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ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 11. julija 2012, ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
Prisotni člani: Bogdana Brilj, Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar, Franc Kozlevčar, Branko 

Veselič, Miran Candellari 
  
Odstotni člani: Peter Fink, mag. Marko Grandovec (opravičeno), Silvester Prpar 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor občinske uprave, Nada Pepelnak, podžupanja, mag. 

Saša Štrubelj, predstavnika občinske uprave 
 
 
 
Sejo je vodila predsednica Bogdana Brilj in ob 18:05 uri ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih 6 
članov komisije. Pozvala je člane komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 
naslednji dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje z dne 14. 5. 2012, 
2. Ponovna obravnava Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 

denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje, 2. obr., 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

varstvenega zavoda Vrtec Trebnje – skrajšani postopek, 
4. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru 

daljše odsotnosti otroka, 
5. Razno 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 

Datum: 12. 7. 2012 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje z dne 14. 5. 2012 

 
Na zapisnik ni bilo danih pripomb ali predlogov. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 
 Sprejme se Zapisnik 7. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika 

sveta z dne 14. 5. 2012. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Ponovna obravnava Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 
denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje, 2. obr. 

 
Predsednica pozove predstavnike občinske uprave, da predstavijo točko dnevnega reda. 
 
G. Pirc pove, da se besedilo odloka ni spremenilo, novost je v tem, da smo s strani pristojnega 
ministrstva dobili pisno mnenje, da je odlok zakonit v prej spornem delu, to je poračun morebitne 
terjatve občine do prosilca pomoči z dano pomočjo iz sredstev proračuna Občine Trebnje, zato se 
predlaga odlok v ponovno obravnavan na seji občinskega sveta. 
 
Pripomb ali vprašanj ni bilo. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev 
proračuna Občine Trebnje v drugi obravnavi. 
 

 
 

 
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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
varstvenega zavoda Vrtec Trebnje – skrajšani postopek 

 
Predsednica pozove predstavnike občinske uprave, da predstavijo točko dnevnega reda. 
G. Pirc je povedal, da je Vrtec Trebnje na novi lokaciji pridobil hišno številko in da se s 
predlaganimi spremembami odloka spreminja naslov, da gre torej le za formalizem in ne vsebinske 
spremembe. 
 
Pripomb ali vprašanj ni bilo. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega 
zavoda Vrtec Trebnje po skrajšanem postopku. 
 

 
 

 
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 Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v 
primeru daljše odsotnosti otroka 

 
Predsednica pozove predstavnike občinske uprave, da predstavijo točko dnevnega reda. 
 
G. Pirc je povedal, da je sprememba danega sklepa posledica Zakona za uravnoteženje javnih 
financ ter da so o vsebini sprememb sklepa obširneje razpravljali že na Odboru za družbene 
dejavnosti. 
 
G. Candellari je v razpravi obrazložil vsebino spremembe sklepa. 
 
Pripomb ali vprašanj ni bilo. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 
 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Sklep o 

spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru 
daljše odsotnosti otroka 
 

 
 

 
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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Nihče od prisotnih ni imel predlogov pod točko razno. 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 18:20. uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Nina Krese, univ. dipl. prav. 
 

Bogdana Brilj 
predsednica 

 


