
 

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: 24. 9. 2015 

 

ZAPISNIK 

6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 23. 9. 2015, ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: 
 
Odsotni člani: 

Franci KEPA,  Milan DRAGAN, Silvester PRPAR, Gregor KAPLAN,  Jože 
TRLEP 
Janez ZAKRAJŠEK, Marjan  Peter PAVLIN,       
 

Ostali prisotni: Janez PIRC, direktor OU, Franci STARBEK - vodja odd. za okolje, prostor in 
infrastrukturo, Vanda ZADNIK, Darja GORENC - OU 

 
Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ob 18.00 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih 5 članov odbora.  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Predlog in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 20. 5. 2015 
2. Predlog Odloka o načinu opravljanja  izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja 

v Občini Trebnje – 1. obravnava 
3. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje 
4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 

Občine Trebnje 
5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje 
6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki na območju 

Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert 
7. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijskim programom 

(IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015 
8. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) 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 v k.o. 1420 
Češnjevek 

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

      9. Razno 
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Predsednik odbora je člane odbora pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega 
reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
Predsednik odbora je zaradi obsežnosti gradiva predlagal umik točk 4., 5. in 6.. Predlagal je, da se prestavijo 
na naslednjo sejo.  
Kot dodatna točka dnevnega reda pa je bil predlagan predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske 
rezerve za leto 2015 – HITRI POSTOPEK 
 
Po spremembi se dnevni red glasi: 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Predlog in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 20. 5. 2015 
2. Predlog Odloka o načinu opravljanja  izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja   
    v Občini Trebnje – 1. obravnava 
3. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje 
4. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijskim programom   
    (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015 
5. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) 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 v k.o. 1420   
    Češnjevek 
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1268/2 v k.o. Ponikve 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas 
f)  Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka 
i)  Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga njiva 
j)  Odločanje o prodaji zemljišč v k.o. Knežja vas in k.o. Škovec 
k) Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita in k.o. Ponikve (Šmaver) 
l)  Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Veliki Gaber 

      6. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI POSTOPEK 
      7. Razno 
 
 
Predsednik odbora je dal na glasovanje dnevni red.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 

 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 20. 5. 2015 
 

 
Predsednik odbora je dal v razpravo zapisnik 5. seje odbora z dne 20. 5. 2015.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
 
 



 Zapisnik 6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 

  

3 

 

SKLEP: 
 Zapisnik 5. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 20. 5. 2015 se 

sprejme in potrdi. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
daljinskega ogrevanja  v Občini Trebnje – 1. obravnava 
 

 
G. Tomšič je podal obrazložitev gradiva.  
G. Kepa je odprl razpravo. 
G. Prpar se s podanim predlogom strinja, ter pohvali idejo. Strinja se tudi s tem, da bo javno podjetje 
Komunala Trebnje d.o.o. izvajala to gospodarsko javno službo. 
G. Kaplana zanima možnost dodatne priključitve, kakšni so pogoji za priključitev dodatnih koristnikov, npr. 
DSO. 
G. Tomšič mu odgovori, da je v tem primeru zadeva omejena v prostoru. CIK ima za kurilnico omejene 
kapacitete. V prvi fazi se planira, da se oskrbuje vse javne objekte, v drugi fazi, ki bi bila še bolj optimalna, bi 
se priključili še večstanovanjski objekti na Slakovi ulici, v tretjem koraku bi se lahko izvedla priključitev 
večstanovanjskih objektov Gubčeve ceste v četrtem pa tudi večstanovanjski objekti Cankarjeve ulice. Pove 
še, da je bil s stanovalci Slakove ulice izpeljan že sestanek, na katerem je bil izkazan interes stanovalcev. 
G. Dragan pripomni, da ne bo pravega izkoristka peči, če bo obratovala samo polovično. 
G. Trlep sprašuje ali se bodo morali tudi ostali objekti zavezati za 15 let. 
G. Tomšič mu pritrdi. 
G. Kaplan pripomni, da je lokacija CIKa obkrožena z določenimi objekti. Zanima ga, kakšni so izpusti. 
Sprašuje še, kako bo celotna zadeva funkcionirala. 
G. Tomšič pove, da so bile opravljene meritve in da so vsi izpusti v mejah normale. To bo posebna dejavnost, 
pri kateri se bodo prihodki in odhodki obravnavali ločeno od ostalih javnih služb, ki jih javno podjetje izvaja. 
G. Kepa predlaga, da se naj naslednjič priloži tisti del dokumentacije, ki prikazuje izpuste. Doda še, da so se 
investicije v nekaterih drugih občinah povrnile celo v sedmih letih. Zanima ga  ali se za to investicijo dobijo 
tudi kakšna evropska sredstva. 
G. Tomšič mu odgovori, da bo javno podjetje 35% investicije dobilo povrnjene s strani evropskih sredstev. V 
sezonskih konicah pa se bodo še vedno uporabljale obstoječe kurilne naprave. 
G. Kaplan predlaga, da se naj prouči možnost zadružnega sistema. 
G. Dragan pove, da je Komunala Trebnje d.o.o., javno podjetje, ki lahko izvaja to nalogo. 
G. Prpar se z g. Draganom strinja ter podpira predlagan predlog. 
 
 Predsednik odbora je zaključil razpravo. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 
 
 
 
 

I. Sprejme se Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje v 1. obravnavi 
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 Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5 

                                                 ZA so glasovali: 4 
                                           PROTI so glasovali: 0 

 Sklep je bil sprejet. 

  
  
  
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje 

 
G. Starbek je pojasnil bistvo predlaganega gradiva.  
G. Trlep predlaga, da se višina subvencije zviša vsaj na 800,00 EUR. 
G. Kepa pove, da imajo vse sosednje občine višje subvencije in bi bilo prav, da se višina subvencije poviša 
tudi v tej občini. Predlaga 820,00 EUR. 
G. Prpar pove, da se cena čistilnih naprav znižuje. Doda še, da občina v ta projekt šele vstopa in se še ne 
ve kolikšen bo naval. Vloge se bodo obravnavale po času prispetja in tisti, ki bo prej oddal vlogo, večjo 
verjetnost bo imel, da subvencijo dobi. Subvencije se bodo delile toliko časa, kolikor bo denarja na razpolago. 
Doda, da je lažje znesek subvencije zvišati, kot pa znižati. 
G. Kepa predlaga, da se subvencija zviša in sicer od 800,00 EUR do 820,00 EUR. Za eno stanovanjsko 
stavbo bi znašala podpora 820,00 EUR, za dve stanovanjski stavbi 1.640,00 EUR, za tri stanovanjske stavbe 
ali več, pa bi subvencija znašala 2.460,00 EUR. 
Predsednik odbora je zaključil razpravo. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Pravilnik o subvencioniranju 

izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje 
z višino subvencij predlaganih na odboru 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijskim 
programom  (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015 
 
 

 
G. Starbek je podal obrazložitev k predlaganemu gradivu. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 
 
 
 

I. Občinski svet se seznani z Dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) ter investicijskim programom (IP) za Investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015. 
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 Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5 

                                                 ZA so glasovali: 5 
                                           PROTI so glasovali: 0 

 Sklep je bil sprejet. 

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 
 

 
Ga. Zadnik je podala obrazložitev vseh pravnih poslov.  
G. Kaplan ima pomisleke glede točke b), k),  in točke j). Ne strinja se, da bi se vse nepremičnine prodale. 
Ga. Zadnik mu obrazloži, da gre v primeru točke b) za ukinitev javnega dobra, ki ne služi splošnemu namenu, 
zaradi odprodaje zemljišča stranki,  v primeru tč. k) za ukinitev statusa javnega dobra ter za menjavo zemljišč 
z doplačilom v korist Občine Trebnje zaradi ureditve večjega območja v naselju Šmaver V primeru točke j) 
pa gre za prodajo zemljišč, ki jih je občina pridobila sodno poravnavo, ki je bila sklenjena zaradi terjatev, ki 
so nastale iz naslova institucionalnega varstva za stranko. Ker zemljišča niso vključena v letni načrt, je 
potreben sklep OS. Za nakup zemljišč so bile že pridobljene ponudbe in podana je možnost, da se s prodajo 
povrnejo stroški, ki jih je imela Občina iz naslova doplačil. 
 
Predsednik odbora je zaključil razpravo. 
 
a) 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 v k.o.    
    1420 Češnjevek 
 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Status javnega dobra za parcelo 1192/6 v k.o. 1420 Češnjevek se ukine. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 

II. Občina Trebnje izvede postopek prodaje parcel 818/1, 836/8, 836/14 in 
1192/6, vse v k.o. 1420 Češnjevek, po izhodiščni prodajni vrednosti 25,72 
EUR/m2. 

 
 
 Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5 

                                                 ZA so glasovali: 5 
                                           PROTI so glasovali: 0 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
 
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1268/2 v k.o. Ponikve 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 I.        Status javnega dobra za parc. št. 1268/2 v k.o. 1419 Ponikve se   
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          ukine.   
          Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in    
          vsebini  sprejme.  

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 Sklep je bil sprejet 
  

 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 

 
SKLEP 
                     I.        Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi   
                               zemljišče: parc. št. 709/4 v k.o. 1429 Stehanja vas. 

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

 
 

 
  

                Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5  
                                                                                       ZA so glasovali:     5  

PROTI so glasovali: 0  
  

 Sklep je bil sprejet. 
 

 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 I.        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. 
 
II.      Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v    
         predlagani obliki in vsebini sprejme 

 
 
 

                                                      Podatk i  o  g lasovanju:  
 

 Prisotni člani:      5  
                                                                                       ZA so glasovali:       5  
 PROTI so glasovali:      0  
 

                                                                            Sklep je bil sprejet 
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e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
           I.        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. 

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

 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

f)  Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
          I.       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. 

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

 
  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

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

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
       I.        Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi   

                zemljišče: parc. št. 978/1 v k.o. 1422 Trebnje. 
 

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

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 
 
 
 
            

 
   I.         Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita   
              zemljišči: parc. št. 3/17 in 3/26, obe v k.o. 1425 Velika Loka. 

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

  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 
i)  Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga njiva 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
  

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo  
zemljišča: 1101/4, 1135/4, 1078/9 in 1093/7, vse k.o. Vrhtrebnje 
 

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

  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
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j)  Odločanje o prodaji zemljišč v k.o. Knežja vas in k.o. Škovec 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
  

     I.      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. 
     

 
     II.     Občina Trebnje izvede postopke za pridobitev  čim višje ponudbene   
             vrednosti za odkup zemljišč, navedenih v prejšnji  točki. 

  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

k) Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita in k.o. Ponikve (Šmaver) 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
  

I. 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 
 

II. 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 
 

III. 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.. 

  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
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l)  Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Veliki Gaber 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
  

   I.        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.  

 
  II.        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. 
 

  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI POSTOPEK 
 

 
G. Starbek je obrazložil razlog podaje tega predloga. Pove, da gre zaradi nastale situacije, ki je posledica 
plazov za ukrepe, ki jih je potrebno čim prej izvesti. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
  

I.      Sprejme se Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI 
  POSTOPEK 
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
  Prisotni člani:   5 
 ZA so glasovali:  5 
             PROTI so glasovali:  0 
                                                                              
                                                                                           Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 



 Zapisnik 6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 

  

11 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 
 

 
G Kaplan je imel predloge za katere prosi, da se naj pristopi k reševanju nastale situacije. Kot prvo 
predlaga, da se pristopi k izdelavi študije o kolesarski stezi v občini Trebnje. Drugi predlog je bil, da se 
cesta od osnovne šole v Dolenji Nemški vasi in do krožišča zapre. Odprta bi bila le za lastnike parcel. 
Tretja zadeva pa je krožišče pri KZ Trebnje. Pripomni, da upa, da to ni že zaključeno stanje.  
G. Prpar pove, da se je promet v tem križišču, od kar je drugače urejeno, zelo umiril ter, da je bil skrajni 
čas, da se je zadeva realizirala. 
G. Starbek pojasni, da je bilo krožišče urejeno v sklopu projekta evropskega tedna mobilnosti, ter, da 
zadeva še ni zaključena. 
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.  
 
 
 
Zapisala: 
Darja Gorenc l.r., dipl. ekon. 
svetovalka II 

                                    Franci Kepa l.r. 
                                  predsednik 

 

 

 

 


