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ZADEVA:  ZAPISNIK sestanka s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in 

prostor, glede gradnje baznih postaj v občinah: Trebnje, Mirna, 

Šentrupert, Mokronog–Trebelno in Sevnica (projekt vzpostavitev 

digitalnega radijskega sistema GSM-R) 

 

 

Dne 9. 9. 2014, s pričetkom ob 15. uri, je v predavalnici CIK Trebnje potekal sestanek 

oziroma javna razprava s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede 

gradnje baznih postaj v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno in 

Sevnica (projekt vzpostavitev digitalnega radijskega sistema GSM-R). 

 

 
Na sestanku so bili prisotni zainteresirani občani občin in civilnih iniciativ (lista 

prisotnosti v prilogi) v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno in 

Sevnica ter župani občin g. Alojzij Kastelic, g. Dušan Skerbiš, g. Rupert Gole, g. Anton 

Maver in pooblaščenec župana Občine Sevnica g. Roman Perčič. 

 

 
Predstavniki ministrstva: 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, g. Damir Topolko, g. Peter Dolenc,  

DRI upravljanje investicij, d.o.o., g. Marko Gradaševič, 

Inštitut za neionizirna sevanje, dr. Blaž Valič. 

 

Sestanek je vodil g. Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje, ki je uvodoma pozdravil vse 

prisotne in predstavil svoj pogled na potek dogodkov pri tem projektu. V nadaljevanju so 

svoje poglede na projekt predstavili prisotni župani in pooblaščenec župana. 

 

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva in predstavnik Inštituta za neionizirna sevanje 

predstavili projekt. 

 

Nato je sledila širša razprava prisotnih o argumentih, ki jih je predstavil predstavnik 

inštituta in predstavniki ministrstva. Glavne poudarke in zahteve prisotnih občank in 

občanov je bila, da niso proti modernizaciji železniške infrastrukture. Občani so povedali, 

da imajo jasne zahteve, da se bazne postaje odmaknejo iz naselij. Prisotni so povedali, 

da bodo na tem vztrajali in da se mora poiskati druge primerne lokacije za postavitev 

baznih postaj. 
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Po izčrpani razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

 

1. Obe strani se strinjata, da se takoj ustavijo vse gradnje na naslednjih 

lokacijah: 

 
Občina Trebnje: 

 311 BP‐80.16 TREBNJE 45,90600500 15,02134100 TREBNJE 

 312 BP‐80.17 VELIKA LOKA 45,93246000 14,96942500 TREBNJE 

 313 BP‐80.18 ŠENTLOVRENC 45,94050900 14,94458300 TREBNJE 

 314 BP‐80.19 MALI GABER 45,94065800 14,90838800 TREBNJE 
 
Občina Mirna: 

 342 BP‐81.07 GOMILA 45,93480200 15,04504400 MIRNA 
 
Občina Šentrupert: 

 340 BP‐81.06 ŠENTRUPERT 45,95887300 15,08374000 ŠENTRUPERT 
 
Občina Mokronog-Trebelno: 

 339 RBP‐81.06 A1 RU ŠENTRUPERT ‐MOKRONOG 45,95818000 15,12209000 MOKRONOG‐
TREBELNO 

 
Občina Sevnica: 

 337 RBP‐81.04 B1 RU‐TRŽIŠČE 45,96526300 15,18652300 SEVNICA (Pijavice) 

 5 BP-10.05 SEVNICA 46,00988500 15,30112700 SEVNICA 

 6 BP-10.06 OREHOVO 46,03615500 15,26885400 SEVNICA 

 7 BP-10.07 LOKA 46,05398300 15,20547800 SEVNICA 

 
 

2. Občine do petka 12. 9. 2014 posredujejo nadomestne lokacije po 

elektronski poti g. Petru Dolencu (peter.dolenc@gov.si). 

 

3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor preveri vse možnosti prestavitve 

lokacij baznih postaj, v prvem sklepu, ob prisotnosti predstavnikov občin. 

 

4. Občine skličejo izredne seje Občinskih svetov in se zavežejo, da 

sofinancirajo v delu prestavitev načrtovanih baznih postaj na spornih 

lokacijah v prvem sklepu. 

 

 

Trebnje, 10. 9. 2014 

 

Zapisal: 

Janez Pirc 

direktor, l.r. 

 Alojzij Kastelic 
župan, l.r. 

 
 
 
Poslati: 

– Prisotnim in objaviti na spletni strani 
Vložiti: 

– v arhiv 
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