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: 18. 11. 2021
ZAPISNIK
12. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,
ki je bila v sredo, 17. novembra 2021, ob 16.30 uri
v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje

Prisotni člani:

Mateja Povhe – predsednica Komisije, Bogdana Brilj, Silvo Zupančič (od
16.39 ure), Branko Longar (od 16.57 ure) in Branko Veselič – člani
Komisije

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Gorazd Koračin – predstavnik Občinske uprave; mag. Irena Starič – v. d.
direktorja Občinske uprave ; Alenka Mihelič – zapisnikarica.

Ob 16.30 je predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, začela z 12. sejo Komisije in ugotovila,
sklepčnost, saj sta bila poleg predsednice prisotna še člana Bogdana Brilj in Branko Veselič.
Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik, dopolnitev oziroma
spremembo predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Predlogov ni bilo, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 6. 10. 2021
2. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 2. obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe proračuna – II
4. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1. obravnava
6. Razno
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 6. 10. 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 11. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne
6. 10. 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 2. obravnava

Ga. Povhe je predala besedo g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da je bil predlog odloka v skladu z usmeritvami komisije, ki jih je podala na
11. seji, slovnično in nomotehnično popravljen in je tako primeren za sprejem v drugi obravnavi.
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 sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni
spomenik lokalnega pomena v drugi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 3
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe
proračuna – II
Ga. Povhe je predala besedo ge. Starič.
Ga. Starič je povedala, da je odlok pripravljen zaradi novih dejstev in okoliščin, ki so se pojavila po
sprejemu proračuna za leto 2022. Gre za nujnost prenosa projektov v izvajanju, ki v letu 2021 ne
bodo v celoti realizirani, v leto 2022, in sicer gre za projekte, za katere so sredstva zagotovljena v
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letu 2021, z rokom izvedbe do 30. 11. 2021, ki pa zaradi različnih razlogov v letošnjem letu ne bodo
realizirani ali bodo realizirani le delno, in je nujno podaljšati rok izvedbe in prenesti finančne
obveznosti v leto 2022. Uskladitev (oz. prenos v leto 2022) je nujna, ker je potrebno rok podaljšati
pred potekom pogodb, pred 30. 11. 2021.
Ga. Povhe je vprašala, ali tabele NRP, ki so v gradivu, vsebujejo samo omenjene spremembe.
Ga. Starič je pojasnila, da tabele vsebujejo vse podatke, saj se samo sprememb ne da izpisati iz
programa. Proračun se uravnava na način, da se za 275.746,35 EUR povečajo prihodki zaradi
vključitve projekta »Skupaj za varni jutri« in prenosa projekta »Energetska sanacija CIK Trebnje«.
Hkrati se povečajo sredstva na računu za 2.122.267,07 EUR, ker projekti ne bodo realizirani in
sredstva ostanejo na računu.
Ga. Povhe je vprašala, kaj je mišljeno pri PP 18078 Kulturni dom Trebnje.
Ga. Starič je pojasnila, da gre za novi Kulturni dom Trebnje in da je zanj že podpisana pogodba za
izdelavo projektne dokumentacije PZI. Projektna dokumentacija bo predvidoma končana v prvi
polovici leta 2022, zato bo tudi realizacija v letu 2022.
Ob 16:39 se je seje udeležil g. Silvo Zupančič.
Ga. Povhe je še vprašala, kdaj se pričakuje predlog rebalansa proračuna za leto 2022.
Ga. Starič je odgovorila, da v začetku leta 2022.
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 spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe proračuna – II.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek

Ga. Povhe je besedo predala g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da je Občinski svet Občine Trebnje na 16. redni seji dne 16. 6. 2021 sprejel
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Trebnje. Kot je poudaril, se v praksi dogaja, da zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
ne posreduje podatkov za odmero komunalnega prispevka za objekte, za katere se po veljavni
zakonodaji odmeri komunalni prispevek, ali jih posreduje v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, vloženo pri organu za izdajo gradbenega dovoljenja. Dogaja se tudi, da se
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posamezniki priključujejo na komunalne objekte, ne da bi poravnali obveznosti iz naslova
komunalnega prispevka. Zato se predlaga dopolnitve odloka tako, da bi občinska inšpekcija izvajala
nadzor nad tako prakso posameznikov. Za 17. členom bi se tako dodali dve novi poglavji, in sicer
poglavje o izvajanju nadzora in poglavje s kazenskimi določbami.
Ga. Brilj je vprašala, ali je dejansko možno izvesti črni priklop, saj da je potrebno od Komunale
Trebnje vedno pridobiti soglasje. Soglasje pa se izda, če se predloži dokazilo o plačanem
komunalnem prispevku.
G. Koračin je pojasnil, da je dejansko priklop mogoče izvesti tudi brez izdanega gradbenega
dovoljenja, torej brez da bi Upravna enota Trebnje, Občina Trebnje ali Komunala Trebnje vedeli za
to. In žal obstajajo posamezniki, ki to naredijo.
Ga. Povhe je najprej izpostavila 4. točko obrazložitve gradiva, v kateri je zapisano: »V fazi priprave
predloga novele Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je pripravljavec zakona razmišljal o vključitvi
določila …« in je dejala, da gre po njenem mnenju za šibko pravno podlago za sprejem predlaganega
odloka.
G. Koračin je dodal, da se omenjeno ne navaja kot pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka,
temveč kot seznanitev z dejstvom, da je v zakonodajnem postopku ZUreP-3, za katerega pa ni
povsem jasno, kakšna bo njegova končna vsebina in v kolikšni meri bo vseboval določbe o nadzoru
nad pobiranjem komunalnega prispevka. Pravno podlago za sprejem predlaganega odloka in
vključitev določb o nadzoru in kazenskih določb pa predstavljata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon
o prekrških, saj področje komunalnega prispevka predstavlja izvirno nalogo občine.
Ga. Povhe je nato podala pripombe na vsebino členov predloga odloka, posebej na določitev
prekrška neposredovanja podatkov za odmero komunalnega prispevka ter prekrška t.i. črnega
priklopa. Glede (ne)posredovanja podatkov je dejala, da občina odmeri komunalni prispevek na vlogo
zavezanca ali po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, tako da s slednjim odpade
težava in potreba po normiranju situacije, če zavezanec sam ne posreduje podatkov za odmero
komunalnega prispevka. Če zavezanec po določilih odloka ne bo posredoval podatkov, bi občinski
inšpektor, ki bo izvajal nadzor, moral naprej izdati odločbo o odpravi kršitve, v kateri bo kršitelja pozval
k posredovanju podatkov, hkrati pa mu bo izdal plačilni nalog za kršitev. Če zavezanec ne bo
posredoval podatkov, bi sledila izvršba in pri tem podvomi kakšna je tu sploh možna, iz česar sledi,
da take določbe ne bo mogoče izvajati.
Nato je podala pripombe na del odloka, ki določa kot prekršek priklop brez poravnanih obveznosti
komunalnega prispevka in dejala, da če se ta odlok sprejme, bodo predpisane dvojne globe za isto
kršitev. Veljavni Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Trebnje in Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje določata
inšpekcijski nadzor in globe, če nekdo ravna v neskladju z odlokoma, če se priključi na posamezno
vrsto komunalne opreme brez soglasja izvajalca. Torej, če se nekdo priklopi brez da bi poravnal
obveznosti komunalnega prispevka, posledično ni mogel pridobiti in nima pridobljenega soglasja
izvajalca javne službe, ravna v nasprotju z že veljavnim navedenim odlokom, kjer je to opredeljeno
kot kršitev, zanjo predpisane globe ter določena občinska inšpekcija kot nadzorni organ.
Za priključitev na komunalne objekte brez soglasja oz. brez plačila komunalnega prispevka se lahko
kršitelja sankcionira na podlagi že veljavnih odlokov.
G. Koračin je povedal, da je imel tudi sam tak pomislek že pri pripravi gradiva, s čimer je bila
seznanjena tudi Skupna občinska uprava občin Dolenjske, ki je pripravila osnutek predloga odloka in
v okviru katere bi se izvajal nadzor nad spoštovanjem določb odloka. S tem so se torej pri pripravi
gradiva ukvarjali. Zavzelo se je stališče, da veljavna odloka urejata prekršek, ki se nanaša na fizično
izvedbo priključka, predlagani odlok pa ureja prekršek za neplačilo komunalnega prispevka in gre
torej za dva različna prekrška.
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Ga. Povhe je povedala, da se s takim tolmačenjem ne strinja in dodala, da je pregledala odloke o
podlagah za odmero komunalnega prispevka nekaterih mestnih občin in takšnih kazenskih določil ne
vsebujejo.
G. Koračin je pojasnil, da bodo vse občine soustanoviteljice Skupne občinske uprave občin Dolenjske
tovrstne določbe vključile v njihove odloke. Tudi v Mestni občini Novo mesto je bila sprememba
odloka v tej smeri že sprejeta, če ima prave informacije.
Ga. Povhe je ponovno opozorila na podane pripombe in dodala, da iz navedenih razlogov zato odloka
ne bo podprla.
Po zaključeni razpravi je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da obravnava Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje po skrajšanem
postopku.
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje po skrajšanem
postopku.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 0
PROTI so glasovali: 2
Sklep ni bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1. obravnava
Ob 16:57 se je seje udeležil g. Branko Longar.
Ga. Povhe je besedo predala g. Koračinu.
G. Koračin je povedal, da Zakon o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej) določa, da so
občine dolžne pred podelitvijo koncesije, sprejeti koncesijski akt v obliki občinskega odloka. Občina
mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasji Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, ki ju je tudi pridobila ter upoštevala priporočilo zavoda. Razlog za pripravo
koncesijskega akta pa je bilo obvestilo Zdravstvenega doma Trebnje, da zaradi kadrovske stiske na
področju splošne medicine predlaga razpis koncesije za izvajanje javne službe na področju splošne
medicine v ambulanti Doma starejših občanov Trebnje, za obseg 0,53 tima, za dobo treh let.
G. Koračin je prav tako je predlagal, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita zaradi
čimprejšnje uveljavitve le-tega in možnosti za začetek postopka javnega razpisa za podelitev
koncesije.
Ga. Povhe je izpostavila, da je doba 15 let zelo dolga, vendar je zakonodaja jasna in se koncesija ne
more podeliti za krajši čas. Prav tako se je strinjala s predlogom, da se obravnavi združita, vendar bo
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zaradi možnosti, da na predlog odloka pripombe podata še matični odbor in občinski svet, predlagala
glasovanje o predlaganem sklepu.
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 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje 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 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Ga. Povhe je sejo zaključila ob 17.03 uri.

Zapisala:
Alenka Mihelič
svetovalec – pripravnik

Mateja Povhe
predsednica
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