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Z AP I S NI K
15. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 21. septembra 2016 ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Milan Dragan, Stanislav Šlajpah
Nataša Verbič – člani Komisije

Odstotni člani:

Mirko Gliha - opravičeno

Ostali prisotni:

Stanko Tomšič – direktor JP Komunala Trebnje d.o.o. in Iztok Zupančič –
pravnik, Andreja Perc – zapisnikarica

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.15 uri ugotovila sklepčnost, saj so
na seji bili prisotni 4 člani Komisije.
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 14. seje Komisije z dne 10. 8. 2016
2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko
javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine
Trebnje – 1. obravnava
3. Predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini Trebnje
4. Razno.

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.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Komisije z dne 10. 8. 2016
Ga. Povhe, predsednica Komisije je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 14. seje
Komisije, z dne 10. 8. 2016.
Člani Komisije niso podali pripomb, zato je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 14. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
10. 8. 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 – 1.
obravnava
Predsednica Komisije, ga. Povhe je predala besedo direktorju JP Komunala Trebnje, g. Tomšiču,
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 1.
obravnavi.
Navedel je, da ima Komunala Trebnje sklenjeno pogodbo za odvoz odpadkov do 31. 12. 2016 in
da se je podjetje Snaga d.o.o. izkazalo kot najboljši partner za nadaljnje sodelovanje. Dejal je, da
gre pri tej rešitvi za upoštevanje določb Uredbe, da je potrebno zagotoviti obdelavo komunalnih
odpadkov pred odlaganjem in v končni posledici za obstoj odlagališča nenevarnih odpadkov
Globoko.
V nadaljevanju je g. Zupančič navedel akte, ki so v gradivu, in sicer Odlok o sodelovanju pri
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občine Trebnje, Pogodba o pristopu občin Trebnje, Mokronog – Trebelno,
Mirna in Šentrupert k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki
Ljubljana – RCERO Ljubljana, Sporazum o zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov št. 1/2015 in Koncesijska pogodba št. KP-T-8.4 za izvajanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Trebnje.
Povedal je, da je Sporazum v taki vsebini sprejelo že 25 občin in se ga kot takega ni dalo nič
spreminjati, v pogodbo pa se je poskušalo vnesti največ varovalnih mehanizmov kot je bilo
možno. Najbolj pomembno je, da se podjetje Snaga d.o.o. zaveže, da bo zagotovila odlaganje
različnih vrst odpadkov, ki izpolnjujejo pogoje za odlaganje odpadkov na odlagališču Globoko, v
skupni letni količini vsaj 3.000 ton.

Ga. Povhe je opozorila, da se vsebina Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za
gospodarsko javno službo z ničemer ne dotakne veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Trebnje, ki velja od leta 2013, ter je zato po trenutnem stanju zadeve z njim v
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nasprotju. Dejala je, da bi morala občinska uprava ta odlok ustrezno spremeniti, da bi omogočal
nadaljnje spremembe, ki so predmet predloga odloka, ki je danes na dnevnem redu. Preučiti je
potrebno tudi vplivanje na določbe Odloka o gospodarskih javnih službah in če se izkaže nasprotje
določb obeh odlokov, pripraviti tudi spremembe tega krovnega odloka. Vse to mora biti izvedeno do
druge obravnave.
Izpostavila je 24. člen predloga Odloka, ki definira stvarno pristojnost in je nekoliko nejasen zaradi
besedila v () »(npr. glede inšpekcije, …)«, za katerega predlaga črtanje.
Izpostavila je še 10. člen (zadnji odstavek) besedila priloženega Sporazuma, kjer je verjetno v zadnji
vrstici med besedilom »najemnik infrastrukture koncesionar« izpuščena beseda »in«.
V nadaljevanju je ga. Povhe dejala, da sicer razume poslovni interes Komunale Trebnje, vendar ji
kot krajanki KS Račje selo ni všeč, da se bodo na deponiji Globoko odlagali ostanki komunalnih
odpadkov iz obdelave v RCERO Ljubljana iz območij 30 drugih občin iz osrednje in zahodne
Slovenije. V sporazumu je namreč zapisano, da se občine zavezujejo dati na razpolago za učinkovito
izvajanje projekta preostalo infrastrukturo namenjeno odlaganju odpadkov, kot primer pa je zapisano
odlagališče Globoko Trebnje in Špaja dolina Grosuplje. Nadalje se ne more strinjati s III. točko
pogodbe o pristopu občin k skupnemu ravnanju, kjer je zapisano, da občine, ki so solastnice deponije
Globoko, pod enakimi pogoji kot to velja za njih zagotovijo odlaganje ostankov odpadkov na
odlagališču tudi za ostale občine, ki so vključene v RCERO Ljubljana, medtem ko je v nadaljevanju
zapisano, da bo cena storitev RCERO za nas kot pristopnice višja za 5%.
Opozorila je tudi na neustrezno cestno infrastrukturo, po kateri se dnevno na deponijo Globoko vozijo
tovornjaki z odpadki. Hkrati je izrazila bojazen o dvigu cen ravnanja z odpadki na račun nove storitve
plus pribitka navedenih 5%.
G. Tomšič je odgovoril, da se cene ravnanja z odpadki glede na vse izračune za občane ne bi smele
povišati, da zaradi teh sprememb ocenjuje, da bo cca. 10 % višji strošek obdelave odpadkov, ter
dodal, da imajo z okoliškimi prebivalci deponije vzpostavljene dobre odnose in da bodo imeli z njimi
na temo ravnanja z odpadki sestanek.
Ga. Povhe je vprašala, kam vseh te občine, ki so že vključene v RCERO Ljubljana, sedaj odlaga
preostanek iz obdelave.
G. Tomšič je odgovoril, da vozijo na Globoko.
Ga. Povhe je glede na odgovor sklepala, da se potem z odlokom legalizira to, kar se že dogaja.
G. Tomšič je dejal, da temu ni tako.
Po končani razpravi je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
1. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinski upravi,
da do druge obravnave Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji
za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju občine Trebnje pripravi spremembe Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v občini 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.
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2. 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 prvi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini Trebnje
Uvodno obrazložitev je podal g. Zupančič in povedal, da je področje oskrbe s pitno vodo urejeno
z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje, ki pa ne
določa podrobnejših pogojev za izvajanje oskrbe s pitno vodo.
Navedeni Odlok v 1. členu navaja, da so podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe opredeljeni v Tehničnem pravilniku o javnem
vodovodu v Občini Trebnje, ki pa do sedaj še ni bil sprejet. Cilj oziroma namen sprejetja tega
akta je celovito in konsistentno urediti celotno področje s pitno vodo, ki ni drugače urejeno s
državnimi ali občinskimi predpisi z določitvijo tehničnih normativov za načrtovanje vodovodnih
sistemov, načinov izvedbe vodovodnih sistemov in priključkov, vloge izvajalca javne službe v
postopkih sprejema prostorskih aktov ter v postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja,
načina priključitve uporabnika, vloge izvajalca javne službe pri gradnji vodovodnih sistemov in
priključkov.
Navedel je pripombe občinske uprave na pripravljeni Tehnični pravilnik, in sicer na 11. člen, 18.
člen in 82. člen, ki so bile upoštevane.
Ga. Povhe je v razpravi imela pripombo, da 97. in 98. člen glede na vsebino določb ne sodita
med prehodne in končne določbe in ju je potrebno umestiti v drug del pravilnika.
Izpostavila je tudi grafične priloge, ki so sestavni del tega Pravilnika, ki jih je dejansko pet in ne
tri, kot je zapisano v 101. členu, kar je potrebno ustrezno popraviti in vse priloge ustrezno označiti,
da bodo primerne za objavo v Uradnem listu.

Po razpravi je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v občini Trebnje, z upoštevanjem pripomb
glede členov prehodnih in končnih določb ter grafičnih prilog.
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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Predsednica Komisije je sejo zaključila ob 17.00 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.

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