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: 12. 4. 2017

Z AP I S NI K
20. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
ki je bila v sredo, 12. 4. 2017, ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Franci Kepa, Milan Dragan, Jože Trlep, mag. Gregor Kaplan
(odšel ob 19.40 uri), Silvester Prpar (prisoten od 18.10 do 19.40),
Damjan Smolič (prišel ob 18.15 uri)

Odsotni člani:

mag. Janez Zakrajšek

Ostali prisotni:

Janez Pirc - direktor OU (odšel ob 18.15 uri), Franci Starbek - vodja OOPI,
Vanda Zadnik-OU, Stanko Tomšič – direktor Komunale Trebnje d.o.o. (odšel
ob 18.55 uri), dr. Petra Vertelj Nared - LUZ (odšla ob 19.30 uri), Nastja
Podržaj - OU

Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ob 18.00 uri ugotovil sklepčnost, saj so bili prisotni 4
člani Odbora.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Odbora z dne 16. 2. 2017
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2017 – rebalans I
3. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Trebnje – 1. obravnava
4. Predlog Celostne prometne strategije Občine Trebnje
5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga v
Trebnjem«
6. Premoženjsko pravne zadeve:
a) predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek
b) predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
c) predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
d) predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave
parc. št. 1237/16 in parc. št. 1234/201, za parc. št. 943/2, vse k.o. Ponikve
e) predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica
f) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek
g) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje
h) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
i) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič
j) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek
7. Razno

Zapisnik 20. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 12. 4. 2017
Predsednik Odbora je člane 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.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Odbora z dne 16. 2. 2017
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 19. seje Odbora z dne 16. 2. 2017.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.

Zapisnik 19. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 16.
2. 2017, se sprejme in potrdi.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
4
4
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 I
G. Pirc, direktor OU, je podal razloge za sprejetje odloka. Izpostavil je nujnost zagotovitve
sredstev za odkup zemljišč v Industrijski coni zaradi izvedbe komasacije, ki je za nadaljnji
razvoj Industrijske cone izjemnega pomena. Navedel je, da je posledično potrebno uskladiti
tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017v delu, ki se
nanaša na pridobivanje zemljišč. Vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
se poveča za 132.300 EUR in bo znašal 1.049.958 EUR. Pojasnil je še, da je do spremembe
je prišlo, ker je potencialni kupec odstopil od namere tik pred sklenitvijo pogodbe v obliki
notarskega zapisa.
G. Pirc je še izpostavil, da gre pri rebalansu proračuna še za manjši popravek, razporeditev –
zmanjšajo se sredstva na postavki civilne zaščite in se namenijo obnovi šolskega igrišča v
Velikem Gabru.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Bistvenih pripomb k povedanemu ni bilo, zato je predsednik podal na glasovanje naslednji
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SKLEP:

I.
II.

III.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo Občinskemu svetu Občine
Trebnje predlaga, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2017, ki je bil sprejet na 21. redni seji OS, dne 8. 3. 2017, se uskladi s
sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I.
V Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2017 se v načrt razpolaganja dodajo solastniški deleži na parcelah 800,
761 in 803, vse k.o. Češnjevek, površina solastniškega deleža znaša
3088 m2, vrednost znaša 132.300 EUR. Skupna vrednost načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem tako znaša 1.049.958 EUR.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
6
2
1

Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Trebnje – 1. obravnava
G. Starbek je uvodoma obrazložil razloge za sprejem odloka. Poudaril je, da je veljavni
Odlok, sprejet v letu 2009, neusklajen s kasneje sprejetimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo
področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Izpostavil je, da
veljavni odlok ne ureja področij odvoza in čiščenja grezničnih vsebin in blata iz MČN-jev v
okviru izvajanja javne službe ter odvajanja meteornih vod v javno kanalizacijo. Nato je predal
besedo g. Tomšiču, direktorju Komunale Trebnje d.o.o., ki je v nadaljevanju podrobneje
podal obrazložitve k posameznim členom v predlaganem odloku.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
G. Trlep je vprašal, ali greznične vsebine lahko prazni le Komunala Trebnje d.o.o.
G. Tomšič je pojasnil, da to delo opravlja izvajalec gospodarske javne službe, torej
Komunala Trebnje d.o.o.
G. Trlep je še vprašal glede nadzora nad odtekanjem meteornih vod na cesto, namesto v
ponikovalnico.
G. Starbek je odgovoril, da nadzor izvaja služba Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Občina v skladu z Zakonom o cestah na nedovoljene izpuste, sproti opozarja in jih sanira ob
rekonstrukcijah občinskih cest oz. izgradnji pločnika.
G. Prpar je vprašal, kakšne bodo finančne posledice v zvezi s sprejetjem odloka za končne
uporabnike.
G. Tomšič je odgovoril, da sam odlok ne vsebuje cen storitev. To bo urejal elaborat.
G. Kepa je vprašal, kako se bodo storitve obračunavale.
G. Tomšič je odgovoril, da bo merilo za obračun površina strehe.
G. Kaplan je vprašal, kako se bo določala velikost ponikovalnice, način obračunavanja
storitev pri večstanovanjskih stavbah, ali bo merilo streha ali kvadratura stanovanja in ali ima
Komunala Trebnje, kakšen bolj konkreten izračun, koliko gospodinjstev ima izpeljano
ponikovalnico v Trebnjem.
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G. Tomšič je odgovoril, da konkretnih izračunov v zvezi s slednjim vprašanjem Komunala
Trebnje nima. Sicer je pa pojasnil, da je Odlok povzet po Uredbi in da je večina slovenskih
občin že sprejela tovrstni odlok.
G. Kaplan je bil mnenja, da je potrebno predlagani odlok še dodelati, še zlasti na področju
načina zbiranja in odvajanja meteorne vode, tudi zaradi specifike gradnje centra Trebnjega.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:

I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo Občinskem svetu Občine
Trebnje predlaga, da sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Trebnje v 1. obravnavi.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
6
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Celostne prometne strategije Občine Trebnje
G. Starbek je uvodoma navedel razloge za sprejetje Celostne prometne strategije. Pojasnil
je, da se je Občina Trebnje v letu 2015 prijavila na Javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo
za infrastrukturo, in da je v mesecu januarju 2016 prejela sklep o izbiri ter v mesecu marcu
še pogodbo o sofinanciranju predmetne operacije. Tako se bo lahko Občina Trebnje s
sprejeto Celostno prometno strategijo potegovala za sredstva, ki bodo na voljo v okviru
nadaljnjih razpisov. Nato je besedo predal ga. Petri Vertelj Nared iz Ljubljanskega
urbanističnega zavoda d.d. (LUZ).
Ga. Nared je podrobneje razložila, kako je potekal proces izdelave CPS-ja, akcijskega načrta
terpoudarila elemente in koristi CPS-ja. Izpostavila je ključne elemente, in sicer izboljšati
varnost pešcev, kolesarjev in povečati frekvenco javnih prevozov.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
G. Kepa je vprašal, ali je predvideno, da se skozi Trebnje vzpostavi kolesarska steza in tudi
daljinska kolesarska steza na cestišču.
G. Starbek je pojasnil, da se predvideva daljinska kolesarska steza ob hitri cesti od Štefana
do meje občine Trebnje z občino Mirna Peč, trasa od Štefana do Ivančne Gorice še ni
zagotovljena, ker se še čaka odločitev na državni ravni.
G. Kaplan je izpostavil, da pri predmetnem projektu pogreša več drznosti glede na življenjski
stil občanov in glede navezave na razvoj turizma. V mestu Trebnje navaja, da pogreša
parkirna mesta za kolesa, predlaga tudi navezavo na kolesarski križ, in sicer proti Ljubljani,
Suhi Krajini in proti Savi. Pripomnil je še, da naj se v CPS vključi pri vsebini - gradnja novih
kolesarskih navezav, kot ena izmed možnosti, tudi talna označba »sharrow«.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:

I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo Občinskem svetu Občine
Trebnje predlaga, da sprejme Celostno prometno strategijo Občine
Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
4
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PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga v
Trebnjem«
G. Starbek je uvodoma navedel razloge za sprejetje DIIP in oceno stanja. Navedel je, da se
bo projekt ureditve osrednjega trga občinskega središča, Golievega trga, predvidoma izvajal
do leta 2020.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
G. Prpar je povedal, da podpira ureditev Golievega trga, vendar meni, da pri procesu
urejanja ni zastavljen pravilni vrstni red. Izpostavil je, da bi se morala vzporedno urejati tudi
spodnja obvoznica.
G. Kaplan je vprašal, ali se bo center mesta zaprl za promet ali ne.
G. Starbek je povedal, da je dolgoročno možno, da se center zapre za promet, vendar v tej
fazi se načrtuje le postavitev določenih omejitev za promet na začetku in na koncu Golievega
trga.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:

I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo Občinskem svetu Občine
Trebnje predlaga, da potrdi dokument identifikacije investicijskega
projekta Ureditev Golievega trga v Trebnjem.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
6
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Premoženjsko-pravne zadeve:
Ga. Zadnik je podala obrazložitve k točkam od a do j.
Predsednik Odbora je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
a) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 1151/7, k.o. 1420Češnjevek, se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in
vsebini.
II.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi
parc. št. 355/5, k.o. 1420 Češnjevek. Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani
obliki in vsebini.
5
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Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 2809/24 in parc. št. 2809/22, obe k.o.
1430 Knežja vas,se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.
II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cestapridobi
parc. št. 2665/5 in parc. št. 2669/4, obe 1430 k.o. Knežja vas.Sklep o
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
c) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 426/37, parc. št. 426/49 in parc. št.
426/47, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku,se ukine. Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cestapridobi
parc. št.426/52, parc. št. 426/38, parc. št. 426/31, parc. št. 426/35, parc.
št. 426/45, parc. št. 426/42 in parc. št. 425/59, vse k.o. 1433 Sela pri
Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu
menjave parc. št. 1237/16 in parc. št. 1234/201, za parc. št.943/2, vse k.o.
Ponikve.
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Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 1237/16, k.o. 1419 Ponikve,se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki
in vsebini.
II.

Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parc. št.
1237/16 in parc. št. 1234/201, za parc. št. 943/2, vse k.o. 1419 Ponikve.

III.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cestapridobi
parc. št. 943/2, k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in
vsebini.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 971, k.o. 1428 Zagorica,se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki
in vsebini.
II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cestapridobi
parc. št. 857/3, parc. št. 858/1 in parc. št. 882/6,vse k.o. 1428
Zagorica.Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljiščaparc. št. 1665/1, parc. št. 1664/3 in parc. št. 1663/1, vsa k.o.
1418 Lukovek.
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.
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Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi
zemljiščeparc. št. 410/13, k.o. 1422 Trebnje.
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi
zemljišče parc. št. 432/4, k.o. 1430 Knežja vas.
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča parc. št. 825/2, parc. št. 824/2, parc. št. 823/2, parc. št. 982/2,
parc. št. 977/5, parc. št. 977/4 in parc. št. 973/25, vsa k.o. 1431 Dobrnič.
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.
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Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča, parc. št. 1289/7, 1289/9, 1288/1, 1289/1, 1289/2, 1289/4,
1303/1, 1398/1, 1398/2, vse k.o. 1418 Lukovek.

II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

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

Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Dragan je vprašal, kakšen je postopek v zvezi z asfaltirano cesto v Gradišču, ki je v lasti
Zavoda za gozdove RS, da le-ta postane javno dobro.
Ga. Zadnik je odgovorila, da je zadevo potrebno podrobneje preučiti.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Zapisala:
Nastja Podržaj, l. r.

Franci Kepa, l. r.
predsednik
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