
ZAKAJ JE DOBRO, DA SO ODLOKI SPREJETI?! 
 
 

1. Sprejetje odlokov omogoča, da vse občine ustanoviteljice sodelujejo pri upravljanju 
tako javnih zavodov kot tudi javnega podjetja. 

2. Lastništvo nepremičnin, ki jih imajo v lasti zavodi in javno podjetje se z novimi odloki 
razdeli v skladu z splošnim delitvenim ključem po številu prebivalcev. 

3. Prevladalo je mnenje, da Občini Mokronog – Trebelno in Šentrupert ne prevzameta v 
ustanovitev in lastništvo javnega zavoda Glasbena šola Trebnje in sicer je bilo 
ugotovljeno, da javni zavod nima lastnega nepremičnega premoženja, lastništvo nad 
premičnim premoženjem pa se občini odrekata v korist Občine Trebnje, ki s tem 
postane izključni ustanovitelj in lastnik premoženja, ki ga ima v upravljanju javni 
zavod.   

4. Pri javnem zavodu Zdravstveni dom in CIK vse ustanoviteljice postanejo solastniki 
nepremičnega premoženja. To je namreč tudi pogoj, da lahko ustanoviteljice vršijo 
investicije in investicijsko vzdrževanje v nepremičnine, ki jih imata zavoda v 
upravljanju.  

5. Pri javnem zavodu Knjižnica Pavla Golie je bilo ugotovljeno, da zavod nima nobenega 
premoženja v upravljanju. Lastnik stavbe knjižnice v Mokronogu je Občina Mokronog 
(Občina Trebnje v času gradnje kot edini ustanovitelj ni prispevala za obnovo oz. 
rekonstrukcijo prostorov ničesar), prostore v Šentrupertu pa ima knjižnica v najemu. 
Ravno tako ima prostore knjižnica v najemu v Trebnjem. Zaradi navedenih razlogov je 
sprejeto stališče, da vsaka občina poskrbi sama za nepremičnine, ki jih uporablja javni 
zavod knjižnice (npr. v Šentrupertu kot materialni strošek knjižnice plačuje 
najemnino) skupni stroški pa so na primer nabava knjižnega fonda in stroški tako 
imenovanih skupnih služb npr. tudi beljenje prostorov, ki jih uporablja vodstvo 
knjižnice v Trebnjem. Ti stroški se delijo po splošnem delitvenem ključu. 

6. Pri javnem podjetju je bilo sprejeto stališče, da se lastništvo razdeli po splošnem 
delitvenem ključu, vsaka občina sama zase pa poskrbi, da na podlagi izračunov 
javnega podjetja sprejme določeno ceno npr. odvoza komunalnih odpadkov, vodarine 
itd. 

7. V skladu z  Zakonom o lokalni samoupravi je pri vseh javnih zavodih in javnem 
podjetju (IZJEMA JE GLASBENA ŠOLA) ustanovljen skupni organ imenovan Svet 
ustanoviteljic, katerega člani so vsi trije župani. Svet ima predvsem reprezentativne 
pristojnosti in pristojnosti podajanja mnenj na odločitve drugih organov. Neposrednih 
izvršilnih pristojnosti organ nima. Res pa je, da tudi razna mnenja in predloge 
sprejema z  ¾ večino glasov. Tak je bil namreč tudi dogovor med vsemi tremi župani.      

8. Seveda pa je bilo za manjša lastnika nesprejemljivo, da bi svoje premoženje dala v 
upravljanje nekomu tretjemu, zato je bilo sprejeto stališče, da organi zavodov (sveti 
zavodov) izvršujejo upravljalske pravice in da je vsaka občina udeležena vsaj z enim 
predstavnikom. Tako je bilo sprejeto stališče, da sveti zavodov štejejo devet članov od 
tega pet članov ustanoviteljic. Pri tem Občina Trebnje imenuje tri člane, ostali dve 
občini pa vsaka po enega. V svetu zavodov so še trije predstavniki delavcev in en 
predstavnik zunanje javnosti ali uporabnikov. Odločitve se sprejemajo z večino 
glasov, vsak glas pa šteje samostojno. Iz nalog svetov je razvidno, da le ti upravljajo 
zavode, da pa občinski sveti ustanoviteljic odločajo samo o statusnih spremembah 
(prenehanje zavoda, vstop novih ustanoviteljev, zadolževanju, dajanju poroštev in 
garancij). Določeno je tudi, da občinski sveti sprejemajo skupne odločitve z ¾ glasov.( 
pomeni, da Trebnje samo ne more sprejeti ničesar brez enega od ostalih dveh občin- 
isto kot pri svetu ustanoviteljic).  



9. Pri javnem podjetju je organ upravljanja skupščina, ki je sestavljena iz treh 
predstavnikov ustanoviteljev (ni nujno, da so to župani). Skupščina sprejema odločitve 
z ¾ glasov. Javno podjetje ima tudi nadzorni svet, ki ga sestavlja devet članov od 
katerih šest imenujejo ustanoviteljice (štiri člane imenuje Trebnje, po enega ostali 
občini in trije predstavniki delavcev. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino 
glasov. 

 
To so bistveni poudarki iz novih odlokov. Poudariti pa je potrebno, da so bili vsi odloki 
sprejeti na vseh treh občinskih svetih. Dokler pa ne bodo objavljeni in ne bodo začeli veljati 
mora Občina Trebnje ravnati v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ki določa, da do 
sprejetja odlokov posle zavodov in podjetja vodi občina na območju katerega imajo zavodi in 
podjetje sedež, ostali dve občini pa podajata soglasje k odločitvam ali pa tudi ne. Tak način 
delovanja pa sigurno otežuje delo.  
 
Pri nastanku odlokov so sodelovali tudi direktorji zavodov in javnega podjetja. Upoštevana je 
bila lastniška struktura in sistem upravljanja. Pri tem je potrebno poudariti, da morata tudi 
manjša lastnika strmeti k uspešnemu delu zavodov in javnega podjetja.  Zavedati se je 
potrebno, da bo res več dela glede planiranja, usklajevanja in iskanja rešitev z ustanovitelji oz. 
člani svetov zavoda ali skupščine vendar pa bi morali vsi zasledovati cilj uspešnega dela 
skupnega javnega podjetja in skupnih javnih zavodov.  
 
Tisti, ki pa trenutno blokirajo veljavnost odlokov, se v tematiko niso poglobili. Iz 

informacij, ki jih posredujejo javnosti je razvidno, da odlokov sploh niso prebrali. S 

takim ravnanjem ustvarjajo vtis, da mora kapital prevladati nad razumom in da mali 

lastniki nimajo pri lastninjenju nobene besede temveč lahko slepo zaupajo večjim 

lastnikom, da bodo z njihovo lastnino ravnali gospodarno. Glede na trenutno situacijo 

pa je dvom upravičen.       
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