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ZAPISNIK 

22. seje Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo,  

ki je bila v torek, 4. 2. 2014, ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: Andrej JEVNIKAR, Mitja JERAS, Bogomir MLAKAR, Janez ZAKRAJŠEK, 

Franci KEPA, Boštjan KONCILJA, Marjan Peter PAVLIN 

  

Ostali prisotni: Alojzij KASTELIC- župan, Silvester PRPAR- podžupan, Nada PEPELNAK- 

podžupanja, Janez PIRC- direktor Občinske uprave, Franci STARBEK-  

Vodja oddelka, Janja Fink- OU 

 

 

Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ob 19.05 ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih 6 

članov odbora. Naknadno se je ob 19.15 uri seje udeležil še g. Marjan Peter Pavlin. Predsednik 

odbora je člane odbora pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled zapisnika 21. seje odbora z dne 11. 12. 2013 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2014 – rebalans 
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014 
4. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Čatež 
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave  

parcele št. 4137/2 k.o. Lukovek in parcele št. 1176/2 k.o. Češnjevek za parcelo  
3795/46 k.o. Lukovek 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave  
 parcele št. 1445/5 k.o. Dobrnič za parcelo 988/10 k.o. Dobrnič 
d) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Škovec 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan 
f) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč parcele št. 16/40 in 16/25, k.o.  
 Dolga njiva 
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje 

parcele 1285/12 in 1248/4 k.o. Ponikve 
h) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 639/4 v k.o. Veliki Gaber 

5. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Investicijski program za 
investicijo »Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica« 

6. Razno 

Datum: 4. 2. 2014  
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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G. Starbek je predlagal dopolnitev 5. točke dnevnega reda in sicer s Predinvesticijsko zasnovo 
vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica. 
 
 
Po dopolnitvi je dnevni red sledeč:  
 

1. Pregled zapisnika 21. seje odbora z dne 11. 12. 2013 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2014 – rebalans 
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014 
4. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Čatež 
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave  

parcele št. 4137/2 k.o. Lukovek in parcele  št. 1176/2 k.o. Češnjevek za parcelo  
3795/46 k.o. Lukovek 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave   
 parcele št. 1445/5 k.o. Dobrnič za parcelo 988/10 k.o. Dobrnič 
d) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Škovec 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan 
f) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč parcele št. 16/40 in 16/25, k.o. 
 Dolga njiva 
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje 

parcele 1285/12 in 1248/4 k.o. Ponikve 
h) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 639/4 v k.o. Veliki Gaber 

5. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, Investicijskega programa 
in Predinvesticijske zasnove za investicijo »Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica« 

6. Razno 
 
 

Predsednik odbora je dal na glasovanje dopolnjen dnevni red.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled zapisnika 21. seje odbora z dne 11. 12. 2013 

 

Predsednik odbora je dal v razpravo zapisnik 21. seje odbora z dne 11. 12. 2013.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 

Predsednik je podal na glasovanje 

SKLEP: 

 Zapisnik 21. seje Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo, z dne 

11. 12. 2013 se sprejme in potrdi. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2014 – rebalans 

 

Predsednik odbora je pozval predstavnike občinske uprave k obrazložitvi.  

G. Pirc je podal uvodno obrazložitev.  

G. Starbek je dopolnil z natančnejšo obrazložitvijo glede prometne infrastrukture.  

G. Jeras ima pomisleke glede uravnovešenosti predloga rebalansa proračuna predvsem pri 

nepremičninah. Izpostavi, da ni nujno, da bodo vse investicije realizirane. Zanima ga, kolikšna 

razliko lahko pričakujemo med NUSZ in novim davkom? 

Župan je odgovoril, da bo ta razlika znašala približno 100.000 EUR. V proračunu so zajeti tudi 

projekti, s katerimi kandidiramo na različnih razpisih ter čakamo sklepe. Od sklepov bo odvisna 

tudi realizacija.  

G. Kepa je izpostavil, da prodaje nepremičnin niso realne.  

G. Zakrajšek je vprašal, kateri odsek je mišljeno izvajati pod investicijo Izgradnja pločnikov, 

kol. stez, javne razsv. na deviaciji 1-8 v sklopu gradnje AC Pluska – Ponikve? Prav tako ga 

zanima kaj je s pločnikom Ponikve? 

Župan je odgovoril, da so ta sredstva namenjena za krožišče pri Mercatorju, za kar smo prejeli 

račun 10.9.2013, vendar ga zaradi spora in pogajanj še nismo poravnali. Zadeve trenutno 

stojijo, vendar moramo imeti zagotovljena sredstva.  

G. Starbek je odgovoril, da za pločnik Ponikve Direkcija zahteva novo projektno dokumentacijo 

nato pa bi projekt dali v plan. Ta cesta  bo prešla v uporabo občine, takrat ne bo potrebno 

pridobivanje soglasja direkcije.  

G. Zakrajšek je izpostavil še nakup gasilske opreme pri civilni zaščiti, kjer je planiranih 1.000 

EUR, kar se mu zdi v danih razmerah premalo.  

Župan je odgovoril, da so ta sredstva namenjena nakupu dodatne radijske zveze ter zamenjavi 

baterij pri obstoječih. Za gasilsko dejavnost so še druga posredna sredstva, ki jih pridobijo.  

G. Zakrajšek predlaga prenos sredstev, ki so namenjena ureditvi nogometnega igrišča na 

bivšem odlagališču odpadkov, za ureditev obstoječega igrišča pri CIK-u. zanima ga še, katero 

območje obsega kanalizacija Ponikve. 

Župan je povedal, da je občina trenutno v fazi pridobivanja soglasja ARSO. Uredilo bi se lahko 

odvodnjavanje, travna površina in vzpostavitev namakanja. S projektom kanalizacije Ponikve, 

bi uredili kanalizacijski sistem v Dolenjih in Gorenjih Ponikvah, t.j. strnjeno naselje.  
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G. Prpar podpira ureditev nogometnega igrišča, vendar ne bo smelo biti prisotnih plinov. 

Izpostavi, da gasilci, ki so sodelovali pri odpravi posledic vremenskih razmer, pričakujejo 

pokritje stroškov.  

Župan je odgovoril, da v danih razmerah, ko komunala uporabi vsa sredstva za sanacijo 

posledic, pričakuje od gasilcev, da priskočijo na pomoč, saj se iz občinskega proračuna delno 

financira tudi njihova dejavnost.  

G. Prpar predlaga, da odbor poda občinskemu svetu priporočilo, da se ohrani pretekla 

razdelitev investicijsko vzdrževalnih del na cestah, saj je iz predloga izpadla cesta Trebnje – 

Repče. 

Župan je obrazložil, da so sredstva prerazporejena na cesto Veliki Gaber – Bič, ki je v planu 

že pet let. Ta cesta je povezava med avtocesto in regionalno cesto, uporablja pa jo tudi veliko 

tovornih vozil. Hkrati bi bilo tudi urejeno križišče. Za oba odseka, tako Trebnje – Repče, kot 

tudi Veliki – Gaber – Bič, je potrebno pridobiti soglasja.  

G. Prpar je predlagal, da se 120.000 EUR nameni za cesto Trebnje – Repče. V tem primeru 

se lahko izvaja tudi cesta Veliki Gaber – Bič.  

G. Pavlin opozori, da bi se bilo potrebno držati dogovorov. Rebalans je stvar številk in 

odstotkov, kjer bi morale biti določene prioritete. Pri investiciji ureditve nogometnega igrišča je 

bil že izdelan DIIP. Če ni pridobljenih vseh dovoljenj, se ne more izvajati. Predlaga, da se v 

rebalans dajo tiste investicije, ki so realno izvedljive. Dodajanje novih stvari ni v redu. Na odbor 

bi morala občinska uprava predložiti podrobnejšo obrazložitev tistih postavk, ki so v pristojnosti 

odbora.  

Župan je obrazložil, da je bil DIIP za nogometno igrišče osnova za prijavo na razpis Nogometne 

zveze Slovenije. Na razpis smo se prijavili, vendar nismo bili uspešni. Odbor lahko občinskemu 

svetu predlaga spremembe oz. premestitev sredstev, kot je predlagal g. Zakrajšek. 

G. Pavlina zanima, kaj je z mrliško vežico v Selih pri Šumberku. 

Župan je odgovoril, da so odkupljena zemljišča v planu pa je pridobitev projektne 

dokumentacije. Ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo projekt umeščen v NRP. 

G. Zakrajšek je obrazložil, da se v primeru izvedbe nogometnega igrišča lahko kljub temu 

izvaja monitoring.  

G. Kepa je povedal, da bo izvedba nogometnega igrišča težko izvedljiva zaradi plinov. Narediti 

bi bilo potrebno študije. 

 

Predsednik odbora je na predlog g. Prparja podal na glasovanje naslednji sklep:  

SKLEP: 

 Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da se v rebalans proračuna Občine 

Trebnje za leto 2014, ponovno uvrsti ureditev ceste Trebnje – Repče.  

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 1 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
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Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme Odlok o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 1 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014 

 

Ga. Tahan je podala uvodno obrazložitev.  

Župan je dodal, da se v dveh primerih zemljišča izvzamejo iz javnega dobra. Gre predvsem za 

standardne premoženjsko pravne zadeve.  

G. Jeras je izpostavil, da je načrt osnova za pripravo proračuna. Pri razpolaganju s kmetijskimi 

zemljišči so planirane cene previsoke, zato prihaja do slabe realizacije.  

Župan je odgovoril, da mora občina poizkušati prodati zemljišča, ki jih ne potrebuje, ter za njih 

iztržiti primerno ceno. Za vsako parcelo je potrebno pridobiti še mnenje pristojnega cenilca, 

kar ponovno obravnava občinski svet.  

G. Pavlin se ne strinja z nakupom zemljišč za potrebe zaokrožitve območja za ureditev 

nogometnega igrišča zaradi gradnje funkcionalnih objektov. Hkrati ga zanima, kaj je mišljeno 

z nakupom za zagotavljanjem prostora za glasbeno šolo, ter kamnolomom Vrhpeč? 

Župan je obrazložil, da ima Kmetijska zadruga bivšo poslovno stavbo, ki bi lahko služila 

glasbeni šoli. S predstavniki glasbene šole je bil opravljen tudi ogled, kjer so ugotovili, da bi 

prostori ustrezali.  

G. Pirc je obrazložil, da je bil pravni posel glede kamnoloma Vrhpeč obravnavan že v letu 2013, 

vendar ni prišlo do realizacije.  

 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejeme Načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014, ki je sestavni del 
tega sklepa, in obsega načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in 
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 
2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014 

začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta. 
 

3. Z dnem uveljavitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 
2014 preneha veljati Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trebnje za leto 2014, ki je bil sprejet na 18. redni seji OS Občine 
Trebnje dne 6. 3. 2013. 
 

4. Skupna vrednost poslov, ki jih Občina Trebnje lahko sklene izven 
veljavnega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za 
leto 2014 znaša največ 20% skupne vrednosti celotnega načrta. 
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Čatež 

 

G. Jeras je izpostavil, da v cenitvi niso zajete vse parcele, zato prosi za dopolnitev. Zanima ga 

tudi, zakaj prihaja do tolikšne razlike med vrednostjo, ki jo je določil GURS in oceno cenilke? 

Izpostavil je tudi, da se v določenih primerih ukinjajo javne površine.  

Župan je odgovoril, da GURS objavi posplošeno vrednost, medtem ko cenilka obravnava 

določeno parcelo bolj natančno (glede na lego, kvaliteto, …). Pri ukinjanju javnih površin je 

občina pridobila soglasja Krajevne skupnosti.  

G. Pavlin je povedal, da imajo GURS-ove ocene velik značaj, zato se ne strinja s tolikšno 

razliko.  

 

G. Mlakar je obrazložil, da v glasovanju pri premoženjsko pravnih zadevah ne bo sodeloval, 

saj je povedal, da ni dobil gradiva. 

 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da Občina Trebnje sklene 
pogodbo za dosego javne koristi za pridobitev zemljišč: parc. št. 1421/2, 1421/3, 
1422/8, 1422/10, 1385/2, 1387/2, 1391/6 in 1389/2, vse k.o. 1403 Čatež, za skupno 
kupnino, ki znaša 3.080,48€. 
 

2. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča: parc. št. 
1421/2, 1421/3, 1422/8, 1422/10, 1385/2, 1387/2, 1391/6 in 1389/2, vse k.o. 1403 
Čatež. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 
menjave parcele št. 4137/2 k.o. Lukovek in parcele št. 1176/2 k.o. Češnjevek za 
parcelo 3795/46 k.o. Lukovek 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 

SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da se status javnega dobra 
za parcelo št. 4137/2 k.o. 1418 Lukovek in parcelo št. 1176/2 k.o. 1420 
Češnjevek, ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani 
obliki in vsebini sprejme.  
 

2. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št. 4137/2 
k.o. 1418 Lukovek in parcele št. 1176/2 k.o. 1420 Češnjevek s parcelo 
3795/46, k.o. 1418 Lukovek.  
 

3. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi parcela št. 
3795/46, k.o. 1418 Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave 
parcele št. 1445/5 k.o. Dobrnič za parcelo 988/10 k.o. Dobrnič 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da se status javnega dobra 
za parcelo št. 1445/5 k.o. 1431 Dobrnič, ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 

2. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št. 1445/5 
k.o. 1431 Dobrnič s parcelo 988/10 k.o. 1431 Dobrnič. 
 

3. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi parcela št. 
988/10 k.o. 1431 Dobrnič. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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d) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Škovec 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da Občina Trebnje sklene 
pogodbo za dosego javne koristi za pridobitev zemljišč: parc. št. 621/5, 621/7 
in 537/8, vse k.o. 1406 Škovec, za skupno kupnino, ki znaša 2.097,28€. 
 

2. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča: 
parc. št. 621/5, 621/7 in 537/8, vse k.o. 1406 Škovec. Sklep o pridobitvi 
statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo zemljišča: parc. št. 153/12, 311/3, 
153/9 in 153/18, vse k.o. Štefan.  
 

2. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 
obliki in vsebini sprejme 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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f) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč parcele št. 16/40 in 16/25, k.o. 
Dolga njiva 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da Občina Trebnje sklene 
pogodbo za dosego javne koristi za pridobitev zemljišč: parc. št. 16/40 in 
16/25, obe k.o. 1404 Dolga njiva, za kupnino, ki znaša 1.260,00€. 
 

2. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča: 
parc. št. 16/40 in 16/25 k.o. 1404 Dolga njiva. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje 
parcele 1285/12 in 1248/4 k.o. Ponikve 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da se status javnega dobra 
za parcelo št. 1285/12 in 1248/4 k.o. 1419 Ponikve ukine. Sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 

2. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parcele 1285/12 in 
1248/4 k.o. 1419 Ponikve po izhodiščni prodajni ceni 1.800,00€. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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h) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 639/4 v k.o. Veliki Gaber 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da Občina Trebnje sklene 
pogodbo za dosego javne koristi za pridobitev zemljišča: parc. št. 639/4 k.o. 
1427 Veliki Gaber za kupnino, ki znaša 87,00€. 
 

2. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče: parc. 
št. 639/4 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra se 
v predlagani obliki in vsebini sprejme 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, Investicijskega programa in 
Predinvesticijske zasnove za investicijo »Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica« 

 

G. Starbek je podal uvodno obrazložitev. 

G. Jeras je povedal, da je delež sredstev, ki jih mora zagotoviti Občina Trebnje majhen, zato 

je investicija smiselna.  

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEPE: 

 1. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da potrdi Dokument 
identifikacije investicijskega projekta – Vodovodni sistem Zabrdje – 
Praprotnica. 
 

2. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da potrdi Investicijski 
program – Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica 

 
3. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da potrdi Predinvesticijsko 

zasnovo – Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica 
 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklepi so bili sprejeti. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 

G. Pavlin je vprašal, kaj je s projektom daljinskega ogrevanja.  

G. Pirc je odgovoril, da na 1. razpis ni bilo prijav na 2. razpis pa se je prijavil en ponudnik in 

sicer s pogojem, da občina zagotovi parcelo, kar ni ustrezalo pogojem razpisa. 

Župan je dodal, da se na daljinsko ogrevanje celo mesto verjetno ne bo moglo priklopiti. Bilo 

bi dobro, če bi se povezala vsaj javna podjetja v centru mesta. 

 

Ga. Pepelnak je izpostavila, da je na elektronski naslov dobila vprašanje krajanke Čateža, 

glede odsotnosti vode zaradi posledic vremenskih razmer. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala: 

Janja Fink, dipl. ekon. 

svetovalka, l.r. 

Andrej Jevnikar 
predsednik, l.r. 

 


