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Z API SNI K 

22. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila v torek, 26. septembra 2017, ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani:  Mateja Povhe – predsednica Komisije, Milan Dragan, Nataša Verbič, 

Mirko Gliha – člani Komisije 
  
Odsotni člani: Stanislav Šlajpah 
  
Ostali prisotni: mag. Janez Pirc – direktor Občinske uprave, mag. Klavdija Tahan, Irena 

Habinc – Občinska uprava 
 
Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.00 uri ugotovila sklepčnost, 
saj so bili na seji 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 podala naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Komisije z dne 21. 6. 2017 
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Trebnje – 2. obravnava  
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2017 – rebalans II 
4. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje »Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava 
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Trebnje – skrajšani postopek 
6. Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih cest v občini Trebnje – skrajšani postopek  
7. Razno. 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Dnevni red je bil sprejet. 

 
Datum: 27. 9. 2017 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Komisije z dne 21. 6. 2017 

 
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 21. seje Komisije, z dne 21. 
6. 2017. 
 
Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji 
  
SKLEP 
 
Sprejme in potrdi se zapisnik 21. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno 
samoupravo z dne 21. 6. 2017. 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
Ga. Povhe je predala besedo ge. Tahan. 
 
Ga. Tahan je pojasnila, da besedilo odloka od prve obravnave ostaja nespremenjeno, razen 
pri 14. členu se spremeni besedilo tako, da se  doda možnost podaljšanja koncesije v skladu 
z zakonom, kar je bilo sprejeto na seji občinskega sveta. 
 
Ga. Povhe je podala pripombo na besedilo uvoda pri 2. točki, v katerem je izpostavljena 
konkretna oseba, na predlog katere je komisija sprejela sklep o dopolnitvi 14. člena in v 
nadaljevanju občinski svet sprejel sklep glede dopolnitve pri obravnavi odloka v prvi obravnavi. 
Takšno navajanje ni pravilno, ker so za pripravo besedila odloka za drugo obravnavo relevantni 
le sklepi, ki so jih sprejeli pristojni organi. 
 
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Trebnje v 2. obravnavi. 
   

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
  

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v Občini Trebnje – 2. obravnava 
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Ga. Povhe je predala besedo g. Pircu. 
 
G. Pirc je na kratko predstavil predlog rebalansa proračuna Občine Trebnje za leto 2017 – II 
in v tej povezavi podal obrazložitev povečanja prihodkov od prodaje osnovnih sredstev zaradi 
potreb, ki jih narekuje Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje, ki je v pripravi. G. Pirc je 
povedal, da je v pripravi nov predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Trebnje. V kratkem 
bo objavljen na spletni strani Občine Trebnje in javnost bo imela v času 30 dnevne javne 
razprave, možnost podati pripombe na predlog Odloka. 
 
Go. Povhe je iz obrazložitve predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2017, na postavki »15029 Subvencioniranje cen storitev 
gospodarske javne službe«, zanimalo, kaj pomeni zadnji stavek, da se preostali primanjkljaj 
razdeli na tri enake dele ter se poračuna v treh letih. G. Pirc je povedal, da je predmet 
dopolnitve proračuna za leto 2017 subvencija v višini kot je bilo s sklepom občinskega sveta 
ob sprejemu elaborata sprejeto, ostali del (poračun za prihodnja leta) vključuje potrjena cena 
elaborata. 
 
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala 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 2017 – rebalans II. 
 
 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
Ga. Povhe je predala besedo g. Pircu. 
 
G. Pirc je kratko predstavil predmet in razlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje«.  
G. Dragana je zanimalo, ali bo po opravljenih delih narejena preplastitev obstoječe ceste na 
tem območju. G. Pirc je potrdil izvedbo preplastitve. 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2017 – rebalans II 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje »Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava 



 

4 
 

Ga. Povhe je glede formulacije predloga sklepa pripomnila, da prva točka predlaganega sklepa 
ni potrebna, ker se program opremljanja sprejme z odlokom.  
 
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje«, v 
1. obravnavi. 
 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
Ga. Povhe je predala besedo g. Pircu. 
 
G. Pirc je pojasnil, da so pri Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje odprte 
predvsem določbe glede odvoza mešanih komunalnih odpadkov, ki se sedaj izvaja na tri tedne. 
 
Ga. Povhe je povedala, da bo glasovala proti sprejemu sprememb odloka in izrazila 
nestrinjanje z navedbami pod točko 2 (ocena stanja iz uvoda) iz poskusnega obdobja 
spremenjenega načina odvoza. Dodatno ocenjuje, da se bo z uveljavitvijo sprememb odloka 
trajno zmanjšal standard storitve za uporabnike iz gospodinjstev. 
 
G. Dragan je izpostavil težavo glede neurejenega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih. 
Sledila je razprava o tem, kaj je na tem področju možno storiti. Ga. Povhe je predlagala nadzor 
s strani medobčinskega inšpektorata. G. Pirc je povedal, da je bil s strani skupne občinske 
uprave obveščen, da se bo nadzor opravljal v tem tednu. 
 
Ga. Povhe je opozorila na neustreznost prvega odstavka 3. člena, saj vezava objave odloka 
in s tem pričetka njegove veljavnosti ne sme biti vezana na pogoj sprejema odlokov v preostalih 
treh sosednih občinah, ker gre za odlok, ki velja samo za Občino Trebnje.  
 
  

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Trebnje – skrajšani postopek 
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Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Trebnje s črtanjem prvega odstavka 3. člena. 
 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 1 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 
 
Ga. Povhe je predala besedo ge. Tahan. 
 
Ga. Tahan je na kratko predstavila predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje. 
 
G. Pirc je navedel razloge za sprejetje tega odloka. 
 
Go. Povhe je zanimalo, ali ima Komunala Trebnje d.o.o. za dodaten obseg cest (javnih poti), 
ki jih bo dobila v vzdrževanje po uveljavitvi sprememb odloka, dovolj strojne mehanizacije za 
zimsko vzdrževanje.  
G. Pirc je odgovoril, da je to v organizaciji izvajalca, najverjetneje bodo najeli podizvajalce po 
posameznih krajevnih skupnostih. 
 
Go. Povhe je zanimalo, na kakšen način se določi cena za storitve javne službe. G. Pirc je 
povedal, da se ceno določi s pogajanjem in ob tem, da mora biti cena nižja ali enaka tržni. 
 
Po končani razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji 
 
SKLEP 
 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje v skrajšanem postopku. 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
  

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje – skrajšani postopek 
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G. Gliha je postavil vprašanje, kako poteka realizacija projekta izgradnje pločnika v Velikem 
Gabru. G. Pirc je povedal, da investicijo vodi država, obljubljeno je bilo, da bodo v letošnjem 
letu izvajali parcelacijo in odkupe zemljišč. 
 
G. Gliha je postavil vprašanje, ali je predvidena obnova ceste od Šentlovrenca proti Velikemu 
Gabru. G. Pirc je odgovoril, da predlagana investicija v veljavnih proračunih ni vključena. 
 
Ga. Povhe je sejo Komisije zaključila ob 16.50 uri. 
 
 
Zapisala:  
Irena Habinc, dipl. inž. geod. Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 
svetovalka III predsednica 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


