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: 10. 11. 2016

Z AP I S NI K
16. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
ki je bila v četrtek, 10. 11. 2016, ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Franci Kepa, Milan Dragan, mag. Janez Zakrajšek, mag. Gregor Kaplan,
Silvester Prpar (prišel ob 18.10 uri)

Odsotni člani:

Damjan Smolič, Jože Trlep

Ostali prisotni:

Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje d.o.o., Aljoša Merljak in Ana
Ogrič-Arhitekturni nasvet, ZUPR Aksa, so.p., Franci Starbek, vodja OOPI,
Vida Šušterčič – OU, Vanda Zadnik – OU, Nastja Podržaj – OU

Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ob 18.05 uri ugotovil sklepčnost, saj so bili prisotni 4
člani Odbora.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Odbora z dne 20. 9. 2016
2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko
javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine
Trebnje – 2. obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2016 (rebalans II)
4. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2016
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje – skrajšani postopek
6. Predlog spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov
7. Predlog ureditve Golievega trga v Trebnjem
8. Zasnova širitve mestnega pokopališča Trebnje
9. Premoženjsko-pravne zadeve:
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1967/2 in 1967/7 k.o. Čatež
in odločanje o pravnem poslu prodaje
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 42/4 k.o. Trebnje
c) Odločanje o prodaji parcele 1549/58 k.o. Korita
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave
parcele 2789/5 za parcelo 2665/10, obe v k.o. Knežja vas
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež
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f)

Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek in k.o.
Ponikve
10. Razno
Predsednik Odbora je predlagal, da se dnevni red dopolni z dodatnima točkama dnevnega
reda, ki so bile naknadno posredovane članom Odbora po elektronski poti, in sicer:
1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Trebnje – skrajšani postopek in
2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016.
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom in dopolnjen z dvema dodatnima točkama.
G. Starbek je predlagal, da se dodatni točki smiselno uvrstita na dnevni red in se s tem le-ta
ustrezno preštevilči.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I. Dnevni red se dopolni z dvema dodatnima točkama:
1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Trebnje – skrajšani postopek in
2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2016 ter se le-tega ga ustrezno preštevilči.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
G. Kaplan je predlagal, da se dnevni red dopolni še z dvema dodatnima točkama, za katere
je bilo gradivo tudi predhodno posredovano članom Odbora po elektronski poti, in sicer:
1. Seznanitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec in
2. Trebnje – območje brez TTIP in CETA.
G. Starbek je pojasnil, da za obravnavo navedenih točk, predmetni Odbor ni stvarno
pristojen.
Tudi g. Zakrajšek je bil mnenja, da točki vsebinsko ne sodita v obravnavo na predmetni seji.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje predlog g. Kaplana, da se na dnevni red uvrstita še
dodatni točki:
1. Seznanitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec in
2. Trebnje – območje brez TTIP in CETA.
SKLEP:
I. Dnevni red se dopolni še z dvema dodatnima točkama:
1. Seznanitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec in
2. Trebnje – območje brez TTIP in CETA.
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Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
1
0

Sklep je bil sprejet.
Po spremembi se dnevni red glasi:

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Odbora z dne 20. 9. 2016
2. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno
službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 2.
obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje – skrajšani postopek
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
– skrajšani postopek
5. Predlog spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2016 (rebalans II)
7. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2016
8. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
9. Predlog ureditve Golievega trga v Trebnjem
10. Zasnova širitve mestnega pokopališča Trebnje
11. Premoženjsko-pravne zadeve:
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1967/2 in 1967/7 k.o. Čatež in
odločanje o pravnem poslu prodaje
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 42/4 k.o. Trebnje
c) Odločanje o prodaji parcele 1549/58 k.o. Korita
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave
parcele 2789/5 za parcelo 2665/10, obe v k.o. Knežja vas
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek in k.o. Ponikve
12. Seznanitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec
13. Trebnje – območje brez TTIP in CETA
14. Razno
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Odbora z dne 20. 9. 2016
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 15. seje Odbora z dne 20. 9. 2016.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednji

SKLEP:
I.

Zapisnik 15. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 20.
9. 2016, se sprejme in potrdi.

3

Zapisnik 16. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 10. 11. 2016
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno
službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 2.
obravnava
G. Starbek je pojasnil glavni namen sprejetja Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in
koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju občine Trebnje. Poudaril je, da je potreben zaradi zagotovitve zakonite rešitve
izvajanja za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju občin, ki so pristopile v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana in le-te niso
ustanoviteljice bodočega upravljavca centra in izvajalca javne službe družbe Snaga d.o.o.
Ljubljana.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predlog ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju
in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Trebnje – skrajšani postopek
G. Starbek je na kratko pojasnil cilj predlaganega akta. Pojasnil je, da je namen Predloga
Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trebnje uskladiti
odloke, ki po podelitvi koncesije urejajo področje ravnanja s komunalnimi odpadki.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predlog ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
4
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Občine Trebnje predlaga, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trebnje – skrajšani postopek.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje
– skrajšani postopek
G. Starbek je na kratko pojasnil namen predloga Odloka o spremembah Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Trebnje, in sicer se v 7. členu Odloka črta navedba
»osebam zasebnega prava« in se po novem glasi: Izvajanje gospodarskih javnih služb
zagotavlja občina v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predlog ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje predlaga, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Trebnje – skrajšani postopek.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov
G. Starbek je uvodoma navedel nekaj dejstev v zvezi s predlogom spremembe frekvence
odvoza mešanih komunalnih odpadkov ter nato predal besedo direktorju Komunale Trebnje
d.o.o., g. Tomšiču.
G. Tomšič je poudaril, da je ob novonastalem dodatnem strošku obdelave odpadkov,
zmanjševanje stroškov izvajanja storitve ravnanja s komunalnimi odpadki nujno, v kolikor ne
želimo, da se cena storitve občutno poveča in ena izmed možnosti je zmanjševanje
frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov. V nadaljevanju je navedel, da bi bil ukrep
smiseln, če bi se za spremembo frekvence odvoza odločile vse občine, v katerih izvajajo
storitve odvoza odpadkov. Poskusno obdobje bi bilo od 1. 1. 2017, za čas šestih mesecev.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
5
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G. Kepa je vprašal, kakšen bi bil prihranek v zvezi s tem.
G. Tomšič mu je odgovoril, da ocenjujejo od 5 do 10 % prihranek.
G. Kaplan je predlagal, da bi bilo potrebno poskusno obdobje podaljšati na devet mesecev,
predvsem zaradi obdobja poletnih mesecev (neprijetne vonjave odpadkov).
G. Perpar je imel pripombo glede napisov na zabojnikih za smeti. G. Tomšič pravi, da se bo
na terenu pregledalo, ali so napisi na zabojnikih pravi oz. ali so pokrovi na zabojnikih
ustrezni.
G. Kaplan je še opozoril na pojav podgan v Trebnjem. G. Tomšič je povedal, da se v takem
primeru obvezno obvesti Komunalo Trebnje, da opravi deratizacijo.
G. Zakrajšek je še opozoril na morebitno težavo večje količine odpadkov pri
večstanovanjskih stavbah.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednja
SKLEP-a:
I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da se s 1. 1. 2017 za obdobje devetih mesecev uvede
poskusno obdobje, v katerem se odvoz mešanih komunalnih odpadkov
izvaja vsake tri tedne.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
1
3

Sklep ni bil sprejet.
II.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da se s 1. 1. 2017 za obdobje šestih mesecev uvede
poskusno obdobje, v katerem se odvoz mešanih komunalnih odpadkov
izvaja vsake tri tedne.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2016 (rebalans II)
G. Starbek je prisotne seznanil z novimi dejstvi in okoliščinami, ki se pojavljajo v postopku
izvrševanja proračuna za leto 2016, zlasti nujnost uskladitve stanja namenskih sredstev, ki
narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2016. Navedel je glavne prerazporeditve po postavkah in izpostavil zadeve, ki se niso
realizirale:
13005 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – v okviru te postavke se
zagotavljajo sredstva za preplastitve in rekonstrukcije lokalnih cest. Predvidene investicije v
6
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rekonstrukcijo ceste Trebnje-Repče in Bič-Veliki Gaber v letu 2016 ne bodo realizirane, ker ni
pridobljenih vseh soglasij lastnikov;
13013 – Ureditev cestne infrastrukture v romskem naselju – investicija prijavljena na javnem
razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v
letu 2016 in 2017, vendar sredstva niso bila odobrena;
13042 – Komunalna oprema IC Trebnje – Občina Trebnje čaka na odločitev s strani MGRT,
izvedba investicije se planira za leto 2017;
13018 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, …) – izgradnja pločnika v naselju Čatež se bo realizirala samo v
okviru pridobitve INZI projektne dokumentacije, gradnja pa se bo planirala v letu 2017;
Ga. Zadnik je obrazložila postavki 16028 - Nakup kmetijskih zemljišč in 16030 – Nakup
stavbnih zemljišč, ki se zmanjšujeta zaradi nerealiziranih projektov. V nadaljevanju je še
navedla, da se je ponovno vzpostavil Načrt razvojnih programov: Ureditev mestnega jedra,
saj Župnija Trebnje zahteva odkup zemljišča (KS Trebnje je v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta Ureditev stare tržnice).
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
G. Prpar je predlagal, da se izpadli projekti vključijo v nov proračun. Predlogu se je pridružil
tudi g. Kepa.
G. Kaplan je izpostavil, da je cesta na Repče v zelo slabem stanju in da jo je potrebno nujno
sanirati.
G. Zakrajšek je poudaril, da je predlagani rebalans odraz realnega stanja, vendar je
izpostavil zmanjšano realizacijo investicij na področju cestne infrastrukture. G. Zakrajšek je
še povprašal glede rušitve stavbe Pungartnik. Ga. Zadnik je pojasnila, da je za rušitev
odgovorna Občina in da so zadeve v zvezi s tem urejene.
Ga. Šušterčič je še dodala, da se v novem proračunu namenijo sredstva po izvedeni rušitvi
predmetne stavbe za ureditev križišča na tej lokaciji.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II).
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
3
1

Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2016
Ga. Zadnik je pojasnila, da ima sprememba Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
finančne posledice, saj se sredstva na postavki, nakup stavbnih zemljišč-16030 in na
postavki nakup kmetijskih zemljišč-16028, zmanjšujejo.
7
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Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predlog ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
2
0

Sklep ni bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
Ga. Zadnik je na kratko pojasnila razlog za sprejem Načrta ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Trebnje za leto 2016.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predlog ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednja
SKLEP-a:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da Občina Trebnje v letu 2016 ne predvideva
pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad
10.000,00 EUR.
II.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da Občina Trebnje v letu 2016 ne predvideva
razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad
10.000,00 EUR.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog ureditve Golievega trga v Trebnjem
Ga. Šušterčič je uvodoma s pomočjo makete (Arhitektura d.o.o.) obrazložila Predlog ureditve
Golievega trga v Trebnjem in navedla razloge za sprejetje ter oceno sedanjega stanja trga. V
nadaljevanju je pojasnila, da bo predlog ureditve osnova za pripravo projektov, ki bodo
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osnova za pridobitev upravnih dovoljenj in ureditev trga ter rekonstrukcijo vseh komunalnih
vodov.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
G. Zakrajšek je vprašal, ali bosta cesta in trg urejena enovito.
Ga. Šušterčič je odgovorila, da bo vse urejeno kot enovit tlakovan trg. G. Zakrajšek je
predlagal, da se predvideva v centru tudi cestne ovire za umirjanje prometa.
G. Kaplan je bil mnenja, da bi bilo potrebno ta del popolnoma zapreti za promet.
G. Perpar in g. Dragan sta bila mnenja, da se center mesta lahko za promet zapre le tedaj,
ko bo še ostala cestna infrastruktura urejena tako, da bo to smiselno in izvedljivo.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme predlog ureditve Golievega trga v
Trebnjem.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Zasnova širitve mestnega pokopališča Trebnje
Ga. Šušterčič je uvodoma pojasnila pomen širitve mestnega pokopališča ter nato predala
besedo arhitektu g. Merljaku in krajinski arhitektki ga. Ogrič. G. Merljak je jedrnato, s
pomočjo računalniške projekcije, predstavil Zasnovo širitve mestnega pokopališča Trebnje, ki
bo omogočala tako standardni pokop, žarni, žarne stene in raztros pepela. Navedel je tudi
dejstvo, da je pokopališče v Trebnjem zelo obiskano in služi tudi srečevanju, druženju ter
sprehodom, zato je v okviru zasnove širitve predlagana mreža pešpoti, ki bi se vzpostavile
ob širitvi in nadaljnjem urejanju pokopališča.
Predsednik Odbora je v nadaljevanju odprl razpravo.
Vsi prisotni člani Odbora so bili s predstavitvijo predloga zasnove širitve pokopališča
zadovoljni.
G. Zakrajšek je bil mnenja, da se zeleni del za pokopališčem ohrani, saj služi kot poligon
rekreativnega letalstva.
G. Šušterčič je poudarila, da je širjenje pokopališča predvideno dolgoročno, čez nekaj let.
G. Kaplan je bil mnenja, da je smiselno razmišljati tudi o tem, da se novo pokopališče umesti
tudi na drugo lokacijo v Trebnjem.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme predlog zasnove širitve mestnega
pokopališča.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Premoženjsko-pravne zadeve:
Ga. Zadnik je podala obrazložitve k točkam od a do f.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1967/2 in 1967/7 k.o. Čatež
in odločanje o pravnem poslu prodaje
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 1967/2 in 1967/7, obe k.o. 1403 Čatež
se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
II.
Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o prodaji parc. št. 1967/2
in 1967/7 k.o. Čatež po izhodiščni prodajni vrednosti 409,00 EUR.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 42/4 k.o. Trebnje
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 42/4 k.o. 1422 Trebnje se ukine. Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini
sprejme.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
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c) Odločanje o prodaji parcele 1549/58 k.o. Korita
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Občina Trebnje izvede postopek prodaje parcele 1549/58 k.o. 1432
Korita po izhodiščni prodajni vrednosti 12.203,24 EUR.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu
menjave parcele 2789/5 za parcelo 2665/10, obe v k.o. Knežja vas
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parcelo št. 2789/5 k.o. Knežja vas se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini
sprejme.
II.
Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele 2789/5
za parcelo 2665/10, obe v k.o. Knežja vas.
III.
Status grajenega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela št.
2665/10 k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in
vsebini.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.

e) Predlog za ureditev statusa javnega dobra v k.o. Lukovek in k.o. Ponikve
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 1283/2, v k.o. Ponikve, se ukine. Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini
sprejme.
II.
Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parc. št. 1283/2,
v k.o. 1419 Ponikve, za parc. št. 2367/2, 2368/2, 2368/3, vse v k.o. 1418
Lukovek in parc. št. 1283/7, v k.o. Ponikve.
III.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo parc. št.
2367/2, 2368/2, 2368/3, vse v k.o. 1418 Lukovek in parc. št. 1283/7, v k.o.
1419 Ponikve. 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: 5
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ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 1921/9, v k.o. 1403 Čatež, se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini
sprejme.
II.
Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parc. št. 1921/9,
v k.o. 1403 Čatež, za parc. št. 315/2, 316/4. 316/5 in 316/6, vse v k.o.
1403 Čatež.
III.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo parc. št.
315/2, 316/4 in 316/5, vse v k.o. 1403 Čatež. Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani
obliki in vsebini.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec
G. Kaplan je na kratko navedel dejstva v zvezi s problematiko primanjkljaja prostih mest v
vrtcu.
G. Starbek je ponovno poudaril, da za obravnavo točke, predmetni Odbor ni stvarno pristojen.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje naslednja
SKLEP-a:
I.
II.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da se seznani z aktualno problematiko primanjkljaja
mest v Vrtcu Trebnje.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da Občina Trebnje pristopi k takojšnji realizaciji
odprtja enega oz. dveh začasnih oddelkov za prvo starostno obdobje v
Trebnjem in enega začasnega oddelka v Dobrniču.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
1
3

Sklep ni bil sprejet.
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K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Trebnje – območje brez TTIP in CETA
G. Kaplan je na kratko predstavil pobudo za vzpostavitev območja brez TTIP in CETA tudi v
občini Trebnje.
G. Starbek je tudi pri tej točki poudaril, da za obravnavo točke, predmetni Odbor ni stvarno
pristojen.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da se seznani s pobudo za vzpostavitev območja brez
TTIP in CETA v občini Trebnje.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
1
3

Sklep ni bil sprejet.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
V točki Razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.
Zapisala:
Nastja Podržaj, l. r.

Franci Kepa, l. r.
predsednik
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