OBČINA TREBNJE
OBČINSKI SVET
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00
Številka: 900-7/2017
Datum: 9. 10. 2017
OSNUTEK
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bila v sredo, 4. oktobra 2017, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Mija Benedičič, Miran Candellari, Milan Dragan, Mirko Gliha, Štefanija
Gliha, mag. Gregor Kaplan, Franci Kepa, 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 (prišel ob 16.05 uri) in Marija Zupančič

Odsotni člani:

Matija Hočevar in Špela Smuk

Ostali prisotni:

•
•

•
•

Janez Pirc, direktor Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: Franci Starbek, vodja oddelka za
okolje, prostor in infrastrukturo, Darinka Trdina, strokovna sodelavka
na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, mag. Klavdija
Tahan in Vanda Zadnik, pravnici in Andreja Perc, referentka
Ignac Trunkelj, predsednik Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku
predstavniki medijev (Rok Nose, Dolenjski list in Televizija Novo
mesto)

Sklic seje je bil posredovan v roku kot ga določa poslovnik, gradiva so bila objavljena na spletni
strani.
Ob 16.00 uri je župan, g. Alojzij Kastelic začel s 25. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 18 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.
Člani Občinskega sveta niso podali predlogov za umik oz. dopolnitev predlaganega dnevnega
reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal predlagani
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 28. 6. 2017
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2. Volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za
člana državnega sveta
3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v Občini Trebnje – 2. obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2017 – rebalans II
5. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2017
6. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje »Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava
7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje – skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - skrajšani postopek
9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč
družini na domu«
10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
11. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki
Gaber
12. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega
igrišča pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017
13. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup hiše
Lesjak- Čatež«
14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017
15. Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za
obdobje 2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo
16. Seznanitev s sklepoma in odločbo za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
17. Odgovori na svetniška vprašanja
18. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
19. Vprašanja in pobude članov sveta
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 28. 6. 2017
Člani Občinskega sveta niso podali pripomb in dopolnitev na zapisnik 24. redne seje OS, ki je
bila dne 28. 6. 2017.
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Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 28. 6. 2017, se
sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana
državnega sveta
Ga. Tahan, pravnica je podala kratko obrazložitev glede volitev v državni svet in povedala, da
bodo člani Občinskega sveta izmed štirih predlaganih kandidatov določili tri elektorje, ki bodo
glasovali za predstavnika člana Državnega sveta. Na seji Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja so bili obravnavani štirje predlogi, in sicer:
ŠT. KANDIDATA
1. BRILJ BOGDANA
2. KASTELIC ALOJZIJ
3. KUKENBERGER
TOMAŽ
4. PAVLIN BLAŽ

NASLOV
Sela pri Šumberku 27,
8360 Žužemberk
Dolenje Ponikve 29, 8210
Trebnje
Studenec 20, 8210 Trebnje

PREDLAGATELJ
Slovenska
demokratska
stranka (SDS)
Županova lista za razvoj
(ŽLR)
Slovenska ljudska stranka
(SLS)
Tomšičeva ulica 3, 8210 Nova Slovenija – krščanski
Trebnje
demokrati (NSi)

Predlogov za člana državnega sveta ni bilo.
Župan Alojzij Kastelic je povedal, da je potrebno imenovati tri članski volilni odbor za izvedbo
volitev, ki bo ugotovil izid glasovanja za elektorje. Pozval je člane Občinskega sveta k podaji
predlogov.
Ker posebnih pravil oz. predpisov v zvezi s sestavo volilnega odbora za konkretne volitve ni,
je župan v skladu z 49. členom Poslovnika predlagal volilni odbor v naslednji sestavi:
1.
predsednik: Miran Candellari
2.
članica: Mateja Povhe
3.
član: Branko Veselič.
Za administrativno pomoč volilnemu odboru se določita:
1.
javna uslužbenka: mag. Klavdija Tahan
2.
javna uslužbenka: Andreja Perc.
Člani občinskega sveta so se s predlogi strinjali.
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Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet za izvedbo volitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za
volitve člana državnega sveta imenuje volilni odbor v naslednji sestavi:
I.
predsednik: Miran Candellari
II.
članica: Mateja Povhe
III.
član: Branko Veselič
2. Za administrativno pomoč volilnemu odboru se določi:
I.
javna uslužbenka: mag. Klavdija Tahan
II.
javna uslužbenka: Andreja Perc
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
G. Kastelic je pozval člane volilnega odbora, da zasedejo svoja mesta za izvedbo volitev.
G. Candellari, predsednik volilnega odbora je na kratko pojasnil, da se sedaj začenjajo volitve,
da bo glasovanje tajno, občinska uprava je pripravila glasovnice, vsak od svetnikov se bo na
seznamu podpisal in prevzel glasovnico.
Volilno mesto je označeno in zasebnost volivca bo zagotovljena z zaslonom. Na volilno mesto
se bo stopalo posamično, volitve bodo trajale 20 minut. G. Candellari je opozoril na volilni molk.
V času trajanja volitev ne sme nihče nikogar prepričevati, kako bo glasoval. Na koncu volitev
bo volilni odbor zapečatil volilno skrinjico in ugotovil izid volitev ter o tem obvestil Občinski svet.
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV OBČINE – ELEKTORJEV
Kandidati so:
ŠT. KANDIDATA
1. BRILJ BOGDANA
2. KASTELIC ALOJZIJ
3. KUKENBERGER
TOMAŽ
4. PAVLIN BLAŽ

NASLOV
Sela pri Šumberku 27,
8360 Žužemberk
Dolenje Ponikve 29, 8210
Trebnje
Studenec 20, 8210 Trebnje

PREDLAGATELJ
Slovenska
demokratska
stranka (SDS)
Županova lista za razvoj
(ŽLR)
Slovenska ljudska stranka
(SLS)
Tomšičeva ulica 3, 8210 Nova Slovenija – krščanski
Trebnje
demokrati (NSi)

ZA VOLITVE KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
Kandidatov ni bilo podanih.
Tajne volitve so se vršile v veliki sejni sobi Občine Trebnje. Po končanih volitvah se je volilni
odbor sestal, pregledal glasovnice za elektorje, za kandidata za člana državnega sveta ni bilo
predlogov in preštel glasovnice in glasove. Volilni odbor je ugotovil izid glasovanja. Volilni
odbor je sestavil zapisnik in poročilo o ugotovitvi izidov glasovanja za predstavnike Občine
Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta.
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Predsednik volilnega odbora, g. Candellari je prisotnim iz zapisnika in poročila volilnega
odbora povzel naslednje:
Volilni odbor v sestavi Miran Candellari – predsednik, Mateja Povhe – članica in Branko Veselič
– član je izvedel volitve in ugotovil, da so volitve potekale nemoteno, mirno ter brez pritožb.
I. Glede volitev kandidatov za predstavnika Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana
državnega sveta je povedal sledeče:
Število volilnih upravičencev je 21, število volilnih upravičencev, ki so glasovali je 19, število
razdeljenih glasovnic je 19, število oddanih glasovnic je bilo 19. Število veljavnih glasovnic je
18, število neveljavnih glasovnic je 1.
Pri volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana državnega sveta – elektorje, so
kandidati prejeli naslednje število glasov:
ŠT. KANDIDATA
1. BRILJ BOGDANA
2. KASTELIC ALOJZIJ
3. KUKENBERGER
TOMAŽ
4. PAVLIN BLAŽ

NASLOV
Sela pri Šumberku 27, 8360
Žužemberk
Dolenje Ponikve 29, 8210
Trebnje
Studenec 20, 8210 Trebnje

ŠTEVILO GLASOV
15
13
10

Tomšičeva ulica 3, 8210 9
Trebnje

Volilni odbor je ugotovil, da so za ELEKTORJE izvoljeni naslednji kandidati:
Kandidat
Naslov
Število glasov
BRILJ BOGDANA
KASTELIC ALOJZIJ
KUKENBERGER
TOMAŽ

Sela pri Šumberku 27, 8360
Žužemberk
Dolenje Ponikve 29, 8210
Trebnje
Studenec 20, 8210 Trebnje

15
13
10

II. Glede volitev kandidata za člana državnega sveta:
Volilni odbor je ugotovil, da za kandidata za člana državnega sveta ni bilo podanih kandidatov.
Župan je podal na glasovanje naslednje ugotovitvene
SKLEP-e:
1. Občinski svet na podlagi poročila in zapisnika volilnega odbora ugotavlja, da so za
predstavnike Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta – elektorje
izvoljeni:
BRILJ BOGDANA
KASTELIC ALOJZIJ
KUKENBERGER TOMAŽ
2. Občinski svet na podlagi poročila volilnega odbora ugotavlja, da kandidata za člana
državnega sveta ni bilo podanega.
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3. Seznam elektorjev se vroči pristojni volilni komisiji.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v Občini Trebnje – 2. obravnava
Ga. Tahan, pravnica je pojasnila, da besedilo Odloka iz prve obravnave do druge bistveno ni
bilo spremenjeno, zgolj dostavek v členu, da se koncesije podaljšujejo v skladu z zakonom.
Razprave ni bilo zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v Občini Trebnje v 2. obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2017 – rebalans II
Uvodno obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in povedal,
da je rebalans II vključuje vse spremembe, ki so se pojavile v postopku izvrševanja proračuna
za leto 2017 (zlasti nova uskladitev vrednosti nekaterih investicijskih projektov ter zagotovitev
sredstev za subvencije cen storitev gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter zagotovitev dodatnih sredstev za nekatera
zakonska plačila občine).
G. Korbar, predsednik Odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor predlog rebalansa
II obravnaval, člani so bili seznanjeni, da ostali odbori niso imeli konkretnih predlogov za
spremembe in je bil tudi soglasno sprejet v predlagani obliki.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor predlog
rebalansa II potrdil, s pripombo, da Občinska uprava da večji poudarek lokalnim cestam, npr.
cesta Repče, Dobrnič.
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G. Zajc, ki je po pooblastilu predsednice Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo vodil sejo Odbora je povedal, da je odbor rebalans II obravnaval, razprava se je
vrtela okoli športnih aktivnosti, da se preveč sredstev namenja eni in isti aktivnosti. Odbor je
soglasno sprejel predlog rebalansa II.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da Komisija predlaga Občinskemu svetu sprejem rebalansa II.
Župan je v nadaljevanju navedel, da sta pravilno in pravočasno vložena dva amandmaja, in
sicer amandma št. 1 k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2017, stranke DROT, s prvopodpisanim Jankom Zakrajškom, in sicer
za nakup zvočnikov v dvorani Osnovne šole Trebnje, ter amandma št. 2 k predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017, s
prvopodpisanim Alojzom Špecem, in sicer v višini 2.000,00 EUR za Gasilsko društvo Občine.
Župan je še povedal, da se s predlaganima amandmajema strinja, vendar bo potrebno z
amandmajem št. 1 uskladiti še Načrt razvojnih programov.
V razpravi je ga. Povhe povprašala ali sta bili s namero o prodaji osnovnih sredstev in sicer
prodaje kletnih prostorov obstoječe mrliške vežice v Trebnjem seznanjeni tudi KS Račje selo
in KS Štefan, kateri sta pri gradnji mrliške vežice sofinancirali izgradnjo, saj so se v
nadaljevanju celo ugotavljali deleži vložkov, poleg KS Trebnje.
Župan je odgovoril, da je zemljiškoknjižni lastnik Občina Trebnje, Krajevno skupnost se je
povprašalo za soglasje, sredstva pa gredo v integralni proračun. Povedal je, še da je Komunala
želela biti lastnik teh objektov, saj bo vpeljala novo pokopališko in pogrebno dejavnost.
G. Kaplan je povedal, da njegova stranka ni sodelovala pri sprejemu proračuna, zato tudi pri
današnjem glasovanju ne bo sodeloval.
Župan Alojzij Kastelic je po končani razpravi na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I.
Sprejme se predlagani amandma št. 1, s prvopodpisanim Jankom Zakrajškom, ki
je priloga tega sklepa. Skladno z amandmajem št. 1 se uskladi Načrt razvojnih
programov.
II.
Sprejme se predlagani amandma št. 2, s prvopodpisanim Alojzom Špecem, ki je
priloga tega sklepa.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2017 – rebalans II, z upoštevanjem sprejetega amandmaja št. 1 in 2.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2017
Ga. Zadnik, pravnica je podala obrazložitev Predloga sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za let 2017, ki je usklajen z rebalansom II.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor
soglasno sprejel predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2017.
V razpravi je g. Zajc povprašal o podpisu pogodbe o nakupu zemljišča za vrtec v Velikem
Gabru in glede odkupa zemljišč zaradi izvedbe projekta ureditve mreže postajališč za
avtodome, zanimalo ga je za katero lokacijo gre.
Župan je odgovoril, da gre za projekt ureditve mreže postajališč za lokacijo stare bencinske
črpalke, Petrolove, ob H1, ki je zapuščena. Pogodba za nakup zemljišča za vrtec je bila
podpisana, plačilo kupnine bo izvedeno 25.10.2017.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2017.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje »Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava
G. Blaž Malenšek, pripravljavec Odloka je podal kratko obrazložitev Sprememb in dopolnitev
Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje«
ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje« v 1. obravnavi.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor sprejel
predlagane sklepe.
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Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da Komisija predlaga sprejem Odloka.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
»Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev predloga Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Trebnje – skrajšani postopek je podal g. Tomšič, direktor javnega podjetja
Komunala Trebnje d.o.o. in povedal, da je v obravnavi gradivo, ki bo trajno spremenilo način
odvoza mešanih komunalnih odpadkov, in sicer se bo odvoz izvajal vsake tri tedne.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor sprejel
predlagani dokument, s pripombo, da se pridobi še mnenje DSO Trebnje in Vrtca Mavrica
Trebnje.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da Komisija predlaga sprejem sprememb Odloka s pripombo, da se črta prvi odstavek 3. člena,
ki se nanaša na objavo Odloka na sprejem drugih občin.
G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je v nadaljevanju podal še
obrazložitev glede DSO in Vrtca Trebnje.
V razpravi so nekateri člani Občinskega sveta izrazili nezadovoljstvo glede kakovosti bivanja,
ki naj bi se na ta račun zmanjšala, g. Kaplan je povedal, da so se začele pojavljati podgane,
potrebno bo začeti ukrepe deratizacije, sploh na Cankarjevi ulici, in po ulici od Gostilne Meglič.
Predlagal je tudi, da se podaljša delovanje Deponije Globoko, da bo možen odvoz odpadkov
tudi kasneje.
Ga. Benedičič je izpostavila ekološke otoke oz. skupne zbiralnice odpadkov, g. Gliha pa je
predlagal, da se v Glasilu občanov objavi številka, kamor se krajani lahko obrnejo.
G. Klariča je zanimalo kako bo sprememba odvoza odpadkov vplivala na Elaborat oz.
položnice.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje po skrajšanem postopku.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: 2
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: 2
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev predloga Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - skrajšani postopek je
podal g. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo.
Povedal je, do so Krajevne skupnosti skladno z Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v
Občini Trebnje dolžne vzdrževati javne poti. Zakon o javnem naročanju v četrtem odstavku 66.
člena določa, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa
zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvaja občina sama. Pri tem se šteje, da za namene
izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil, občina in njeni ožji deli predstavljajo eno
organizacijsko enoto. Zgoraj navedeno pomeni, da je pri izračunu mejne vrednosti potrebno
upoštevati skupno vrednost vseh stroškov vzdrževanja, ki jih imajo vse krajevnih skupnosti in
Občina Trebnje. Glede na to, da je mejna vrednost po ZJN-3 prekoračena, bi morale krajevne
skupnosti potemtakem javna naročila izvajati v skladu z določbami ZJN-3. Ker gre pri tem za
zahteven, zamuden in procesno strog postopek, menimo da je bolj smiselna sprememba
Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini
Trebnje, tako da se vzdrževanje javnih poti izvaja kot gospodarska javna služba v domeni
javnega podjetja Komunale Trebnje d.o.o.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je Odbor predlog
Odloka sprejel, pripomba je bila podana glede možnosti, da se širi monopol z to dejavnostjo in
da se da možnost prevetritve zadeve z razpisom.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da Komisija predlaga sprejem po skrajšanem postopku.
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Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednja
SKLEP-a:
I.
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o
načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v
Občini Trebnje po skrajšanem postopku.
II.
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini
na domu«
Ga. Trdina, strokovna sodelavka Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala
kratko obrazložitev in povedala, da je Dom starejših občanov Trebnje 29. 5. 2017 posredoval
predlog za uskladitev cene storitve pomoč družini na domu, ki jo je Svet zavoda sprejel 24. 5.
2017. Cena storitve programa se v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev lahko usklajuje najmanj enkrat letno oziroma po potrebi, v kolikor
obstajajo utemeljeni razlogi.
Veljavne cene storitve, ki jih je Občinski svet Občine Trebnje potrdil 27. 5. 2016 znašajo za
opravljeno efektivno uro ob delovnih dnevih in sobotah 15,11 EUR na efektivno uro. Ob
upoštevanju subvencije občine v višini 9,08 EUR, znaša veljavna cena za uporabnika 6,03
EUR na efektivno uro.
Veljavna cena storitve za storitve opravljene v nedeljo in na dan, ko je z zakonom določen
prost dan znaša od 1. 7. 2016 dalje 17,70 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije
občine v višini 10,70 EUR, znaša cena za uporabnika znaša 7,00 EUR na efektivno uro.
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,25 strokovnega delavca znašajo
1.146,48 EUR mesečno oziroma 1,20 EUR za opravljeno uro.
Stroški v zvezi s strokovno pripravo dogovorov za 0,39 delavca znašajo 1.788,48 EUR
mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno razdelijo glede
na dejansko število uporabnikov mesečno.
Poglavitni cilj predlagane spremembe so zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
storitve pomoči družini na domu, ki jo Dom starejših občanov Trebnje izvaja v letošnjem letu
za skoraj 80 uporabnikov mesečno.
Predlaga se, se zvišanje cene storitve in sicer:
- ob delovnih dneh in sobotah se cena za uporabnika zviša iz sedanjih 6,03 EUR na 6,08 EUR,
povečanje za 0,8 %,
- v nedeljo in praznikih se cena za uporabnika zviša iz 7,00 EUR na 8,11 EUR, povečanje 15,9
%,
- zaradi normativov se zvišajo stroški strokovne priprave, in sicer iz 1.788,51 EUR na 2.401,32
EUR, mesečni strošek, ki ga krije občina se poveča za 34,3 %, obračuna se ga glede na
dejansko število uporabnikov,
- zaradi normativov se zvišajo stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe iz 1.146,48
EUR na 1.600,88 EUR, povečanje znaša 39,6 % in ga krije občina po opravljeni uri: 1,31
EUR/uro storitev.
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G. Zajc, ki je po pooblastilu predsednice Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo vodil sejo Odbora, je povedal, da odbor podpira izdajo soglasja k cenam
socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam
socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Ga. Trdina, strokovna sodelavka Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala
kratko obrazložitev in povedala, da je glavni razlog za preračun in spremembo cen programov
posledica sprostitve interventnih ukrepov vlade, kar pomeni sprostitev napredovanj v plačne
razrede in nazive, višji regres za letni dopust, višje premije KAD, zadnja sprememba pa je
sprememba kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja, z namenom odprave
plačnih anomalij pri delovnem mestu pomočnik vzgojitelja in pri večini delovnih mest plačne
skupine J, kar pomeni na račun povečanja stroškov dela.
G. Zajc je povedal, da je Odbor predlagani sklep soglasno potrdil.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih
Občine Trebnje, ki veljajo od 1. 11. 2017 dalje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki
Gaber
Ga. Trdina, strokovna sodelavka Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala
kratko obrazložitev in povedala, da je Vrtec Sončnica, ki deluje v okviru Osnovne šole Veliki
Gaber, na podlagi zbranih podatkov o vpisu otrok za šolsko leto 2017/2018 posredoval na
občino vlogo za podaljšanja dveh začasnih oddelkov, ki delujeta v prostorih Osnovne šole
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Veliki Gaber. Ugotovljeno je bilo, da je je število vpisanih otrok tolikšno, da je potrebno dva
začasno odprta oddelka podaljšati še v naslednje šolsko leto.
G. Zajc je povedal, da je Odbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
V Vrtcu Sončnica se delovanje dveh začasnih oddelkov, ki delujeta v prostorih Osnovne
šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega
igrišča pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017
Ga. Trdina, strokovna sodelavka Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podala
kratko obrazložitev in povedala, da je bil DIIP pripravljen iz razloga, ker se je Občina želela
prijaviti na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, za obnovo šolskega igrišča v Velikem Gabru,
gre pa za preplastitev igrišča s tartanom in ureditev odvodnjavanja na tem igrišču.
G. Zajc je povedal, da je Odbor predlagani sklep soglasno sprejel. Povedal je, da je bila
izpostavljena problematika, da se v času polaganja tartana omeji dostop raznih štirikolesnikov
in motorjev, ki se občasno nahajajo na igrišču.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Obnova
šolskega igrišča pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017«.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup hiše LesjakČatež«
G. Pirc, direktor Občinske uprave je podal kratko obrazložitev in povedal, da je Dokument
pripravljen na podlagi sprejetega Proračuna za leto 2017, kjer so zagotovljena sredstva v višini
8.000 EUR, za odkup objekta (nekdanje gostilne) na Čatežu. Namen investicije je izboljšati
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izgled, urejenost in turistično aktivnost Čateža ter pridobiti prostore za turistično, muzejsko in
gostinsko dejavnost na Čatežu z odkupom in adaptacijo hiše Lesjak.
G. Zajc je povedal, da je Odbor predlagani sklep soglasno potrdil.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Nakup
hiše Lesjak – Čatež«.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017
G. Pirc, direktor Občinske uprave je podal kratko obrazložitev Poročila o izvrševanju proračuna
Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017.
G. Korbar, predsednik Odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor Poročilo
obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem predlaganega sklepa.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o javnih financah se je Občinski svet
seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za
obdobje 2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo
Ga. Trdina, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti je podala
obrazložitev in povedala, da je bil Regijski izvedbeni načrt pripravljen v sodelovanju s 21
lokalnimi skupnostmi in drugimi nevladnimi organizacijami na širšem območju JV Slovenije. V
Regijskem načrtu so postavljene prioritete posameznega področja in je pripravljen zaradi
zmanjšanja revščine in povečanja socialne vključenosti socialno ogroženih skupin.
G. Zajc je povedal, da se je Odbor seznanil s predlaganim sklepom.
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Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil z regijskim izvedbenim načrtom na
področju socialnega varstva za obdobje 2017 – 2020 za jugovzhodno statistično regijo.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s sklepoma in odločbo za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
G. Pirc, direktor Občinske uprave je podal kratko obrazložitev gradiva in sicer sklepa in odločbo
za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
I.
Občinski svet se seznani s Sklepom št. 410-132/2017-5, z dne 1. 8. 2017, za
izplačilo sredstev iz proračunske rezerve.
II.

Občinski svet se seznani s Sklepom št. 410-137/2017-6, z dne 25. 8. 2017, za
izplačilo sredstev iz proračunske rezerve.

III.

Občinski svet se seznani z Odločbo št. 410-144/2017-6, z dne 30. 8. 2017, za
izplačilo sredstev iz proračunske rezerve.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na svetniška vprašanja
Pod točko ni bilo razprave.
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 25. redni seji Občinskega sveta seznanili z
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles:
- Zapisnik 21. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, z dne 27. 9.
2017,
- Zapisnik 23. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 27. 9. 2017,
- Zapisnik 4. seje Komisije za mladinska vprašanja, z dne 28. 9. 2017,
15

- Zapisnik 11. seje Odbora za proračun in finance, z dne 28. 9. 2017,
- Zapisnik 20. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 28. 9. 2017,
- Zapisnik 22. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, z dne 26. 9. 2017,
- Zapisnik 7. seje Sveta ustanoviteljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje, z dne 3. 5. 2017,
- Zapisnik 1. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje, z dne 16. 6. 2017,
- Zapisnik 2. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje, z dne 6. 9 .2017,
- Zapisnik 7. seje Sveta ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, z dne 3. 5.
2017.
K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
G. Kepa je povprašal glede širitve šole oz. prostorske problematike, kako se namerava v
bodočnosti reševati prostorska stiska v Dolenji Nemški vasi in v Trebnjem.
Župan je odgovoril, da je imela šola v Trebnjem vključenih že 1100 učencev, danes pa jih je
930, bistveno se število otrok ni povečalo, le prostori so razporejeni nerodno. Izpostavil je
prostore Glasbene šole. Glede šole v Dolenji Nemški vasi je odgovoril, da se bo v prihodnjem
letu pristopilo k reševanju problematike, če bo prišlo do dogovora z g. Opara.
G. Veselič je izpostavil razsvetljavo in pločnik po H1 (pod gradom v center).
Župan je odgovoril, da se v prihodnjem letu začne investicija rondo, takrat bo potrebno ta most
popraviti, čez železnico pa je že lesena brv.
G. Ostanek je povprašal glede izgradnje pločnika Velika Loka in apeliral na župana glede
sredstev za PGD Velika Loka.
G. Starbek je odgovoril, da je pogodba podpisana s strani Direkcije RS za ceste, izvajalec je
uveden v delo, z deli bo začel po pridobitvi zapore s strani Direkcije za državne ceste, z
investicijo naj bi začel v naslednjem tednu, zaključek pa je odvisen od vremenskih razmer.
G. Špec je povprašal o izgradnji rondoja, zanimalo ga je ali je načrtovano kakšno parkirišče za
občane, ki se vozijo v Ljubljano.
Župan je odgovoril, da je Občina podpisala predpogodbo z lastnikom, tj. pod gradom, vendar
je v pogodbi klavzula, če bo dovolil Zavod za varstvo kulturne dediščine, se bo lahko parkiralo.
G. Klarič je povprašal glede pločnika od OMV do Obrtne cone.
G. Starbek je odgovoril, da bo pripravljen razpis za projektiranje, ki je v planu v tem mesecu,
do naslednje gradbene sezone se sprojektira, ko je predvidena izvedba.
Ga. Zupančič je povprašala glede prostorske stiske v OŠ Šentlovrenc, saj prostori, ki so
začasna rešitev niso ustrezni. Kako se bo dolgoročno reševala prostorska stiska.
Župan je odgovoril, da se je v Šentlovrencu s tem, ko se je odprl oddelek vrtca, starše
vzpodbudilo, da otroci ostajajo v Šentlovrencu. V prihodnjem letu je predvidena izgradnja vrtca,
ta oddelek, ki je največji prostor se bo izpraznil in s tem bo šola normalno zadihala, je povedal.
G. Zakrajšek je povprašal glede pločnika Ponikve.
G. Starbek je odgovoril, da je razpis odprt za projektiranje kanalizacije Dolenje Ponikve –
Gorenje Ponikve. Glede na to, da je projektiranje večji zalogaj, bodo najverjetneje pogajanja s
projektantom, da bo vključil še izgradnjo pločnika, saj bo večino voda, ki bo šlo bo šel po eni
strani lokalne ceste in je smiselno, da se obe investiciji združita.
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G. Kaplan je predlagal:
- da se izvede deratizacijo na območju centra Trebnjega in kjer je potrebno,
- da se podaljša obratovalni čas Deponije Globoko (daljši časovni interval),
- da se pošlje dopis Direkciji RS za ceste, da sanira lesen most v Zidanem mostu,
- obvesti se Inšpekcijsko službo, da preveri dejansko stanje na terenu na omenjenih situacijah
(na Babni Gori, spust iz Občin proti Dobrniču),
- preveri se možne rešitev za zatemnitev dvorane in se pridobi predračune.
G. Zajc je izpostavil prostorsko problematiko Osnovne šole Trebnje, gradnja nove šole v
Trebnjem in predlagal, da se lastnika Bolera povpraša glede možnosti parkiranja na parkirišču
pred stavbo. Zanimalo ga je tudi glede Odloka, ki je bil sprejet, glede pasjih iztrebkov, ker ni
še ustreznih zabojnikov za iztrebke.
G. Pirc, direktor občinske uprave je odgovoril, da je Krajevna skupnost določila in sprejela kako
bo urbana oprema izgledala. Do sedaj gradiva Občina še ni prejela.
G. Dragan je povprašal kako je s pridobivanjem zemljišč za cesto Češnjevek – Lipnik, ali je v
naslednjem letu planirana rekonstrukcija in kako je glede sanacije fasade na šoli v Dolenji
Nemški vasi.
Župan je odgovoril, da se pošlje ponovno vprašanje glede fasade, glede ceste pa je odgovoril,
da ni zemlje, edina možnost je razlastitev.
Ga. Gliha je povprašala glede odkupa zemljišča za vrtec v Velikem Gabru.
Župan je odgovoril, da je podpisana pogodba o nakupu zemljišča, nakazilo kupnine pa bo 25.
10. 2017.
G. Gliha je kot predsednik SPVCP obvestil, da cesta Martinja vas – Šentlovrenc ni primerna
za vožnjo otrok s takšnim avtobusom, ki jih vozi. Predlagal je, da se omenjena cesta
rekonstruira. Prav tako je predlagal, da se cesta Šentlovrenc – Stranje preplasti oz. se pristopi
k rekonstrukciji.
G. Starbek je odgovoril, da je cesta široka in dolga, tako, da je potrebno zagotoviti izdatna
sredstva za njeno obnovo. Župan je še odgovoril, da so ceste v Občini Trebnje kar solidne.
Na koncu seje je župan dal besedo g. Trunklju, predsedniku Krajevne skupnosti Sela pri
Šumberku, ki se je dotaknil izgradnje mrliške vežice v Sela Šumberku in cest.

Župan Alojzij Kastelic je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in ob 19:10 uri zaključil sejo.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta.
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