
 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

 
Datum: 14. 10. 2015 

 

ZAPISNIK 

7. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 14. 10. 2015, ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: 

 
 

Odsotni člani:  

Franci KEPA, Milan DRAGAN, Janez ZAKRAJŠEK, Gregor KAPLAN 

 

 

Silvester PRPAR, Jože TRLEP 

 
 

Ostali prisotni: 

 

dr. Jože Korbar – podžupan (do 20.30 ure), Janez PIRC – direktor OU, Franci 

STARBEK - vodja odd., Vanda ZADNIK - OU, Stanko TOMŠIČ – direktor 

Komunale Trebnje d.o.o., Andrej Novak – podjetje Matrika (do 19.00 ure), 

Nastja PODRŽAJ - OU 

 

Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ob 18.00 uri ugotovil sklepčnost, saj so bili prisotni 4 

člani Odbora.  
 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 23. 9. 2015 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje 

– SKRAJŠANI POSTOPEK 
3. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje 

»Industrijska cona« Trebnje in predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje – 1. 
obravnava 

4. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje – 2. obravnava 

5. Predlog Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Trebnje 

6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju občine Trebnje 

7. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje 

8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert 

9. Premoženjsko pravne zadeve 
10. Razno 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

G. Kaplan je predlagal, da se v točki Razno obravnavajo naslednje zadeve: težave krajanov 

naselja Jezero (vodooskrba), krizni sestanek krajanov v zvezi s spremembo OPPN za  IC 

Trebnje ter zadeve v zvezi z odprtjem 33. in 34. oddelka Vrtca Mavrica. 

G. Zakrajšek je predlagal, da se točka a pri premoženjsko pravnih zadevah, Predlog za ukinitev 

statusa javnega dobra za parcelo 1192/6 v k.o. 1420 Češnjevek in odločanje o pravnem poslu 

prodaje parcele 1192/6 in parcel 818/1, 836/8, 836/14, vse v k.o. 1420 Češnjevek, umakne z 

dnevnega reda. G. Kepa se je strinjal z g. Zakrajškom, da se predmetna točka umakne z 

dnevnega reda zaradi odprtih vprašanj, ki se porajajo, v zvezi z njo. Iz tega sledi, da se ostale 

točke prečrkujejo od črke a do črke g. 

G. Starbek je podal predlog za preimenovanje 3. točke dnevnega reda, in sicer se izpusti prvi 

del besedila točke, do besedila predlog Odloka o programu opremljanja itd. 

 

Po spremembi se dnevni red glasi: 

 

DNEVNI RED: 

 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 23. 9. 2015 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje 

– SKRAJŠANI POSTOPEK 
3. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 

za območje »Industrijska cona« Trebnje – 1. obravnava 
4. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 

daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje – 2. obravnava 
5. Predlog Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju občine Trebnje 
6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo na območju občine Trebnje 
7. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje 
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z 

odpadki na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert 
9. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 927/36 v k.o. Stehanja vas 
in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 927/36 v k.o. Stehanja vas 

b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na delu parcele 2797/7 v k.o. Knežja 
vas in odločanje o pravnem poslu prodaje dela parcele 2797/7 v k.o. Knežja 
vas 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 640/1 v k.o. Roje in 
odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 640/1 v k.o. Roje 

d) Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 2025/13 v k.o. Knežja 
vas 

e) Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1208/6 v k.o. Trebnje 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita 

10. Razno 

 

 

 

 

Predsednik odbora je dal na glasovanje dnevni red.  
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 23. 9. 2015 

 

Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 6. seje Odbora z dne 23. 9. 2015.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 

Predsednik je podal na glasovanje 
 

SKLEP: 

 I. Zapisnik 6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 23. 

9. 2015, se sprejme in potrdi. 

 

  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
G. Starbek je navedel razloge za sprejem Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v občini Trebnje, pravno podlago, cilje in načela, oceno finančnih in drugih posledic 

ter besedilo členov predmetnega Odloka. 

G. Kepa je navzočim dal besedo. 

G. Zakrajšek je povprašal, ali so pri tem upoštevani predlogi Komisije za statutarna vprašanja 

in lokalno samoupravo. G. Starbek je navedel, da so bile pripombe  Komisije upoštevane, 

razen v zvezi z izvajanjem dejavnosti plakatiranja, ki se tudi v nekaterih sosednjih občinah ne 

izvaja več kot gospodarska javna služba (npr. Novo mesto, Ivančna Gorica). 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah 
v občini Trebnje v 1. obravnavi. 

II. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah 
v občini Trebnje. 
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 1 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje »Industrijska cona« Trebnje – 1. obravnava 

 

 

G. Starbek je uvodoma predal besedo g. Andreju Novaku iz podjetja Matrika, ki je predstavil 

razloge za izdelavo programa opremljanja, določitev obračunskih območij, lego območja IC 

Trebnje, obračunske stroške, formulo za izračun komunalnega prispevka ter načine plačila 

(odmerna odločba, pogodba o opremljanju). 

G. Kepa je nato odprl razpravo. 

G. Zakrajšek je povprašal, kakšen del stroškov bo nosil investitor. G. Starbek mu je odgovoril, 

da bo to stvar pogodbe o opremljanju. 

G. Kaplan je izpostavil nekaj vprašanj v zvezi s predvidenim zelenim pasom na tem območju. 

G. Novak mu je pojasnil, da je zasaditev zelenja predvidena na zemljišču znotraj cone in jo je 

potrebno zagotoviti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 

G. Kaplan je povzel navedbe g. Novaka, in sicer da je predmetni prostorski akt odprt (višinski 

gabariti, faktor zazidljivosti,…) in da je napisan »na roke« investitorja. G. Pirc je g. Kaplanu 

odgovoril in povzel razloge za spremembo prostorskih aktov in da je izjava g. Novaka »da je 

napisan »na roke« investitorja« v tem primeru vzeta iz konteksta. 

G. Kaplan in g. Zakrajšek sta navedla, da naj se pri posegih v prostor upoštevajo tudi mnenja 

krajanov. G. Kepa je še dodal, da je po njegovem mnenju komunalni prispevek dovolj nizek in 

privlačen za investitorje. 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 

SKLEP: 

 I. Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje v 1. 
obravnavi. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

2 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje – 2. obravnava 

 

G. Starbek je uvodoma navedel upoštevan predlog, ki je bil podan v času 1. obravnave, in 

sicer da se Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s 

toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja 
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Nemška vas, razveljavi v celoti ter v nadaljevanju še navedel pojasnilo za drugi predlog s 1. 

obravnave, da dopolnitev besedila odloka na način, da imajo lokalni dobavitelji lesne biomase 

prednost pred ostalimi dobavitelji, pravno ni sprejemljiv in dopusten, saj se na ta način krši 

načelo enakosti. 

G. Kepa in g. Kaplan sta podala nekaj pomislekov v zvezi z emisijami prašnih delcev v okolje. 

G. Tomšič je pojasnil, da se s postavitvijo sistema DOLB najbolj zmanjšata izpusta ogljikovega 

dioksida in žveplovega dioksida, bo pa manjše povečanje izpusta prašnih delcev v okolje. 

Dodatna pojasnila v zvezi z meritvami teh emisij v okolje je podal g. Korbar, in sicer da tovrstne 

meritve lahko izvaja le pooblaščena institucija, npr. na letni ravni. G. Kaplan je predlagal, da bi 

Komunala Trebnje d.o.o. periodično seznanjala prebivalce s temi meritvami. 

G. Kepa in ostali člani so se s predlogom g. Kaplana strinjali. 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Sprejme se Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe daljinskega ogrevanja v občini Trebnje v 2. obravnavi. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsednik je podal na glasovanje še dodaten sklep 
SKLEP: 

 I. Sprejme se, da bo v prihodnje poročilo o emisiji prašnih delcev v okolje 
zaradi postavitve sistema DOLB Trebnje, del rednega letnega poročila 
Komunale Trebnje d.o.o. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Trebnje 

 

G. Starbek je obrazložil nekatere člene Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trebnje. Poudaril je dikcijo, da Pravilnik velja 

od datuma sprejema naprej.  

G. Kepa je odprl razpravo. 

G. Zakrajšek je imel pripombo na 2. člen Pravilnika, in sicer v zvezi z višino subvencije. Strinja 

se z določeno vsoto v višini 820,00 EUR/stanovanjsko hišo, vendar brez navedbe odstotkov. 

G. Kepa se je v navedeni zadevi strinjal z g. Zakrajškom. 
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G. Starbek je v zvezi z malo čistilno napravo velikosti do 50 PE pojasnil, da je številčno ta 

omejitev takšna zato, ker se do te velikosti čistilna naprava smatra kot enostaven objekt, kjer 

ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. 

G. Starbek je še pojasnil, da se bodo subvencije delile do porabe sredstev. Obravnavale se 

bodo le vloge oddane v tekočem letu in le-te se bodo morale tudi zaključiti v enakem obdobju, 

sicer se ob koncu koledarskega leta zavržejo. 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Sprejme se Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Trebnje s predlagano višino 
subvencij, vendar brez navedbe, da je višina subvencije 25 % 
upravičenih stroškov za postavitev MKČN. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju občine Trebnje 

 

G. Tomšič je podrobno predstavil predmetni Elaborat in primerjave zvišanja in znižanja cen 

glede na velikost porabnika. 

G. Kaplan je izpostavil, da ga moti, da se cene omrežnine povečujejo in leta v leto, predvsem 

za mala in srednja gospodinjstva. Enakega mnenja sta bila tudi g. Zakrajšek in g. Kepa.  

G. Pirc je v nadaljevanju poudaril, da je bilo na vodovodnem omrežju izvedenih kar nekaj 

investicij, pri katerih so bila uspešno izčrpana, temu namenjena evropska sredstva. 

G. Korbar je prisotne pozval, da naj razmislijo o tem, kaj pomeni biti proti sprejetju Elaborata, 

predvsem na posledice, ki iz tega izhajajo. V bodoče bo težko z manj denarja voditi investicije 

in amortizacijo objektov. G. Zakrajšek je prosil, da g. Tomšič do seje pripravi točen podatek za 

znesek, ki bi ga Občina morala odvesti iz proračuna kot subvencijo za razliko v cenah. 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 

SKLEP: 

 I. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje. 

 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 0 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

2 

2 
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Sklep ni bil sprejet. 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje 

 

G. Tomšič je podrobno predstavil predmetni Elaborat in primerjave zvišanja in znižanja cen za 

odvajanje odpadnih voda ter omrežnine. 

G. Zakrajšek je primerjal tovrstne cene še z ostalimi občinami v Sloveniji, vendar ga je g. 

Starbek opomnil na dejstvo, da pri tem velja upoštevati tudi faktor gostote poselitve. 

Trebanjska občina je zelo razpršena. G. Zakrajšek želi tudi v tej zadevi pridobiti od Komunale 

Trebnje d.o.o. konkretne podatke, v zneskih, v primeru, da bi Občina iz proračuna 

subvencionirala primanjkljaj zaradi nespreminjanja cen. G. Korbar je pojasnil, da kanalizacija 

ni isto kot vodarina, saj večina naselij ni priključena na javno kanalizacijo in bi bilo nesmiselno 

obremenjevati s subvencijami občinski proračun, ki je namenjen vsem občanom. G. Pirc je še 

poudaril, da je ravno z državne ravni prišla direktiva na Občino, da bo potrebno v bodoče še 

investirati v izgradnjo kanalizacije. 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občine Trebnje. 

 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

2 

1 

 Sklep ni bil sprejet. 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki 
na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert 

 

G. Tomšič je podrobno predstavil predmetni Elaborat in primerjave zvišanja in znižanja cen. 

G. Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z odpadki, in sicer koliko odpadkov proizvede naša 

občina in koliko jih je pripeljanih od drugod. G. Tomšič odgovori, da je 50 % odpadkov iz naše 

občine in ravno toliko iz drugih občin. G. Tomšič je izrazil tudi zaskrbljenost v zvezi z 

rentabilnostjo odlagališča v prihodnje. Potrebno bo zmanjšati stroške, predvsem pa poskrbeti, 

da bo Komunala lahko čistila tudi izcedne vode. G. Tomšič je posredoval tudi podatek, da 

odkar so iz ekoloških otokov odstranjeni zabojniki za embalažo in so ostali le za steklo in papir, 

je stanje v zvezi z nesnago znatno boljše. G. Kaplan je predlagal, da se zadeva ločevanja 

odpadkov pogleda tudi z drugega zornega kota, kot priložnost dodatnega zaslužka. G. Tomšič 

je odvrnil, da Komunala že sedaj izvaja več frakcij sortiranja odpadkov (plastenke, zamaški 

itd.) 
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Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

 

 

 

 

 

Predsednik je podal na glasovanje 

SKLEP: 

 I. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
ravnanja z odpadki  na območju občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, 
Mirna in Šentrupert. 

 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

2 

1 

 Sklep ni bil sprejet. 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev k točkam, od črke a do črke g, popravljenega dnevnega reda 

zaradi umika prvotne točke a iz dnevnega reda. Pripomb, na obrazložitev predlogov, ni bilo. 

 
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 927/36 v k.o. Stehanja vas 

in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 927/36 v k.o. Stehanja vas 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Status javnega dobra za parc. št. 927/36 v k.o. 1429 Stehanja vas se 
ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme. 
 

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parc. št. 927/36 v 
k.o. 1429 Stehanja vas, po izhodiščni prodajni vrednosti 1.000,00 EUR. 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 Sklep je bil sprejet. 
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b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na delu parcele 2797/7 v k.o. Knežja 
vas in odločanje o pravnem poslu prodaje dela parcele 2797/7 v k.o. Knežja vas 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Status javnega dobra za del parc. št. 2797/7 v k.o. 1430 Knežja vas, po 
izvedeni parcelaciji parc. št. 2797/10 v k.o. 1430 Knežja vas, se ukine. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 
 

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji dela parc. št. 
2797/7 v k.o. 1430 Knežja vas, po izvedeni parcelaciji parc. št. 2797/10 v 
k.o. 1430 Knežja vas, po izhodiščni prodajni vrednosti 2,56 EUR/m2. 

 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 Sklep je bil sprejet. 

 
c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 640/1 v k.o. Roje in 

odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 640/1 v k.o. Roje 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Status javnega dobra za parc. št. 640/1 v k.o. 1407 Roje se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 
 

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parc. št. 640/1 v 
k.o. 1407 Roje, po izhodiščni prodajni vrednosti 600,00 EUR. 

 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
d) Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 2025/13 v k.o. Knežja vas 

 

Predsednik je podal na glasovanje 

SKLEP: 

  



 Zapisnik 7. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 
  

10 
 

I. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parc. št. 2025/13 
v k.o. 1430 Knežja vas, po izhodiščni prodajni vrednosti 1.250,00 EUR. 

 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 Sklep je bil sprejet. 
e) Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1208/6 v k.o. Trebnje 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

  
I. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parc. št. 1208/6 v 

k.o. 1422 Trebnje, po izhodiščni prodajni vrednosti 1.100,00 EUR. 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 Sklep je bil sprejet. 

 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek 

 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 
zemljišča: parc. št. 348/12, 348/13, 351/9, 71/3, 365/8, 373/5, 6/2 in 394/117, 
vse v k.o. 1420 Češnjevek 
 

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

 

 
 

  

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 
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 Sklep je bil sprejet. 

 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita 
 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 
zemljišča: parc. št. 1879/74, 1879/76, 1888/2, 1915/2, 1907/2, 1908/2, 
1952/4, 1864/46, 1864/42, 1965/2, 1965/3, 1965/4, 1882/2, 1887/2, 1902/2, 
1902/3, 1902/4, 1645/2, 1646/4 in 1905/2, vse v k.o. 1432 Korita. 
 

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

 

 
 

  
 
 
 

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 

VZDRŽANI : 

 

0 

1 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 

G. Kaplan je uvodoma predlagal, da se v predmetni točki obravnavajo naslednje zadeve: 

težave krajanov naselja Jezero (vodooskrba), krizni sestanek krajanov v zvezi s spremembo 

OPPN za  IC Trebnje ter zadeve v zvezi z odprtjem 33. in 34. oddelka Vrtca Mavrica. Glede 

na dejstvo, da pri obravnavani točki seje, ni bilo več prisotnega g. podžupana oz. je g. župan 

odsoten, je g. Kaplan predlagal, da se navedene zadeve danes podrobneje ne obravnavajo.  

G. Pirc se je odgovoril, da se bo preverilo vprašanje g. Kaplana, v zvezi z morebitnim 

pridobljenim soglasjem stanovalcev stavb, kjer se bosta odprla nova oddelka Vrtca Mavrica.  

G. Tomšič je v zvezi s krajani Jezera dodal, da so se prebivalci obrnili tudi na Komunalo 

Trebnje d.o.o., ki jim je pojasnila, da bodo težave s pritiskom vode na vodovodnem omrežju 

do konca meseca oktobra odpravljene. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Nastja Podržaj, dipl. upr. org., l.r. 

svetovalka III 

                      Franci Kepa, l.r. 
                      predsednik 
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