljala v 

bodoče in da bo morda drugo leto potrebno zavreči predlog za podelitev 10 priznanj. 

 

Ga. Pepelnak je povedala, da se tudi sama strinja z vsem povedanim, vendar pa je opozorila, da 

se ji zdi sporno povečati število priznanj in sprejemati takšen odlok po razpisu, saj odlok ne more 

veljati za nazaj. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o priznanjih Občine Trebnje po skrajšanem postopku in predlaga, da 

Občinski svet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine 

Trebnje po skrajšanem postopku sprejme. 

 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

G. Župan je podal predlog, da se ločeno glasuje tudi o sklepu, da takšne spremembe veljajo že v 

letošnjem letu oz. da se že letos podeli šest priznanj namesto treh. 

 

G. Grandovec je takšnemu predlogu nasprotoval, saj je menil, da odlok ne more veljati za nazaj. 

 

Predsednica dodatnega sklepa ni podala na glasovanje. 

 

 

 

 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Financiranja političnih strank, svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu 2012 

 

Predsednica je pozvala člane občinske uprave k obrazložitvi. 

 

G. Pirc je podal kratko obrazložitev in povzel bistvo vseh treh predlaganih sklepov. Predvsem je 

predstavil drugi sklep, torej Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov 

občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Trebnje za leto 2012, saj ta sklep prinaša novosti, 

ki jih do sedaj ni bilo. Prav tako je predstavil količnike ter primerjalne tabele glede sredstev, ki bi 

pripadale posamezni politični stranki oz. svetniški skupini oz. samostojnemu članu občinskega 

sveta. 

 

G. Gradovec je na predstavnike občinske uprave naslovil več vprašanj: glede financiranja politične 

stranke DESUS, ki ni zastopana v občinskem svetu.  

 

G. Pirc je podal odgovor in dejal, da je financiranje političnih strank urejeno skladno z zakonodajo s 

tega področja in da se bodo financirale politične stranke, ki so dosegle prag, določen v 26. členu 

Zakona o političnih strankah. 
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G. Grandovca je nadalje zanimalo glede predlaganega ugotovitvenega sklepa in sicer za koga se 

uporablja. 

 

G. Grandovec je postavil vprašanje še glede sredstev, pri čemer je g. Pirc povedal, da so vsa 

sredstva že zagotovljena in da le-teh ne bo potrebno črpati iz drugih postavk ali iz rezervacij. 

 

G. Grandovec je postavil vprašanje glede dikcije »račun se mora glasiti na občino«, v zvezi s čimer 

ga je zanimalo, kako konkretno bo politična stranka lahko dosegla, da se račun za najemnino glasi 

na občino in ne na politično stranko. 

 

V zvezi z navedenim je g. župan povedal, da se v tem primeru sklene aneks k pogodbi, v smislu, 

da bo najemnik svetniška skupina, kar je nato tudi podlaga za naročilnico in s tem tudi ne bo 

potrebno vsak mesec znova zaprositi za odobritev izplačila. 

 

G. Grandovca je zanimalo še glede drugega odstavka 6. člena in izstavljanja naročilnic, pri čemer 

je dejal, da se iz predlaganega sklepa razbere, da pred prejemom računa ne bo potrebno pridobiti 

soglasja župana ali direktorja občinske uprave ali druge pooblaščene osebe, kar ni dobro, saj se 

lahko zgodi, da se bo glasil npr. račun za nakup strokovne literature na občino, župan pa nato ne 

bo izdal naročilnice. 

 

Glede zadnjega vprašanja, so predstavniki občinske uprave pritrdili, da bo navedeno določbo 

potrebno ustrezno dopolniti, saj bo potrebno pridobiti predhodno dovoljenje oz. odobritev. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Komisija se je seznanila s predlogom Sklepa o načinu financiranja 

političnih strank v Občini Trebnje v letu 2012 in predlaga, da Občinski 

svet Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 

2012 sprejme. 

2. Komisija se je seznanila s predlogom Sklepa o financiranju svetniških 

skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna 

Občine Trebnje za leto 2012 in predlaga, da Občinski svet Sklep o 

financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta 

iz sredstev proračuna Občine Trebnje za leto 2012 sprejme. 

3. Komisija se je seznanila s predlogom Sklepa o višini sredstev, ki se 

zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2012 za financiranje političnih 

strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov 

občinskega sveta in predlaga, da Občinski svet Sklep o višini sredstev, 

ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2012 za financiranje 

političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih 

članov občinskega sveta sprejme. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Predsednica je pozvala prisotne člane k predlogom. 

 

1. 

Ga. Pepelnak je vprašala predstavnike občinske uprave, kako napredujejo odloki z ostalimi 

občinami, npr. odlok o JP Komunala Trebnje d.o.o. oz. pripravljanje sprememb le-teh. 

 

G. Pirc je povedal, da bosta spremembo odloka o JP Komunala Trebnje d.o.o. pripravili drugi dve 

občini. 

 

 

2. 

G. Župan je izrazil željo po vključitvi političnih strank ali svetniških skupin in samostojnih članov 

občinskega sveta ali vsaj te komisije k pripravi sprememb in dopolnitev Statuta Občine Trebnje in 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje. Dejal je, da želi, da se ta komisija opredeli glede teh 

predlogov in da tudi opravi branje. Župan je povedal, da bo za te spremembe potrebna dvo-

tretjinska večina in da želi, da se predlogi pred obravnavo na seji občinskega sveta učinkovito 

obdelajo in pripravijo. 

 

G. Veselič je povedal, da bi bilo dobro, da se predstavniki svetniških skupin in občinska uprava 

sestane in opravi branje. 

 

G. Korbar je dejal, da to komisijo že sestavlja 6 predstavnikov svetniških skupin in da bi bilo morda 

bolje, da tega branja ne opravi le ta komisija, pač pa se povabi še ostala dva predstavnika 

svetniških skupin. 

 

G. Župan je naročil zapisnikarici, naj poskrbi za določitev termina tega sestanka in njegov sklic. 

 

 

3. 

G. Kozlevčar je podal predlog glede ureditve spomeniškega varstva na območju Gabra. Povedal 

je, da je tam »gepelj« slabo ohranjen in v kolikor bi imela občina interes, bi bilo zelo dobro, da se to 

zaščiti, adaptira, sicer se bo to uničilo. 

 

G. Župan je izrazi interes za ohranitev le-tega. 

 

 

Ostalih predlogov ni bilo, zato je predsednica zaključila sejo ob 18:55. uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Nina Krese, univ. dipl. prav. 

 

Bogdana Brilj 
predsednica 

 


