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OSNUTEK

Z AP I S NI K
2. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v ponedeljek, 6. maja 2019, ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Branko Longar (pride ob 18.08
uri), Branko Veselič, Silvo Zupančič in Bogdana Brilj – člani Komisije

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Aleksandra Blagovič Huč – zapisnikarica, Žiga Zaplotnik, vodja oddelka
za družbene in gospodarske dejavnosti in Janez Pirc, direktor OU

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Povhe, in ob 18.05 uri ugotovila sklepčnost, saj so
bili na seji prisotni 4 člani Komisije.
Ga. Povhe je nato člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Ob 18.08 uri je na sejo prišel g. Longar.
Člani Komisije predlogov niso imeli, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Komisije z dne 20. 2. 2019;
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2020;
3. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1.
obravnava;
4. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega
pomena – 1. obravnava;
5. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 1. obravnava;
6. Razno.
P o d a t k i o g l as o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Komisije z dne 20. 2. 2019
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 1. seje Komisije.
Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe na glasovanje podala
naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 1. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z
dne 20. 2. 2019.
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: nihče
Zapisnik je bil potrjen.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2020
Ga. Povhe je predala besedo, g. Pircu, ki je povedal, da se je glede na javno razpravo, ki je
bila na občinskem svetu, podaljšal rok za podajo pripomb in predlogov na predlog Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leti 2019 in 2020 do 7. 5. 2019 do 24.00. V tem času pa tečejo
seje še ostalih odborov. G. Pirc je povedal, da je na odboru za okolje, prostor in infrastrukturo
bila podana ena dopolnitev proračuna, in sicer je šlo za predlog revitalizacije železnice, kjer
je bil dosežen sporazum za traso od Ljubljane do Karlovca, glede sofinanciranja. Povedal je,
da je bil predlog poračuna na odboru potrjen.
Ga. Povhe je vprašala, če je bilo vloženih veliko pripomb in predlogov na predlog Odloka o
proračunu.
G. Pirc je odgovoril, da so do sedaj prispele štiri pripombe oz. predlogi za dopolnitev
proračunov za obe leti.
Ga. Povhe je podala pripombo na nerealnost planiranja proračuna na prihodkovni strani, kjer
so kapitalski prihodki, natančneje prihodki od prodaje zemljišč, planirani v višini milijon evrov
v 2019, medtem ko je bila realizacija 2017 148.000 €, v 2018 pa samo 39.000 €, ter je tako
indeks povišanja ogromnih 880.
Ga. Povhe je vprašala, kako je v NRP uvrščen projekt izgradnje pločnika v Velikem Gabru.
G. Pirc je odgovoril, da so se na podlagi predloga za 2019 dodala sredstva za
preprojektiranje, kjer se bo gradnja razdelila na dva dela projekta oz. trase, ter da v tej fazi ni
načrtovana gradnja tudi ne v 2020.
Ga. Povhe razloži, da ta projekt ni zadeva, o kateri bi se govorilo na novo, ampak se o tem
pločniku razpravlja na občinskem svetu najmanj že desetletje in kakor ugotavlja, sredstev, ki
bi bila namenjena gradnji, ni.
G. Longar doda, da prihaja do problema, ker gre za državno cesto in je težko pridobiti vsa
soglasja.
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Ga. Povhe je vprašala, kako je s povišanjem faktorja G za financiranje krajevnih skupnosti.
G. Pirc je odgovoril, da je sprejemljiv v višini 90. Ga. Povhe je povedala, da je tekel pogovor,
da bi se faktor povečal iz 90 vsaj na 100. Poudarila je, da če je kdaj primerno, da se faktor G
poveča, je to v letošnjem letu. Obenem pove, da je v obrazložitvah prebrala, da se z deležem
sredstev, ki se v občinskem proračunu namenja za krajevne skupnosti, zagotavlja
policentričen razvoj. S tem podpira dejstvo, da bi krajevne skupnosti ob povečanju faktorja G
razpolagale z večjimi finančnimi sredstvi, ki bi jim zagotovile dodaten razvoj.
Ga. Povhe je vprašala, kaj je v NRP mišljeno pod »pridobitev zemljišč zaradi poplačila
terjatev iz naslova domske oskrbe« za 74.000 € sredstev na odhodkovni strani za 2019.
G. Pirc je odgovoril, da je to področje ge. Zadnik in da bo preveril ter posredoval odgovor.
Ga. Povhe je v nadaljevanju izpostavila temo izgradnje dodatnega parkirišča pri Osnovni šoli
Trebnje, za kar se je v preteklem mandatu na občinskem svetu potrdil DIIP, kjer so se vsi
prisotni člani z njo strinjali, da bi bilo le to nujno potrebno. G. Pirc je odgovoril, da se v
predlogu proračuna zagotavljajo samo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.
Ga. Brilj je predlagala pričetek aktivnosti za vrtec na Čatežu in izdelavo analize števila
šoloobveznih otrok za ugotovitev, ali in do kdaj bo bodoča dozidava šole v DNV zadoščala
za šolske potrebe.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je ga. Povhe glede na vsebino razprave na glasovanje podala
naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo podaja k predlogu Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in 2020 naslednje pripombe in predloge:
- v proračunu za leto 2020 se zagotovi del sredstev v višini 50 odstotkov
investicije za izgradnjo pločnika ob državni cesti v Velikem Gabru,
- projekt izgradnje mrliške vežice na Sela pri Šumberku se vrsti v NRP za leto
2019 v višini 51.000,00 EUR in v letu 2020 v višini 133.000,00 EUR,
- faktor G za financiranje KS se iz 90 poviša na 100.
Komisija podpira predlog KS Svetinje za zagotovitev dela sredstev za odkup
zemljišč za razširitev ceste Repče–Gorenji Vrh pri Dobrniču v letu 2019 in Gorenji
Vrh pri Dobrniču–Rdeči Kal v letu 2020.
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: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1.
obravnava
Ga. Povhe je predala besedo g. Zaplotniku, ki je na kratko razložil razliko med novim
Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje in sedanjim veljavnim
Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, kjer je
poudaril, da se nov odlok sprejema zaradi spremembe Zakona o športu iz leta 2018.
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Nadaljeval je, da sprejetje odloka nima nobenih neposrednih finančnih posledic za Občino,
ampak se spreminjajo nekatera merila in kriteriji.
Ga. Povhe je vprašala, če bo že na naslednji seji obravnava Letnega programa športa. G.
Zaplotnik ji je odgovoril pritrdilno.
Ga. Povhe je imela pripombo glede pravilnega nomotehničnega zapisa v 21. členu, prvi
odstavek. Predlagala je, da se ga pravilno oblikovno zapiše, da bo do objave v Uradnem listu
urejen.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravno ne ugotavlja neskladnosti
z drugimi veljavnimi akti in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje v 1. 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: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Ga. Povhe je predala besedo g. Zaplotniku, ki je povedal, da gre za iniciativno s strani Župnije
Trebnje, z namenom pridobivanja sredstev iz državnih javnih razpisov za obnovo cerkve.
Nadaljuje, da za Občino Trebnje to ne predstavlja nobenih finančnih posledic.
Ga. Povhe je povedala, da je pravna podlaga v preambuli predlaganega Odloka napačno
zapisan člen Statuta in da je 17. člen pravilna določba.
Ga. Povhe je še dodala, da se strinja z ureditvijo, da odlok ne predvideva, da se na parcelah
vplivnega območja vpišejo zaznambe nepremičninskega spomenika v zemljiški knjigi ter
povprašala, ali je nujno, da sta obe cesti, ki sta glavni prometni cesti v Trebnjem, določeni v
vplivnem območju spomenika.
Prisotni odgovora na to niso poznali.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravno ne ugotavlja neskladnosti z
drugimi veljavnimi akti in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena v 1.
obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
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ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Ga. Povhe predala besedo g. Zaplotniku, ki je povedal, da gre za isto iniciativo kot v prejšnji
točki, z namenom možnosti prijave na državne javne razpise za pridobitev finančnih sredstev.
Ga. Povhe je povedala, da je tudi tu pravna podlaga v preambuli predlaganega Odloka
napačno zapisan člen Statuta in da je 17. člen pravilna določba.
Ga. Povhe je predlagala, da se v Odloku v 3. členu drugače definira območje, ki ga obsega
spomenik na parceli, saj da trenutna dikcija ni ustrezna, ker je v prvem delu enaka kot pri
odloku iz prejšnje točke, kjer je cerkev kot spomenik prevladujoči in bistveni del nepremičnine
234/1.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravno ne ugotavlja neskladnosti
z drugimi veljavnimi akti in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka
o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega
pomena v 1. 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: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko Razno člani Komisije niso imeli predlogov, zato je ga. Povhe sejo zaključila.
Seja je bila končana ob 19.15 uri.

Zapisala:
Aleksandra Blagovič Huč, mag. pol.
dokumentalist

Mateja Povhe, univ. dipl. prav.
predsednica
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