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OSNUTEK
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bila v sredo, 30. septembra 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Mija Benedičič, Miran Candellari, Milan Dragan, Mirko Gliha, Štefanija
Gliha, Matija Hočevar, Gregor Kaplan, Franci Kepa, mag. David Klarič
(odšel ob 17.27 uri), dr. Jože Korbar, Brigita Murn, Franci Ostanek, Mateja
Povhe, Špela Smuk, Alojz Špec, Nino Zajc (odšel ob 17.30 uri), Janez
Zakrajšek (odšel ob 17.50 uri) in Marija Zupančič

Odsotni člani:

Matija Miklič (odstopil), Rok Saje, Vida Šušterčič

Ostali prisotni:

•
•
•
•
•

Janez Pirc, direktor Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: Darinka Trdina, vodja oddelka, Franci
Starbek, vodja oddelka, Klavdija Tahan, Vanda Zadnik, Andreja Perc
Joži Sinur, Dolenjski list s snemalcem
Stanko Tomšič, direktor JP Komunala Trebnje (prišel ob 16.14 uri)

Župan Alojzij Kastelic je ob 16.00 uri začel z 8. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je bilo na
seji prisotnih 18 članov Občinskega sveta.
Župan Alojzij Kastelic je sejo začel z minuto molka v spomin na Marjana Petra Pavlina,
specialista ginekologije in porodništva, ki se je aktivno vključeval v politično življenje občine,
med drugim je bil prvi predsednik trebanjskega občinskega sveta in trebanjski podžupan v
minulem mandatu.
Na začetku seje je župan člane Občinskega sveta pozval k podaji predlogov za dopolnitev oz.
umik točk predlaganega dnevnega reda.
Ga. Zupančič je predlagala umik 20. a ) točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1192/6 v k.o. 1420 Češnjevek in
odločanje o pravnem poslu prodaje parcel 818/1, 836/8, 836/14 in 1192/6, vse k.o. 1420
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Češnjevek, ker se uporabniki tega javnega dobra ne strinjajo z umikom, ker to pot uporabljajo
za dostop do svojih parcel.
G. Kepa je predlagal umik naslednjih točk:
- 8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Trebnje,
- 9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje in
- 10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
na območju Občine Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert, iz razloga obsežnosti
Elaboratov.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
S predlaganega dnevnega reda seje se umaknejo naslednje točke:
- 8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Trebnje,
- 9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje,
- 10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z
odpadki na območju Občine Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert,
- 20. a )Premoženjsko pravne zadeve:
Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1192/6 v k.o. 1420 Češnjevek in
odločanje o pravnem poslu prodaje parcel 818/1, 836/8, 836/14 in 1192/6, vse k.o. 1420
Češnjevek
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Točke so bile umaknjene z dnevnega
reda seje.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 27. 5. 2015 in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 9. 9. 2015
2. Imenovanje nadomestnega člana Skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje
d.o.o.
3. Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice
Glasila občanov Občine Trebnje
4. Izvedba postopka nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
5. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI
POSTOPEK
6. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje - 1. obravnava
7. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Trebnje – 1. obravnava
8. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki
Gaber
9. Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Trebnje 2015 - 2018
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10. Imenovanje komisije za štipendiranje
11. Predlog za odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega oddelka oz. 34. oddelka v
Vrtcu Mavrica Trebnje
12. Soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz preteklih
let za Vrtec Mavrica Trebnje
13. Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino
Velika Gorica in Občino Trebnje
14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015
15. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter
investicijskim programom (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu
2015
16. Predlog Podpore vinogradniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo
Tedna cvička v Trebnjem v letu 2016
17. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1268/2 v k.o. Ponikve
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga njiva
i) Odločanje o prodaji zemljišč v k.o. Knežja vas in k.o. Škovec
j) Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita in k.o. Ponikve (Šmaver)
k) Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Veliki Gaber
18. Sodelovanje javnosti – vprašanje, predlogi, pobude (predlagatelj Gregor Kaplan)
19. Odgovori na svetniška vprašanja
20. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
21. Vprašanja in pobude članov sveta
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne
27. 5. 2015 in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 9. 9.
2015
Na zapisnik 7. redne seje OS, ki je bila dne 27. 5. 2015 in 2. izredne seje, ki je bila dne 9. 9.
2015, ni bilo podanih pripomb in dopolnitev s strani članov Občinskega sveta.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 27. 5. 2015 in 2. izredne
seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 9. 9. 2015, se v predlagani obliki in vsebini
sprejmeta in potrdita.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
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ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje nadomestnega člana Skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje
d.o.o.
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal,
da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da za člana skupščine javnega podjetja Komunala
Trebnje imenuje g. Janeza Zakrajška.
V razpravi je g. Korbar podal vprašanje glede mandata člana, ga. Tahan pa je podala
obrazložitev in navedla, da je glede na dilemo, ki se je že pojavila na seji Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, opravila dodatno poizvedbo in je skupaj s pravniki JP
ugotovila, da se sprejeti sklep na Komisiji modificira na način, da se »nadomestni« član črta,
izkazalo se je namreč, da bi 28.9.2015 potekel mandat sedaj imenovanemu članu s strani
Občinskega sveta, g. Korbarju, tako, da je potrebno sedaj za novo mandatno obdobje
imenovati člana skupščine. Pojasnila je, da je podana je še tretja točka, da mandat začne teči
z dnem imenovanja na seji OS Občine Trebnje.
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
I. Občinski svet Občine Trebnje za člana skupščine Komunala Trebnje, d.o.o., zaradi
odstopa dosedanjega člana dr. Jožeta Korbarja, imenuje Janeza Zakrajška,
stanujočega Rimska cesta 18 f, Trebnje.
II. Mandat člana traja štiri (4) leta.
III. Mandat začne teči z dnem imenovanja na seji Občinskega sveta Občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice
Glasila občanov Občine Trebnje
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je navedel,
da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da za glavno urednico Uredniškega sveta Glasila
občanov občine Trebnje imenuje go. Zdenko Candellari. Hkrati je še navedel, da pri tej točki
ne bo glasoval.
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V razpravi je g. Zajc izpostavil problematiko glede tiska, saj so slike slabe kvalitete in na tem
področju bi bilo potrebno poskrbeti za ustrezno komunikacijo s tiskarji, da do takšnih fotografij
ne bi prihajalo.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje imenuje go. Zdenko Candellari za odgovorno urednico
Glasila občanov občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Izvedba postopka nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
Ga. Tahan, pravnica, je podala obrazložitev, da je član Občinskega sveta, g. Miklič Matija podal
odstopno izjavo, zato je potrebno izvesti postopek nadomestnega člana. Občinska volilna
komisija se je v tem času že sestala in ugotovila naslednjega kandidata na listi. Z jutrišnjem
dnem bo tej osebi posredovan dopis z navedenim osemdnevnim rokom, v katerem se bo
kandidat izjasnil o tem ali funkcijo nadomestnega člana občinskega sveta sprejema ali ne.
Predlagani sklepi so v gradivu.
Ga. Smuk je izpostavila, da manjkajo trije člani Občinskega sveta. Izpostavila je tudi Poslovnik,
v katerem je zapisano tudi glede odsotnosti na odborih, ki določa tudi sankcije. Nekateri
svetniki sploh ne hodijo več na odbore in seje, kaj se zgodi v tem primeru, ali se jih pozove, ali
smo brez svetnikov.
Župan je povedal, da je Občinsko volilno komisijo obvestil o tem, da je ga. Šušterčič zaposlena
v Občinski upravi. Pojasnil je, da ne more nobenega prisiliti, da poda odstopno izjavo, postopki
morajo pravno korektno teči. Pojasnil je, da je Poslovniku zapisano, da če nekdo trikrat
neopravičeno manjka na seji, predlaga predsednik tistega odbora oz. komisije njegovo
zamenjavo, da lahko nemoteno opravljajo delo, ampak zaenkrat ni bila problematična
sklepčnost, zato se temu ni posvečalo več pozornosti.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
I.
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom o odstopu člana in
prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, Matiji Mikliču.
II.
S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje posledično
preneha tudi članstvo v Komisiji za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Trebnje in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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IV.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat
na listi stranke Slovenska ljudska stranka - SLS, ki bo nadomestil občinskega svetnika,
ki mu je prenehal mandat.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI
POSTOPEK
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, je podal obrazložitev
predlaganega gradiva in povedal, da so sredstva namenjena za sanacijo plazu na javni poti
925 441 Čatež – Razbore – Vrh, ter sanacijo same javne poti Čatež – Zaplaz – Čatež.
Poškodbe cestišča so posledica neurja, ki se razbesnelo nad tem območju.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednja
SKLEP-a:
I. Občinski svet Občine Trebnje soglaša, da se Odlok o porabi sredstev iz proračunske
rezerve za leto 2015 sprejme po hitrem postopku.
II. Sprejme se Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje - 1. obravnava
G. Tomšič, direktor javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. je podal podrobno obrazložitev
predlaganega Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje. Gre za sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso, ki je v prvi vrsti namenjen za oskrbo s toplotno energijo javnih objektov v centru
mesta Trebnje, kar pa ta odlok omogoča. Glavni moment tega projekta je, da se zniža ceno
toplotne energije za te javne objekte, k temu bo pripomogla predvsem relativno nizka cena
investicije.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je navedla,
da je Komisija Odlok presojala v korelaciji z Odlokom 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 Nemška vas iz leta 2012, ki predvideva, da se ta javna
služba izvaja s podelitvijo koncesije. V predlogu, ki je sedaj v obravnavi pa je predvideno, da
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se javna služba upravlja v okviru javnega podjetja. Glede na to, da je ta prvi odlok, iz leta 2012
koncesijski akt oz. odlok, je Komisija sprejela sklep, da Občinskemu svetu predlaga črtanje
drugega odstavka 36. člena predloga Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske
javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje in ureditev medsebojnega vplivanja tega
odloka in koncesijskega odloka na način, da se pripravi odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka 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 Nemška
vas (Uradni list RS št. 106/12 – uradno prečiščeno besedilo), s katerim se ta odlok razveljavi
v delu, ki ga sedaj ureja nov odlok. Poleg tega je bilo na seji Komisije zastavljeno vprašanje,
ali so spremembe na področju izvajanja GJS daljinskega ogrevanja v skladu z veljavnim
Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje.
Ga. Tahan je podala odgovor, da Odlok o gospodarskih javnih službah sledi temu, oz. zadnja
sprememba je bila glede Odloka o Komunali, kjer je bila dodana ta izbirna služba, daljinsko
ogrevanje.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor Odlok
sprejel, s pripombami, da je že čas, da se zadeva čim prej uredi in da se poskusi priključiti še
stanovanjske bloke in da naj bodo energenti kvalitetni.
V razpravi je ga. Smuk dejala, da se strinja, da se koncesijski odlok razveljavi, ker nima smisla,
da se ga popravi oz. dopolnjuje, če bo sedaj v veljavi nov Odlok. V tem koncesijskem odloku
se je dalo velik poudarek lokalnim energentom in je dobro definirano, da bi ta morebitni
koncesionar, zdaj bo to jp Komunala, da se ga jih zaveže, da bodo prednostno odkupovali
surovine iz lokalnega okolja. Predlagala je, da se do druge obravnave Odlok dopolni s tem
delom, da Komunalo na nek način zavežemo, da daje prednost domačim kmetom, ki prodajajo
les.
G. Kaplan je dejal, da je že na seji Odbora izpostavil problem vključenosti lokalnega okolja in
umeščanja zadeve v samo Komunalo. Izpostavil je prošnjo za distribucijo študije trdih emisij.
Ga. Povhe je dejala, da ne vidi ovire, da ne bi do naslednje seje pripravili tudi spremembo
Odloka o gospodarskih javnih službah, ker s sprejetjem Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja, s katerim smo dejavnost daljinskega ogrevanja dodali v Odlok, s
tem še nismo spremenili Odloka o gospodarskih javnih službah, je poudarila.
G. Klarič je dejal, da je rešitev glede lokalnega okolja oz. lokalnih energentov zapisana v
Odloku 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 Nemška
vas in naj se samo prepiše iz Odloka.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje v 1. obravnavi, s upoštevanjem pripomb in
dopolnitev, ki so razvidne iz razprave.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
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Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Trebnje – 1. obravnava
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je podal obrazložitev Pravilnika o
subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje.
Namen sprejema Pravilnika je dodeljevanje sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav na
območju razpršene poselitve na območju Občine Trebnje.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da je Komisija sprejela sklep, da se v predlogu Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje
- ugotovljena neskladja členov (6. in 2. člena, 7. in 4. člena) odpravijo,
- opredeli upravičene stroške,
- izloči vsebino, ki ni primerna za urejanje v pravilniku, in se jo uredi v javnem pozivu,
- v 7. členu predloga pravilnika črta vse razen prvega stavka,
- objavo javnega poziva uredi le v 4. členu predloga pravilnika,
ter definira pravno podlago za retroaktivno veljavnost določbe za subvencioniranje nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav od 11. 5. 2015 dalje.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da so imeli člani
Odbora glavno pripombo na višino subvencije, predlagali so 820,00 EUR.
Izpostavil je sosednje občine, ki subvencionirajo v višini 800,00 EUR. Dejal je, da bi ta pravilnik
bil sprejet že meseca junija, druga obravnava bo sprejeta proti koncu leta, zato bo težko
realiziranih teh 30.000 EUR, zato so se strinjali s predlogom, da se subvencionira nakup in
vgradnja malih čistilnih naprav od 11. 5. 2015 dalje oz. če se ne bodo porabila, se jih za ta
namen prenese v proračun za prihodnje leto.
G. Zakrajšek je imel pripombo glede zneska subvencije in podprl dvig subvencije na 820,00
EUR. Tudi g. Kaplan je podal podporo višini subvenciji 820,00 EUR in dejal, da bo višina
delovala stimulativno.
Župan je dejal, da je pripravljen pravilnik v 1. obravnavi, opravljena bo razprava in če bodo
bistvene zadeve za spremeniti, se bo odločalo na naslednji seji, da se zadeva ustrezno
pripravi.
V razpravi je ga. Smuk predlagala, da ni težave, da se predlog višine subvencije popravi v
enofazni obravnavi, vendar je glede na to, da je seja Komisije potekala v prejšnjem tednu, jo
je zanimalo, zakaj ni pripravljen predlog sprememb, ki so bile predlagane in sprejete na
odborih, da bi lahko sprejeli po enofaznem postopku, sredstva bo težko koristiti v letošnjem
letu.
V nadaljevanju je tekla razprava na kakšen način poteka sprejem odlokov, pravilnikov…
G. Klarič je dejal, da so imela pristojna delovna telesa svoja stališča in jih je potrebno
upoštevati. Predlagal je, da se točka na seji ne sprejme in naj se sledi sklepom, ki so jih sprejeli
odbori in razprava iz današnje seje in se na naslednji seji Občinskega sveta ta Pravilnik
obravnava in sprejme. Glede na retroaktivno veljavnost določbe za subvencioniranje je vseeno
kdaj je Pravilnik sprejet, saj bo subvencioniran vsak upravičenec, ki bo čistilno napravo kupil
po 11. 5. 2015.
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G. Korbar je proceduralno predlagal, da bi se v bodoče izognili takšnim situacijam, da se
jasno ve za vsak odlok, dokument ali se ga sprejema po enofaznem, ali dvofaznem postopku
in se odbori takrat, kadar gre za enofazni postopek, da se že tam opravi razprava na tak
način, da se s konkretnimi amandmaji ali predlogi besedila, spremembe vnesejo v odlok oz.
drug dokument.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki
Gaber
Ga. Trdina, vodja oddelka za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, je podala kratko
obrazložitev gradiva.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
V Vrtcu Sončnica se delovanje dveh začasnih oddelkov, ki delujeta v prostorih
Osnovne šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Trebnje 2015 - 2018
Ga. Trdina je podala obrazložitev Dopolnjenega predloga Lokalnega programa kulture Občine
Trebnje 2015 – 2018.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da je odbor dopolnjen predlog obravnaval in ugotovil, da je bila odločitev, da se je
rok podaljšal dobra in je tako Lokalni program postal kvalitetnejši. Odbor je bil tudi mnenja, da
program ni idealen, pripombe so bile predvsem na tistem delu, ki opredeljuje infrastrukturo za
kulturo, na tem področju pa ni bil Lokalni program nič dopolnjen.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture
v Občini Trebnje 2015 – 2018.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje komisije za štipendiranje
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da je odbor gradivo obravnaval, bilo je kar nekaj podanih pripomb, k predlogom ni
bilo predloženih dokazil, da so predlagani člani komisije res predstavniki institucij, ki sestavljajo
komisijo, temveč je bilo iz gradiva razvidno, da so to le člani.
Izpostavljeno je bilo tudi, da je potrebno Pravilnik o podeljevanju štipendij spremeniti, saj ni
upoštevan Odlok o mladini in bi moral biti v komisiji tudi predstavnik TREMS-a.
Odbor je iz razloga, da se štipendije v letošnjem letu čim preje podelijo, sprejel predlagani
sklep ter dodatni sklep, da se pozove Občinsko upravo, da do naslednje seje Odbora za
družbene dejavnosti pristopi k spremembi Pravilnika o podeljevanju štipendije Občine Trebnje
in ga uskladi z veljavno zakonodajo in Odlokom o mladini. V nadaljevanju je še povedala, da
se je z go. Trdina dogovorila, da se počaka, da se postopek podeljevanja štipendije izpelje do
konca in se nato v začetku prihodnjega leta spremeni in uskladi Pravilnik.
Predlagala je, da se pri prvem sklepu doda, da se ta komisija imenuje do sprejema sprememb
Pravilnika o podeljevanju štipendije Občine Trebnje.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednja
SKLEP-a:
I.
Občinski svet Občine Trebnje imenuje za izvajanje nalog, ki izhajajo iz Pravilnika
o podeljevanju štipendije Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 112/08, 63/09, 64/11)
petčlansko komisijo, in sicer v naslednji sestavi:
predstavnik Obrtne zbornice: Branko Meglič, Lukovek 14, 8210 Trebnje
predstavnica Gospodarske zbornice: Marta Strmec, Breza 5, 8210 Trebnje
predstavnica negospodarstva: Tanja Cuder, Repče 7, 8210 Trebnje
predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, Območna enota Trebnje: Marija
Medved, Vrh 38, 8232 Šentrupert
predstavnik lokalne študentske organizacije – KŠOT: Gašper Mlakar, Gorenja
Nemška vas 10 A, 8210 Trebnje.
Komisija se imenuje za čas do sprejema sprememb Pravilnika o podeljevanju
štipendije Občine Trebnje.
II.

Občinska uprava poskrbi, da bodo spremembe Pravilnika sprejete v naslednjih
šestih mesecih.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega oddelka oz. 34. oddelka v
Vrtcu Mavrica Trebnje
Ga. Trdina je podala obrazložitev predloga za odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega
oddelka oz. 34. oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje.
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Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da so člani odbora odprtje obeh oddelkov pozdravili in podprli in soglasno sprejeli
sklep, s spremembo v 2. členu sklepa, kjer se doda beseda »rehabilitacijskega«.
Ga. Kaplan je pozdravil odprtje novih oddelkov, izrazil pa je strah, da bo Občinski svet s
podobnimi težavami soočen kmalu, saj prihaja nova skupina otrok, ki bodo na določeni
presečni datum ponovno izpolnili pogoje za vstop v vrtec in apeliral, da se tem zadevam
posveti več pozornosti.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
I.
V Vrtcu Mavrica Trebnje se s 1. 10. 2015 dalje odpreta nov 33. oddelek
dnevnega varstva I. starostnega obdobja in nov razvojni oddelek oziroma 34.
oddelek.
II.

Javnemu zavodu Vrtcu Mavrica Trebnje se izda soglasje za zaposlitev za
enega (Ž/M) specialnega rehabilitacijskega pedagoga ali defektologa, eno
(Ž/M) vzgojiteljico in tri pomočnice vzgojiteljice (Ž/M).

III.

Za delovanje dveh oddelkov se preuredijo poslovni prostori v lasti občine na
Gubčevi ulici 21 in 23 v Trebnjem.

IV.

Za delovanje 33. oddelka in razvojnega oddelka – 34. oddelka se sredstva za
plačilo razlike med plačili staršev in občino in zagonska sredstva v skupni
višini 18.238,00 EUR zagotovijo v proračunu občine za leto 2015.
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
Sklepi so bili sprejeti.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz preteklih let
za Vrtec Mavrica Trebnje
Ga. Trdina, vodja oddelka za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je podala kratko
obrazložitev gradiva. Povedala je, da ima Vrtec Mavrica Trebnje nerazporejen presežek
prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz preteklih let v skupni višini 14.982,82 EUR, zato je
smiselno, da se sredstva porabijo za sofinanciranje investicije za odprtje dveh novih oddelkov
vrtca, ki se bodo urejali na Gubčevi cesti 21 in 23 v Trebnjem.
Povedala je še, da je bila na Odboru za družbene dejavnosti izpostavljena tudi vloga Vrtca
Mavrica Trebnje, ki so jo posredovali na Občino v juniju 2015 za ureditev parkirnih prostorov
pri vrtcu Videk in Ostržek oz. za porabo presežka prihodkov v višini 620,00 EUR. Glede na to,
da Občina predlaga porabo presežka nad odhodki v celoti za preureditev prostorov za dva
nova oddelka vrtca, bo parkirne prostore uredila na drug način in sicer z lastnim delom njihovih
hišnikov in v sodelovanju z Občino glede asfaltiranja.
V kratki razpravi sta sodelovala g. Kaplan in g. Candellari.
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Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet daje soglasje Vrtcu Mavrica Trebnje za porabo presežka prihodkov nad
odhodki iz leta 2014 v višini 13.105,82 EUR in iz preteklih let v višini 1.877,00 EUR za
ureditev prostorov oziroma za zagonska sredstva za začetek delovanja dveh oddelkov
vrtca s 1. 11. 2015 na Gubčevi cesti 21 in 23 v Trebnjem.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 15
ZA so glasovali: 14
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino
Velika Gorica in Občino Trebnje
Direktor občinske uprave, g. Pirc, je podal obrazložitev predloga in povedal, da je cilj
pobratenja vzpostavitev stikov z Veliko Gorico in ohranjanje prekinjenih stikov med upravama
obeh občin, spodbujanje dialoga, izmenjavanje izkušenj in podpiranje vseh skupnih aktivnosti
na družbenem in gospodarskem področju, ki bodo spodbudile skupen napredek.
Cilj je tudi spodbujanje in podpora izmenjavi izkušenj in vsega ostalega med našimi občani.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da je odbor gradivo obravnaval in soglaša z predlogom sporazuma.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da Komisija predlaga, da Občinski svet poda soglasje.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se strinja z obnovitvijo listine o pobratenju med Mestno
občino Velika Gorica in Občino Trebnje in pooblašča župana Občine Trebnje za
potrditev Sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in
Občino Trebnje in podpis Listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in
Občino Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 13
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015
Obrazložitev Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015 je
podal direktor Občinske uprave, g. Pirc.
G. Korbar, predsednik Odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor gradivo
obravnaval in predlaga Občinskemu svetu, da se z njim seznani.
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Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o javnih financah se je Občinski svet
seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 15
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter
investicijskim programom (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015
Obrazložitev predlaganih dokumentov je podal g. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in
infrastrukturo. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa 7. redne seje Občinskega sveta, kjer
se je županu podelilo pooblastilo za potrditev teh dveh dokumentov za prijavo na razpis v
skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da se je Odbor
seznanil s predlaganim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta in Investicijskim
programom.
V razpravi je ga. Povhe povprašala ali je med deli, ki jih investicija zajema tudi rekonstrukcija
ceste Trebnje – Blato. Zanimalo je je glede na to, da je narejen terminski plan izvedbe
investicije, zaključek 5. 11. 2015 realen, ali bo to realizirano v tem času.
Župan je podal odgovor, da se zadeva lahko prestavi v prihodnost, ker je potrebno še urediti
lastniška razmerja.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet se seznani z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter
Investicijskim programom (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 15
ZA so glasovali: 10
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Podpore vinogradniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo Tedna
cvička v Trebnjem v letu 2016
G. Pirc, direktor občinske uprave je podal obrazložitev predlaganega gradiva. S strani
vinogradnikov je občina prejela pobudo, da organizirajo Teden cvička v Trebnjem in pričakujejo
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podporo Občine. Občina je mnenja, da je prireditev primerna, da bi se enkrat tudi v našem
prostoru organizirala takšna prireditev.
V razpravi je ga. Benedičič dejala, da podpira akcijo Občine Trebnje, da bo po tolikšnem času
takšna prireditev in da bomo s promocijo cvička in občine dosegli svoje cilje in prireditvi
zaželela vse lepo. Povedala je, da bodo na tej prireditvi zagotovo sodelovali, po drugi strani
pa je izrazila pomislek in sicer pri znesku sofinanciranja, izpostavila je razpis kulturne
prireditve, kjer je bilo v letošnjem letu za celotno občino na razpolago 24.000 EUR, apelirala
je, da naj bo v drugem letu za vse ostale stvari tudi več namenjenih sredstev.
Župan je dejal, da je ravno iz razloga pomislekov, gradivo dal v obravnavo Občinskemu svetu.
Dejal je, da ne želi nikogar zavajati in da se ne pogovarjamo o vsakoletni prireditvi, to bo
enkratni dogodek, ki bi ga po tolikih letih organizirali v Trebnjem, tudi iz turističnega vidika in
da to čim bolje izkoristimo in teh 35.000 EUR je vložek občine v promocijo. Naša prihodnost je
odvisna od našega sodelovanja, je poudaril.
G. Kaplan je dejal, da podpira vinogradnike pri tej odločitvi. Občina bi lahko glede na geografski
položaj temu prisluhnila. Cviček je eden izmed elementov, ki ga lahko uporabimo v svojo
promocijo in promocijo naših ljudi, vinogradnikov in kakovost vina, s katero se lahko
vinogradniki pohvalijo. Dejal je, da ga bolj kot sama prireditev skrbi nadaljnji korak, kaj potem.
Upa, da se bo našla politika za naprej, da ne bo teh 35.000 EUR enkratni dogodek.
G. Kepa je dejal, da zadevo podpira, poprosil je predlagatelja, kako je prišel do tega zneska,
zdi se mu previsoka.
Župan je podal odgovor, da je to znesek, ki ga zagotavlja Občina gostiteljica. Dejal je, da se
mu zdi prav, da to zadevo pripeljemo do načina, da se za organizacijo kandidira in če lokalna
skupnost podpira tovrstne projekte, si lahko v enem letu to zadevo tudi privoščimo. Glede na
obsežnost vsega dogajanja, na promocijo, ki jo takšna prireditev da, se mu zdi, da je ta predlog
primeren, tj. predlog vinogradnikov.
Dejal je, da se ta znesek lahko zniža, vendar je vprašanje ali bodo vinogradniki želeli
kandidirati. Poudaril je, da imamo tri vinogradniška društva in če so se odločili, da bodo
sodelovali, da gredo v to smer, je prav da jih podpremo. To bo dogodek, ki se bo odvil prvič in
je prisoten strah, kako bodo zadeve šle naprej in potrebujejo sigurnost in podporo okolja v
katerem živijo.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednja
SKLEP-a:
I. Občinski svet Občine Trebnje podpira kandidaturo vinogradniških društev za
organizacijo Tedna cvička v Trebnjem v letu 2016.
II. Občinski svet Občine Trebnje se obvezuje, da bo ob uspešni kandidaturi društev za
organizacijo prireditve »Teden cvička« v Trebnjem s spremembo ali rebalansom kot
pokrovitelj prireditve zagotovil sofinanciranje v višini 35.000 EUR.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 15
ZA so glasovali: 11
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Premoženjsko pravne zadeve:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1268/2 v k.o. Ponikve
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga njiva
Odločanje o prodaji zemljišč v k.o. Knežja vas in k.o. Škovec
Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita in k.o. Ponikve (Šmaver)
k) Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Veliki Gaber

G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor točke
obravnaval in soglasno sprejel predlagane zadeve.
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se glasuje v kompletu, s čimer so se člani Občinskega
sveta strinjali.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
1. Status javnega dobra za parc. št. 1268/2 v k.o. 1419 Ponikve se ukine. Sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.
2. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče:
parc. št. 709/4 v k.o. 1429 Stehanja vas.
3. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
4. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča:
parc. št. 652/2, 653/2, 653/5, 657/2, 657/5 in 657/6, vse v k.o. 1433 Sela pri
Šumberku.
5. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
6. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča:
parc. št. 977/37, 977/34 in 977/35, vse v k.o. 1430 Knežja vas.
7. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
8. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča:
parc. št. 595/3, 595/4, 595/5, 600/29, 693/2, 720/6 in 722/6, vse v k.o. 1431 Dobrnič.
9. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
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10. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče:
parc. št. 978/1 v k.o. 1422 Trebnje.
11. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
12. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita zemljišči:
parc. št. 3/17 in 3/26, obe v k.o. 1425 Velika Loka.
13. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
14. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča:
parc. št. 31/5, 55/5, 16/27, 16/33, 16/23, 16/31, 20/10, 20/9, 169/10 in 169/11, vse v
k.o. 1404 Dolga njiva.
15. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
16. Občina Trebnje izvede postopek prodaje zemljišč: parcel št. 1200, 1269/1, 1348,
1345, 1167, vse k.o. 1430 Knežja vas in parcele št. 692 k.o. 1406 Škovec.
Izhodiščna prodajna vrednost se določi po vrednosti, ki izhaja iz registra
nepremičnin.
17. Občina Trebnje izvede postopke za pridobitev čim višje ponudbene vrednosti za
odkup zemljišč, navedenih v prejšnji točki.
18. Status javnega dobra za parcele št. 2639/4, 2639/6, 2639/9, vse k.o. 1432 Korita in
parcele št. 1237/8 ter 1237/10, obe k.o. 1419 Ponikve se ukine. Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
19. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel št. 2639/4, 2639/6,
2639/9, vse k.o. 1432 Korita in parcel št. 1237/8, 1237/10, 1234/103, 1234/165,
1234/170 ter 1234/172, vse k.o. 1419 Ponikve za parcele št. 597/2, 598/4, 598/6,
598/8, 600/4 in 980/6, vse k.o. 1432 Korita in parcele št. 1234/146, 1234/147,
1234/149, 1234/151, 1234/154, 1234/158, 1234/160, 1234/162, 1234/164 in 1234/168,
vse k.o. Ponikve, z doplačilom v višini 33,00 EUR v korist Občine Trebnje.
20. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo parcele št. 597/2,
598/4, 598/6, 598/8, 600/4 in 980/6, vse k.o. 1432 Korita in parcele št. 1234/146,
1234/147, 1234/149, 1234/151, 1234/154, 1234/158, 1234/160, 1234/162, 1234/164
in 1234/168, vse k.o. Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
21. Status javnega dobra za parc. št. 1273/10 v k.o. 1427 Veliki Gaber se ukine. Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.
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22. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita parc. št. 582/5 in
582/6, obe v k.o. Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 15
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sodelovanje javnosti – vprašanje, predlogi, pobude (predlagatelj Gregor Kaplan)
G. Kaplan je podal obrazložitev točke in dejal, da je namen predvsem, da se občani Občine
Trebnje v večji meri vključijo v sodelovanje z Občinskim svetom Občine Trebnje in celotno
občinsko politiko. Dejal je, da je prepričan, da se lahko samo na ta način doseže boljše
rezultate. Dejal je, da si želi, da bi na koncu Občinski svet vendarle sprejel sklep, ki bi
narekoval, da bo ta točka vedno na dnevnem redu seje.
Župan je povedal, da je potrebno pobudo pravno vgraditi v sistem. Če gremo v smer, kot jo je
predlagal, bi kršili Poslovnik. Navedel je primere, na kakšen način omogoča sodelovanje
javnosti že veljavni Poslovnik in sicer s tem, da gredo občani na volitve, da sodelujejo v javnih
razpravah, občni zbori in kot je predpisano z zakonodajo. Dejal je, da je potrebno njegovo
pobudo preko akta kot je Poslovnik in Statut vgraditi v sam sistem. Pri tej pa je potrebno
pomisliti tudi na drugo zadevo in sicer koliko časa bodo potem potekale seje Občinskega sveta
in kako bo to praktično izgledalo, ali imamo v našem prostoru že oprejemljive prakse, kjer je
to že uvedeno, da vidimo kako zadeva funkcionira.
Dejal je, da osebno ni proti temu, da razmišljamo v to smer, je pa za neko postopnost, diskusijo,
ki bi lahko pripeljala do tega, da zadevo dobro razumemo in vemo kaj s tem dobimo. Brez
spremembe Poslovnika in Statuta ta predlog ne more roditi sadov, je poudaril.
Ga. Povhe je povedala, da je o tej zadevi že meseca februarja razpravljala Komisija za pripravo
statuta in lokalno samoupravo, sklep, ki je bil takrat sprejet pa je bil že predstavljen na seji
Občinskega sveta. Ponovno je navedla sprejeti sklep oz. mnenje, da izvedba instituta
sodelovanja javnosti na način, da imajo občani na voljo posebno točko dnevnega reda seje
Občinskega sveta za pobude, mnenja in vprašanja in pa možnost, da se vključujejo v razpravo
pri vsaki točki dnevnega reda, ni v skladu z 2. in 3. odstavkom 5. člena Statuta Občine Trebnje.
Zakon o lokalni samoupravi pozna institut neposrednega in posrednega sodelovanja občanov
pri odločanju, neposredno so volitve, posredno zbori občanov, referendum, ljudska iniciativa.
Sprememba splošnih aktov občine mora imeti podlago v zakonih.
V razpravi je g. Korbar dejal, da se strinja glede participacije javnosti, ki je opredeljena v
zakonu in skladno s tem upoštevana tudi v Statutu in Poslovniku. Poudaril je, da je osnovna
ideja predstavniške demokracije svetnik, ampak ne vsak, ampak samo tisti, ki je kandidiral in
je svojo težo utemeljil na volitvah, se pravi je dobil dovolj veliko podporo zato, da lahko sedi in
govori kot svetnik na seji sveta ter tudi odloča. Izpostavil je kulturno javnost, imeli smo že
izpade z zažiganjem slik, sejo je bilo potrebno prekiniti. Zadeva je ustrezno urejena in edina
sprememba Poslovnika, ki bo verjetno potrebna je ta, da se bo omejilo, kot nujna točka
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dnevnega reda, za kar upa, da se to ne sprejelo, bo pa potrebna sprememba Statuta v tem
smislu, da ne bo nekdo vsako sejo z isto točko prišel na predlog dnevnega reda.
G Candellari se je navezal na utemeljitev predloga in dejal da nadaljnja utemeljitev predloga
ne zdrži, da 50 % naših občanov nima svojega predstavnika v Občinskem svetu in da nima
svojega svetnika. Dejal je, da ne ve čigav svetnik je on, svetnik mora biti pri svojem odločanju
samostojen in delovati po svoji vesti.
Ga. Smuk je dejala, da se strinja z go. Povhe in poudarila, da tak predlog kot je, ni dovolj dobro
izoblikovan oz. bi rabil spremembe v Statutu.
Dejala je, da je v preteklosti prihajalo pri določenih točkah, nekatere točke so za javnost zelo
zanimive in prav je, da je javnost prisotna in seje so odprte za javnost, se je dogajalo, da kljub
temu, da so svetniki prosili, da dobi nekdo besedo iz javnosti, za katere so menili, da je
pomembno, da slišimo njihovo mnenje, ker se je razpravljalo o določeni pomembni zadeve, ki
se je dotikala tega predstavnika iz javnosti, te besede selektivno ni dobil. Govorimo o
demokratičnosti in zato ne rabimo spreminjati aktov, dovolj je, da ravnamo tako kot je prav v
določeni situaciji.
Ga. Zupančič se je tudi strinjala in bi morali izhajati iz zakonske podlage. Strinjala se je z g.
Candellarijem, da so vsi svetniki Občine Trebnje in vsakemu pripravljeni pomagati.
Župan je po končani razpravi točko zaključil, v gradivu ni bilo predloga sklepa, zato se o tem
ni opravilo glasovanje.
K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na svetniška vprašanja
Pod točko ni bilo razprave.
K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 8. redni seji OS seznanili z naslednjimi
zapisniki sej delovnih teles:
- Zapisnik 7. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 19. 8. 2015
- Zapisnik 4. seje Odbora za proračun in finance, ki je bila 16. 9. 2015
- Zapisnik 8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 16. 9. 2015
- Zapisnik 6. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki je bila 22. 9. 2015
- Zapisnik 6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je bila 23. 9. 2015
-Zapisnik 6. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki je bila 23. 9.
2015
K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
Ga. Benedičič je podala pobudo staršev otrok iz KS Čatež za prevoz dijakov z šolskim
avtobusom. Iz KS Čatež je trenutno kar nekaj dijakov, ki bi po potrebi uporabljali šolski
avtobusni prevoz iz Trebnjega na Čatež na poti iz šole. Predvsem je mišljen avtobus, ki ima
predviden odhod izpred OŠ Trebnje ob 14.35 uri.
Prosila je, da bi se zadeva uredila za KS Čatež, v kolikor pa je taka potreba še kje drugje, pa
naj se tudi tam uredi.
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Župan je podal odgovor, da se bo zadeva poskusila urediti, tudi za starejše občane bi bila
zadeva zaželena. Zakonodaja je restriktivna na tem področju, uprava bo preučila, če je možno
stvar izpeljati do konca.
G. Korbar je dejal, da se strinja s tem, saj Občina financira šolske prevoze in je pomembno,
da je prevoz čim bolj izkoriščen. Izpostavil je dva elementa, koliko je avtobus zaseden, da se
ne bo zgodilo, da šolski prevozi ne bodo izvedeni, ker bo avtobus poln s strani drugih potnikov,
druga stran pa je, da je to zadevo potrebno urediti pod nekimi pogoji, da bo zagotovljen red in
mir, nadlegovanje…
Ga. Trdina je povedala, da je Občina že prejela podobno pobudo z območja Veliki Gaber.
Šolski avtobusi so organizirani tako, da je zasedenost polna, glede na število prijavljenih
učencev na prevoze v šolo in nazaj.
Ga. Zupančič je podala vprašanje glede pločnika v Dolenji Nemški vasi oz. smer Ponikve, kaj
je novega od njenega zadnjega vprašanja.
Župan je povedal, da se je začela izvajati kanalizacija, pločnik bo narejen sproti. Dejal je, da
je Občina posegla v to cesto, zemljišča so v okviru kanalizacije pridobljena. Cestišča na
zgornjem delu so prenesena na Občino Trebnje, promet pa se je na tem delu izredno zmanjšal.
Ga. Zupančič je ponovno apelirala, da se občina pripravi na ustanovitev druge osnovne šole.
Glede na to kakšna prostorska stiska je v Trebnjem in glede stanja šole, je to dolgoročni
projekt. Občina naj pristopi k temu na dolgi rok, pogleda naj se, kakšni so postopki in skupaj z
Ministrstvom začne pripravljati potrebne postopke.
Župan je povedal, da je najprej potrebno v Dolenji Nemški vasi pridobiti zemljišče, ki je v lasti
g. Opara, saj je edino to zemljišče namenjeno za šolstvo. Tam se namerava priključiti oddelke
in eno stavbo še zgraditi, tako, da bi otroci v šoli v Nemški vasi ostali oz. bi spremenili šolski
okoliš, tako da bili ti oddelki polni.
Ga. Zupančič je izpostavila tudi projektno nalogo za spremembo OPPN za Industrijsko cono
Trebnje, zanimalo jo je iz česa se je izhajalo, glede na to, da Občinski svet o tem nič ne ve,
zanimala jo je vrednost projektne naloge.
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je podal informacijo, da je
projektna naloga del razpisne dokumentacije, razpisna vrednost je bila ocenjena na 3.660,00
EUR, gre pa za postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega
načrta, ki je predpisan v zakonu o prostorskem načrtovanju. Postopek se začne župan s
sklepom, preden pa občina začne s postopkom mora imeti izbranega kvalificiranega
načrtovalca. Zaenkrat po razpisu še ni bilo sprejete odločitve, izvajalec še ni bil izbran, zato
finančnih posledic ni.
Župan je še obrazložil, da je edino na tem področju industrijska cona v občini in OPPN je bil
sprejet za to industrijsko cono, v sedanji fazi ga namerava občina samo prilagoditi, da bo
možno v tem delu graditi. Investitor ima predvidenih 60 novih delovnih mest, že na prihodnji
seji OS bo razprava o tej zadevi. Povedal je, da ima občina kupca za zemljišče in investitorje
in se jim moramo toliko prilagoditi, da bo lahko začel delati. V kolikor pa Občinski svet meni,
da gospodarstvo ni pomembno, potem pa ukinimo vse industrijske cone.
Ga. Zupančič je poudarila, da nihče ne nasprotuje gradnji v industrijski coni in da so vsi za
razvoj. Dejstvo pa je, da je občina podala predlog, da se bo gradil velik objekt ob naselju, in v
prejšnjem OPPN so bili tam predvideni majhni objekti zraven hiš.
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Župan je v nadaljevanju pojasnil, da se lahko ti objekti združujejo.
Ga. Zupančič je v nadaljevanju vprašala, če je temu tako, zakaj je potrebno potem spreminjati
OPPN.
Župan je pojasnil, da zaradi faznosti gradnje, kar pomeni, da investitor ne more tam graditi, če
ni zgrajena infrastruktura. Poudaril je, da želi investitor sodelovati pri izgradnji infrastrukture,
vse kar je cestnega dela s krožiščem je investitor pripravljen sam investirati, da zažene teh 60
delovnih mest.
G. Špec je pohvalil parkirne cone in novo krožno križišče pri Kmetijski zadrugi v Starem trgu.
Predlagal je, da se pristopi k ureditvi dodatnega parkirišča, za ljudi, ki iz okoliških krajev
prihajajo v Trebnje in imajo težavo s puščanjem avtomobilov cel dan parkirane.
Župan je podal odgovor, da bi se lahko krajani poslužili praznih mest pri večjih trgovskih
centrih. V nadaljevanju je župan dejal, da je težko zagotoviti prostor, zadeva je tudi stvar
proračuna, na neki postavki moramo imeti sredstva za te prostore, še prej pa je potrebno tak
prostor najti in ga ustrezno urediti.
G. Kepa je podal vprašanje glede ceste skozi Rodine.
Župan je podal odgovor, da je bila 6. 6. 2015 poslana predpogodba v podpis, pa do sedaj še
ni bilo odgovora.
G. Hočevar je predlagal, da se ne dovoli več priseljevanja v romsko naselje, ker je že dovolj
Romov v naselju, tudi Občinski svet je sprejel tak sklep.
Župan je povedal, da je potekal sestanek z Upravno enoto Trebnje, priseljevanju nasprotuje
tako Center za socialno delo kot občina, naslednji dan po sestanku pa so tega fanta prijavili
na naslov Vejar.
Župan je v nadaljevanju pojasnil postopek prijave bivališča, en postopek je ta, da dovoli prijavo
lastnik, drug pa je, da skupaj s policijo ugotavljajo ali ta oseba živi na tem naslovu. Po tem
poizvedovanju, če policija ugotovi, da so ga večkrat videli tam, ga tam prijavijo.
G. Gliha je izpostavil dopis krajanov vasi Jezero.
Župan je podal odgovor, da je občina v vasi Jezero uredila nekaj zadev in sicer priključil se je
javni vodovod, predvidena je kanalizacija, tam kjer je voda in je zalivalo, tam je predviden izkop
jarka, da se poglobi. Cesta je primerljiva z ostalimi cestami, je pa naselje, ki se zaključuje, ni
prehoda, cesta je ožja, krajevna.
G. Dragan je povedal, da do pobude ni bil nihče zainteresiran, da bi zadeve premaknili, največji
problem je namreč vodovod, ki se je priključil, zanimalo ga je tudi, kdaj bo urejen pritisk vode.
Podana je pobuda, da Komunala Trebnje v 30 dneh razreši problem pritiska v Jezeru.
Glede mostu je župan povedal, da je potekal sestanek z DRI, pogovori so tekli o krožišču pri
gradu, tu gredo zadeve naprej. Čez 14 dni bodo opravili terenski ogled. Pri DRI gredo zadeve
naprej, na voljo je nekaj sredstev, nadvoz v Jezeru še ni planiran, ni konkretne rešitve. Gremo
pa v smer, da se naredi nivojsko križanje.
Glede Dobrave je povedal, da je želja občine, da se naredi poseben priključek, vendar DRI
zahteva ureditev celotnega križišča, da se uredi, kar pa je sorazmerno velik strošek.
G. Kaplan je podal pobudo, da naj občina pristopi k analizi stanja in začne delati resne načrte
glede šolskega okoliša in druge osnovne šole. Izpostavil je, da naj Občina Trebnje pristopi k
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izdelavi študije elaborata za celotno občino glede umeščanja kolesarstva, kolesarskih stez in
kolesarskih poti.
Znotraj komisije za promet naj se preuči možnost o zaprtju ceste od osnovne šole v Dolenji
Nemški vasi do krožišča; odsek za avtocesto in se ta cesta nameni izključno za kolesarje,
rolarje... Z dvema izjemoma, da je ta zadeva namenjena za šolske prevoze in da se dovoli
uporaba lastnikov zemljišč, ki odhajajo na delo v gozd. To zadevo poznajo že v Krškem.
Da se v sklopu preučitve možnosti postavljanja kolesarskih stez naredi nekaj okoli osnovne
šole in zariše kolesarske steze.
Župan je podal odgovor, da bo potrebno glede zapre ceste v Dolenji Nemški vasi najprej
povprašati krajane, ali se strinjajo. Glede osnovne šole je dejal, da je prav da se razmišlja v
smeri, da se šolski okoliš dopolni. Kar se tiče kolesarskih stez v proračunu ni zagotovljenih
sredstev za tovrstno načrtovanje, vendar bomo pri prvi spremembi OPN na tem Občinskem
svetu razpravljali o teh zadevah in poskusili opraviti študijo, kako rešiti kolesarske steze in
zastaviti v prihodnosti.
Ga. Smuk je vprašala ali je razsvetljava pri Glasbeni šoli, bivši menzi, že urejena. Župan je
odgovoril, da je zadeva urejena s podaljšanjem terminov.
Ga. Smuk je vložila pobudo za uvedbo instituta participatornega proračuna v Občini Trebnje v
letu 2017. K temu jih je spodbudilo pismo vaščanov Jezera. Z institutom participatornega
proračuna, ki je inovativna metodologija vključevanja občank in občanov pri odločanju o javnih
financah, občanke in občani soodločajo o porabi dela proračunskih sredstev v občini. Pobuda
je vložena pisno.
Ga. Benedičič je še podala vprašanje glede pločnika na Čatežu.
G. Starbek je podal odgovor, da se pripravlja projektna naloga, ki se usklajuje z Direkcijo RS
za ceste, ko bo usklajena gre občina lahko v razpis za projektiranje na podlagi te projektne
naloge.

Župan Alojzij Kastelic je ob 19:21 uri zaključil sejo Občinskega sveta.

Zapisala:
Andreja Perc, l.r.

Alojzij Kastelic, l. r.
župan
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