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Z AP I S NI K
6. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v torek, 22. septembra 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 5. seje Komisije z dne 20. 5. 2015
2. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega
ogrevanja v Občini Trebnje - 1. obravnava
4. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Trebnje
5. Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika
Gorica in Občino Trebnje
6. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Komisije z dne 20. 5. 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 5. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
20. 5. 2015.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI
POSTOPEK
Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave, g. Pirca, da obrazloži predlog Odloka
o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015.
Direktor občinske uprave je dejal, da je predlog odloka pripravljen z namenom zagotovitve
sredstev za sanacijo plazu na občinski kategorizirani javni poti JP 925441. Povedal je, da je bila
Občina Trebnje naknadno obveščena tudi o poškodbah občinske kategorizirane javne poti JP
925411 in da si je Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah obe poškodovani
javni poti ogledala. Dejal je, da bo do sklica seje občinskega sveta predlog odloka dopolnjen z
namenom zagotovitve sredstev za sanacijo posledic na obeh javnih poteh.
Go. Povhe je zanimalo, na kakšen način izberejo izvajalca del za odpravo posledic plazu.
Direktor občinske uprave ji je odgovoril, da bo izvajalec izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
Predsednica Komisije, ga. Povhe, je po zaključeni razpravi na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za
leto 2015 po hitrem postopku.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje - 1. obravnava
Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave, da obrazloži predlog Odloka o
načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini
Trebnje.
Direktor občinske uprave je dejal, da je Občina Trebnje dvakrat izvedla javni razpis za podelitev
koncesije, ki nista bila uspešna. Glavna težava takrat je bila lokacija kotlovnice in ni bilo
interesa na strani ponudnikov. Zato se sedaj razmišlja v drugi smeri, in sicer tako, da bi se
gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja opravljala le za javne stavbe, saj imajo
nekatere stavbe zastarele kurilne naprave, ki jih je potrebno zamenjati. Kot primeren prostor za
postavitev centralne kotlovnice je bila izbrana stavba Centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje.
Ga. Povhe je dejala, da je v naslovu predloga odloka navedeno, da gre za opravljanje izbirne
lokalne GJS daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje, čeprav temu ni tako in gre le za nekaj
stavb v Trebnjem, ter v nadaljevanju, da je izvajalec te javne službe neposredno javno podjetje
Komunala Trebnje d.o.o., medtem ko ima Občina hkrati v veljavi »Odlok o načinu, predmetu in
pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju
KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas« iz leta 2012, ki je koncesijski
akt. GJS po tem odloku opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo. Glede na navedeno je
poudarila, da zato drugi odstavek 36. člena predloga odloka, ki za del območja razveljavlja
odlok iz leta 2012 ni pravilen in da bi bilo potrebno medsebojno vplivanje odlokov urediti na
drugačen način. S predlogom odloka, ki ga obravnavamo na današnji seji, predlagatelj delno
razveljavlja t.i. koncesijski odlok, kar pravno ni pravilno. Ob izpolnjenih še ostalih
predpostavkah, bi bilo poleg pravilneje pripraviti Odlok o spremembah Odloka o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje
na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas, s katerim se
spremeni odlok iz leta 2012 v delu, ki se nanaša na območje, ki ga ureja predlagani odlok, drugi
odstavek 36. člena predloga odloka pa se črta.
V nadaljevanju je postavila vprašanje, ali so spremembe odloka za GJS daljinskega ogrevanja
utemeljene na podlagah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, ter ali se lahko
isto gospodarsko javno službo v občini hkrati opravlja v dveh različnih oblikah, torej v koncesiji
in hkrati preko javnega podjetja.
Omenila je še, da je v navajanju naslova odloka v drugem odstavku 36. člena predloga odloka
izpuščena »KS Račje selo«.
Direktor občinske uprave je povedal, da se bo zadevo še enkrat pregledalo in napravilo
morebitne popravke. Obstaja tudi možnost, da se koncesijski odlok v celoti razveljavi.
Ga. Tahan je opozorila, da bo v tem primeru potrebno sprejeti nov odlok za daljinsko ogrevanje
stavb, ki niso zajete v predlogu odloka.
G. Dragan je omenil, da v gospodarski družbi Trimo d.d. za ogrevanje uporabljajo kurilno olje.
Direktor občinske uprave je dejal, da je daljinsko ogrevanje primerno, če gre za večjo porabo, ki
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se mora glede na dolžino toplovoda povečevati, zato bi bilo mogoče vključiti tudi stanovanjske
bloke na Slakovi ulici.
Predsednica Komisije je predlagala, da se sprejme predlog odloka brez drugega odstavka 36.
člena, dodatno pa se takoj pripravi za obravnavo odlok o spremembah in dopolnitvah odloka iz
leta 2012. Poleg tega naj občinska uprava do seje občinskega sveta preveri, ali so spremembe
na področju izvajanja GJS daljinskega ogrevanja v skladu z veljavnim Odlokom o gospodarskih
javnih službah v Občini Trebnje.
Ker se je razprava zaključila, je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga črtanje drugega
odstavka 36. člena predloga Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske
javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje in ureditev medsebojnega vplivanja
tega odloka in koncesijskega odloka na način, da se pripravi odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje
selo, KS Dolenja Nemška vas (Uradni list RS št. 106/12 – uradno prečiščeno besedilo), s
katerim se ta odlok razveljavi v delu, ki ga sedaj ureja nov odlok.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep jebil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Trebnje
Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave, da predstavi predlog Pravilnik o
subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje.
Direktor občinske uprave je dejal, da bo dne 23. septembra 2015 o predlogu pravilnika
razpravljalo še matično delovno telo. Osnovno vodilo pri pripravi predloga pravilnika je bilo, da
bi imelo več stanovanjskih stavb skupno čistilno napravo, kar bi pomenilo manjše stroške
nakupa čistilnih naprav in manj vzdrževanja.
G. Dragan je dejal, da je subvencija v višini 500 EUR nizka in da imajo nekatere druge občine
višje subvencije. Opozoril je še na predložitev uporabnih dovoljenj kot pogoju za pridobitev
subvencije ter stroške in težave pri njihovem pridobivanju. Dejal je še, da pri priključitvi na
kanalizacijo nihče ne zahteva uporabnega dovoljenja in da je izdanih uporabnih dovoljenj na
splošno malo. Zanimalo ga je tudi, kaj se presoja pri izdaji uporabnega dovoljenja.
Direktor občinske uprave je g. Draganu pojasnil, da je uporabno dovoljenje potrebno le v
primerih, ko gre za stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1967, v primerih, ko gre za stavbe,
zgrajene po letu 1967, pa zadostuje gradbeno dovoljenje.
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G. Gliha je vprašal, kaj se bo zgodilo, če nekdo čistilne naprave do leta 2017 ne bo imel.
Opozoril je na starejše osebe, ki živijo same, in ne morejo pokriti stroškov nakupa malih čistilnih
naprav.
Ga. Povhe je zanimalo, po vzoru katere občine je bil pripravljen predlog pravilnika.
Direktor občinske uprave je odgovoril, da se je pri pripravi predloga pravilnika pregledalo
besedila pravilnikov sosednjih občin.
Predsednica komisije je opozorila na neskladje členov med seboj; potem, da so v pravilniku
zadeve, ki v pravilnik ne sodijo, so pa stvar javnega poziva. Edino, kar je v predlogu pravilnika
precizno določeno je, kdo so upravičenci, medtem ko na drugi strani pravilnik nič ne določa, kaj
so upravičeni stroški subvencioniranja. V obrazložitvi 6. člena je navedeno, da so v pravilniku
napisani osnovni pogoji, natančnejši pa bodo z razpisom, kar pa ni pravilno, saj morajo biti vsi
pogoji vnaprej znani in določeni s pravilnikom, le njihova natančnejša opredelitev pa je lahko v
razpisu.
Predsednica komisije je dejala, da je potrebno poenotiti izrazoslovje 3. in 4. člena predloga
pravilnika v smislu uporabe izrazov subvencija, sredstva, sredstva za subvencioniranje.
V tretjem stavku 4. člena se besedilo »v razpisni dokumentaciji« nadomesti z »v javnem
pozivu«, enako v zadnjem stavku 6. člena.
Opozorila je še na zadnjo alinejo prvega odstavka 6. člena predloga pravilnika, v kateri je
določeno, da mora vlagatelj razpolagati z lastninsko ali služnostno pravico, kar pa je v
neskladju z drugim odstavkom 2. člena predloga pravilnika.
G. Dragan je dejal, da bo morda v nekaterih primerih čistilna naprava zgrajena na sosednjem,
tujem zemljišču, ker lastnik na svojem zemljišču ne bo imel prostora za izgradnjo čistilne
naprave.
Glede določbe 7. člena je ga. Povhe predlagala, da v 7. členu ostane le prvi stavek, saj način
oddaje vloge (zaprta kuverta s pripisom,….) v pravilnik ne sodi. Glede objave javnega poziva je
opozorila na neskladje med 4. in 7. členom predloga pravilnika in predlagala, da se objava
javnega poziva uredi zgolj v 4. členu predloga pravilnika. Opozorila je še na vprašanje določene
retroaktivne veljavnosti določbe predloga pravilnika (zadnji stavek 7.člena), ki določa, da imajo
pravico do subvencij vlagatelji, katerih čistilne naprave so bile nabavljene in vgrajene po
sprejemu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15) z dne 11.
5. 2015. Vprašala je, kje je pravna podlaga za retroaktivno veljavnost.
Direktor občinske uprave je dejal, da bo s tem omogočena dodelitev subvencij vlagateljem, ki
so kupili čistilne naprave v času od sprejema Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015
dalje.
Ga. Tahan je dejala, da je retroaktivna veljava določb (izjemoma) dovoljena, če je to
utemeljeno.
G. Dragan je vprašal, kaj se zgodi s finančnimi sredstvi, planirani za ta namen, če se prenesejo
v naslednje leto.
Ga. Tahan je odvrnila, da ne.
Na koncu razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
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SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga, da se v predlogu
Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Trebnje:
- ugotovljena neskladja členov (6. in 2. člena, 7. in 4. člena) odpravijo,
- opredeli upravičene stroške,
- izloči vsebino, ki ni primerna za urejanje v pravilniku, in se jo uredi v javnem
pozivu,
- v 7. členu predloga pravilnika črta vse razen prvega stavka,
- objavo javnega poziva uredi le v 4. členu predloga pravilnika,
ter definira pravno podlago za retroaktivno veljavnost določbe za subvencioniranje
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav od 11. 5. 2015 dalje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika
Gorica in Občino Trebnje
Predsednica Komisije je pozvala direktorja občinske uprave, da obrazloži predlog Osnutka
sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in Občino Trebnje.
Direktor občinske uprave je dejal, da je bil s strani Občine Trebnje in Mestne občine Velika
Gorica izkazan interes po obuditvi in ohranjanju odnosov, tako so bili predstavniki Občine
Trebnje na obisku v Mestni občini Velika Gorica in tudi obratno. Namen sporazuma o obnovi
listine o pobratenju je, da se obnovi sodelovanje na medobčinski oz. politični ravni, saj gasilci in
kolesarji ves čas dobro sodelujejo. Omenil je, da so se skupaj prijavili tudi na projekt EU o
pobratenju občin.
G. Dragan je dejal, da gre pri tem projektu verjetno tudi za financiranje vseh teh dejavnosti
sodelovanja.
Po zaključku razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da poda soglasje k obnovitvi listine o pobratenju med Mestno občino
Velika Gorica in Občino Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
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Sklep je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije ob 17.05 uri sejo zaključila.

Zapisal:
Gorazd Koračin, l.r.

Mateja Povhe, l.r.
predsednica
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