
 

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: 27. 9. 2017 

 

ZAPISNIK 

23. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 27. 9. 2017, ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: 
 
Odsotni člani: 
 

Franci Kepa, Milan Dragan, Janez Zakrajšek, Gregor Kaplan, Silvester Prpar 
 
Jože Trlep, Damjan Smolič 

Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor OU, Franci Starbek – OU, Vanda Zadnik - OU, Darja 
Gorenc – OU, Blaž Malenšek, Espri d.o.o. 

 
Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ugotovil sklepčnost. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 21. 6. 2017 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2017 – rebalans II 
3. Predlog sprememb in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

(Rebalans II) 
4. 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 

5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Trebnje – skrajšani postopek 

6. Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje – skrajšani postopek 

7. Razno 
 
 

 
Predsednik odbora je dal na glasovanje dnevni red.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 21. 6. 2017 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 22. seje Odbora z dne 21. 6. 2017.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 22. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 21. 

6. 2017, se sprejme in potrdi. 
 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2017 – rebalans II 
 

 
G. Pirc, je predstavil vsebino predlaganega Odloka. Povedal je, da se na postavki izgradnja 
pločnikov – posegi ob državnih cestah, na NRP-ju sredstva zmanjšujejo za 119.000,00 EUR. 
To je delež, ki ga zagotavlja DRSI in bo v skladu s sporazumom o sofinanciranju nakazan 
neposredno izvajalcu del. Na postavki sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje  
gasilskih domov se planirajo dodatna sredstva v višini 30.000,00 EUR za PGD Lukovek in 
20.000,00 EUR za PDG Dobrnič. 
G. Zakrajška je zanimalo zakaj se zmanjšujejo sredstva na državnih cestah v višini 119.000,00 
EUR. 
G. Starbek mu je odgovoril, da so to tista sredstva, ki bodo v skladu sporazumom nakazana 
neposredno izvajalcu. 
G. Kepa je povedal, da je komunalni prispevek v občini eden izmed najdražjih. Ne strinja se s 
tako višino komunalnega prispevka. 
G. Kaplan je napovedal bojkot sprejema predlaganega gradiva. Na podlagi tega izhaja tudi to, 
kako bo glasoval. 
G. Prpar je ponovno predstavil problematiko lokalnih cest. Najbolj kritične so ceste Trebnje –
Repče in Trebnje - Gramada. 
G. Zakrajška je zanimalo kakšna je realizacija na investicijskem vzdrževanju cest glede na 
plan. 
g. Starbek mu je odgovoril, da je realizacija skladna z planom. Realizacije pri izgradnji pločnika 
na Čatežu ni ker ni pridobljenih soglasij lastnikov zemljišč. 
G. Kaplan se je strinjal s trditvijo g. Prparja ter ponovno izpostavil problematiko ceste na 
Repče. S cestnim kolesom je težko prevozna, saj je zaradi slabih ureditev bankin na vozišču 
veliko peska. 
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G. Kepa je ponovno predlagal, da se začne z ureditvijo cest Trebnje – Grmada, Repče. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP 
 

I. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2017 – rebalans II, s predlaganimi pripombami iz razprave 

 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog sprememb in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (Rebalans 
II) 
 

 
Ga. Vanda je predstavila vsebino gradiva. Sredstva na postavki 16030 nakup stavbnih zemljišč 
se povečujejo za 61.000 EUR. Prav tako se za 125.000 EUR povečuje predviden prihodek na 
postavki 7200 prihodki od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov zaradi prodaje kletnih 
prostorov obstoječe mrliške vežice Trebnje. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa se 
zmanjšajo za 100.000 EUR.  V letu 2017 se črtata NRP-ja glede pridobivanja zemljišč za 
pokopališče Dobrnič  v višini 15.000 EUR in glede pridobivanja zemljišč v naselju Grmada v 
višini 20.000 EUR, ker dogovor z lastniki zemljišč ni dosežen. Ponovno pa se vzpostavi NRP- 
pridobitev zemljišč za postajališče avtodomi, odkup parcele od Petrola v višini 96.000 EUR. 
G. Kepa je vprašal kaj je bilo s predlogom v naselju Blato. 
G. Starbek mu je odgovoril, da je bil predlagan amandma sprejet in je vsebovan v odloku o 
kategorizacij občinskih javnih cest. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občini Trebnje za leto 2017 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 
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K 4. 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. Starbek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da gre za uskladitev zaradi 
pridobljenih nepovratnih sredstev. 
Nadalje je še g. Malenšek obrazložil predlog spremembe Odloka.  
G. Kepa je zanimalo ali je za investitorje ta komunalni prispevek ugoden. 
G. Malenšek mu je odgovoril, da bo komunalni prispevek nižji. Tamkajšnja podjetja so se 
morala obvezati, da bodo zaposlila določeno število novih delavcev – zaradi tega se komunalni 
prispevek malo zmanjša. 
G. Starbek je še povedal, da je bilo na Komisiji za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 
dano navodilo, da se na glasovaje predlaga samo eden sklep in sicer sklep o odloku in ne tudi 
sklep s katerim se potrjuje tudi program opremljanja. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
 
SKLEP: 
 

I. 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. 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Trebnje – skrajšani postopek 
 

 
G. Starbek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Sprememba odloka se nanaša na to, 
da se bo za redno uvedel odvoz mešanih komunalnih odpadkov. Ob uvedbi spremenjenega 
načina odvoza odpadkov je bilo zaznati nekaj težav predvsem pri uporabnikih iz individualnih 
gospodinjstev. Težave so bile povezane predvsem s plenicami ter neustreznim ločevanjem 
odpadkov. Vse primere se je obravnavalo individualno. V zadnjem času pa se težav 
uporabnikov zaradi spremenjenega načina odvoza odpadkov ne zazna več. 
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G. Kaplan je povedal, da so se tekom poskusnega obdobja pojavile določene spremembe. 
Preden se Odlok sprejme, predlaga, da se dobi mnenje vrtca in DSO-ja, (kako so se s to 
spremembo soočili). Predlaga, da se to mnenje posreduje na sejo občinskega sveta. 
G. Kepa je še dodal, da se naj pridobi tudi mnenje DSO. 
G. Zakrajšek je povedal, da, če bi bile težave večje, bi bilo to bolj očitno. Navaja, da se je 
sprememba dobro vpeljala, zato predlaga potrditev gradiva. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
 
SKLEP: 
 

I. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Trebnje v 1. obravnavi 

II. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Trebnje 

III. Na sejo Občinskega sveta Občine Trebnje se posreduje mnenje Komunale 
Trebnje d.o.o. (Vrtec Trebnje, DSO Trebnje) 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje – skrajšani postopek 
 

 
G. Starbek je povzel vsebino predlaganega gradiva. Bistvena sprememba sprejetja tega 
Odloka je, da bo vzdrževanje vseh občinskih cest vključno s cestami, ki jih vzdržujejo krajevne 
skupnosti izvajal isti vzdrževalec v okviru javne službe. 
G. Dragan je predlagal, da se izpostavljena mesta predhodno posoli. Največjo težavo 
predstavljajo prvi dnevi sneženja. 
G. Zakrajšek je povedal, da je dobra stran tega, ker je cena enotna. 
G. Kepa je povedal, da se boji, da bi nastal monopol pri pluženju. 
G. Kaplan je vprašal kaj bo v vmesnem obdobju – v primeru, da snega zapade pred 15. 11. 
2017. Ali bo pred tem datumom zagotovljena zimska služba. 
G. Starbek mu je pojasnil, da do tega datuma urejajo krajevne skupnosti na način, kot so to 
izvajale do sedaj in da ne bi smeli prihajati do težav. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
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SKLEP: 
 

I. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje – 
skrajšani postopek 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 
 

 
G. Prpar je ponovno predlagal ureditev rondoja. 
G. Kaplan je podal predlog za postavitev ogledala. Vloga je bila že posredovana na občino. 
 
 

 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Darja Gorenc         Franci Kepa 
 
 
   

 

 

 

 

 


