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OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

            
 

Datum: 18. december 2014 

 

          OSNUTEK 

ZAPISNIK 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,  

ki je bila v sredo, 17. decembra 2014 ob 16.00 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, 
dr. Jože Korbar, Matija Miklič, Brigita Murn, Franci Ostanek, Mateja 
Povhe, Rok Saje, Špela Smuk, Alojz Špec, Vida Šušterčič, Nino Zajc, 
Janez Zakrajšek in Marija Zupančič  

  

Odsotni člani: / 
  

Ostali prisotni: • Janez Pirc, direktor Občinske uprave 
• predstavniki Občinske uprave: Darinka Trdina, vodja odd. za družbene 

in gospodarske dejavnosti, Klavdija Tahan in Vanda Zadnik, pravnici, 
Andreja Perc, strokovna sodelavka 

• Vlasta Starc, ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje 
• Joži Sinur, Dolenjski list 
• Živa Zakšek, Vaš kanal 
• Marjan Peter Pavlin 
• Danijel Ocepek 
• predstavnik KS Velika Loka 
• Stane Peruš, predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje 

 
Sejo je vodil župan Alojzij Kastelic in ob 16.00 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih 
vseh 21 članov Občinskega sveta.  
 
Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točkami, ki so jih člani Občinskega sveta že 
prejeli po elektronski pošti, pred sklicano sejo in sicer:  
- Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2015 in 2016 in 
- Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015.  
Predlagal je, da se točki uvrstita na 17. in 18. točko dnevnega reda, ostale se preštevilčijo.  
Člane Občinskega sveta je pozval k umiku, dopolnitvi oz. spremembi predlaganega dnevnega 
reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
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G. Kaplan je predlagal umik 15. točke: Seznanitev s Soglasjem za porabo presežka prihodkov 
nad odhodki iz leta 2013 in iz tekočega leta za Vrtec Mavrica Trebnje. Predlog za umik je poslal 
tudi pisno. Podal je dodatno informacijo k temu, kar je bilo že posredovano in sicer, da bo 
glede zadeve sklicana tudi izredna seja Sveta zavoda Vrtca.  
 
Ga. Starc, ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje je podala obrazložitev, zakaj se ne strinja z 
umikom točke iz dnevnega reda seje. Navedla je argumente proti.  
 
G. Kaplan je vztrajal pri umiku 15. točke iz dnevnega reda seje.  
  
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji  
SKLEP: 
Iz predlaganega dnevnega reda se umakne 15. točka: Seznanitev s Soglasjem za porabo 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013 in iz tekočega leta za Vrtec Mavrica Trebnje. 
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 13 
 

 Točka ni umaknjena iz dnevnega reda.  
 
Župan Alojzij Kastelic je v nadaljevanju g. Kaplana pozval, ali vztraja pri svojem predlogu 
dopolnitve dnevnega reda s točko: Sodelovanje javnosti – vprašanje, predlogi, pobude, za 
katero gradivo je bilo že posredovano svetnikom po elektronski pošti, s strani g. Kaplana.  
 
G. Kaplan je vztrajal in predlagal, da se obravnava neposredno pred točko Razno.  
 
Župan Alojzij Kastelic je v nadaljevanju predlagal, da se glasuje v dveh delih in sicer o predlogu 
župana (o dopolnitvi z dvema točkama) in posebej o predlogu g. Kaplana (dopolnitev točke o 
sodelovanju javnosti).  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Na predlagani dnevni red seje se uvrsti naslednji točki dnevnega reda in sicer   
- 17. točka: Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v 
letih 2015 in 2016 in 
- 18. točka: Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2015.  
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Točki sta uvrščeni na dnevni red.  
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Župan Alojzij Kastelic je v nadaljevanju na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Na predlagani dnevni red seje se uvrsti točka: Sodelovanje javnosti – vprašanje, predlogi, 
pobude, ki jo je predlagal g. Kaplan.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 12 
 

 Točka ni uvrščena na dnevni red.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji spremenjeni oz. dopolnjeni  
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine Trebnje, z dne 12.11.2014 

2. Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje 
3. Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje: 

a. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
b. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
c. Odbor za proračun in finance 
d. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

4. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 
5. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj 
6. Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 
7. Seznanitev s predlaganimi člani v Uredniški svet Glasila občanov 
8. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri 

postopek 
9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 

– IV. 
10. Predlog Sklepa o knjigovodskem evidentiranju zahtevkov KS Velika Loka in KS 

Svetinja 
11. Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na 

področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014 – ukrep 9: Štipendiranje na 
področju kmetijstva  

12. Premoženjsko pravne zadeve:  
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri 
Šumberku 
b) Pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
d) Predlog za pridobitev statusa grajeno javno dobro v k.o. Čatež 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas 
f) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parcelo št. 1264/13 k.o. Štefan 
g) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parcelo št. 1264/16 k.o. Štefan 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 713/7, k.o. 
Ševnica 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 686/6, k.o. 
Ševnica 
j) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 
menjave parcel št. 1003/13 in 1003/7 za parceli št. 145/6 in 145/3, vse k.o. Dolga 
njiva 
k) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra in menjava parcele št. 2856/1 za 
parcelo št. 1315/9 k.o. Knežja vas 
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l) Predlog za znižanje prodajne vrednosti kmetijskega zemljišča: parc. št.  2424 
in 2425 k.o. Knežja vas 
m) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra in prodaja parcele št. 2799/1 k.o. 
Knežja vas   

13. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:« Obnova in ureditev 
atletske steze v športnem parku Trebnje« 

14. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar 
– marec 2015 

15. Seznanitev s Soglasjem za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013 
in iz tekočega leta za Vrtec Mavrica Trebnje 

16. Seznanitev s izplačili upravičencem ob požaru v garažah kompleksa Levji dvori 
in upravičencem za sanacijo plazu iz proračunske rezerve 

17. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 
2015 in 2016 

18. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2015 

19. Razno  
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: 1 
 

 Dnevni red je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine 
Trebnje, z dne 12.11.2014 

 
Na zapisnik 1. redne konstitutivne seje OS, ki je bila 12. 11. 2014, ni bilo podanih pripomb ali 
dopolnitev.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji  
SKLEP: 
Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 12. 11. 
2014, se v predlagani obliki in vsebini sprejme in potrdi. 
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje 
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G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je navedel, 
da Komisija predlaga, da Občinski svet Občine Trebnje poda soglasje k imenovanju ga. Tanje 
Cuder Udovič, za direktorico javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju ga. Tanje Cuder Udovič, za 
direktorico javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje: 

a. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
b. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
c. Odbor za proračun in finance 
d. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

 
 
K točki a. 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, 
da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
imenuje naslednje člane: 
- Franci Kepa (SDS) - predsednik 
- Gregor Kaplan (DSD) - član 
- Milan Dragan (Županova lista) - član  
- Janez Zakrajšek (Drot) - član 
- Marjan Peter Pavlin (NSi) - član  
- Silvester Prpar (SLS) - član 
- Jože Trlep (Drot) – član. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Trebnje v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo imenuje 
naslednje člane:  
-           Franci Kepa (SDS) - predsednik 
- Gregor Kaplan (DSD) - član 
- Milan Dragan (Županova lista) - član  
- Janez Zakrajšek (Drot) - član 
- Marjan Peter Pavlin (NSi) - član  
- Silvester Prpar (SLS) - član 
- Jože Trlep (Drot) – član. 
 

  



6 

 

 Podatk i  o  g lasovanju: 
Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklep je bil sprejet. 
 
K točki b. 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, 
da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da v Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in 
kmetijstvo imenuje naslednje člane: 
- Špela Smuk (Drot) - predsednica 
- Brigita Murn (NSi) - članica 
- Nino Zajc (SD) - član  
- Miran Candellari (Županova lista)- član 
- Danijel Ocepek (DSD) – član   
- Branko Veselič (SMC) – član   
- Marjana Kužnik (SLS) – članica. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Trebnje v Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in 
kmetijstvo imenuje naslednje člane: 

- Špela Smuk (Drot) - predsednica 
- Brigita Murn (NSi) - članica 
- Nino Zajc (SD) - član  
- Miran Candellari (Županova lista) - član 
- Danijel Ocepek (DSD) – član   
- Branko Veselič (SMC) – član   
- Marjana Kužnik (SLS) – članica.  

 
   

Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 20 

 PROTI so glasovali:  nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 
K točki c.  
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, 
da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da v Odbor za proračun in finance imenuje naslednje 
člane: 

- Jože Korbar (SLS) - predsednik 
- Mija Benedičič (Drot) – članica   
- Franci Ostanek (SDS) - član  
- Branko Longar (NSi) - član  
- Andrej Jevnikar (Županova lista) – član.  

 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
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Občinski svet Občine Trebnje v Odbor za proračun in finance imenuje naslednje člane:  
- Jože Korbar (SLS) - predsednik 
- Mija Benedičič (Drot) – članica   
- Franci Ostanek (SDS) - član  
- Branko Longar (NSi) - član  
- Andrej Jevnikar (Županova lista) – član.  

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklep je bil sprejet. 
 
K točki d. 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, 
da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da v Komisijo za statutarna vprašanja in lokalno 
samoupravo imenuje naslednje člane: 
- Mateja Povhe (Drot) - predsednica  
- Milan Dragan (Županova lista ) - član  
- Rok Saje (SMC) - član  
- Matija Miklič (SLS) - član 
- Mirko Gliha (Desus) – član. 
 
V razpravi je g. Kaplan spomnil, da je na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlagal, da se preuči možnost, da se v naslednjem mandatu zmanjša vpliv oz. 
udeležba svetnikov pri sestavi delovnih teles. Predlagal je, da bi se sestava komisije iz 
svetniškega dela pokrivala le 25-33%, morda tudi le 1/5 pokritosti s strani svetnikov. Razlog 
je, da bi s tem odprli vrata za strokovnjake, saj svetniki niso eksperti za vse.  
 
Župan je spomnil, da je sestava določena v Zakonu o lokalni samoupravi in jo Občina 
Trebnje tudi izvaja, če pa je to možno, je to eno od vprašanj Komisije za statutarna 
vprašanja.  
  
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Trebnje v Komisijo za statutarna vprašanja in lokalno 
samoupravo imenuje naslednje člane: 

- Mateja Povhe (Drot) - predsednica  
- Milan Dragan (Županova lista ) - član  
- Rok Saje (SMC) - član  
- Matija Miklič (SLS) - član 
- Mirko Gliha (Desus) – član.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklep je bil sprejet. 
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Delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje so potrjena.  
 

 K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 

 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je povedel, 
da Komisija predlaga, da Občinski svet v Nadzorni odbor Občine Trebnje imenuje naslednje 
člane:  
- Blaž Pavlin (NSi)  
- Jože Dimnik (SD)  
- Jože Hribar (Drot)  
- Boštjan Koncilja (SDS) 
- Igor Teršar (SMC).  
Predsednika izvolijo sami na prvi seji. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Trebnje v Nadzorni odbor Občine Trebnje imenuje naslednje 
člane:  
- Blaž Pavlin (NSi)  
- Jože Dimnik (SD)  
- Jože Hribar (Drot)  
- Boštjan Koncilja (SDS) 
- Igor Teršar (SMC).  
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj 
 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je povedal, 
da Komisija predlaga, da Občinski svet v Komisijo za podelitev priznanj imenuje naslednje 
člane:  
- Vida Šušterčič (SMC) – predsednica   
- Marija Zupančič (Drot) - članica  
- Mirko Gliha (Desus) - član 
- Miran Candellari (Županova lista)- član 
- Darko Špelič (SDS) - član 
- Silva Kastelic (SD) - članica 
- Fortuna Alojzij (Drot) – član. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje v Komisijo za podelitev priznanj imenuje naslednje člane:  
- Vida Šušterčič (SMC) – predsednica   
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- Marija Zupančič (Drot) - članica  
- Mirko Gliha (Desus) - član 
- Miran Candellari (Županova lista) - član 
- Darko Špelič (SDS) - član 
- Silva Kastelic (SD) - članica 
- Fortuna Alojzij (Drot) – član. 
 

 
 

  
Podatk i  o  g lasovanju: 

 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 21 

 PROTI so glasovali: nihče 

   

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 

 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je navedel, 
da Komisija predlaga, da Občinski svet v Komisijo za mladinska vprašanja imenuje naslednja 
člana Občinskega sveta:  
- Janez Zakrajšek (Drot)  
- Alojz Špec (SLS). 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje v Komisijo za mladinska vprašanja imenuje naslednja 
člana Občinskega sveta:   

- Janez Zakrajšek (Drot)  
- Alojz Špec (SLS). 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s predlaganimi člani v Uredniški svet Glasila občanov 

 
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je povedel, 
da se je Komisija seznanila s predlaganimi člani Uredniškega sveta Glasilo občanov in sicer:  
- Bogdana Brilj (SDS) 
- Leon Lobe (SLS)  
- Darinka Krevs (SMC) 
- Ivanka Višček (NSi)  
- Zdenka Candellari (Županova lista) 
- Mateja Kozlevčar (Drot) 
-          Franc Brane Praznik (DSD) 
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- Marija Mežnaršič (SD)  
- Mirko Gliha (DeSus)  
- Vida Hočevar (predst. samost. svetnika)  
- Mateja Zupančič (OU). 
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s predlaganimi člani v Uredniški svet 
Glasila občanov in sicer:  
-          Bogdana Brilj (SDS) 
- Leon Lobe (SLS)  
- Darinka Krevs (SMC) 
- Ivanka Višček (NSi)  
- Zdenka Candellari (Županova lista) 
- Mateja Kozlevčar (Drot) 
-          Franc Brane Praznik (DSD) 
- Marija Mežnaršič (SD)  
- Mirko Gliha (DeSus)  
- Vida Hočevar (predst. samost. svetnika)  
- Mateja Zupančič (OU). 
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 
PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Smuk je dejala, da se ne spomni kdaj se je članstvo v odborih in komisijah potrjevalo tako 
gladko, kot se je sedaj, da se vse stranke z njimi strinjajo. Dejala je, da se stranka Drot ni 
ničemer odpovedala, ampak je strmela k temu, da se doseže kompromis, ki je za vse 
sprejemljiv. Dejala je, da so se s tem končnim predlaganim članstvom v odborih in komisijah 
strinjali in so veseli, da so se zadeve potrdile v obliki, ki so bile dogovorjene in so sprejemljive 
za vse.  
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek 

 
Kratko obrazložitev predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 je 
predstavil direktor občinske uprave, g. Pirc in dejal, da se dodatno dodeljuje 12.000,00 EUR, 
za štiri stanovanja, ki niso bila zavarovana.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2014 – hitri 
postopek.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 21 
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ZA so glasovali: 21 
PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 
  

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – 
IV. 

 
G. Pirc, direktor občinske uprave je podal obrazložitev in dejal, da je predlog Odloka o 
spremembah Odloka o proračunu pripravljen zaradi dveh večjih projektov. Zneski so usklajeni 
s pogodbenimi obveznostmi do izvajalcev oz. z zneski, ki so odobreni s strani Ministrstva 
(vodovod Trebnje – Dolina Temenice in vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica).  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – IV. 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 20 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
G. Zakrajšek ni bil prisoten ob glasovanju.  
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o knjigovodskem evidentiranju zahtevkov KS Velika Loka in KS 
Svetinja 

 
Župan Alojzij Kastelic je podal kratko obrazložitev in dejal, da so zahtevki Krajevne skupnosti 
Velika Loka in KS Svetinja bili dostavljeni na Občino Trebnje po 30. 11. 2014, kar je prepozno 
za izplačilo v letošnjem letu, zato mora o tem sklepati Občinski svet. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje sprejema sklep, da se zahtevke Krajevnih skupnosti 
računovodsko evidentira kot obveznost in se sredstva v tej vrednosti prenese v 
proračun za leto 2015.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 19 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na 
področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014 – ukrep 9: Štipendiranje na področju 
kmetijstva  

 
Uvodno obrazložitev je podala vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, ga. 
Trdina in dejala, da je bil razpis za ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva odprt do 17. 9. 
2014, za ta namen pa je bilo v letu 2014 razpisanih 10.000 EUR.  
Občina je prejela tri vloge, vendar ena vloga ni prispela v roku. Upravičenci do štipendije so 
udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike 
kmetij.  
 
V razpravi je g. Kaplan izrazil pohvalo, da se skozi štipendije stimulira mlade, ampak štipendije 
so zgolj ena od oblik, ki je razumna in lahko stimulativna. Na žalost, je dejal, Občina Trebnje 
znanje mladih ne nagrajuje v smeri rezultatov. Osebno si želi razpisov, ki bi dejansko stimulirali 
mlade za strokovna dela, v večji meri in na ta način gojili domače strokovnjake, oz. jih 
vzpodbujali k njihovem raziskovalnem delu.  
 
G. Zajc je spomnil na Program, ki ga je sprejela Komisija za mladinska vprašanja, kjer je 
narejen načrt občine, kaj naj se naredi v prihodnosti. Želel je izpostaviti, da se ta sredstva 
povečujejo sorazmerno na število prijav. Na razpisu štipendij za nadarjene študente in dijake 
ter za dosežke na izven šolskem področju se vsako leto prijavi več prijaviteljev kot je razpisanih 
štipendij, zato bi bilo smiselno sredstva iz razpisa štipendij za kmetijsko področje, kjer je vsako 
leto manj prijav, preusmeriti na področje štipendiranja za nadarjene študente in dijake.  
 
Ga. Trdina je podala obrazložitev, da je bilo na področju kmetijstva razpisanih sredstev v višini 
10.000 EUR, prejeli pa smo samo dve prijavi, medtem pa ko je na področju posebej nadarjenih 
študentov oz. dijakov bilo razpisanih veliko manj sredstev, oz. je bilo vlog veliko več.  
Dejala je, da bi bilo smiselno, da bi se na področju podeljevanja štipendij nadarjenim namenilo 
več sredstev, na področju kmetijstva pa bi bilo smiselno sredstva malo zmanjšati.  
 
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Sprejme se Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov 
na področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014 – ukrep 9: Štipendiranje na področju 
kmetijstva.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve:  

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku 
b) Pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
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d) Predlog za pridobitev statusa grajeno javno dobro v k.o. Čatež 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas 
f) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parcelo št. 1264/13 k.o. Štefan 

g) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parcelo št. 1264/16 k.o. Štefan 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 713/7, k.o. Ševnica 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 686/6, k.o. Ševnica 

j) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcel št. 
1003/13 in 1003/7 za parceli št. 145/6 in 145/3, vse k.o. Dolga njiva 
k) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra in menjava parcele št. 2856/1 za parcelo št.  1315/9 

k.o. Knežja vas 
l) Predlog za znižanje prodajne vrednosti kmetijskega zemljišča: parc. št.  2424 in 2425 k.o. 
Knežja vas 

m) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra in prodaja parcele št. 2799/1 k.o. Knežja vas   
 
Ga. Zadnik je uvodoma predstavila predloge premoženjsko pravnih zadev.  
 
V razpravi je ga. Povhe dejala, da pri točkah od a- e pogreša grafični prikaz parcel. Imela je 
pripombo pri točki f. in g. in sicer glede načina, kako se je določila prodajna vrednost. Dejala 
je, da se različno postopa v različnih primerih in v teh dveh primerih se sklicuje na eno cenitev, 
od katere je minilo eno leto od veljavnosti.  
Pri točki l. predlog za znižanje prodajne vrednosti kmetijskega zemljišča, gre za prodajo iz leta 
2012. Dejala je, da je predlagani predlog sklepa nezakonit, ker zakonodaja 30% zmanjšanje 
vrednosti nepremičnin ne predvideva za tako metodo prodaje. Po zakonu lahko to naredimo, 
ko imamo javno dražbo ali javno zbiranje ponudb, sicer je v gradivu navedeno, da gre za 
smiselno uporabo, ampak je mnenja, da v tem primeru ni prava pravna podlaga in tudi če bi 
bila, je rok tri mesece, tu smo pa že mimo vseh rokov. Za prodajo nepremičnin, ki gredo preko 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, trenutna zakonodaja ne predvideva znižanja.  
 
Ga. Zadnik je dejala, da zakonodaja v teh primerih res ni eksaktna, zato je pridobivala mnenja 
pristojnih služb, kjer so bili mnenja, da se smiselno uporabo teh določb lahko upošteva, ker 
prodaja poteka po Zakonu o kmetijskih zemljiščih in bi se lahko vleklo smernice za to kot javno 
dražbo. Glede cenilnega poročila za tč. f in g je pojasnila, da gre za vrednost nepremičnin pod 
10.000€ in da po zakonodaji cenilno poročilo ni obvezno. 
 
Župan je po končani razpravi predlagal, da se umakne sporna točka l., o ostalih točkah pa se 
glasuje v kompletu.   
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednje 
SKLEP-e: 

1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi zemljišče: 
parc. št. 77/71 k.o. 1433 - Sela pri Šumberku.  

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

in vsebini sprejme.  
 

3. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo zemljišča: 
parc. št. 979/5, 980/6, 977/1 in 977/2, vse k.o. 1422 - Trebnje. 

 
4. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
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5. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo zemljišča: 
parc. št. 124/4, 123/10, 123/13, 123/16, 147/28, 147/25, 147/20, 147/22, 147/13, 
149/1, 147/12, 150/3 in 150/2, vse  k.o. 1408 - Ševnica. 

 
6. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki 

in vsebini sprejme.  
 

7. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobita zemljišči: 
parc. št. 1416/4 in 1416/6, obe k.o. 1403 - Čatež. 

 
8. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

9. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo zemljišča: 
parc. št. 816/4, 816/8, 816/9, 816/12, 816/13, 817/15, 817/28, 817/10, 817/12, 817/13, 
817/19, 817/22, 818/10, 820/2, 817/20, 828/4, 821/5, 822/6, vse k.o. 1429 - Stehanja 
vas. 

 
10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

11. Status javnega dobra za parcelo št. 1264/13, k.o. 1424 - Štefan se ukine. Sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  

 
12. Status javnega dobra za parcelo št. 1264/16, k.o. 1424 - Štefan se ukine. Sklep o 

ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 

13. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi  zemljišče: parc. 
št. 713/7, k.o. 1408 – Ševnica. 

 
14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

15. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi  zemljišče: 
parc. št. 686/6, k.o. 1408 – Ševnica. 

 
16. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

17. Status javnega dobra za parcele št. 1003/13 in  1003/7 obe k.o. 1404 - Dolga njiva, 
se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme.  

 
18. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel št. 1003/13 in 

1003/7, obe  k.o. 1404 - Dolga njiva za parceli št. 145/6 in 145/3, obe k.o. 1404 - 
Dolga njiva. 

 
19. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 

145/6 in 145/3, vse k.o. 1404 - Dolga njiva. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.   
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20. Status javnega dobra za parcelo št. 2856/1 k.o. 1430 - Knežja vas se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
21. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št. 2856/1 k.o. 

1430 - Knežja vas za parcelo št. 1315/9 k.o. 1430 - Knežja vas z doplačilom v 
višini 842,00€ v korist Občine Trebnje. 

 
22. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi parcela št. 1315/9 

k.o. 1430 - Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
23. Status javnega dobra za parcelo št. 2799/1 k.o. 1430 - Knežja vas se ukine. Sklep 

o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 

24. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parcele št. 2799/1 k.o. 
1430 -  Knežja vas po izhodiščni prodajni ceni 2.068,00€.  

 
  

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklepi so bili sprejeti. 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Obnova in ureditev 
atletske steze v športnem parku Trebnje« 

 
Ga. Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala obrazložitev 
predloga Dokumenta in dejala, da je Občinska uprava pripravila dokument projekta iz razloga 
prijave na razpis Fundacije za šport. Prvi in temeljni razlog za investicijsko namero je 
zagotovitev osnovnih pogojev za uresničevanje javnega interesa v športu na lokalni ravni, saj 
atletske steze v Trebnjem ni. Z ureditvijo in obnovo atletske steze bo zagotovljen razvoj vseh 
segmentov športa na lokalni ravni, tako športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega 
športa, vrhunskega športa kot tudi športa invalidov.  
 
V razpravi je g. Zajc podal vprašanje kaj bo v primeru, če Občina Trebnje ne bo uspešna na 
razpisu.  
 
Župan Alojzij Kastelic je podal odgovor, da moramo imeti DIIP in vizijo, saj bo slej kot prej 
potrebno zadevo urediti. Če bomo sredstva pridobili iz zunanjih virov bomo veseli, iščemo 
možnosti, kjer obstajajo in kjer pripravljavci glede na videno in izkušnje, menijo, da je večja 
možnost, da lahko pridobimo sredstva.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta: 
Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje, št. 671-7/2014-18.  
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – 
marec 2015 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in dejal, da odločitev o 
začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti Občinski svet. V obdobju 
začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V obdobju začasnega financiranja se 
financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno 
nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014, in sicer za iste programe 
kot v letu 2014.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet se seznani s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju 
januar – marec 2015. 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s Soglasjem za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013 in iz 
tekočega leta za Vrtec Mavrica Trebnje 

 
Ga. Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala obrazložitev 
predlaganega soglasja. Dejala je, da gre za porabo sredstev iz presežka prihodkov iz leta 
2013, v višini 2.241,60 EUR, za nabavo modula e-Registrator, za potrebe Vrtca Mavrica 
Trebnje.  
Glede navedb g. Kaplana je dejala, da je v preteklih letih Svet Vrtca Mavrica Trebnje vedno 
zadevo obravnaval in podajal predloge občinskemu svetu o porabi presežka prihodkov nad 
odhodki. Glede na to, da vrtec nujno potrebuje ta program, predvsem pa iz razloga  ugotovitev 
zapisanih v revizijskem poročilu, kjer je jasno navedeno, da svet zavoda nima niti po Zakonu 
o zavodih, niti po ustanovitvenem aktu pristojnost o odločanju porabi presežka in da je to 
izključna pravica ustanovitelja, je bilo to soglasje podano brez predhodnega sklepanja na 
Svetu zavoda. Poleg tega je z ravnateljico vrtca dogovorjeno, da bo o tem soglasju naknadno 
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obvestila svet zavoda. Dejala je, da je v drugih občinah praksa, da mesečno spremljajo 
prihodke, odhodke in poslovanje vrtcev, kar počne tudi Občina Trebnje in nato že tudi mesečno 
poračunajo zahtevke vrtcev z tekočimi prihranki vrtca in proračunskimi sredstvi. Občina 
Trebnje pa to ne počne mesečno, se pa je na koncu leta ugotovilo, da so določeni prihranki v 
vrtcu bili in se je zdelo prav in smiselno, da se s temi prihranki poračuna zadnji zahtevek 
(novembrski), ki ga je vložil vrtec na občino.  
 
V razpravi je g. Kaplan dejal, da ima zaradi razporejanja prihrankov za poračun zahtevka 
občutek, kot da ima nekdo roko v njegovem žepu in tak občutek ima več kot polovica staršev 
otrok in da se potem sveta staršev sploh ne rabi. 
Dejal je, da je 28.a člen jasen, presežek, ki nastane se vrača nazaj na položnice, z ugotovitvijo 
zmanjšanja cene vrtca. svet zavoda naj bi tudi imel kakšno besedo pri zaključnem računu. 
Opozoril je, da je v svetu zavoda zastopana tako občina, preko svojih predstavnikov, starši in 
tudi predstavniki ustanoviteljev. Bilo bi dobro oz. nujno, da se najde ena sinergija, ki bo šla v 
korist delu, ne pa v korist reševanja, ker je svet zavoda že v začetku leta postavil neke temelje 
in škoda bi jih bilo teptati in se temu izogniti, je dejal.  
Predlagal je potrditev 1. točke, ki je teoretično možna izpeljava potrditve, glede točke 2. sklepa 
pa definitivno zadeva ne more biti sprejemljiva.  
 
Ga. Smuk je dejala, da že osem let govori enako, na to temo. Dejala je, da ne razume g. 
Kaplana, ker se na današnji seji ne bo odločalo o ničemer, ampak se bo seznanilo z nekim 
dejstvom, s katerim se lahko strinjamo, nekateri pa se s tem ne strinjamo.  
Dejala je, da vsakič prihaja do presežkov prihodkov nad odhodki v vrtcu in nobeno leto se to 
ne preračuna v cene vrtca, ampak se to porabi za osnovna sredstva.  
Vrtec to razliko ustvarja iz cene vrtca, ki jo krije občina in ki jo krijejo starši in to je denar občine 
in denar staršev, ker plačujejo večjo ceno od verjetno realne in prav bi bilo, da bi se cena 
preračunala v ceno vrtca, saj bi v tem primeru prihranila tudi občina. Dejala je še, da pričakuje, 
da bo vrtec v kratkem predlagal znižanje cen vrtca.  
 
G. Candellari je dejal, da je pohvalno, da ima vrtec presežek, na račun dobrega poslovanja. V 
zadnjih letih se je že nekajkrat znižala cena vrtca tudi na račun prihrankov, predvsem pa je bilo 
znižanje cene posledica sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ. Dejal je, da je največji 
plačnik cen vrtca za enega otroka, občina.  
Dejal je, da ne vidi razloga, zakaj ne bi sedaj to poračunali. Predlagal je, da občinska uprava 
začne s postopkom za pripravo izračuna nove cene vrtca.  
 
Župan je podal odgovor, da občina zagotavlja v proračunu približno 1.800.000,00 EUR na letni 
ravni in se maksimalno trudi, da se zagotavlja sorazmerno visok standard. Skoraj 1/6 denarja, 
ki ga ima občina, je namenjenega za otroško varstvo. Dejal je, da smo že v preteklem obdobju 
pri znižanju cene upoštevali tudi presežek prihodkov nad odhodki in da se strinja, da se začne 
postopek za ugotavljanje nove cene vrtca.  
 
G. Korbar je podal vprašanje ravnateljici vrtca kolikšen je prihranek in koliko znaša letni 
proračun oz. letna bilanca vrtca.  
 
Ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje, je podala kratko obrazložitev.  
 
G. Kaplan je dejal, da je potrebno gledati obe strani, tako starše, kot tudi občino. Potrebno je 
razmisliti o znižanju cene vrtca. Upoštevati pa je potrebno tudi drug moment, prihranki so res 
nastali na različnih ravneh in vsi smo veseli, da ti prihranki nastajajo, na drugi stani pa so med 
temi prihranki tudi določene stvari, ki skozi leta znižujejo kakovost bivanja otrok v vrtcu. Tu 
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misli na naročanje hrane in kakovost te hrane in tu je potrebno ohraniti pozornost in ne slepo 
dirkati za prihrankom, škoda je lahko dolgoročna, je dejal.  
 
Po zaključeni razpravi je župan predlagal glasovanje v kompletu o obeh predlaganih sklepih 
in dodatnem tretjem sklepu, da se začne postopek ugotavljanja nove cene v Vrtcu Mavrica 
Trebnje oz. v vrtcih v Občini Trebnje, po pripravljenem zaključnem računu.  
 
Ga. Zupančič je povprašala, ali je potrebno glasovati, glede na to, da je točka seznanitev.  
Župan je podal odgovor, da je potrebno.  
 
G. Candellari je dejal, da se glasuje posebej o seznanitvi in posebej o sklepu in predlagal, da 
se v sklepu določi rok.  
 
Župan Alojzij Kastelic je predlagal sprejem naslednjega dodatnega sklepa.  
Po zaključnem računu se opravi preverba cen v Vrtcu Mavrica Trebnje.  
G. Klarič ga je dopolnil, da bi občina morala imeti pri pripravi proračuna za leto 2015 kalkulacijo.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  

I. Občinski svet se je seznanil s Soglasjem št. 411-6/2014-2 z dne 25.11.2014 
izdanim Vrtcu Mavrica Trebnje za porabo dela presežka prihodkov nad odhodki 
iz leta 2013 za nabavo modula e-Registratorja.  

II. Občinski svet se je seznanil s Soglasjem št. 602-2/2014-35 z dne 25.11.2014 
izdanim Vrtcu Mavrica Trebnje za porabo dela sredstev iz naslova presežka 
prihodkov nad odhodki iz naslova poslovanja tekočega leta za poplačilo 
oktobrskih obveznosti v letu 2014.  
 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 14 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
V nadaljevanju je glede na razpravo župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal še naslednji 
SKLEP:  
Občina Trebnje po 1. 1. 2015 prouči ceno v vseh vrtcih v občini Trebnje in jo ustrezno 
korigira oz. zniža in na naslednji seji o tem obvesti Občinski svet.  
 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s izplačili upravičencem ob požaru v garažah kompleksa Levji dvori in 
upravičencem za sanacijo plazu iz proračunske rezerve 

 
G. Pirc, direktor Občinske uprave je podal kratko obrazložitev upravičencev ob požaru v 
garažah kompleksa Levji dvori in upravičencev za sanacijo plazu iz proračunske rezerve.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet se je seznanil s izplačilom upravičencem do denarnega izplačila za 
sanacijo škode ob požaru v garažah večstanovanjskega kompleksa Levji dvori na 
Rimski cesti v Trebnjem, dne 5.10.2014 in s izplačilom upravičencem do denarnega 
izplačila za sanacijo plazu, dne 13.9.2014, iz proračunske rezerve.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2015 
in 2016 

 
Obrazložitev gradiva je podal g. Pirc, direktor Občinske uprave. Dejal je, da je bilo gradivo 
posredovano naknadno, iz razloga, ker so sredstva zagotovljena na podlagi sklepa o 
začasnem financiranju.  
 
V razpravi je g. Kaplan glede na finančno situacijo, predlagal sprejem dodatnega sklepa, da 
se vsi prejemniki teh sredstev, politične stranke, te prejemke zmanjša za 15%. Predlagal je, 
da se za ta znesek ustanovi poseben sklad, s katerim bi lahko razpolagali v primeru naravnih 
nesreč in drugih katastrof in v primeru nujne pomoči.  
 
G. Klarič je dejal, da bo predlagani predlog podprl, vendar niso za sklad, dejal je, da bo stranka 
Drot, sama, po lastni presoji namenila sredstva.  
 
G. Korbar je dejal, da je prav, da se predlog sklepa sprejme v prvotni obliki, saj so se ta 
sredstva že v lanskem letu enkrat znižala in vsako leto to ni potrebno.  
Dejal je, da živimo v demokratični družbi, kjer je delovanje političnih strank tudi eden izmed 
osnovnih načinov delovanja družbe in za delovanje so potrebna tudi določena sredstva. 
Potrebno je ta sredstva zagotoviti in naj jih vsaka politična stranka po svoji presoji porabi tako 
kot je v skladu z njeno politiko.  
 
G. Kepa je dejal, da se strinja s predlaganim sklepom in je proti znižanju sredstev.  
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Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji  
SKLEP: 
Predlagano višino sredstev v Sklepu o načinu financiranja političnih strank se zmanjša za 15% 
in se ustanovi poseben sklad za ta sredstva.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 14 
 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal še naslednji  
SKLEP:  
Sprejme se Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2015 in 
2016.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 18 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 

 
Kratko predstavitev je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in dejal, da je zadnji sklep o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje bil 
izračunan na podlagi zakonsko določenih meril in v skladu z občinskim Odlokom o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča in je bil sprejet na 15. redni seji dne 21. 11. 2012, sedaj pa 
se indeksira s rastjo življenjskih potrebščin. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 2015 znaša 0,00218 €/m2.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Trebnje za leto 2015. 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali:  nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Ga. Smuk je predlagala, da Občina Trebnje sprejme dokument oz. strategijo razvoja kmetijstva 
v občini in ta strategija bi bila temelj za spremembo Pravilnika za sofinanciranje na področju 
kmetijstva. Dejala je, da je Pravilnik zastarel, sredstva ostajajo neporabljena, sofinanciramo 
stvari, ki niso več v kmetijski politiki zastavljene kot prednostne, niso trajnostne oz. 
perspektivne.  
Izpostavila je tudi zaplete okoli odprtja novega oddelka vrtca. Dejala je, da je stvar vodstva 
vrtca, ki je zagovornik tako staršev kot otrok in da vodstvo vrtca sproži akcije, ko se pojavi 
potreba po novem oddelku.  
 
Župan je podal odgovor glede odprtja novega oddelka vrtca in dejal, da v mesecu marcu 
izpolnijo zadnji otroci pogoje za sprejem otrok v vrtec. Takrat bo najverjetneje sprejet tudi 
proračun in bo možnost odprtja novega oddelka. Dejal je, da sta na seznamu tudi dva otroka 
iz druge občine in ne morejo ti starši zahtevati, da Občina Trebnje odpre nov oddelek, po drugi 
strani pa so problemi z izplačili, vrtec ima problem z zapiranjem računov.  
 
Ga. Povhe je podala naslednje svetniško vprašanje:  
Na kakšni podlagi in kdaj je Realis d.o.o. v Prostorski informacijski sistem občine Trebnje 
(PISO) mimo odloka podaljšal dolžino kategorizacije JP 925111 na dvorišče zemljiške parcele 
parc.št. 767/3 k.o. 1408 Ševnica, ki je v zasebni lasti. Namreč, ob mojem zadnjem vpogledu 
po stanju na dan 31. 12. 2011 je bila dolžina kategorizacije navedene javne poti (tudi v PISU) 
pravilno omejena na zemljiško parcelo javnega dobra parc.št. 773/3 k.o. Ševnica. Tako je tudi 
edino pravilno in je vedno bilo tako v vseh evidencah, vključno v PISU, katerega podatki so 
sicer informativne narave. Glede na navedeno, naj Realis "podaljšek", ki označuje cesto (javno 
pot) na zemljiški parceli št. 767/3 k.o. Ševnica, nemudoma zbriše z njihovega portala. 
 
G. Špec je podal vprašanje, koliko stane cenitev enega zemljišča. 
 
Ga. Zadnik je podala odgovor, da cenitev zemljišča stane okoli 200,00 EUR (brez DDV). 
 
Ga. Šušterčič je podala pobudo pri sestavljanju proračuna, glede podrobnega prostorskega 
načrta za center Trebnjega, za proste površine med železnico in zgornjo pozidavo ob 
regionalni cesti. Za ta prostor bi bilo potrebno pripraviti načrte za bodočo ureditev, saj je 
potrebno ravno center Trebnjega začeti urejati in ga plansko urediti, je dejala.  
 
G. Kepa je podal vprašanje ali občina razmišlja o sofinanciranju čistilnih naprav na območjih, 
kjer ne bo nikoli kanalizacije oz. je težko izvedljiva.  
 
Župan je podal odgovor, da je v pripravi Operativni program in ko bo usklajen bo možnost 
subvencije malih čistilnih naprav.  
 
Ga. Gliha je podala vprašanje glede vrtca v Velikem Gabru.  
 
Župan je podal odgovor, da je DIIP potrjen in da je to prednostna naloga občine. Leto 2015 
pomeni začetek načrtovanja in mogoče tudi investicije. Poprosil je za možnost pomoči za 
pridobivanje zemljišč.  
 
G. Zajc je imel pripombo glede odprtja novega oddelka vrtca, navedel je 10. člen Zakona o 
vrtcih.  
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Župan je podal odgovor, da otroci iz seznama izpolnijo pogoje za vključitev v vrtec meseca 
marca, dva otroka nista iz naše občine, ampak iz občine, s katero so problemi s plačilom, 
izključiti jih ne smemo. Poudaril je, da se bo občina vključila v reševanje problema in ko bo 12 
otrok izpolnjevalo pogoje za sprejem v vrtec in bodo podpisane pogodbe, se bo v proračunu 
zagotovilo sredstva za dodatni oddelek vrtca in za vzgojiteljice.  
 
G. Zajc je izpostavil tehnično zadevo glede interneta in pdf formata dokumentov. Dejal je, da 
so vsi dokumenti, ki jih dobijo svetniki za sklic seje, skenirani.  
Dejal je, da bi bilo smiselno, da bi se pripravila še ena verzija pdf dokumentov, da je lažje 
iskanje po dokumentih.  
Glede interneta je podal vprašanje ali je kakšen poseben razlog, da so sistemci onemogočili 
delovanje googla oz. gmaila. Dejal je, da ne more dostopati do dokumentov, ki jih ima na 
gmailu.  
 
Župan je podal odgovor, da se bo zadeva preverila. 
 
G. Kaplan je podal predlog o možnosti oz. da se preuči možnost postavitve rastlinske čistilne 
naprave. Dejal je, da je v neposrednem centru Trebnjega kar nekaj izpustov, zadeva ni 
zahtevna, stroški so zanemarljivi, dvignila bi se kvaliteta vode in okolja v neposredni bližini, 
lokacije lahko posredujejo.  
V nadaljevanju je izpostavil odprtje 31. oddelka vrtca. Dejal je, da je kot član komisije za 
sprejem otrok v vrtec, bilo že ob sklicu komisije za zadnji vpis jasno, da bo potrebno oz. bo 
nastala situacija za odprtje novega oddelka. Dejal je, da ni jasno zakaj se na tem ni naredilo 
nič. Dejal je, da je že pred leti predlagal sistem in reakcijska doba občine bi se lahko podaljšala 
za približno 18 mesecev. V tem času ima občina možnost, da predvidi svoje aktivnosti, tudi v 
ZD so ustrežljivi, če se spremljajo podatki na daljši rok, praktično lahko s 5% odstopanjem 
določimo število prošenj. Zanimalo ga je po kateri poti se bo iskala rešitev, ali bo to koncesija 
ali bo kakšna druga.  
Izpostavil je stavbo »bivše menze«, za stavbo občine, bivša enota vrtca Mavrica, Mojca, za 
katero je ga. Trdina v preteklosti napisala zanimivo zadevo, v kateri trdi, da je ta stavba 
popolnoma neprimerna za kakršno koli izvajanje predšolske vzgoje.  
 
Župan je podal odgovor, da občina v reakcijskem času ni še nič zamudila. Ta trenutek je to 
eden izmed prostorov, ki je primerno pripravljen, niso pa idealni pogoji, pri začasnih oddelkih 
vrtca se išče tisto, kar je možno narediti. Dejal je, da se bo zadeva izboljšala z vrtcem v Velikem 
Gabru, in bo možnost premika. Prostor se išče tudi v Šentlovrencu, za še en oddelek vrtca. Na 
teh zadevah se dela, in v zadnjih letih se je na tem področju veliko naredilo.  
 
 
Župan Alojzij Kastelic je ob 18.00 uri zaključil sejo.  
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