OBČINA TREBNJE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Datum: 7. 10. 2021
ZAPISNIK
11. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 6. oktobra 2021, ob 18. uri
v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Bogdana Brilj, Silvo Zupančič,
Branko Longar in Branko Veselič – člani Komisije

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Gorazd Koračin – predstavnik občinske uprave; Franci Starbek – direktor
Komunale Trebnje d.o.o.; Alenka Mihelič – zapisnikarica.

Ob 18.00 uri je predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, začela z 11. sejo Komisije in ugotovila
sklepčnost, saj so bili prisotni vsi člani Komisije.
Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik, dopolnitev oziroma
spremembo predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
G. Koračin je podal predlog, da se 3. točko predlaganega dnevnega reda, v izogib čakanju
poročevalca iz Komunale Trebnje d.o.o. na poročanje, obravnava kot 2. točko. Hkrati je predlagal,
da se ta točka preimenuje na način, da bo odražala dejansko vsebino obravnave, in sicer bi se
glasila: »Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda v Občini Trebnje«.
Ga. Povhe je s tako spremenjenim vrstnim redom obravnave in preimenovano točko dala na
glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog in potrditev zapisnika 10. seje Komisije z dne 9. 6. 2021
2. Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda v Občini Trebnje
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 –
rebalans II
4. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krsnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – prva obravnava
5. Predlog Sklepa k pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb
6. Razno

Zapisnik 11. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

P o d a t k i o g l a s o v a nj 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 10. seje Komisije z dne 9. 6. 2021
Ga. Povhe je prisotne člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje seje.
Člani Komisije niso imeli pripomb nanj, zato je dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 10. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
9. 6. 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda v Občini Trebnje

Ga. Povhe je predala besedo direktorju Komunale Trebnje d.o.o., g. Starbeku.
G. Starbek je povedal, da bo Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Občini
Trebnje sprejet na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Trebnje, ki predvideva sprejetje pravilnika za podrobnejšo ureditev tehničnih zadev na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. S tem pravilnikom se primarno ureja projektiranje,
tehnična izvedba, uporaba, vzdrževanje in upravljanje javnega sistema za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode na območju Občine Trebnje, ki ga upravlja ali bo prevzela v upravljanje
Komunala Trebnje d.o.o. Komunala s tem pravilnikom uvaja pregled nad projektiranjem in samo
izvedbo javne kanalizacije ter določene zadeve za fazo vzdrževanja.
Ker posebne razprave ni bilo, je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da poda soglasje k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih
voda v Občini Trebnje.
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P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
Ob 18.09 uri je g. Franci Starbek sejo zapustil.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 –
rebalans II
Ga. Povhe je predala besedo g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da se v sprejem predlaga sprejetje treh sklepov ter jih povzel. Pojasnil je, da
je občinski svet v avgustu 2021 že sprejel rebalans I Proračuna Občine Trebnje za leto 2021, sedaj
pa se občinskemu svetu v sprejem predlaga še rebalans II Proračuna Občine Trebnje za leto 2021,
ki ga narekujejo nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja proračuna, zlasti
nujnost uskladitve dinamike izvajanja projektov (PŠ Dolenja Nemška vas, energetska sanacija CIK,
stanovanjska soseska Dobrava, nakup nepremičnin …) in možnosti za izvedbo postopkov oddaje
javnih naročil.
Povedal je, da se s predlogom rebalansa II skupni prihodki povečujejo za 119.416,66 EUR, odhodki
pa za 2.139.416,66 EUR, od česar največ zaradi investicije v PŠ Dolenja Nemška vas. Proračunski
primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta in predvidenim
zadolževanjem, s čimer proračun ostaja uravnotežen.
Ga. Povhe je vprašala, za koliko je bila nižja ocenjena vrednost v postopku oddaje javnega naročila
za razširitev PŠ Dolenja Nemška vas.
G. Koračin je povedal, da je bila ocenjena vrednost in višina zagotovljenih sredstev precej nižja od
prejetih ponudb ter izpostavil podražitve cen gradbenega materiala na trgu, zaradi česar je prišlo do
tako velikih odstopanj.
Ga. Brilj je vprašala, kdaj naj bi razširjena podružnična šola odprla svoja vrata.
G. Koračin je povedal, da bo postopek javnega naročila potrebno ponoviti, kar pomeni manjši zamik.
Predvideva se, da bi se investicija zaključila v letu 2023.
Ga. Povhe je izpostavila, da je bila na 2. izredni seji občinskega sveta predmet spremembe proračuna
tudi razširitev PŠ Dolenja Nemška vas. Takrat je šlo za zmanjšanje zadolževanja, sedaj pa se
zadolževanje spet zvišuje. Zanimalo jo je, zakaj ponovna sprememba in kaj pomeni v priloženem
sklepu o zadolžitvi navedba: »zlasti za financiranje podružnične šole v Dolenji Nemški vasi«, kaj so
torej ostali projekti, za katere se bo občina zadolževala.
G. Koračin je pojasnil, da je na 2. izredni seji šlo za uskladitev NRP-jev in takrat se je znižalo
zadolževanje zaradi pričakovanih sredstev sofinanciranja kot prihodkov proračuna, sedaj pa je
potrebno načrtovati dodatna sredstva za izvedbo investicije zaradi zvišanja cen gradbenih materialov
na trgu. Občina se dejansko ne bo zadolžila, gre zgolj za uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani
proračuna in možnost, da občina v skladu z javnofinančnimi predpisi izvede postopek javnega
naročila in torej čimprej izbere izvajalca gradbenih del.
Ga. Povhe je pripomnila, da ima občutek, da je pri vsakem rebalansu vse manj informacij oziroma so
le-te bolj splošne. Izpostavila je tudi predlog 2. in 3. sklepa v gradivu, in sicer navedbo, da se načrta
ravnanja z nepremičnim ter premičnim in finančnim premoženjem uskladita z rebalansom II. Občinski
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svet je tisti, ki po zakonu sprejme dopolnitev načrtov, torej je to v njihovi pristojnosti in ne pristojnosti
župana. Predlagala je, da se pripravi ustrezno gradivo do seje občinskega sveta, Komisija pa pred
tem gradivo ponovno obravnava na korespondenčni seji. Ker za odločanje komisije predlagatelj
rebalansa ni predložil vseh potrebnih dokumentov, to je dopolnitve načrta ravnanja s premoženjem,
tega ni niti na dnevnem redu že sklicane seje občinskega sveta, komisija nima dejanskih podlag za
odločanje o usklajenosti proračunskih dokumentov, zato o tem ne more sklepati. Predlaganih sklepov
ne more dati na glasovanje, ker sta v točkah II. in III. glede na navedeno nezakoniti.
G. Longar je podal pripombo, da se predsednica ne more enostransko odločiti, da sklepa ne bo dala
na glasovanje.
Ga. Povhe sklepov iz zgoraj navedenih razlogov ni dala na glasovanje.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krsnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – prva obravnava
Ga. Povhe je besedo predala g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da je predlog odloka primerljiv s predlogi, ki ji je Komisija že obravnavala, in
sicer gre za predlog za razglasitev Cerkve sv. Janeza Krstnika za kulturni spomenik lokalnega
pomena, namen pa je zagotoviti obstoj in neokrnjenost spomenika. Zavod za varstvo kulturne
dediščine je podal pozitivno mnenje k predlogu odloka. Dodal je, da je postopek trajal dlje časa, ker
je bilo potrebno počakati postopek ureditve lastništva v povezavi s postopkom dedovanja.
G. Koračin je predlagal, da se na seji občinskega sveta prva in druga obravnava združita, če ne bo
bistvenih pripomb na besedilo odloka.
Ga. Povhe je predlagala, da se besedilo predloga odloka lektorira do druge obravnave in se zato
obravnavi ne združita. Zanimalo jo je tudi, kakšen sklep so sprejeli na Odboru za družbene,
gospodarske dejavnosti in kmetijstvo.
G. Koračin te informacije ni imel in dodal, da je bil predlog za združitev obravnav naveden tudi v
gradivu za sejo odbora.
Po zaključeni razpravi je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krsnika v Brezi za kulturni
spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa k pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb
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Ga. Povhe je besedo predala g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da gre za prvi primer ustanovitve evropskega združenja za teritorialno
sodelovanje v Sloveniji in je vezan na revitalizacijo železniške proge Ljubljana-Zagreb. Evropsko
združenje za teritorialno sodelovanje je pravna oseba, ki se jo ustanovi v skladu s posebnimi predpisi.
Združenje se lahko samo prijavlja na evropske in ostale razpise in ima kot tako tudi večje možnosti
za pridobitev sredstev. Poudaril je, da je cilj tega sodelovanja zlasti revitalizacija železniške proge,
znižanje obremenjevanje okolja in pritegnitev potnikov k takemu načinu potovanja.
G. Koračin je izpostavil, da so s tem povezani tudi manjši stroški, in sicer Občina Trebnje sedaj
Razvojnemu centru Novo mesto plačuje 4.700 EUR letno, v primeru priključitve v EZTS za prvo in
drugo leto plačevala 300 EUR več, vendar gre za minimalni strošek glede na pričakovane finančne
in druge koristi.
Ga. Povhe je vprašala, ali so druge občine že pristopile v EZTS.
G. Koračin ni imel te informacije, je pa dodal, da bo na seji občinskega sveta prisoten direktor
Razvojnega centra Novo mesto, ki bo lahko zadevo podrobneje pojasnil, gotovo pa bo razpolagal
tudi s podatki o odločanju v drugih občinah pristopnicah.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Sklep k pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Ga. Povhe je sejo zaključila ob 18.37 uri.

Zapisala:
Alenka Mihelič
svetovalec – pripravnik

Mateja Povhe,
predsednica
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