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ZAPISNIK 

22. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, 

ki je bila v sredo, 21. 6. 2017, ob 18.00 uri,v veliki sejni sobi Občine Trebnje. 

 
Prisotni člani: 
 
 

Franci Kepa, Milan Dragan, Silvester Prpar (prišel ob 18.10 uri), Jože Trlep, 
mag. Janez Zakrajšek, mag. Gregor Kaplan (odšel ob 18.50 uri), Damjan 
Smolič (prišel ob 18.15 uri). 
 

Ostali prisotni: Franci Starbek - vodja OOPI, Stanko Tomšič - direktor Komunale Trebnje 
d.o.o. in Suzana Gorc – Komunala Trebnje d.o.o. (oba odšla ob 18.50 uri), 
Vanda Zadnik - pravnica, Nastja Podržaj - OU 

 
Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ob 18.05 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih 5 
članov odbora. 
 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Odbora z dne 17. 5. 2017 
2. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje 
3. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1132/5, k.o. 1423 

Vrhtrebnje 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 24/4 in 48/2, obe 

k.o. 1405 Mali Videm 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve in k.o. Knežja 

vas 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo 

4. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predlog investicijskega 
programa (IP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo – Blato« 

5. Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob 
državnih cestah« - junij 2017 

6. Razno 
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Predsednik odbora je člane odbora pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo, zato je predsednik odbora le-tega dal na glasovanje.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Odbora z dne 17. 5. 2017 
 
Predsednik odbora je dal v razpravo zapisnik 21. seje Odbora z dne 17. 5. 2017.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
SKLEP: 
 Zapisnik 21. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 17. 5. 2017 se 

sprejme in potrdi. 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep jebil sprejet. 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
PredlogElaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje 
 
G. Starbek je uvodoma pojasnil, da je v obravnavanem Elaboratu upoštevana predlagana 
subvencija Občine v letu 2017 v višini 50.000,00 EUR. Del nezaračunane najemnine v letih 2014 - 
2016 (skupaj 178.604 EUR) se poračuna s subvencijo, preostali primanjkljaj (128.604 EUR) se 
razdeli na štiri enake dele ter se upošteva prvič že pri ceni v letu 2017 ter potem v letih 2018, 2019 
in 2020. Enako na štiri leta se poračuna tudi primanjkljaj, ki je že nastal v letu 2017 zaradi 
neusklajene cene, med obračunano omrežnino ter dejansko amortizacijo. 
G. Kepa je povedal, da je v predlogu upoštevana le vsebina, ki je bila na zadnji seji OS 
izpostavljena kot svetniško vprašanje, ni pa upoštevan sklep, ki ga je izglasoval Odbor na svoji 
prejšnji seji, in sicer, da Občina pri povišanju cene omrežnine prevzame 75 % soudeležbo. 
G. Kaplan je bil tudi mnenja, da je potrebno pri predlogu Elaborata upoštevati izglasovan sklep na 
prejšnji seji Odbora. 
G. Tomšič je v nadaljevanju pojasnil vse prednosti predlaganega Elaborata. 
G. Kepa je bil mnenja, da je povišanje cene za dobrih 6 EUR mesečno za marsikaterega občana 
previsoko in predlagal, da se med posameznimi storitvami, ki jih izvaja Komunala Trebnje d.o.o. 
naredi kompenzacijo med javno službo oskrbe z vodo ter javno službo odvajanja in čiščenja 
odpadne vode. 
G. Starbek in g. Tomšič sta mu odgovorila, da se vsako področje obračunavanje storitev 
računovodsko vodi posebej in da predlagana kompenzacija ni skladna z zakonodajo. 
G. Tomšič je pojasnil, da na račun ohranjanja enake cene storitve že od leta 2013, varčujejo na 
drugih področjih svoje dejavnosti. 
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G. Dragan je bil mnenja, da bi bilo potrebno o varčevanju razmišljati že veliko prej. 
G. Zakrajšek je povedal, da bi se morala občinska uprava že pred sejami odborov posvetovati tudi s 
člani Odbora usklajene spremembe. Predlagal je, da Občina subvencionira 75 % delež preteklih 
obveznosti, razlika pa se obračuna na položnicah. 
G. Kepa je prosil ga. Gorc, da pripravi do seje OS točen izračun 75 % subvencioniranja s strani 
Občine, gledano na primanjkljaj in kakšna ostane razlika, ki jo bodo plačali odjemalci. 
 
Predsednik odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagani sklep ter predlog dodatnega 
sklepa, ki so ga oblikovali člani odbora. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
  
SKLEP: 
 I. Potrdi se Elaborat 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: 7 
ZA so glasovali: 0 

PROTI so glasovali: 5 
 
 

 
Sklep ni bil sprejet. 

SKLEP: 
 II. Izračun 75 % subvencije, gledano na primanjkljaj, se pokrije iz naslova 

Občine Trebnje. Teži se k čim manjšemu dvigu cene storitve – razlika 
do polne vrednosti se razporedi na obračunsko dobo 5 let. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

 
Ga. Zadnik je podala obrazložitve k točkam od a do h. 
 
Predsednik Odbora je odprl razpravo. 

Pripomb na predloge ni bilo. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme: 
 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 
zemljišča, parc. št. 73/1, 73/2, 78/3, 80/4, 152/4, 394/81, 402/5, 281/7, vse k.o. 
1420 Češnjevek. 

II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 
predlagani obliki in vsebini sprejme. 
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1132/5, k.o. 1423 
Vrhtrebnje 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče, parc. št. 1132/5, k.o. 1423 Vrhtrebnje. 

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

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 24/4 in 48/2, obe k.o. 
1405 Mali Videm 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita 
zemljišči, parc. št. 24/4 in 48/2, obe k.o. 1405 Mali Videm 

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

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 
zemljišča, parc. št. 2807/10, 2810/2, 2811/2, 2812/5, 2812/6 in 2824/4, vse 
k.o. 1418 Lukovek 

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

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
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e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve in k.o. Knežja vas 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 
zemljišča, parc. št. 3/4, 11/4, 28/3, vse k.o. 1419 Ponikve in parc. št. 917/2, 
k.o. 1430 Knežja vas. 

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

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče, parc. št. 952/5, k.o. 1408 Ševnica. 

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

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek 
SKLEP: 

 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita 
zemljišči, parc. št. 400/4 in parc. št. 399/4, obe k.o. 1420 Češnjevek. 

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

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo 
SKLEP: 

 I. Status javnega dobra za parc. št.: 1162/5, 1164/6 in 1161/2, vse k.o. 1421 
Medvedje selo, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme 
v predlagani obliki in vsebini. 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo parc. 
št. 957/1, 946/3, 958/3, 938/12, 958/9, 958/10, 926/7 in 945/2, vse k.o. 1421 
Medvedje selo. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
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Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

  
Sklep je bil sprejet. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predlog 
investicijskega programa (IP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo - Blato« 
 
G. Starbek je podal obrazložitev k predlaganemu gradivu. Poudaril je, da je bilo, pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja, problematično pridobivanje služnosti, zato tudi vodi niso izpeljani najbolj 
optimalno. 
 
Predsednik odbora je odprl razpravo. 

G. Trlep je vprašal, kje stoji čistilna naprava. G. Starbek je odgovoril, da je cca. 90 m od potoka 
Vejar, proti naselju Blato. 
 
Predsednik odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagani sklep. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

 I. Občinski svet potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo – Blato«. 

II. Občinski svet potrjuje investicijski program (IP) za investicijo »Kanalizacija 
Račje selo – Blato«. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob 
državnih cestah« - junij 2017 
 
G. Starbek je uvodoma pojasnil, da je Občina Trebnje že podpisala »sporazum o sofinanciranju za 
Ureditve državne ceste R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855 v 
naselju Velika Loka«, po katerem je ob izgradnji pločnika predvidena tudi celotna ureditev državne 
ceste na tem odseku, zato se investicijska vrednost projekta poveča. Delež Občine Trebnje ostane 
nespremenjen povečuje pa se delež Ministrstva za infrastrukturo. V skladu s sporazumom, je 
Občina Trebnje investitor, ki je zadolžena za izvedbo javnega razpisa, zato je potrebna novelacija 
IP-ja, ki bo opredelil celotne stroške investicije.  
 
Predsednik Odbora je odprl razpravo. 

Konkretnih pripomb na predlog ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje predlagani sklep. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
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SKLEP: 
 I. Občinski svet potrjuje noveliran investicijski program (IP) za »Izgradnjo 

pločnikov – posegi ob državnih cestah« - junij 2017. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
  

Sklep je bil sprejet. 
 

 
G. Prpar je opozoril na prometno varnost cestišča od zdajšnjega kulturnega doma do gradu. 
G. Smolič je izpostavil cesto proti Grmadi, kjer je problem lastništva le-te. 
G. Dragan je izpostavil cesto Češnjevek in Grm, od podvoza do sv. Marjete.  
G. Starbek je odgovoril, da je za javne poti pristojna KS, sicer pa je prosil, da naj se mu konkretna 
opažanja s terena, v zvezi s sanacijo na določenih odsekih, sporoča ažurno, da se v sodelovanju z 
vzdrževalcem  - Komunalo Trebnje d.o.o., pomanjkljivosti sproti odpravijo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 

 

Zapisala:         Franci Kepa, l. r. 
Nastja Podržaj, l. r.                       predsednik 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 


