OBČINA TREBNJE
OBČINSKI SVET
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00
Datum: 16. september 2014
OSNUTEK
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bila v ponedeljek, 15. septembra 2014 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Bogdana Brilj, Miran Candellari, mag. Marko Grandovec, Matija Hočevar,
Maja Jarc, Mitja Jeras, Andrej Jevnikar, Gregor Kaplan, mag. David Klarič,
Boštjan Koncilja, dr. Jože Korbar, Bogomir Mlakar, Nada Pepelnak,
Silvester Prpar (prišel ob 16.02), Branko Veselič, Janez Zakrajšek in
Marija Zupančič

Odsotni člani:

Tanja Cuder Udovič in Špela Smuk (opravičeno), Jože Hribar, Franc
Kozlevčar

Ostali prisotni:

•
•
•

Janez Pirc, direktor Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: Franci Starbek, vodja odd. za okolje,
prostor in infrastrukturo, Vanda Zadnik, pravnica, Andreja Perc,
strokovna sodelavka
Danijel Ocepek (prišel ob 16.05 uri)

Sejo je vodil župan Alojzij Kastelic in ob 16.00 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih
16 članov Občinskega sveta.
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se predlagani dnevni red dopolni s točko, ki je bila
članom Občinskega sveta posredovana po elektronski pošti in dana fizično na mizo pred
začetkom seje, in sicer: Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske postavke.
(plaz Goljek 23).
Nato je člane Občinskega sveta pozval k umiku, dopolnitvi oz. spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Člani Občinskega sveta niso imeli nobenih dopolnitev oz. sprememb predlaganega dnevnega
reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Na predlagani dnevni red seje se uvrsti dodatna točka: Seznanitev s Sklepom za
izplačilo sredstev iz proračunske postavke.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Točka je uvrščena na dnevni red.
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji dopolnjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje OS, z dne 30. 7. 2014
2. Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje
parcele št. 1654 k.o. Sela pri Šumberku
3. Obravnava gradnje baznih postaj GSM-R v Občini Trebnje in pregled
neioniziranega sevanja drugih baznih postaj v naseljih
4. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske postavke.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje OS, z dne 30. 7. 2014
G. Jeras je predlagal, da se zapisnik 28. redne seje pri 16. točki Predlog za zagotovitev
sredstev za izgradnjo kanalizacijskega odcepa v kraju Veliki Gaber preveri magnetogram in
dopolni z navedbo razpravljalcev, ki so razpravljali.
Navedel je tudi, da je bil sprejet sklep, da se pregleda in preuči situacijo nedograjenih odcepov,
ni se šlo samo za enega, Gline, bilo je rečeno, da se vse nedograjene odcepe pregleda.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 30. 7. 2014 se dopolni
s predlagano pripombo ter se ga v dopolnjeni vsebini sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje
parcele št. 1654 k.o. Sela pri Šumberku
Ga. Zadnik, pravnica je podala kratko obrazložitev predloga za ukinitev statusa javnega dobra
in določanje o pravnem poslu prodaje parc. št. 1654 k.o. Sela pri Šumberku. Navedla je, da je
Občina Trebnje v mesecu decembru zoper stranko Marijo Trlep vložila tožbo zaradi odstranitve
objektov na parceli javnega dobra. Za to se je občina odločila šele po večkratnih poskusih s
stranko doseči dogovor, pa ni uspela. Ta zadeva je povezana z drugo pravdno zadevo, v kateri
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pa Občina nastopa kot tožena stranka, tožnik je Rudolf Ozimek in zahteva prestavitev poti v
naselju Sela pri Šumberku.
V zadevi z ga. Marijo Trlep je Občina imela tri mediacijska srečanja, opravljen je bil ogled.
Občina je pridobila cenitev in pripravila predlog premaknitve te poti in dosežen je bil mediacijski
sporazum, sledila je še sodna poravnava, ki je v gradivu in se predlaga, da se potrdi.
Bistvo te poravnave je, da Občina proda v celoti parcelo, ki je javno dobro, na kateri ima stranka
zgrajene objekte, ga. Trlep pa dopusti poseg v njeno parcelo. Za izvedbo tega se je Občina
zavezala, da bo speljala postopke do konca meseca septembra 2014. Potrebno je sprejeti
sklepa, kot sta predlagana v predlogu gradiva.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
I.
Občinski svet se seznani s sodno poravnavo v pravdni zadevi P 72/2013 zoper
toženo stranko Marijo Trlep.
II.
Status javnega dobra za parcelo št. 1654 k.o. 1433 Sela pri Šumberku se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.
III.
Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parcele št. 1654 k.o. 1433
Sela pri Šumberku po prodajni vrednosti 4.288,50 €.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Obravnava gradnje baznih postaj GSM-R v Občini Trebnje in pregled neioniziranega
sevanja drugih baznih postaj v naseljih
Uvodno obrazložitev je podal župan Alojzij Kastelic in dejal, da gre za bazne postaje, ki jih
gradijo Slovenske železnice in so povzročile ustanavljanje Civilnih iniciativ.
Investitor je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je zaobšlo zakonodajo oz. je uporabilo
druge možnosti za izvedbo tega projekta.
Navedel je, da je Občina Trebnje leta 2010 izdala lokacijsko informacijo za en objekt, za
parcelo, ki je dolga približno 1,5 km. Nikjer ni bilo definirano kaj in kako mislijo graditi.
Dne 2.6 je Občina prejela dopis, kjer navajajo, da bodo zamenjali analogni sistem z digitalnim
in dokler niso začeli kopati jam za postavitev teh 35 m stolpov, nihče ni vedel za kaj gre.
Povedal je, da je občina skupaj z Civilnimi iniciativami blokirala postavitev stolpa v Starem trgu.
Dne 9.9.2014 je bil sklican sestanek z Ministrstvom, Civilnimi iniciativami, z štirimi župani in tu
se je dogovorilo, da se dela ustavi, da se poišče nadomestne lokacije, katere pa je Občina
Trebnje že posredovala in sedaj se čaka na odgovor Ministrstva.
V primeru Občine Trebnje gre za pet baznih postaj, ena je nesporna pri Sv. Ani, druga je pri
Mercator centru v Starem trgu, nato na Veliki Loki in Šentlovrencu, neposredno pri hiši ga.
Grošelj ter peta stoji na železniški postaji Veliki Gaber, kjer je postavljena cca. 20 m od
novogradenj nad železniško postajo.
Inštitut za neionizirana sevanja je podal mnenje, da je previdnostni krog 16 m.
Župan je še povedal, da se s temi zadevami do sedaj ni ukvarjal, ugotavlja pa, da te bazne
postaje rastejo kot gobe po dežju in teh magnetnih sevanj je v okolju čedalje več. Uvaja se
UMTS omrežje in ljudi je strah, da bodo ti stolpi ob železnici, ki imajo steklena vlakna pripeljana
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do teh stolpov, da bodo služila še čemu drugemu. Da bo čez 10 let, ko se bo Evropska pogodba
iztekla, da se bo tam pojavilo veliko število oddajnikov. Dejal je, da je strah upravičen, zadeva
se dogaja po celi Sloveniji, kjer je tudi nasprotovanje. Dejal je, da ne želi projekta ustaviti, po
drugi strani pa želi v prostoru doseči soglasje in zaradi tega je uprava pripravila sklepe, ki naj
bi jih Občinski svet sprejel in jih v nadaljevanju navedel.
V razpravi je g. Zakrajšek dejal, da njihova stranka podpira projekt, da se gre naprej, najti pa
je potrebno razmerje med koristjo in zdravje naših ljudi in okolja.
Inštitut za neionizirana sevanja je kot prvi vzorčni primer v Evropi naredil grafično podobo
sevanj, vseh sevalnih obremenitev v Sloveniji in pri grafiki Trebnjega močno izstopata lokacija
osnovne šole in gasilski dom na Rimski cesti, ki presegata sevanje za 20 % dovoljene
vrednosti, je dejal. Obremenitev za ti dve lokaciji je zelo velika in je nujno, da bi Občinski svet
sprejel kakšne ukrepe, da se ti dve bazni postaji odstranita.
Župan je podal repliko, da je eden izmed sklepov pripravljen tako, da se na Osnovni šoli bazna
postaja odstrani, na vseh drugih pa se izmeri in naredi poročilo, neodvisno strokovno študijo.
Povedal je, da ko je pregledoval druge strani in poročilo, ki ga je pripravil ta Inštitut sta različnih
mnenj in zaradi tega je potrebno to varnostno razdaljo upoštevati.
Predlagal je, da bi se iz šole bazno postajo takoj odstranilo, za vse ostale lokacije pa je stvar
naslednjega mandata, da išče ustrezne lokacije, izven naselja in se poskusi te zadeve urediti
tako, da bo tehnika vseeno funkcionirala, po drugi strani pa to sevanje ne bo vplivalo na ljudi.
Ga. Zupančič je predlagala, da se v sklepu za umik bazne postaje iz Osnovne šole Trebnje
terminsko opredeli datum odstranitve.
G. Klarič je predlagal, da zahteva umik tudi iz gasilnega doma in določi rok do konca meseca
septembra.
G. Korbar je dejal, da pozdravlja vse sklepe, ki so bili pripravljeni in predlaga oz. ne ve v čem
je logika, da bi morala občina sofinancirati postavitev teh repetitorjev na varno mesto. Že
investitor bi moral v svojem osnovnem projektu izbrati dovolj varna mesta, da ne bi prišlo do
preseganja teh emisij.
Dejal je, da je potrebno preveriti ali so ti podatki točni, ali je potrjeno z meritvami, če je potrjeno,
najbrž nihče ni podal soglasja, ker se pri postavitvi tega krši zakonodaja in če 20% presega,
se krši zakonodaja in imamo osnovo, da se takoj prekine nezakonito delo. Če res toliko
presega, je potrebno umakniti takoj oz. čim prej ko je to tehnično možno in ne čakati na
morebitne penale, ker nekdo krši zakonodajo, če razpolagamo s pravimi podatki. Če pa ne krši
zakonodaje, pa imamo težjo situacijo in je potrebno razmisliti kako te pogodbe tečejo.
G. Jeras je dejal, da se strinja s predlaganimi nadomestnimi lokacijami, povprašal je kakšna je
verjetnost, da bo Ministrstvo sledilo tem predlaganim spremembam lokacij.
Župan je podal odgovor, da je Ministrstvo vztrajalo, da če bodo nadomestne lokacije in ker so
določene stroške že imeli, jame so skopane, zato se je te stroške ocenilo na teh 30.000 € in
to je izhodišče za uspešno pogajanje in to ni, da bi morali ta znesek nakazati Ministrstvu. Gre
za to, da z naše strani pokažemo dobro voljo, da te zadeve gredo naprej. Tudi Občina Mirna
bo sprejela podobne sklepe.
G. Zakrajšek je predlagal, da občinska uprava preveri ali so ti podatki pravi in če presega 20%
imamo že eno osnovo, na podlagi katere se odločimo, ne glede na vse pogodbe, ki obstajajo
in se zadeva umakne. Navedel je še, da ti zneski, ki jih plačujejo tem ustanovam izrazito majhni
in ne ve, če je za to ceno vredno, da so te postaje nameščene za ceno zdravja, okolja.
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G. Candellari je podal vprašanje, koliko je investitor pripravljen premakniti te postaje?
Dejal je, da bil prisoten na tem sestanku in je bil razočaran nad njihovem pristopu in aroganco
države in nepripravljenostjo komuniciranja z lokalno skupnostjo. Glede osnovne šole se je
strinjal, da se zadeva čim preje umakne in se je strinjal, da je potrebno narediti študijo, ker je
verjetno še kakšna lokacija, kjer je presežena vrednost.
G. Kaplan je izpostavil konvencijo za to področje, izpostavil je 72. člen Ustave RS in dejal, da
tudi ta daje določeno podlago za današnjo razpravo. Dejal je, da ne vidi razloga, da bi prelagali
obveznosti v višini 30.000 € na občinski proračun. Zadevo pri osnovni šoli je potrebno čim
preje rešiti in podani so bili dobri predlogi.
Predlagal je sprejetje sklepa, da se v Občini vse objekte splošne uporabe, ki imajo sevalni
značaj postavlja na območja, ki ne ogrožajo zdravje ljudi in po možnosti na skupne nosilce.
Dejal je, da se ta zadeva lahko že z enostavnim prikazom populacijske poseljenosti občine z
lahkoto umešča. Glede Šentlovrenca je dejal, da upa, da se bo našla rešitev, saj tam je starejša
cerkev in postaviti groteskni stolp ni primerno oz. od tega kraj ne bo imel nič.
Župan je povedal, da je bilo na sestanku z Ministrstvom prisotnih približno 100 ljudi in vsi so
se strinjali, če je pogoj za prestavitev del plačila oz. del financiranja občin, da vendarle naj bo
toliko razuma, da se to naredi, ker se trajno to umešča v prostor.
G. Jevnikar je poudaril, da je ta postavitev nesprejemljiva za kraj Šentlovrenc.
G. Klarič je dejal, da je debata, ki jo je začel g. Korbar sprejemljiva, tu je treba nadaljevati.
Povzel je razpravo in dejal, da na šoli ne sme biti bazne postaje, tu je potrebno takoj odstraniti,
druge pa naj gredo po poti, ki jo je navedel g. Korbar.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
I. Občinski svet Občine Trebnje do uskladitve možnih lokacij postavitve baznih postaj
sprejema sklep o takojšnji prekinitvi del na vseh spornih lokacijah v občini Trebnje.
II. Občinski svet Občine Trebnje od investitorja, Ministrstva za infrastrukturo in
prostor zahteva umestitev baznih postaj GSM-R najmanj 300 metrov od stalno
naseljenih objektov.
III. Občinski svet Občine Trebnje zahteva od Ministrstva za okolje in prostor, da
posreduje vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z načrtovanjem in gradnjo v
občini vključno z okoljevarstvenim soglasjem (ki je zahtevano v okoljskem
poročilu).
IV. Občina Trebnje se zaveže, da sofinancira v delu prestavitev načrtovanih baznih
postaj GSM-R, največ do višine 30.000 EUR.
V. Občina Trebnje v proračunu 2015 zagotovi sredstva za neodvisno in strokovno
študijo vplivov že obstoječih baznih postaj v naseljih v občini.
VI. Občina Trebnje začne postopek za odstranitve baznih postaj iz objektov, kjer se
izvaja predšolska in šolska dejavnost.
Bazna postaja na Osnovni šoli Trebnje se odstrani do konca meseca septembra
2014.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske postavke
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je s predstavnikom
JP Komunala Trebnje (vzdrževalec lokalnih cest) opravil ogled na lokaciji Goljek 23. Gre za
plazišče, ki se je utrgalo v soboto, 13.9.2014 ob 04.00 zjutraj, intervenirali so gasilci in
Komunala, kot vzdrževalec lokalne ceste odstranili tisto prvo oviro, tako, da je cesta prevozna.
Gasilci so celotno pobočje med hišo in cesto pokrili s ponjavami, da se zemlja ne namaka več
in od takrat plazine ni več. Samo plazišče je dolgo cca. 20 m, višine pa 2-5 m in ne gre za
globoko plazišče, zato je nek primeren ukrep za sedaj, da se naredi oporen zid, ki bo najprej
ta del plazišča zadržal oz. utrdil.
Župan je predlagal, da Občinski svet s sklepom zagotovi 3.000 €, ker je ta oporni zid
sorazmerno dolg, investitor bo sam z izvajalci naredil oporni zid.
Tudi g. Mlakar, predsednik krajevne skupnosti je povedal, da je hiša na strmem bregu, ki je
delno tudi ogrožena, če bi plaz plazel naprej.
G. Starbek je podal informacijo, da se v skladu z Zakonom lahko interventni ukrepi delajo tudi
brez gradbenega dovoljenja, ker postopek izdaje gradbenega dovoljenja in projektiranja rabi
svoj čas in tudi stane. Dejal je, da gre za odsek 20 m, višina škarpe bi bila tudi višja od 1,5 m,
povedal je še, da bo Občina poskusila zadevo čim bolj spremljati, gradil bo investitor, gradil bo
pooblaščeni izvajalec, preden pa se začne delati, pa naj pride pogledati še geomehanik.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Sklepom št. 410-204/2014-4 z dne 15. 9. 2014, ki se popravi
v znesku na 3.000,00 EUR in se izplača iz sredstev iz proračunske rezerve.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je ob 17.00 uri zaključil sejo.

Zapisala:
Andreja Perc l.r.

Alojzij Kastelic l.r.
župan
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