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Z AP I S NI K
21. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
ki je bila v sredo, 17. 5. 2017, ob 17.30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Franci Kepa, Milan Dragan, Damjan Smolič, Gregor Kaplan,

Odsotni člani:

Jože Trlep, Janez Zakrajšek, Silvester Prpar

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor OU, Franci Starbek – OU, Vanda Zadnik - OU, Darja
Gorenc – OU, Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje d.o.o., Suzana Gorc

Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ugotovil sklepčnost.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora z dne 12. 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. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje
5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z
odpadki v občini Trebnje
6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju občine Trebnje
7. Oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma Ponikve,
na javno kanalizacijsko omrežje
8. 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 k.o. Medvedje selo
d) Odločanje o prodaji parcele 603/35 k.o. Medvedje selo
9. Razno

Predsednik odbora je dal na glasovanje dnevni red.

Zapisnik 21. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora z dne 12. 4. 2017
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 20. seje Odbora z dne 12. 4. 2017.
Pripomb na zapisnik ni bilo.

Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 20. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 12. 4. 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 odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Trebnje – 2. obravnava

G. Starbek je pojasnil vsebino predlaganega odloka.
G. Kepa je povedal, da bo to še nek dodaten davek. Namen tega pa je, da se bo začelo graditi
deževnice.
G. Tomšič je dodal, da ima večina občanov to že urejeno. Tisti, ki odvaja meteorne vode bo
plačal več na račun tistih, ki tega ne plačujejo.
G. Starbek je še povedal, da začne odlok veljati 15 dan po objavi, s sprejetjem tarifnega dela
(elaborata) pa se bo začel odražati tudi na ceni storitve.
G. Kaplan je povedal, da, če je padavinska voda surovina s katero se potem nekaj naredi, je
to dobro. V nasprotnem primeru je to nesmisel, saj se z udarcem po žepu ne bo doseglo
korenitih sprememb.
G. Kepa je zanimalo kdo narekuje sprejem tega akta. Je to država, evropa?
G. Tomšič mu je odgovoril, da je to država.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP
2
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Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Trebnje v 2. obravnavi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 0
PROTI so glasovali: 3

Sklep ni 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 je predstavil vsebino predlaganega akta.
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:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Trebnje v 2. obravnavi
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje
G. Starbek je predstavil vsebino predlaganega gradiva.
Nadalje je še g. Tomšič obrazložil posamezne postavke. Povedal je, da je ravno na odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske vode slab rezultat, saj se cena storitve ne pokrije s ceno,
ki jo plačujejo uporabniki. V konkretnem primeru se cena iz sedanjih 13 EUR zviša na 23
EUR/10m3.
G. Kepa je zanimalo kakšen je strošek za štiričlansko družino.
Ga. Gorec je povedala, da pride strošek štiričlanske družine za 10m3, 23 EUR.
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G. Starbek je povedal, da je potrebno poudariti, da se omrežnina deli na vse priključene. Cena
se zmanjšuje, če je obstoječa infrastruktura enaka povečuje pa se število porabnikov. Z
denarjem omrežnine se potem posodablja obstoječa infrastruktura. Tudi komunala mora
dosegati in slediti določene standarde.
G. Dragan je povedal, da se mu zdi logično, da je prišlo do podražitve, saj je bilo v tem času
veliko obnov, novogradenj.
G. Kaplan je pripomnil, da je glede na tako podražitev potrebno razmišljati o subvencioniranju
s strani občine. Predlagal je 75% soudeležbo občine.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP:
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 0
PROTI so glasovali: 3

Sklep ni bil sprejet.
Občinskemu sveto Občine se predlaga, da se sprejme dodaten
SKLEP:
Občina pri povišanju cene omrežnine prevzame 75% soudeležbo.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
v občini Trebnje
G. Tomšič je predstavil vsebino predlaganega elaborata. Povedal je, da je sedaj na odlaganju
več prihodkov, zato se cena zmanjša, cena obdelave odpadkov pa se najbolj poveča. Pove,
da je bila v lanskem letu cena prenizka, poleg tega pa je strošek nastal preden se je spremenila
cena.
G. Kepa je vprašal zakaj je za obdelavo odpadkov tako visoka cena ter zakaj komunala sama
ne predeluje bioloških odpadkov.
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G. Tomšič mu je odgovoril, da visoka cena izhaja iz drage obdelave – naprave za obdelavo so
zelo drage. Ravno tako je tudi za predelavo bioloških odpadkov infrastruktura zelo draga.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP:
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z
odpadki v Občini Trebnje.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju občine Trebnje
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme

SKLEP:
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Trebnje.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma Ponikve,
na javno kanalizacijsko omrežje
G. Starbek je predstavil vsebino gradiva.
G. Kepa je predlagal, da naj se to upošteva pri vseh gasilskih društvih.
G. Starbek mu je odgovoril, da je za oprostitev potrebna vloga. Po uradni dolžnosti se o
oprostitvah ne odloča.
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Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP:
Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve se oprosti plačila komunalnega prispevka
zaradi priključitve gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet.
K 8. 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
Ga. Zadnik je predstavila vsebino pravnega posla.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP:
I.
II.
III.

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
Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parc. št. 2829/10 za
parc. št. 1606 in parc. št. 1615, vse k.o. 1430 Knežja vas
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
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra v k.o. Češnjevek
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino pravnega posla.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme

SKLEP:
I.

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
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet
c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 613/22 in parcelo št.
603/29 k.o. Medvedje selo
Ga. Zadnik je predstavila vsebino pravnega posla.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme

SKLEP:
I.

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
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet

d) Odločanje o prodaji parcele 603/35 k.o. Medvedje selo
Ga. Zadnik je predstavila vsebino pravnega posla.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo.
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Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP:
I.

Občina Trebnje izvede postopek prodaje parcele 603/35, k.o. 1421
Medvedje selo, po izhodiščni prodajni vrednosti 5.700,00 EUR
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0

Sklep je bil sprejet
K. 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno

Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.

Zapisala:
Darja Gorenc

Predsednik odbora
Franci Kepa
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