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Z API SNI K  

7. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila v torek, 13. oktobra 2015 ob 16. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
 

Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica komisije, Mirko Gliha, Milan Dragan 

  

Odstotni člani: Rok Saje (neopravičeno odsoten), Matija Miklič (odstopil) 

  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Klavdija Tahan – predstavnica 

občinske uprave, Gorazd Koračin – zapisnikar 
 

 

 

 

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe in ob 16.00 uri ugotovila sklepčnost, saj so 

bili prisotni 3 člani Komisije od 5.  

 

Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. Predlogov ni bilo, zato je na glasovanje dala 

naslednji 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Komisije z dne 22. 9. 2015 
2. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega 

ogrevanja v Občini Trebnje - 2. obravnava 
3. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

Občine Trebnje 
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – 

SKRAJŠANI POSTOPEK 
5. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska 

cona« Trebnje in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje- 1. obravnava 

6. Predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« 
7. Razno 
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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 6. seje Komisije z dne 22. 9. 2015 

 

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 6. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 

22. 9. 2015. 
  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje - 2. obravnava 

 

Predsednica Komisije je pozvala predstavnika občinske uprave, da obrazloži predlog Odloka o 

načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini 

Trebnje za drugo obravnavo. 

 

Ga. Tahan je na kratko predstavila spremembe predloga Odloka in dejala, da so bile iz prve 

obravnave predloga odloka upoštevane le spremembe, ki so smiselne in pravno dopustne. 

 

G. Dragan se je glede neupoštevanega predloga dopolnitve, da bi imeli lokalni dobavitelji lesne 

biomase prednost, strinjal s tem, da se izbere izvajalca, ki bo najcenejši, ne glede na to iz kje 

prihaja. 

 

Predsednica Komisije je dejala, da se obrazložitev predloga odloka ne piše kot obrazložitev 

poglavij, ampak kot obrazložitev po členih. Povedala je, da besedilo prvega člena po njenem 

mnenju ne spada v predlog Odloka oz. v njegov 1. člen. V 1. členu predloga Odloka naj se 

opredeli, kaj je predmet urejanja  odloka, to je da 2. člen postane 1. člen, ostali pa se preštevilčijo. 

Dejala je še, da v 36. členu pri navajanju naslova odloka ponovno manjka »KS Račje selo«.  

 

Ga. Tahan je dejala, da se lahko predlog Odloka spremeni z amandmaji, ker je predlog Odloka v 2. 

obravnavi. 

 

Predsednica Komisije se je s tem strinjala in opozorila, da naj potem tako ravnajo vsi svetniki, ko 

bodo predlagali spremembe ali dopolnitve predpisov. 

 

Predsednica Komisije, ga. Povhe, je po zaključeni razpravi na glasovanje podala naslednji 
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SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da v 2. obravnavi sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne 

lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje s črtanjem 1. 

člena in pravilnim navajanjem naslova odloka v drugem odstavku 36. člena.   
  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Trebnje 

 

Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave, da obrazloži spremembe predloga 

Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Trebnje. 

 

Direktor občinske uprave je dejal, da je predlog Pravilnika popravljen glede na razpravo na 

prejšnji seji. 

 

Predsednica Komisije je povedala, da se ji ne zdi smiselna rešitev določbe v drugem odstavku 

5. člena predloga Pravilnika, da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.  

 

G. Gliha je vprašal, kako bo v primerih, ko zavezanci, npr. starejše osebe z nizkimi osebnimi 

dohodki ne bodo mogli pravočasno zgraditi malih čistilnih naprav. 

 

Tudi g. Dragan je opozoril, da nekateri ne bodo zmožni poravnati stroškov izgradnje malih 

čistilnih naprav. 

 

Direktor občinske uprave je odgovoril, da se bodo primeri s socialnim elementom reševali 

posamično, tako kot se rešujejo že sedaj, in sicer na podlagi drugih predpisov. Občina Trebnje 

sodeluje s Centrom za socialno delo Trebnje, ki svoje naloge izvaja na podlagi predpisov, ki 

urejajo socialno varstvo. Prav tako v Občini Trebnje velja odlok, na podlagi katerega Občina 

Trebnje upravičencem na podlagi njihovih vlog izplača enkratno denarno pomoč. 

 

G. Dragan je dejal, da bi se lahko takšni primeri reševali tudi v okviru dedovanja oz. pravnega 

nasledstva in da naj se to vključi v predlog Pravilnika.  

 

G. Gliha je predlagal, da se predlog Pravilnika dopolni tako, da socialno ogrožene osebe ne bi 

bile zavezane za plačilo stroškov izgradnje malih čistilnih naprav. 

 

Predsednica Komisije je dejala, da te zadeve niso predmet urejanja s predmetnim predlogom 

Pravilnika in da se morajo zadeve urejati in presojati v okviru drugih predpisov. 
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Ker se je razprava zaključila, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga pripravljavcu gradiva, 

da prouči smiselnost obstoja določbe, da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 

izvršitve  v drugem odstavku 5. člena predloga Pravilnika o subvencioniranju izgradnje 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje in predlaga Občinskemu 

svetu Občine Trebnje, da predlog Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje sprejme. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje 
– SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Predsednica Komisije je dala besedo predstavniku Občinske uprave Občine Trebnje. 

 

Ga. Tahan je dejala, da se Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje spreminja 

zato, ker vsebuje določene določbe, ki vanj ne sodijo več, v določenih delih pa ga je potrebno 

dopolniti. Odlok se spremeni na način, kot je razvidno iz gradiva. 

 

Predsednica Komisije je najprej opozorila na oblikovanje sklepa. Dejala je, da v sklep nima 

smisla pisati, da se sprejme v 1. obravnavi, ker gre za skrajšani postopek. 

 

Ga. Tahan ji je odvrnila, da sta v predlogu navedena oba sklepa, saj bi se v nasprotnem 

primeru lahko prejudicirala odločitev o izvedbi skrajšanega postopka. 

 

Predsednica Komisije je glede na predloženo formulacijo 1. člena dejala, da jo je potrebno 

popraviti v skladu z nomotehničnimi smernicami, po katerih je izražanje v spremembah 

predpisov stoodstotno formalizirano, ker se vedno uporabljajo enaki izrazi za enakovrstne 

posege in se novela predpisa vedno začne enako. Opazila je, da je v predlog Odloka med 

izbirne GJS ponovno vključeno »urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih 

režimov«, ki je bilo že leta 2013 črtano iz Odloka in opozorila, da ni v redu in ni pravilno, da se 

to alinejo ponovno vključi v Odlok. Dejala je še, da naj se alineja »plakatiranje in obveščanje« 

ohrani v predlogu Odloka, dokler ne bo pripravljena hkrati še sprememba Odloka o plakatiranju 

in obveščanju na območju Občine Trebnje iz leta 2012, ki določa opravljanje plakatiranja in 

obveščanja kot izbirne GJS, ki se zagotavlja s podelitvijo koncesije. 

 

Ga. Tahan je dejala, da je plakatiranje in obveščanje tržna dejavnost in kot taka ni predmet 

predmetnega odloka. 

 

Predsednica Komisije je povedala, da ima Občina Trebnje to področje neurejeno in da brez 

ustreznega zaračunavanja taks za oglaševanje in plakatiranje od plakatiranja in obveščanja ne 

bo imela ničesar.  
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G. Dragan je dejal, da bi v tem primeru Občina Trebnje lahko določila pogoje za postavitev 

oglasnih panojev (npr. odmik od ceste). 

 

Direktor občinske uprave je povedal, da bo Občina Trebnje skušala vzpostaviti enoten sistem 

obvestilnih tabel ob cestah. 

 

Predsednica Komisije je dejala še, da je v predlogu odloka napisano, da se v 7. členu črtata 

četrti in peti odstavek, vendar ima ta člen samo tri odstavke, tako da bi se kvečjemu lahko črtala 

le drugi in tretji odstavek; enako je v nadaljevanju napačno napisano, da se v 9. členu črtata 

tretji in četrti odstavek; verjetno pa je pripravljalec mislil na črtanje četrtega, petega, šestega in 

sedmega odstavka. 

 

  

Ob koncu razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga, da se v predlogu 

Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje: 

 v 1. členu navede predpis, ki se novelira in nato navede prva sprememba, ki jo 

določa novela, 

 črta alinejo »urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih 

režimov«, 

 ohrani alinejo »plakatiranje in obveščanje«, dokler ne bo pripravljena sprememba 

veljavnega Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje, ki 

določa opravljanje plakatiranja in obveščanja kot izbirne GJS, in 

 pravilno uredi črtanje odstavkov določb 7. in 9. člena odloka, ki opredeljujejo 

izvajanje gospodarskih javnih službah na območju občine Mirna, 

ter predlaga popravljen predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Trebnje v sprejem Občinskemu svetu Občine Trebnje po skrajšanem 

postopku. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje 
»Industrijska cona« Trebnje in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje - 1. obravnava 

 

Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave, da obrazloži točko.  

 

Direktor občinske uprave je na kratko obrazložil predlog Programa in Odloka ter dejal, da se bo 

na podlagi tega lahko odmeril komunalni prispevek na zadevnem območju. 

 

Predsednica Komisije je dejala, da sklep ni oblikovan primerno oz. pravilno, saj se v skladu z 

zakonom in uredbo program opremljanja sprejme z odlokom. Pravilna pravna formulacija 

sklepa bi zato bila: »Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanju in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Industrijska cona Trebnje v 1. 
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obravnavi.« 

Dejala je, da bi morala biti obrazložitev napisana po členih in ne po poglavjih. Opozorila je, da 

je v gradivu napisano in tudi priloženo, da je priloga odloka poleg programa opremljanja še 

pismo o nameri med Občino in investitorjem Rem d.o.o. kar ni pravilno in ni primerno.  

 

G. Gliha se je zanimal, kako je urejeno s parkirišči za tovorna vozila na tem območju. 

 

Direktor občinske uprave mu je odvrnil, da je to v pristojnosti investitorja oziroma projekta za 

gradbeno dovoljenje. 

 

G. Dragan je omenil sestanek krajanov z območja Dolenje Nemške vasi pri županu, ki je bil 

izveden v petek, 9. 10. 2015, na katerem so dorekli nekaj zadev vezanih na bodoče dogajanje 

na območju industrijske cone. 

 

Po zaključku razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga, da se v predlogu 

gradiva spremeni formulacija sklepa za sprejem odloka in izloči pismo o nameri kot 

priloga odloka.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep jebil sprejet. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« 

 

Predsednica Komisije je dejala, da predlagana določba 11. člena Pravilnika ne sodi v besedilo 

Pravilnika. 

 

G. Gliha je dejal, da bi bilo v predlog Pravilnika primerno vključiti tudi priznanje za starejše 

športnike, ki se redno organizirano udeležujejo raznih tekmovanj in dosegajo dobre rezultate. 

 

Po zaključku razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga pripravljavcu gradiva, 

da prouči možnost podeljevanja priznanj za dosežke na področju športa, ki so jih dosegli 

starejši športniki oz. ekipe starejših športnikov in v predlogu Pravilnika o podeljevanju 

priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« določi pogoje in merila za njihovo 

podelitev, ter iz njega črta določbo 11. člena. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

G. Gliha je želel informacijo o tem, ali je zaračunavanje stroškov fotokopiranja in nekaterih 

ostalih materialnih stroškov staršem otrok osnovnih šol upravičeno in dopustno in v zvezi s tem 

predložil direktorju dokumentacijo. 

 

Direktor občinske uprave je dejal, da bodo zadevo preveril. 

 

Po zaključeni razpravi je predsednica Komisije ob 17.15 uri sejo zaključila. 

 

 

 

Zapisal: 

Gorazd Koračin, mag. prav., l.r. 

svetovalec – pripravnik  

 

Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r. 

predsednica 

 

 


