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Z AP I S NI K
19. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 12. aprila 2017 ob 16.45 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

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

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Janez Pirc – direktor občinske uprave (odšel ob 17. uri), Iztok Zupančič,
Komunala Trebnje d.o.o., mag. Klavdija Tahan, Andreja Perc, Občinska
uprava

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.45 uri ugotovila sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 5 članov 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 podanih, zato je na glasovanje podala naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Komisije z dne 20. 2. 2017
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2017 – rebalans I
3. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Trebnje – 1. obravnava
4. Razno.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Komisije z dne 20. 2. 2017
Ga. Povhe, predsednica Komisije je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 18. seje
Komisije, z dne 20. 2. 2017.
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Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 18. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
12. 4. 2017.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2017 – rebalans I
Ga. Povhe je predala besedo g. Pircu, da predstavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I.
G. Pirc je na kratko predstavil predlog rebalansa I in povedal, da se s predlogom rebalansa
proračuna – I povečujejo sredstva na PP 16030 z namenom izvedbe pogodbene komasacije v
Industrijski coni; posledično se spreminja (povečuje) višina na podkontu 7222 prihodki od prodaje
stavbnih zemljišč zaradi po izvedeni komasaciji prodaje občinskega deleža zemljišč izven območja
cestne infrastrukture investitorjem.
Ga. Povhe je nadalje zastavila vprašanje, ali občina realno pričakuje, da se bodo v letošnjem letu
prihodki iz tega naslova tudi realizirali. Direktor občinske uprave, g. Pirc je podal pozitiven odgovor.
Po kratki 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 I in uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2017, ki je bil sprejet na 21. redni seji OS, dne 8. 3. 2017, s sprejetim rebalansom I.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Trebnje – 1. obravnava
Ga. Povhe je podala besedo g. Zupančiču, predstavniku Komunale Trebnje d.o.o., ki je na kratko
predstavil vsebino Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Trebnje.
Povedal je, da je področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ureja
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na 29. redni seji dne 11. 11. 2009.
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V času od sprejetja navedenega Odloka so se spremenili predpisi na državni ravni. Sprejeti oziroma
dopolnjeni ali spremenjeni so bili Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Pravilnik o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prav zaradi sprejetja oz. sprememb vseh teh predpisov je
smiselno sprejeti nov odlok, ki bo celovito uredil področje odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda. Odlok v predlagani obliki uvaja vse potrebne podlage za pričetek izvajanja vseh
storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Posebej pomembno je, da veljavni odlok
ne ureja področij odvoza in čiščenja grezničnih vsebin v okviru izvajanja javne službe ter odvajanja
meteornih voda v javno kanalizacijo. Glede na navedeno je zaradi uskladitve načina izvajanja javne
službe z veljavno zakonodajo nujen sprejem novega Odloka.
Ga. Povhe je v razpravi izpostavila 21. člen Odloka, ki govori o obveznosti priključitve. Pojasnjeno
je bilo, da se bo stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v
greznico ali malo komunalno čistilno napravo, morala priključiti na javno kanalizacijo tako, da
uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti ali odstrani in izključi
iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca.
Ga. Povhe je izpostavila še 57. člen Odloka, ki določa uskladitev priključkov in sicer, da morajo
uporabniki, ki nimajo izvedenega priključka, ki bi bil skladen s tem odlokom, na zahtevo izvajalca v
roku 6 mesecev obstoječi priključek urediti skladno z določbami odloka.
Podala je pripombo, da obrazložitev Odloka ni pisana po členih, ampak neustrezno po poglavjih, ter
je zato potrebno do druge obravnave zadevo urediti.
Po kratki razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu sprejem
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trebnje v
1. obravnavi, s tem, da se do druge obravnave pripravi obrazložitev odloka po členih.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Ga. Povhe je sejo Komisije zaključila ob 17.15 uri.

Zapisala:
Andreja Perc
Referent I

Mateja Povhe, univ. dipl. prav.
predsednica
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