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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 

            
Številka: 900-5/2017 
Datum: 25. 5. 2017 

OSNUTEK 
 
ZAPISNIK 

23. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,  

ki je bila v sredo, 24. maja 2017, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Mija Benedičič, Miran Candellari, Milan Dragan, Mirko Gliha, Štefanija 

Gliha, Matija Hočevar (odšel ob 17.12 uri), Franci Kepa (odšel ob 17.03 
uri), mag. David Klarič, dr. Jože Korbar, Brigita Murn, Franci Ostanek, 
Mateja Povhe, Stanislav Šlajpah, Alojz Špec, Nataša Verbič, Branko 
Veselič, Nino Zajc, mag. Janez Zakrajšek in Marija Zupančič. 

  

Odsotni člani: mag. Gregor Kaplan, Špela Smuk (opravičeno)  
  

Ostali prisotni: • Janez Pirc, direktor Občinske uprave  
• predstavniki Občinske uprave: Franci Starbek, vodja oddelka za 

okolje, prostor in infrastrukturo, Darinka Trdina, vodja oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti, mag. Klavdija Tahan in Vanda 
Zadnik, pravnici in Andreja Perc, referent 

• Stanko Tomšič, direktor JP Komunala Trebnje d.o.o. (odšel ob 16.55 
uri) 

• Ignac Trunkelj, predsednik Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku 
• Axis d.o.o. Ljubljana (k 3. točki) 
• predstavniki medijev (Joži Sinur, Dolenjski list) 

 
Sklic seje je bil posredovan v roku kot ga določa poslovnik in gradiva objavljena na spletni 
strani.  
 
Ob 16.00 uri je župan, g. Alojzij Kastelic začel z 23. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je 
bilo na seji prisotnih 19 članov Občinskega sveta.  
 
Župan je najprej člane Občinskega sveta pozval k podaji predlogov za umik točk s 
predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.  
 
G. Klarič je predlagal umik 8. točke: Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 
Trebnje, ker gre za enormne podražitve. 
Dejal je, da je že v lanskem letu Občinski svet obravnaval Elaborat, sprejet pa je bil sklep, da 
se ga ne sprejeme in da se do naslednje seje pripravi Elaborat, ki bo upošteval subvencijo. V 
današnjem gradivu občina ni upoštevala tega sklepa, ki je bil sprejet, v gradivu je celo 
navedeno, da v letih 2015 in 2016 občina ni prejela s strani izvajalca javne službe predlaganih 
cen, ker so bile vedno zavrnjene, niti ni zagotovila ustreznih subvencij. Iz zapisnika Odbora za 
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okolje, prostor in infrastrukturo je razvidno, da je bil Elaborat zavrnjen in predlagano je bilo, da 
se upošteva subvencija občine. 
  
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se predlagana točka obravnava, Javno podjetje 
Komunala Trebnje je predložilo Elaborat. Poudaril je, da v kolikor Občinski svet želi, da občina 
to področje subvencionira, se bo potrebno nekaterim projektom odpovedati, saj v proračunu 
za leti 2017 in 2018 ni predvidenih subvencij. Pred vrati so investicije kot so Veliki Gaber, 
Šentlovrenc ipd. Če bo občina subvencionirala redno službo to ne bo izvedljivo, položnice za 
te storitve pa danes niso prevelike, je še dejal.  
 
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Iz predlaganega dnevnega reda se umakne 8. točka: Predlog Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju občine Trebnje.  

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 8 
 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji  
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z 
dne 19. 4. 2017 

2. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
občini Trebnje – 2. obravnava  

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Trebnje – 2. obravnava   

4. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2017 
5. Odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici - Novelacija Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta  
6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta 

razvojnih programov 
7. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.  
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in 

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

odpadki v občini Trebnje  
10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo na območju občine Trebnje  
11. Oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma 

Ponikve, na javno kanalizacijsko omrežje 
12. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 
menjave parc. št. 2829/10 za parc. št. 1606/2 in parc. št. 1615/2, vse k.o. Knežja 
vas 

b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra v k.o. Češnjevek 
c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 613/22 in parcelo št. 

603/29, obe k.o. Medvedje selo. 
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d) Odločanje o prodaji parcele 603/35 k.o. Medvedje selo 
13. Odgovori na svetniška vprašanja  
14. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 
15. Vprašanja in pobude članov sveta 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 12 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Dnevni je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z 
dne 19. 4. 2017 

 
Člani Občinskega sveta niso podali pripomb in dopolnitev na zapisnik 22. redne seje OS, ki je 
bila dne 19. 4. 2017. 
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji  
SKLEP: 
Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 19. 4. 2017, se 
sprejme in potrdi. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 18 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
občini Trebnje – 2. obravnava  

 
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je namen sprejema 
tega Odloka v sami zakonodaji, spremembi Uredb, ki narekujejo spremembo oz. dopolnitev 
samega odloka. V drugi obravnavi se je dodal 59. člen, ki navaja kdaj sam odlok stopi v veljavo, 
vsi ostali členi ostajajo nespremenjeni, kot v prvi obravnavi.  

G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da odbor 
predlaganega Odloka ni sprejel. Povedal je, da je razprava tekla v tej smeri, da je zadeva 
dobra zato, da bodo občani primorani shranjevati deževnico, slabost pa je, da bo potrebno 
dodatno plačevati.  

Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
občini Trebnje v 2. obravnavi. 
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 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 15 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
  
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Trebnje – 2. obravnava   

 
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je predlog Odloka 
v drugi obravnavi, v lanskem letu oktobra je bilo jasno povedano, da ko bo občina prejela 
soglasje k Odloku, ga v drugi obravnavi ne moremo več spreminjati.  
Sprememba iz prve obravnave je samo v tem, da se upošteva v samem Odloku amandma, ki 
je bil sprejet v prvi obravnavi ter da so se določene mejne točke, uskladile z sosednjimi 
občinami.  
Na Komisiji za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo sta bili postavljeni dve vprašanji, 
na kateri je podal odgovora, in sicer glede poimenovanja ceste Krtina – Grm – Pluska, drugo 
vprašanje se je nanašalo na samo dolžino cest v samem naselju Cesta.  
 
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor 
soglasno sprejel predlog Odloka.  
 
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala, 
da je komisija predlagani Odlok sprejela.  
 
V razpravi je g. Gliha predlagal, da se spremeni stičišče Radohova vas, ker je Pluska še daleč 
stran, pa tudi bolj razumljivo je. S strani pripravljavca je bilo pojasnjeno, da ni zadržkov za 
spremembo.  
 
Župan Alojzij Kastelic je po kratki razpravi na glasovanje dal naslednji  
SKLEP: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v občini Trebnje v 2. obravnavi, z upoštevanjem predlagane spremembe. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 17 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2017 
 
G. Veselič, predsednik Komisije za priznanja je povedal, da je na osnovi objavljenega Javnega 
poziva za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2017 prispelo lepo 
število predlogov, katere je Komisija za podelitev priznanj obravnavala na svoji seji.  
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V nadaljevanju je navedel predlagane posameznike in društva kot prejemnike PLAKETE 
Občine Trebnje oziroma PRIZNANJA Občine Trebnje. Naziv ČASTNI OBČAN Občine Trebnje 
pa se v letu 2017 ne podeli. 
  
Komisija za podelitev priznanj predlaga, da se priznanja Občine Trebnje v letu 2017 podeli:  

I. naziv ČASTNI OBČAN Občine Trebnje se ne podeli.   
 

II. PLAKETO Občine Trebnje se podeli: 

- gospodu Milanu Kastelicu, stanujočemu Dobrnič 60, 8211 Dobrnič; 

- gospodu Francu Branetu Prazniku, stanujočemu Mačji Dol 1, 8212 Velika Loka; 

- podjetju REM d.o.o. Trebnje, Podjetniška ulica 10, 8210 Trebnje. 
 

III. PRIZNANJE Občine Trebnje se podeli: 

- gospe Justini Zupančič, stanujoči Šentlovrenc 6, Velika Loka; 

- gospe Fani Anžlovar, stanujoči Veliki Gaber 112, Veliki Gaber; 

- gospe Milki Pangerc, stanujoči Velika Loka 59, Velika Loka; 

- Župniji Trebnje – za Oratorij, Baragov trg 7, Trebnje; 

- Lovski družini Veliki Gaber, Veliki Gaber 97, Veliki Gaber;  

- Turistično-športnemu društvu Gradišče, Gradišče pri Trebnjem 10, Trebnje. 

Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

I. Občinski svet Občine Trebnje v letu 2017 ne podeli naziva ČASTNI OBČAN 
Občine Trebnje, ki se podeljuje izjemoma. 
 

II. Občinski svet Občine Trebnje v letu 2017 podeli PLAKETO Občine Trebnje: 
- gospodu Milanu Kastelicu, stanujočemu Dobrnič 60, 8211 Dobrnič; 
- gospodu Francu Branetu Prazniku, stanujočemu Mačji Dol 1, 8212 Velika Loka; 
- podjetju REM d.o.o. Trebnje, Podjetniška ulica 10, 8210 Trebnje. 

 
III. Občinski svet Občine Trebnje v letu 2017 podeli PRIZNANJE Občine Trebnje: 

- gospe Justini Zupančič, stanujoči Šentlovrenc 6, 8212 Velika Loka; 
- gospe Fani Anžlovar, stanujoči Veliki Gaber 112, Veliki Gaber; 
- gospe Milki Pangerc, stanujoči Velika Loka 59, Velika Loka; 
- Župniji Trebnje – Oratorij, Baragov trg 7, Trebnje; 
- Lovski družini Veliki Gaber, Veliki Gaber 97, Veliki Gaber;  
- Turistično-športnemu društvu Gradišče, Gradišče pri Trebnjem 10, Trebnje. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 18 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Sklepi so bili sprejeti. 
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 K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici - Novelacija Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta  

 
Ga. Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala obrazložitev in 
dejala, da gre za novelacijo dokumenta, ki je bil sprejet v mesecu februarju 2017.  
Navedla je, da je prodajalec Občino po prejemu osnutka pogodbe obvestil, da je v skladu z 
zakonodajo obvezno, da se pri prodaji navedenih prostorov obračuna tudi DDV, saj prostori še 
niso bili uporabljeni, čeprav je leto izgradnje objekta 2007.  
Dokument se novelira samo v vsebinskem sklopu z dodelitvijo dodatnih sredstev v breme 
DDV-ja, v višini 44.389,84 EUR, kjer se zagotovijo sredstva s sklepom o prerazporeditvi.  
Dokument je noveliran tudi v smislu časovnice, da se nakup izvede v mesecu maju in ne aprilu, 
kot je bilo v prvotni verziji DIIP-a.   
 
V razpravi je g. Zakrajšek povprašal glede terminskega plana, kako se zadeva spremeni. Dejal 
je, da je bilo načrtovano, da se tu do meseca septembra odprejo dve enoti vrtca, zanimalo ga 
je ali se bo to spremenilo. Povedal je, da je trenutno na čakalni listi za sprejem otrok v vrtec 
58 otrok, ki niso sprejeti v vrtec.  
Apeliral je na občinsko upravo, da se začne na tem delati že sedaj, tudi če se odprtje zamakne 
za en mesec.  
 
G. Zajc je tudi povprašal ali je kakšna bojazen, da se ne bi odprla dva oddelka vrtca do 
septembra. Povprašal je še glede prostorov, navedel je, da je bil prostor prvotno namenjen za 
gostinsko dejavnost, zanimalo ga je ali je kakšna nevarnost, da bi se v prihodnje tu odprl 
kakšen gostinski lokal, saj to ne spada zraven.  
 
Župan je odgovoril, da ni nobenih prostorov več, ti prostori so obrnjeni na ulico, vse ostalo so 
notranje garaže ali prostori, ki imajo druge namene. Župan je še povedal, da so razpisana 
prosta mesta, in 1.9. se bo vse otroke, ki so sprejeti sprejelo v vrtec, če ne bo prostor urejen 
tu, pa v nadomestne začasne prostore.  
 
Direktor občinske uprave g. Pirc je v nadaljevanju pojasnil, da se s predlagano 
prerazporeditvijo sredstva za plačilo 22% DDV-ja v višini 44.389,84 EUR zagotavljajo iz 
projekta »Ureditev stanovanjske soseske Dobrava«, na katerem se bo v letu 2017 izvedlo le 
načrtovanje.  
 
Z drugo razporeditvijo pa se sredstva za »finančno sanacijo« Občinskega pihalnega orkestra 
v višini 5.000 EUR zagotavljajo iz projekta »Opremljanje enot in služb civilne zaščite«, na 
katerem se bo v letu 2017 izvedla le nabava najnujnejše opreme.  
 
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet potrdi novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici«, maj 2017. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 
ZA so glasovali: 19 

PROTI so glasovali: nihče 
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 Sklep je bil sprejet. 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta 
razvojnih programov 

Obrazložitev gradiva je podal direktor občinske uprave, g. Pirc na koncu prejšnje točke in je 
razvidna iz zapisnika.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja 
SKLEP-a: 

I. Na podlagi 9. in 12. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 se 
sprejme sklep o prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe 
07 (PP 07003), 16 (PP 16021), 18 (PP 18030) in 19 (PP 19004) ter o uskladitvi 
projektov iz načrta razvojnih programov (OB130-09-0008, OB130-16-0011 in 
OB130-17-0022).  
 

II. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017, ki je bil 
sprejet na 21. redni seji OS dne 8. 3. 2017 in dopolnjen na 22. redni seji OS dne 
19. 4. 2017, se uskladi s sprejetimi prerazporeditvami.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 19 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklepa sta bila sprejeta. 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.  

 
Direktor občinske uprave, g. Pirc je podal obrazložitev in povedal, da je javno podjetje 
Komunala Trebnje Občino Trebnje zaprosilo za izdajo soglasja k zadolžitvi, za namen 
izgradnje sistema za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Trebnjem.  
Komunala Trebnje je kandidirala na javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije za obdobje 2016-2020 pri Ministrstvu za infrastrukturo in pridobila 
nepovratna sredstva v višini 347.764,26 EUR. Ocenjena vrednost projekta znaša 771.013,96 
EUR, za razliko v okvirni višini 420.000,00 EUR pa se nameravajo zadolžiti in bodo sredstva 
plačali iz amortizacije.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e:  

I. Občinski svet daje soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje 
d.o.o. v proračunskem letu 2017, do višine 420.000 EUR, za namen izgradnje 
sistema za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.  

 
II. Komunala Trebnje d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim 

premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma javne gospodarske 
službe.  
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III. Komunala Trebnje d.o.o. sredstva za servisiranje dolga zagotovi iz 
neproračunskih virov.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 19 

PROTI so glasovali: nihče 
  

 Sklepi so bili sprejeti. 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

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

 
Uvodno obrazložitev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje je podal direktor 
javnega podjetja, g. Tomšič. Razlog za sprejem predlagane cene je potreba po njenem 
oblikovanju v skladu z zahtevami zakonodaje in zagotavljanju sredstev za izvajanje javne 
službe odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s predpisanimi standardi. Cena je 
oblikovana na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Poudaril je, da je področje omrežnine odprto že od 
leta 2013 naprej. Po tem času se je vrednost infrastrukture precej povečala, v ceno ni zajeta 
kanalizacija v Obrtni coni Trebnje, kanalizacija Veliki Gaber, Cviblje, Dolenja Nemška vas, 
Studenec, Štefan, Kamni Potok in Zidani most, Čatež – kanal F6 in F7, kanalizacija na Slakovi 
ulici ter čistilni napravi Veliki Gaber in Blato. Ker cene omrežnine vseh stroškov amortizacije 
ne pokrivajo, vemo, da je vsako leto večja luknja. Ta trenutek poračun za nazaj znaša 178.600 
EUR.  
 
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor dolgo 
razpravljal o tej točki. Vsi člani odbora so bili mnenja, da je ta podražitev prevelika za občane.  
Odbor je predlagal, da se ta podražitev izvede postopno, kakor je bilo predlagano že v lanskem 
letu. Odbor je sprejel, da bi ¼ prevalili na občane, ¾ pa bi občina subvencionirala, vendar bo 
ta podražitev od 3,00 EUR naprej, če se sprejme za vse pa bo ta podražitev enormna.  
 
Župan Alojzij Kastelic je predlagal, da se predlagani sklep dopolni z dodatnim sklepom, in 
sicer: Občina Trebnje s prvim naslednjim rebalansom zagotovi 50.000 EUR in da se 
obveznosti, ki so ostale, nastale v preteklosti razporedi v triletno obdobje plačevanja.  
 
V razpravi je g. Zajc povprašal od kje se bodo vzela sredstva, iz katere postavke, proračun je 
še vedno neuravnotežen.  
 
G. Klarič je dejal, da je Občinski svet že lansko leto odločil, ko je bila luknja manjša za 110.000 
EUR. Že takrat je bil narejen kompromis, letos pa je ta luknja samo večja. Predlog odbora za 
okolje in prostor je da občina sofinancira 75 %, 178.000 EUR, če je luknja 75 % ni 50.000 EUR, 
ampak je znesek večji. Položnica bo za štiričlansko družino 20 EUR višja naslednji mesec, 
omrežnina se draži za 12 EUR, je poudaril. Tudi ni narejenih nobenih primerjav, to je bilo že 
velikokrat povedano.  
Predlagal je, da se za razliko zagotovi 75 % subvencija občine, kot je odločil odbor za okolje 
in prostor, ostalo pa gre na prebivalstvo.  
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G. Zakrajšek je pojasnil, da je član Skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje in član 
skupščine nadzoruje in spremlja delo Komunale, ki je v tem primeru naredila izvrstno delo, 
pripravila Elaborat, ga predala občini in s tem je njeno delo končano.  
Občinske svetnike pa se tiče kaj se bo sedaj s tem naredilo, ali bodo dražje položnice, ali se 
bo sprejela neka subvencija, o kateri se pogovarja že dolgo. Smiselna rešitev je nekje vmes, 
je dejal in prav je, da se vozel preseka.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednja 
SKLEP-a:  

1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje.  
 

2. Občina Trebnje zagotovi v prvem rebalansu 50.000 EUR, za ostali dolg pa se razporedi 
na tri leta.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 8 
PROTI so glasovali: 8 

  

 Sklepa nista bila sprejeta.  
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki v občini Trebnje  

 
Uvodno obrazložitev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki na območju občine Trebnje je podal direktor javnega podjetja, g. Tomšič.  
Povedal je, da povečanje cen ni predvideno, kljub temu, da se cene za posamezno postavko 
na kg močno spremenijo.  
 
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor potrdil 
predlagani Elaborat. Povedal je, da občani sprašujejo, glede na to, da se je zmanjšala 
frekvenca odvoza odpadkov, ali se bo storitev pocenila.  
 
V razpravi je g. Zajc povedal, da je Občinski svet sprejel sklep, da prehodno obdobje traja šest 
mesecev, zanimalo ga je kakšni so odzivi občanov, kaj opaža pri tej spremembi Komunala.  
 
G. Tomšič je povedal, da je bilo na začetku ob spremenjenem načinu odvoza nekaj težav, 
povezane so bile predvsem s tistimi gospodinjstvi, kjer imajo majhne otroke, npr. plenice, vse 
te primere so individualno reševali, načeloma pa večjih problemov ni bilo zaznanih. Količina 
zbranih odpadkov se je evidentno zmanjšala, je še povedal.  
 
G. Klariča je zanimalo kako zbiranje vpliva na stroške.  
 
G. Tomšič je odgovoril, da se strošek zbiranja dejansko kaže že v Elaboratu, da se ta strošek 
zmanjša za 25 %, dejansko se je izločilo eno enoto za pobiranje odpadkov in še nekatere 
druge stvari se je reduciralo, zato se je strošek pobiranja zmanjšal. To je eden izmed ukrepov, 
s katerim se je nadomestila tista razlika, ki je nastala zaradi dodatnega stroška obdelave, ki je 
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na letni ravni okoli 300.000 EUR. Deloma se bo ta strošek pokril z odlaganjem iz drugih virov, 
deloma pa z iskanjem njihovih notranjih rezerv.  
 
G. Klarič je še povprašal kako se za naprej načrtuje strošek pri obdelavi komunalnih odpadkov, 
ta, ki se sedaj povečuje.  
 
G. Tomšič je odgovoril, da bo strošek obdelave odpadkov v nadaljevanju ostal v rangu, ki je 
kalkuliran v ceno pri pripravi Elaborata.  
 
Po končani razprave je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji  
SKLEP:  
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki 
v občini Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 13 
PROTI so glasovali: 2 

  

 Sklep je bil sprejet.  
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju občine Trebnje  

 
Uvodno obrazložitev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo na območju občine Trebnje je podal direktor javnega podjetja, g. Tomšič.  
Povedal je, da je potrebno vsako leto pripraviti Elaborat, občina ga mora dati v obravnavo 
pristojnemu organu, če je razlika v ceni do 10 % za posamezno storitev. Na področju oskrbe 
s pitno vodo temu niti ni tako, ampak kljub temu je prav, da je občina v obravnavo predložila 
tudi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 
občine Trebnje.  
 
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor 
soglasno potrdil predlagani Elaborat.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji  
SKLEP:  
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju občine Trebnje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 17 
PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklep je bil sprejet.  
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma 
Ponikve, na javno kanalizacijsko omrežje 



11 
 

G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, je podal kratko obrazložitev 
predlaganega gradiva in povedal, da je Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ponikve, s 
sedežem Gorenje Ponikve 24, 8210 Trebnje, bil z odločbo št. 354-44/2017-4 z dne 7. 4. 2017, 
odmerjen komunalni prispevek zaradi priključitve gasilskega doma na javno kanalizacijsko 
omrežje, v višini 2.819,69 EUR. Zaradi navedenega je zavezanec podal prošnjo za oprostitev 
plačila. 
Drugi odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Trebnje navaja, da se plačilo komunalnega prispevka lahko 
delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem 
interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina 
oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega 
proračuna. 
 
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor 
predlagano gradivo sprejel, s pripombo, da se pri podobnih zadevah upošteva enaka 
zakonodaja. S strani Občine je bilo obrazloženo, da se vsakemu pripravi izračun, ali zaprosi 
za olajšave pa je stvar društev.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic v kompletu na glasovanje dal naslednje 
SKLEP: 
Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve se oprosti plačila komunalnega prispevka zaradi 
priključitve gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 19 
PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklep je bil sprejet.  
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave 
parc. št. 2829/10 za parc. št. 1606/2 in parc. št. 1615/2, vse k.o. Knežja vas 

b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra v k.o. Češnjevek 
c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 613/22 in parcelo št. 

603/29, obe k.o. Medvedje selo. 
d) Odločanje o prodaji parcele 603/35 k.o. Medvedje selo 

 
Ga. Zadnik, pravnica, je podala kratko obrazložitev predlaganih premoženjsko pravnih zadev. 
 
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor 
predlagane premoženjsko pravne zadeve potrdil in predlaga Občinskemu svetu sprejem le teh.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic v kompletu na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e:  

I. Status javnega dobra za parc. št. 2829/10, k.o. 1430 Knežja vas, se  ukine. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in 
vsebini. 
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II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parc. št. 2829/10 za 
parc. št. 1606/2 in parc. št. 1615/2, vse k.o. 1430 Knežja vas. 

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita parc. 
št. 1606/2 in parc. št. 1615/2, k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki 
in vsebini. 

IV. Status javnega dobra za parc. št. 1212/4, parc. št. 1212/5 in parc. št. 1212/7, 
vse k.o. 1420 Češnjevek, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
 

V. Status javnega dobra za parcelo št. 613/22 in parcelo št. 603/29, obe k.o. 1421 
Medvedje selo, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v 
predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

VI. Občina Trebnje izvede postopek prodaje parcele 603/35, k.o. 1421 Medvedje 
selo, po izhodiščni prodajni vrednosti 5.700,00 EUR. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 19 
PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklepi so bili sprejeti.  
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odgovori na svetniška vprašanja 

 
Pod točko ni bilo razprave.  
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 

 
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 23. redni seji Občinskega sveta seznanili z 
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles:   
- Zapisnik 6. seje Komisije za podelitev priznanj, z dne 24. 4. 2017  
- Zapisnik 21. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 17. 5. 2017 
- Zapisnik 20. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, z dne 17. 5. 2017 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja in pobude članov sveta 

 
G. Kepa je predlagal, da se pripravi izračune za predlagane podražitve, koliko naj bi se 
podražilo glede na predlagano in tudi za naprej, za tri leta.  
 
Župan je dejal, da se Komunalo zadolži, da pripravi pisen odgovor.  
 
G. Veselič je povprašal ali se kaj premika na področju krožišč, da se jih začne urejati, tudi vhod 
v Trebnje je neurejen, pol je pokošeno, pol ne, zanimalo ga je kdo je odgovoren.  
 



13 
 

G. Starbek je odgovoril, da so v letošnjem letu zagotovljena sredstva, za ureditev samih 
krožišč, v letošnjem letu se bo uredilo krožišče pri Mercatorju, v naslednjem letu pa še 
preostala dva, eden na drugi strani Mirnske navezave, ter priključek Trebnje – zahod.  
Glede košnje je povedal, da Občina že sedaj izvaja košnjo vseh teh sredinskih otokov bolj 
pogosto, oz. takoj ko trava zrase. Sam priključek je stvar Direkcije, ki ga morajo pokositi. 
Košnja ob občinskih cestah pa se začne z 29. 5. 2017. 
 
G. Klarič je vložil pisno vprašanje, ki je bilo obravnavano na seji Krajevne skupnosti Trebnje, 
kar je v pristojnosti občine.  
 
Ga. Zupančič se je navezala na prostorsko problematiko s katero se sooča Osnovna šola 
Trebnje. Povedala je, da v jeseni zmanjkata dva prostora za izvajanje pouka, predvsem zaradi 
števila otrok in nivojskega pouka. Svet staršev je sprejel sklep, s katerim apelira na občinsko 
upravo, da pripravi konkretne predloge za rešitev prostorske stiske.  
 
Župan je odgovoril, da je že na koncu prejšnjega mandata predlagal nakup prostorov za 
Glasbeno šolo, vendar te volje ni bilo. Povedal je, da bo potrebno nekaj oddelkov prestaviti na 
Center za izobraževanje in kulturo. Tudi z ravnateljem sta se že pogovarjala, s problematiko 
je župan seznanjen. Zadeva se bo sproti reševala, rešitev pa bo tudi širitev Podružnične šole 
v Dolenji Nemški vasi.  
Župan je povedal še, da je država razpisala veliko število obveznih in neobveznih vsebin, 
Občina pa bo zagotavljala neobvezne vsebine v tolikšni meri kot bo lahko.  
 
Ga. Zupančič je predlagala, da se stvar rešuje bolj na dolgi rok, če se želi to realizirati je 
potrebno začeti delati. Pogledati je potrebno prostorske akte, kaj je potrebno narediti za 
spremembo šolskih okolišev.  
 
G. Zakrajšek je izpostavil rušitev Pungartnikove hiše, zanimalo ga je kaj je predvideno za 
naprej in kaj se dogaja s projektno dokumentacijo glede pločnika Ponikve.  
 
Župan je odgovoril, da se bo tam izgradil pločnik, nekaj časa bo verjetno ostali del zemljišča 
zatravljen, nato pa se bo videlo, če se bo dalo na kakšen način izkoristiti.  
Glede pločnika Ponikve je povedal, da gre načrtovanje naprej, zadnja soglasja se še 
pridobivajo, kmalu bi moral biti razpis na portalu. Povedal je še, da v zgodovini Trebnjega še 
ni bilo tolikšnega investicijskega zagona.  
 
G. Zajc je tudi izpostavil problematiko prostorov v Osnovni šoli Trebnje. Mnenja je bil, da bo 
potrebno v občini Trebnje začeti razmišljati o novi šoli.  
Izpostavil je tudi prostorsko problematiko v Šentlovrencu, kjer se soočajo z istim problemom 
kot v Trebnjem.  
Izpostavil je merilno napravo pri šoli v Trebnjem, zanimalo ga je zakaj se je prestavila. Dejal 
je, da promet sedaj hitreje poteka kot je pred tem.  
 
Župan je odgovoril, da so tudi druge problematične točke v občini in je prav, da se ta tabla 
prestavlja. Glede prostorske stiske je povedal, da bo sprejel sklep, kjer bo morala Glasbena 
šola izseliti »mini« telovadnico.  
 
G. Dragan je izpostavil poškodbe telovadnice v Dol. Nemški vasi, kar je bilo poškodovano že 
pred dvema letoma. Zunanja pločevina je preluknjana, vleče vlago.  
 
Župan je predlagal, da se Osnovni šoli Trebnje pošlje dopis, da v naslednjih dveh mesecih 
sanirajo poškodbo. Objekt je bil zavarovan in iz tega naslova je potrebno zadevo reševati.  
 
G. Gliha je povedal, da bo občina dobila najmanj en prikazovalnik hitrosti v uporabo za tri 
mesece, in kdor bi ga želel imeti naj sporoči kje bi prikazovalnik hitrosti stal.  
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Povedal je še, da je pesek za bankino v Velikem Gaberu naročil, vendar ga še niso pripeljali 
in poprosil, da bi župan urgiral.  
Povprašal je še glede postopka zamenjav parcel z g. Hribarjem za vrtec Veliki Gaber.  
 
Župan je odgovoril, da zadeve z g. Hribarjem tečejo, sedaj poteka postopek razdružitve 
solastnine. Odgovor bo podan pisno.  
 
 
 
Župan Alojzij Kastelic je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in ob 17:25 uri zaključil sejo.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                 
Andreja Perc, l. r.         Alojzij Kastelic, l. r. 
referent I                 ŽUPAN 
 
 
Seja je tonsko posneta.  


