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Z AP I S NI K
20. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila sredo, 17. maja 2017, ob 16.30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

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

Odsotni člani:

/

Ostali prisotni:

Iztok Zupančič – Komunala Trebnje d.o.o., mag. Klavdija Tahan,
Franci Starbek, Aljoša Hribar – Občinska uprava

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.30 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, zato je na glasovanje podala naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Komisije z dne 12. 4. 2017
2. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
v občini Trebnje – 2. obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Trebnje – 2. 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 19. seje Komisije z dne 12. 4. 2017
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k podaji pripomb na zapisnik 19. seje Komisije, z dne 12.
4. 2017.
Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 19. 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 odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Trebnje – 2. obravnava
Ga. Povhe je predala besedo g. Zupančiču, predstavniku Komunale Trebnje d.o.o.
G. Zupančič je kratko predstavil vsebino Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Trebnje ter navedel razloge za sprejetje le-tega. Poudaril
je, da je dodan pomotoma izpuščen 59. člen in obrazložitve k posameznim členom.
Ga. Verbič je vprašala, ali so male čistilne naprave nujno potrebne oz. jih je potrebno namestiti.
G. Zupančič ji je odgovoril, da to problematiko ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).
Ga. Verbič je nato predlagala, da se v Odlok podrobneje opredelijo vse možnosti z načinom
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, kot to določajo veljavni
predpisi, ki urejajo to področje.
G. Zupančič je dejal, da se strinja, da je ta tematika težko razumljiva in da so na Komunali na
voljo glede morebitnih vprašanj. Obenem je navedel, da Občina Trebnje ne more posegati v
domeno državnega urejanja.
Ga. Povhe je predlagala, da bi bilo smotrno objaviti članek v Glasilu Občanov v zvezi s to
tematiko.
G. Zupančič je nato dejal, da bo o pripravi članka obvestil sodelavce.
Po kratki razpravi je ga. Povhe na glasovanje dala naslednji
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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 2. obravnavi.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest v Občini Trebnje – 2. obravnava
Ga. Povhe je predala besedo g. Starbeku.
G. Starbek je kratko predstavil vsebino Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Trebnje v drugi obravnavi in pridobljeno mnenje h kategorizaciji od Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo.
G. Gliha je nato zastavil vprašanje g. Starbeku glede kategoriziranih cest na območju naselja
Cesta.
Sledila je kratka razprava in pregled karte glede kategoriziranih JP na območju Ceste.
G. Gliha je nato navedel, da meni, da dolžina JP na območju naselja Cesta v odloku ni pravilna,
in sicer da je dolžina prekratka. Obenem je dejal, da ime odseka LC 426211 (Krtina-Vel.GaberPluska) ni ustrezna, saj na tem odseku ni naselja z imenom Pluska.
G. Starbek je dejal, da bo do naslednje seje Občinskega sveta pripravil odgovor glede
poimenovanja navedenega odseka lokalne ceste, ki meji na Občino Ivančna Gorica, ter glede
dolžine odsekov javnih poti na območju naselja Cesta.
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 kategorizaciji občinskih javnih
cest v Občini Trebnje v 2. obravnavi.
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.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Gliha je zastavil vprašanje g. Starbeku, ali je prejel vlogo glede označitve naselja Cesta ob
državni cesti.
G. Starbek mu je odgovoril, da z vlogo ni seznanjen in da je za označitev naselja Cesta
pristojna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Dejal je še, da bo poizvedel, kje je
navedena vloga in jo posredoval Direkciji.
Ga. Povhe je sejo Komisije zaključila ob 16.58 uri.
Zapisal:
Aljoša Hribar, univ. dipl. prav.
zapisnikar

Mateja Povhe, univ. dipl. prav.
predsednica

4

