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OSNUTEK
Z AP I S NI K
16. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 9. novembra 2016 ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Milan Dragan, Mirko Gliha, Stanislav Šlajpah, Nataša Verbič – člani
Komisije

Odstotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije - opravičeno

Ostali prisotni:

mag. Klavdija Tahan – po pooblastilu direktorja, Franci Starbek, vodja
oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, mag. Irena Starič, vodja
referata za proračun in finance (od 16.25 – 16.33 ure), Andreja Perc –
referentka in Jasna Udovč – javna delavka

Sejo je po pooblastilu predsednice Komisije, ge. Mateje Povhe, z dne 9.11.2016, vodila članica
Komisije, ga. Nataša Verbič in ob 16.15 uri ugotovila sklepčnost, saj so na seji bili prisotni 4 člani
Komisije.
Občinska uprava je na začetku opozorila, da je na dnevni red seje uvrščena 5. točka: Predlog
spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov, ki pa smiselno ne sodi v pristojnost
Komisije in predlagala, da se jo umakne iz dnevnega reda.
Ga. Verbič je člane Komisije pozvala k morebitnim drugim predlogom za umik ali razširitev točk
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Predlogov ni bilo podanih, zato je na glasovanje podala naslednji spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Komisije z dne 21. 9. 2016
2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko
javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine
Trebnje – 2. obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2016 (rebalans II)
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje – skrajšani postopek
5. Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v
občini Trebnje
6. Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
7. Razno.

Zapisnik 16. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Komisije z dne 21. 9. 2016
Ga. Verbič je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 15. seje Komisije, z dne 21. 9.
2016.
Člani Komisije niso podali pripomb, zato je ga. Verbič podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 15. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
21. 9. 2016.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno
službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 2.
obravnava
Ga. Verbič je predala besedo g. Starbeku, da obrazloži predlog Odloka o sodelovanju pri
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občine Trebnje v 2. obravnavi.
Navedel je, da je prišlo do popravka 10. člena (zadnji odstavek) besedila priloženega Sporazuma,
kjer je bila v zadnji vrstici med besedilom »najemnik infrastrukture koncesionar«, izpuščena beseda
»in«.
Vsled razprave na prejšnji seji Komisije je Občinska uprava pripravila spremembe Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje, ki velja od leta 2013. G. Starbek je še pojasnil, da se bo
do seje Občinskega sveta pripravila tudi sprememba Odloka o gospodarskih javnih službah.
Povedal je še, da se je v tem času podpisal predlagani Sporazum in koncesijska pogodba.
Po kratki razpravi je ga. Verbič podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
sprejem Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno
službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje v 2.
obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
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Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2016 (rebalans II)
Uvodno obrazložitev je podala ga. Starič, vodja referata za proračun in finance in povedala, da
nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja proračuna za leto 2016, zlasti
nujnost uskladitve stanja namenskih sredstev, narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016.
G. Gliha je v razpravi podal vprašanje glede izvedbe ceste Bič – Veliki Gaber.
G. Starbek je odgovoril, da eno soglasje lastnika še ni pridobljeno, problem pa je tudi v OPN, saj
območje ni opredeljeno kot gradbeno.
Ga. Verbič je povprašala glede nadaljevanja obnove ceste Račje selo – Blato.
G. Starbek odgovoril, da je zadeva enaka kot pri cesti Bič, najprej je potrebno zagotoviti sredstva
v proračunu za leto 2017 in 2018.
Po kratki razpravi je ga. Verbič na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2016 (rebalans II).
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal g. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in
povedal, da so popravki Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trebnje sledeči:
- v 1. členu se črta besedilo », obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«,
- v prvem odstavku 4. člena se črta besedilo:«, javno dobrino obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov«.
- v drugem odstavku 4. člena se črta dvanajsta alineja, ter tretji odstavek. Dosedanji četrti
odstavek postane tretji odstavek 4. člena.
- v 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo: », obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov«.
- v prvem odstavku 22. člena se črta šestnajsta alineja.
Razprave ni bilo, zato je ga. Verbič na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu
sprejem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trebnje v skrajšanem
postopku.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. in 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
- Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v
občini Trebnje
- Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Obrazložitev predlaganih sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih
programov in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje je podala ga. Tahan,
pravnica. Povedala je, da je Računsko sodišče RS Občino Trebnje opozorilo na nepravilnost v
postopku obeh omenjenih javnih razpisov, saj strokovna komisija na seji ob obravnavanju
pravočasnih in popolnih vlog, po svoji presoji razdeli manjši del oz. preostanek sredstev. To so
sredstva, ki ostanejo nerazdeljena zaradi izračuna vrednosti točke na celo število in presežki
sredstev, do katerih pride, ko društvu po točkovanju pripada več sredstev kot je maksimalno
dovoljena višina sofinanciranja.
Sprememba pravilnikov je potrebna zaradi večje jasnosti postopka razdelitve sredstev javnih
razpisov, saj pravilnika nista določala načina razdelitve preostanka sredstev in možnosti
prerazporeditve med področji.
V razpravi je g. Gliha povprašal kam se uvrščajo upokojeni športniki. Kratko pojasnilo je podala
ga. Tahan.
Po kratki razpravi je ga. Verbič na glasovanje podala naslednja
SKLEP-a:
1. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu
svetu sprejem Sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih
programov v Občini Trebnje.
2. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu
svetu sprejem Sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
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Ga. Verbič je sejo Komisije zaključila ob 16.45 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.

Nataša Verbič, l.r.
po pooblastilu predsednice
z dne 9. 11. 2016
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