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OSNUTEK
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bila v sredo, 19. aprila 2017, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Mija Benedičič, Miran Candellari, Milan Dragan, Mirko Gliha, Štefanija
Gliha, Matija Hočevar (odšel ob 17.58 uri), mag. Gregor Kaplan (prišel ob
16.04 uri), Franci Kepa, dr. Jože Korbar, Brigita Murn (odšla ob 17.55 uri),
Franci Ostanek, Stanislav Šlajpah, Alojz Špec, Nataša Verbič, Branko
Veselič (prišel ob 16.07 uri, odšel ob 18.36 uri), Nino Zajc, mag. Janez
Zakrajšek (prišel ob 16.15 uri, odšel ob 18.25 uri) in Marija Zupančič (odšla
ob 18.25uri).

Odsotni člani:

mag. David Klarič, Mateja Povhe, Špela Smuk (vsi opravičeno)

Ostali prisotni:

•
•

•
•
•
•
•

Janez Pirc, direktor Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: Franci Starbek, vodja oddelka za
okolje, prostor in infrastrukturo, mag. Irena Starič, vodja referata za
proračun (odšla ob 16.50 uri), mag. Klavdija Tahan in Vanda Zadnik
(odšla ob 17.30 uri), pravnici, Irena Žužek, svetovalka (prišla ob 16.45
uri) in Andreja Perc, referent
Stanko Tomšič, direktor JP Komunala Trebnje d.o.o. (odšel ob 17.10
uri)
Trunkelj, predsednik Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku
Stane Peruš, predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje
dr. Petra Vertelj Nared, LUZ d.o.o. (prišla 17.30 uri, odšla ob 18.25 uri)
predstavniki medijev (Joži Sinur (odšla ob 17.36 uri) in snemalec
Vašega kanala)

Sklic seje je bil posredovan v roku kot ga določa poslovnik in gradiva objavljena na spletni
strani.
Ob 16.04 uri je župan, g. Alojzij Kastelic začel z 22. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 16 članov Občinskega sveta.
Župan je uvodoma člane Občinskega sveta seznanil, da se je 14. 4. 2017 za vedno poslovila
priznana igralka in častna občanka Občine Trebnje, Iva Zupančič.
Člane Občinskega sveta je seznanil, da bo žalna seja Občinskega sveta v spomin pokojni Ivi
Zupančič, zaradi prihajajočih praznikov, sklicana za v sredo, 3. 5. 2017.
V nadaljevanju je predlagal minuto molka v spomin pokojni Ivi Zupančič.
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Prav tako je župan člane Občinskega sveta seznanil z dobrodelno prireditvijo Sklada Vrtca
Trebnje, ki jo organizirajo v Kulturnem domu Trebnje, ob 17. do 19. ure.
Župan je v nadaljevanju člane Občinskega sveta pozval k podaji predlogov za umik točk s
predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.
Župan in člani Občinskega sveta niso imeli predlogov za umik točk z dnevnega reda, prav tako
niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje
podal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 8. 3. 2017
2. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet zavoda Dolenjske lekarne Novo
mesto
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2017 – rebalans I
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2016
5. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Trebnje – 1. obravnava
6. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2017
7. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2018
8. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2017
9. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2018
10. Letni program socialnega varstva za leto 2017
11. Letni program socialnega varstva za leto 2018
12. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2017
13. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2018
14. Predlog za določitev tržne najemnine za službena stanovanja
15. 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 v k.o. Lukovek
g) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Trebnje
h) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Knežja vas
i) predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Dobrnič
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek
16. Predlog Celostne prometne strategije Občine Trebnje
17. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga
v Trebnjem«
18. Odgovori na svetniška vprašanja
19. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
20. Vprašanja in pobude članov sveta

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 8. 3. 2017
G. Zajc je predlagal dopolnitev zapisnika 21. redne seje OS, z dne 8. 3. 2017, in sicer je
predlagal, da se dopolni točka o proračunu s povzetkom njegove razprave, in sicer:
- prenapihnjenost proračuna za leto 2017 in 2018, ter bojazen, da se projekti ne bodo izvedli,
- izpostavil je problematiko predšolske vzgoje v Šentlovrencu in v Velikem Gabru,
- kaj se bo sploh delalo v Velikem Gabru v naslednjih petih letih z zemljiščem,
- izpostavil je točko glede prodaje občinskih stanovanj oz. njihove namembnosti,
- pri točki 8. je izpostavil vprašanje oz. bojazen ali se je, glede na novinarsko konferenco, ki je
bila organizirana na temo nadvozov čez bivšo H1, opozorilo na problematiko s sprostitvijo
projekta, ki predvideva postavitev krožišča pod trebanjskim gradom.
G. Kepa je predlagal dopolnitev zapisnika pri 2. točki, z opozorilom glede mrliške vežice Sela
pri Šumberku, za dodatna sredstva za Veliki Gaber in neupoštevanje odbora za okolje in
prostor.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 8. 3. 2017, se s
predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet zavoda Dolenjske lekarne Novo
mesto
G. Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal,
da Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da za predstavnika Občine Trebnje
v svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto imenuje mag. Vero Rozman.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje za člana sveta zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
imenuje predstavnico lokalne skupnosti, go. Vero Rozman, stanujočo Dolenje Ponikve
20 c, 8210 Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2017 – rebalans I
Uvodno obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in povedal,
da je razlog za pripravo rebalansa I zlasti nujnost zagotovitve sredstev za odkup zemljišč v
Industrijski coni zaradi izvedbe komasacije.
Župan je v nadaljevanju navedel, da je bil pravilno in pravočasno vložen amandma št. 1 k
predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2017, s prvopodpisano Mijo Benedičič.
Ga. Benedičič je navedla vsebino amandmaja - proračunska postavka 11004 Obnova vasi,
urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena se poveča za 8.000,00 EUR za nakup
poslovnih stavb, na prihodkovni strani pa se poveča postavka Davek na dobiček od iger na
srečo, v isti višini. Predlaga se nakup objekta »Lesjakova gostilna« na Čatežu za potrebe
delovanja Turističnega društva Čatež in druge skupne potrebe društev na Čatežu. Občina bi
zagotovila 1/3 potrebnih sredstev, preostalo pa Turistično društvo Čatež in KS Čatež.
Navedeni amandma je priloga k zapisniku.
Župan je povedal, da se s predlaganim amandmajem strinja, potrebno pa bo uskladiti še Načrt
razvojnih programov.
G. Korbar, predsednik Odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor predlog rebalansa
I obravnaval in ga soglasno sprejel, s predlogom odkupa prostora, ki je naveden v amandmaju,
pa ni razpolagal.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor predlog
rebalansa I potrdil, prav tako ni bil seznanjen s predlogom odkupa prostora.
V razpravi je g. Zajc povedal, da je že na prejšnji seji opozarjal, da proračun ni uravnotežen,
spraševal se je kdaj bo še kakšen rebalans v obravnavi. Želel je zagotovilo, da bodo te parcele
tudi prodane, saj se boji, da če se ne bodo prodale, da se bodo rezala sredstva določenim
projektom, boji se, da bo to na račun mrliške vežice Sela Šumberk, kakšne ceste in lahko tudi
kulturnega doma. Zaradi vsega omenjenega, predloga rebalansa I, stranka SD ne bo podprla.
G. Kaplan je povedal, da je bila odločitev njihove stranke, glede bojkota pri sprejemanju
proračuna pravilna, saj je proračun ponovno odprt, ponovno teče razprava o proračunu, ki je
sprejet za dve leti, boji se, da bo točka postala stalnica, kar pa ni dobro. Kaže se, da je občina
brez strategije, vizije in dolgoročno proračun siromašimo, je dejal.
G. Kepa je povedal, da pozdravlja prihod podjetij v občino Trebnje, kmalu pa bo potrebno rešiti
tudi problem dovoza, sploh v smeri proti TPV na Veliki Loki.
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Župan Alojzij Kastelic je po končani razpravi na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani amandma št. 1, s prvopodpisano Mijo Benedičič, ki je priloga
tega sklepa. Skladno z amandmajem št. 1 se uskladi Načrt razvojnih programov.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
I.

II.

III.

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I, z upoštevanjem sprejetega
amandmaja št. 1.
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 :
18
16
nihče

Sklepi so bili sprejeti.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2016
Mag. Irena Starič je podala obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto
2016.
G. Korbar, predsednik Odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor predlog
Zaključnega računa Občine Trebnje za leto 2016 obravnaval in predlaga potrditev Občinskemu
svetu.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2016.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Trebnje – 1. obravnava
G. Tomšič, direktor Javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. je podal kratko obrazložitev
predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Trebnje v 1. obravnavi. Povedal 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. Posebej pomembno je, da veljavni odlok ne ureja
področij odvoza in čiščenja grezničnih vsebin v okviru izvajanja javne službe ter odvajanja
meteornih vod v javno kanalizacijo. Glede na navedeno je zaradi uskladitve načina izvajanja
javne službe z veljavno zakonodajo nujen sprejem novega Odloka.
Izpostavil je:
- 6. člen odloka, ki govori o obveznih nalogah javne službe, kjer so dodane padavinske
odpadne vode,
- 13. člen, ki predvideva, da se meteorne vode odvajajo v ponikalnico oz. v vodotoke,
kjer je to potrebno, to se nanaša na 35. člen, ki določa evidenco strešnih površin, s
katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo.
Evidenca se vzpostavi na podlagi tlorisne površine strehe iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja. oz. za obstoječe objekte in stavbe se velikost določi na podlagi tlorisne površine
objekta ali stavbe iz uradnih evidenc. Sama meteorna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo
se obračuna na podlagi količin, ki so pridobljene iz 5 letnega povprečja glede na podatke o
padavinah.
Dejal je še, da bo marsikdo mislil, da gre za še dodaten davek oz. obremenitev uporabnikov,
da bodo plačevali še deževnico.
Dejansko je potrebno vedeti, da vsi stroški, ki nastanejo z odvajanjem in čiščenjem odpadne
vode so v obstoječi obračun že zajeti in so prevaljeni na komunalne odpadne vode. S tem ne
bodo prihodki večji, bodo pa tisti, ki meteorne vode odvajajo v javno kanalizacijo plačevali
nekoliko več, tisti, ki jo odvajajo v vodotoke pač nekoliko manj.
Sam odlok ne prinaša drugačnega obračuna meteornih voda, ampak Odlok prinaša samo
podlago za izvedbo tega obračuna, ki se bo izvedel na podlagi elaborata, ki ga bo Občinski
svet obravnaval na eni izmed prihodnjih sej.
Pojasnil je tudi odvoz in čiščenje grezničnih vsebin, ki se mora izvajati na tri leta, tj. pretočne
greznice in male čistilne naprave. Za nepretočne greznice se to praznjenje izvaja na podlagi
dejanskih potreb, greznica pa mora biti velika vsaj 6m3 oz. 3 m3/osebo.
Izpostavil je 40. člen, ki objektom kmetijskega gospodarstva dopušča izjemo, in sicer, če se
blato iz MKČN oz. komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice uporablja v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in da taki
povzročitelji enkrat na tri leta predložijo pisno izjavo, se temu lahko tudi izognejo in ustrezno
ravnajo z blato, na podlagi predpisa.
Izpostavil je tudi 12. člen, ki govori o vrsti kanalizacijskih omrežij.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor predlog
odloka obravnaval, naj so bile podane pripombe. Dejal je, da bo za tiste občane, ki nimajo
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ponikovalnic to dodaten strošek. Problem je, ker je v Trebnjem sistem mešani, razen kjer so
narejeni novi sistemi. Župan je podal obrazložitev, da lahko vsakdo v skladu z prostorskimi akti
naredi razbremenilnik, kjer nas zadeva nič ne stane.
Ga. Verbič, članica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala, da
komisija predlaga Občinskemu svetu sprejem Odloka.
V razpravi je g. Korbar pozdravil sprejem dokumenta, ki bo osnova za to, da se na tem področju
naredi dodaten red. Dejstvo, da se bo kasneje sprejel tudi Tehnični pravilnik je nujno, ker bo
potrebno doreči tehnične detajle, ki v tem dokumentu niso opredeljeni.
V nadaljevanju je poprosil za dodatno obrazložitev glede načinov (deževnica, ali meteorna
voda, štirna, voda gre lahko tudi skozi wc, ima karakteristike komunalne odpadne vode).
Na kakšen način je ta vrsta oskrbe z vodo vključena in na kakšen način se bo obračunavalo,
tega ni prepoznal in predlagal, da se do druge obravnave jasno dopolni, da tudi ta možnost
obstaja, zato, da se bo Tehnični pravilnik skliceval in bo tudi osnova za obračun.
Tisti, ki uporablja deževnico za komunalne namene in iz deževnice sproducira v hiši odpadno
komunalno vodo, ne bi smel plačevati za to količino vode, ceno za deževnico, ampak za
komunalno vodo, je dejal.
Župan je pojasnil, da se želi vzpodbuditi porabo meteornih vod, tudi v komunalne namene. Ko
so v Trebnjem meteorni kanali polni, zaradi pritiska, meče pokrove tudi do enega metra visoko.
V tem sistemu je potrebno zagotoviti odvajanje vode, da ne povzroča škode.
G. Kaplan je izpostavil vprašanje ponikalnic, zlasti v centru Trebnjega. Večji del stanovanjskih
hiš je na griču, tako, da bo v primeru speljevanja teh ponikalnic izrazito točkovno zbiranje vode,
kar lahko posledično pomeni plazenje plazu.
Občina ne razpolaga s seznamom ploskovno pokritih strešnih površin, kar bi bila dobra
informacija za nadaljnjo razpravo. Sistem kakršen je, bo sigurno slej kot prej zahteval temeljito
ureditev, je še dejal.
G. Candellari je dejal, da bi morali najprej ločiti komunalne in meteorne vode v celem naselju,
nato pa bi se ustrezno zaračunavalo.
G. Korbar je poudaril, da se mora občinski svet odločiti kaj je za nas prioriteta, kaj je za nas
željeni način ravnanja z vodo.
Župan je odgovoril, da količine vode v vodovodnem sistemu nimamo neomejene, že sedaj se
črpa prekomerno. Vsakršno drugačno ravnanje je dobrodošlo.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Trebnje v 1. obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 14
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
7

K 6. in 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2017 in Letni program kulture v občini
Trebnje za leto 2018
Ga. Žužek, svetovalka na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti je podala kratko
obrazložitev Letnega programa kulture v občini Trebnje za leti 2017 in 2018.
G. Zajc, član Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je povedal, da je
odbor potrdil predlagana Letna programa kulture občine Trebnje za leti 2017 in 2018.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
1. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje
Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini
Trebnje.
Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto
2017 zagotovi sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od tega:
- 15.000,00 EUR za bogatitev programov sklada, namenjenih kulturnim
društvom, ki delujejo v Občini Trebnje;
- 8.272,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega strokovnega
delavca Območne izpostave Trebnje) za pomoč izvajalcem kulturnih
programov in pripravi drugih projektov s področja kulture.
2. Sprejme se Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2017. Letni program
kulture se uskladi z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2017.
3. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje
Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini
Trebnje.
Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto
2018 zagotovi sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od tega:
- 15.000,00 EUR za bogatitev programov sklada, namenjenih kulturnim
društvom, ki delujejo v Občini Trebnje;
- 8.272,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega strokovnega
delavca Območne izpostave Trebnje) za pomoč izvajalcem kulturnih
programov in pripravi drugih projektov s področja kulture.
4. Sprejme se Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2018. Letni program
kulture se uskladi z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2018.
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
Sklepi so bili sprejeti.
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K 8. in 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program športa v občini Trebnje za leto 2017 in Letni program športa v občini
Trebnje za leto 2018
Ga. Žužek, svetovalka na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti je podala kratko
obrazložitev Letnega programa športa v občini Trebnje za leti 2017 in 2018.
G. Zajc, član Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je povedal, da je
odbor potrdil predlagana Letna programa športa v občini Trebnje za leti 2017 in 2018.
V razpravi je g. Kepa dejal, da podpira zadevo, moti pa ga, ker gre za nekatere športne
dejavnosti veliko sredstev in upa, da se bo nogometno igrišče čim prej uredilo.
Izpostavil je, da so nekateri športi v občini Trebnje podhranjeni, izpostavil je Strelsko društvo.
Župan je odgovoril, da so se predstavniki Strelskega društva pri njem oglasili enkrat v desetih
letih in če društvo nima programa, razvojnih ciljev mu ne more nihče pomagati.
Izpostavil je nogometaše in rokometaše, ki motivirajo in v aktivnost spravijo do 300 otrok, in to
je v današnjem času prava smer.
G. Kaplan je dejal, da je dobro vedeti kje smo, kaj v športu imamo in kam želimo priti. Postaviti
si je potrebno jasne cilje, je dejal. V Trebnjem imamo vrhunski Rokometni klub z tradicijo, ki
velja za eno najboljših rokometnih šol v Sloveniji, ki je poznana tudi po Evropi in svetu.
Pojavlja se nogomet, vsak fant sanja, da bo nekoč nogometaš. Vložek je zelo velik, po drugi
strani pa to ne sme postati zajčnica, iz katere bomo poskušali prodati enega nogometaša. Naš
cilj mora biti v množičnosti in prav je, da sanjamo o olimpijski medalji. Od tu naprej pa je
potrebno videti kako priti do tega, je dejal.
G. Zajc je izpostavil trim stezo, ki je klavrno končala. Povedal je, da Občina Trebnje ne daje
dovolj velike vrednosti ostalim športom, delati je potrebno širše, ne samo na timskih, ampak
tudi individualnih športih in omogočiti infrastrukturo tudi tem športom.
Izpostavil je prekomerno prehranjenost otrok v občini Trebnje, kjer smo globoko nad
slovenskim povprečjem.
Župan je odgovoril, da je bil v desetih letih na tem področju narejenega veliko, Dol. Nemška
vas, Dobrnič, Veliki Gaber, center Trebnjega, vse te pridobitve peljejo v smer večje aktivnosti.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
1. Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2017. Letni program
športa se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 2017.
2. Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2018. Letni program
športa se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 2018.
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
Sklepa sta bila sprejeta.
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K 10. in 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program socialnega varstva za leto 2017 in Letni program socialnega varstva
za leto 2018
Ga. Žužek, svetovalka na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti je podala kratko
obrazložitev Letnega programa socialnega varstva v občini Trebnje za leti 2017 in 2018.
G. Zajc, član Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je povedal, da je
odbor soglasno potrdil predlagana Letna programa socialnega varstva v občini Trebnje za leti
2017 in 2018.
V razpravi je g. Kepa predlagal, da se višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence
poveča vsaj za višino letne inflacije. Župan je pojasnil, da so zneski usklajeni s sprejetim
proračunom.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
1. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2017. Letni program
socialnega varstva se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto
2017.
2. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2017 znaša: če je
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR,
če je novorojenec tretji ali vsak nadaljnji otrok 312,00 EUR.
3. Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR.
4. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2018. Letni program
socialnega varstva se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto
2018.
5. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2018 znaša: če je
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR,
če je novorojenec tretji ali vsak nadaljnji otrok 312,00 EUR.
6. Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR.
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
Sklepi so bili sprejeti.
K 12. in 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2017 in Letni program
mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2018
Ga. Žužek, svetovalka na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti je podala kratko
obrazložitev Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leti 2017 in 2018.
G. Zajc, član Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je povedal, da je
odbor soglasno potrdil predlagana Letna programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za
leti 2017 in 2018.
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Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
1. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2017.
Letni program mladinske dejavnosti se uskladi z morebitnimi spremembami
proračuna za leto 2017.
2. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2018.
Letni program mladinske dejavnosti se uskladi z morebitnimi spremembami
proračuna za leto 2018.

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
Sklepa sta bila sprejeta.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za določitev tržne najemnine za službena stanovanja
Ga. Zadnik, pravnica je podala kratko obrazložitev predloga za določitev tržne najemnine za
službena stanovanja. Povedala je, da se želi vzpodbuditi najemnike, da se odločijo za nakup
oz. morebitne druge kupce, ki pod pogoji neprofitne najemnine niso videli izziva, da bi izvedli
nakup.
G. Zajc, član Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je povedal, da je
odbor soglasno potrdil predlagani predlog za določitev tržne najemnine za službena
stanovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti Občine
Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Premoženjsko pravne zadeve:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek
predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas
predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
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
predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica
predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Lukovek
predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Trebnje
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h)
i)

j)

predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Knežja vas
predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Dobrnič
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

Ga. Zadnik, pravnica, je podala kratko obrazložitev predlaganih premoženjsko pravnih zadev.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor
predlagane premoženjsko pravne zadeve potrdil in predlaga Občinskemu svetu sprejem le teh.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic v kompletu na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
I.
Status javnega dobra za parc. št. 1151/7, k.o. 1420 Češnjevek, 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.
III.

IV.

V.

VI.

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.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi 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.
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.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi 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.

VII.

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.

VIII.

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.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi parc. št.
943/2, k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

IX.

X.
XI.

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.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi 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.
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XII.

XIII.

XIV.
XV.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča parc. št. 1665/1, parc. št. 1664/3 in parc. št. 1663/1, vsa k.o. 1418
Lukovek.
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani
obliki in vsebini sprejme.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče
parc. št. 410/13, k.o. 1422 Trebnje.
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani
obliki in vsebini sprejme.

XVI.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče
parc. št. 432/4, k.o. 1430 Knežja vas.
XVII. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani
obliki in vsebini sprejme.
XVIII. 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.
XIX. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani
obliki in vsebini sprejme.
XX.

XXI.

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

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Celostne prometne strategije Občine Trebnje
G. Starbek, vodja oddelka za okolje in prostor je povedal, da je bil pri postopku priprave
Celostne prometne strategije poudarek na vključevanju javnosti in vseh ostalih deležnikov v
prostoru, zato je bilo v postopku veliko javnih razprav, veliko javnih obravnav, sestankov, ter
intervjujev in anket. Občina Trebnje je v okviru tega vzpostavila tudi spletno stran, na kateri je
bilo mogoče elektronsko podajati pripombe, predloge in stopiti v kontakt z izvajalcem.
Danes je v obravnavi končen dokument, ki je kot sprejet dokument podlaga za kandidiranje na
ostale razpise, ki jih bo Ministrstvo za infrastrukturo naredilo za ukrepe iz Celostno prometnih
strategij.
Sam dokument je v nadaljevanju predstavila dr. Petra Vertelj Nared iz podjetja LUZ d.o.o.
G. Kepa predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor Celostno
prometno strategijo Občine Trebnje obravnaval in sprejel, bile so podane pripombe glede
kolesarske steze označene skozi mesto in naprej in daljinske kolesarske steze proti Mirni.
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V razpravi je g. Zajc projekt pohvalil, izrazil pa je bojazen, da gre za projekt, ki je sam sebi
namen. Povedal je, da je sodeloval v javni obravnavi, omenjena je bila mobilnost domačega
prebivalstva. Predlagal je, da bi bilo smiselno, da občina izkaze interes, da se te podatke
posreduje občini. Pogreša problematiko ureditve uvoza oz. izvoza na bivšo H1 pri gradu oz.
osvetlitev tega izvoza, prav tako ni zasledil informacije ali so pripravljalci pri pripravi tega akta
sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
G. Kaplan je povedal, da je dokument dobra baza za izhodišče za naprej, tu pa je odvisno od
nas samih. Prioriteta mora biti občan in ne pločevina, je poudaril. Prav tako je varnost
kolesarjev pomembna, preveč se izpostavlja parkiranje, premalo pa »kakovostne javne
prostore«.
G. Gliha je predlagal, da se prioritetno delajo zadeve, ki resno vplivajo na varnost. Najprej bi
morali center mesta zapreti za promet, ko pa bo izgrajena primerna obvoznica, bomo lahko
naprej urejali ostale zadeve.
G. Korbar je izpostavil participativno vodenje, pohvalil je način dela, ki je primeren za način
zbiranja podatkov o morebitnih rešitvah. Dejal je, da manjka strokovno besedilo za rešitve, ki
so opredeljene v dokumentu.
Župan je na koncu povedal še, da Celostna prometna strategija pomeni nekaj več, ne samo
cesto za kolesarje, pločnike, bistveno je spreminjanje v glavi ljudi, pomeni zavedanje, da je
mobilnost dragocena, na kakšen način bomo so mobilnost zadržali v prihodnje, če nam bo
država ali Evropa blokirala možnosti mobilnosti, na kakšen način. In če se bo ta mobilnost
zmanjševala, je pa tudi odsev naše slike.
Celostno prometno strategijo razume kot zavezo občine, da v prihodnje o tej mobilnosti
razmišlja, ko bomo želeli konkretno stvari spreminjati, da po svojih zmožnostih poskusimo ljudi
motivirati, da spreminjajo način mišljenja, da povečamo varnost, ki mora biti na prvem mestu.
Ga. Petra Vertelj Nared iz podjetja LUZ je odgovorila, da je bilo intervjujev veliko, ni pa mogla
zagotovo reči. Glede uvoza oz. izvoza pa je odgovorila pozitivno.
Župan je še odgovoril, da so institucije iz katerega je sestavljen SPVC so bile vabljene in
udeležene na sestankih, imeli so možnost sodelovati.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Celostna prometna strategija Občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 16
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga
v Trebnjem«
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G. Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je podal obrazložitev predloga
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga v Trebnjem« in
povedal, da je to finančni del projekta, ki ga je Občinski svet že obravnaval in sprejel. Finančni
del izhaja iz ureditve, ki je bila predlagana s strani arhitekta, dopolnjena s posegi na
gospodarski javni infrastrukturi; kanalizaciji, vodovodu in ostalimi vodi. Skupna ocena
investicije znaša 875.764,42 EUR, razdeljena je na obdobje štirih let, od 2017 do 2020. V letih
2017 in 2018 je predvideno, da se pripravi vsa potrebna projektna dokumentacija, glavnina
gradnje se izvede v letu 2019, ter zaključna ureditev trga še v letu 2020. Največja možnost
napake pri tej investiciji se skriva v oceni arheoloških del, ki so odvisni od samih najdb oz.
pogojev, ter v oceni urbane opreme.
G. Kepa, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je odbor predlog
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga v Trebnjem«
obravnaval in sprejel. Gre za navezavo, katero je na 18. redni seji predstavil že arhitekt in bo
zadeva v prihodnosti aktualna, bo pa potrebno delati po fazah.
V razpravi je g. Zajca zanimalo ali je bil pripravljalec tega gradiva seznanjen s projektom
Ureditev Forma vive, hkrati pa je izpostavil skrb oz. nezadovoljstvo s tem, da se omenjeni
center Trebnjega ne zapre za celoten promet. Izpostavljeno je, da se bo omejil promet, kar pa
predstavlja problem, saj se že zaradi Zdravstvenega doma Trebnje ne more omejiti, promet
bo še vedno isti.
G. Starbek je odgovoril, da v tem trenutku še ni pogojev za zaporo prometa, če ni obvozne
ceste. Ve se, da tu še vedno poteka veliko prometa, ki ne gre v ZD, ali občino, ali katero koli
drugo institucijo, ki je v radiju 100-200m. Veliko prometa gre, ker je to še vedno najhitrejša
povezava in tu bo potrebno nekaj narediti. Nekaj se je naredilo z rondojem pri Kmetijski
zadrugi, potrebno bo narediti nekaj, da se bo na tej cesti promet omejeval kot ovire, šikane z
možnostjo izmeničnega prometa. Ureditev trga pa naj bi bila cona enakovrednega prometa,
kar pomeni, da so vsi udeleženci, tako pešec, kot kolesar, kot avtomobil enakovredni.
Župan je še povedal, da zaprtje centra za ves promet ni vizija, bile so narejene strokovne
podlage, da je ta prometnica že 2000 let umeščena v ta prostor in da funkcionira. Potrebno pa
je maksimalno zaostriti, da bo uporabnikov čim manj. Dober primer je v Ljubljani, pri Nami.
Razmišlja se še o tem, kako v konkretni fazi načrtovanja načrtovati izvoz za Občino,
Zdravstveni dom in Policijo, na Kidričevo ulico, če bo to strokovno utemeljeno.
G. Gliha je povedal, da je predlagal, da se za dolžino občinske stavbe cesta zapre za ves
promet, ko se uredi obvoznica, že sedaj pa je potrebno začeti s postopnim zapiranjem, da se
ljudje navadijo in da to res postane center, kjer bodo ljudje lahko uživali. Glede izvoza za
policijo in zdravstveni dom je dejal, da se lahko vse uredi, v tujini imajo zadeve dobro urejene,
potrebno je, da se usedejo tisti, ki se spoznajo na promet.
Glede samega Dokumenta je dejal, da je še mnogo bolj potrebnega kot to, npr. cesta v Velikem
Gabru, ni samo Trebnje, ampak tudi okoliški kraji.
G. Candellari je dejal, da se strinja s predlagano ureditvijo, ideja je, da se center zapre,
trenutno pa ne vidi nobene nadomestitve za umirjajoči promet, ki se jo z dokumentom ukinja.
Ni nobenih parkirišč narisanih, ni alternativ.
G. Starbek je odgovoril, da se mirujoči promet skuša umestiti na področje avtobusne in
železniške postaje in, da se tam zagotovi dodatne površine za ta mirujoči promet. Še vedno je
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ta pozicija dovolj blizu centra, da ni problematična za pešačenje, je pa odmaknjena iz strogega
centra.
G. Korbar je povedal, da je sprejetih kar nekaj načrtov ureditve, nima nič proti, da je temu tako,
zastavljena je prav, sama ureditev ne posega severno od sedanjih mej parka, bolj vidi problem
že sprejetih dokumentov, sploh okoli Centra za izobraževanje in kulturo. Predlagal je, da se
naredi celostno ureditev prometa.
G. Kepa je dejal, da so stvari zapeljane kampanjsko, problem je izvoz za Zdravstveni dom,
policijo, s tem projektom se ne mudi.
G. Zajc je poprosil za odgovor, ali je bil pripravljalec seznanjen s predlogom projekta Forma
Vive. Glede navezave za javne zavode na Kidričevo ulico je dejal, da v tej fazi, dokler se ne
uredi oz. določi kaj je prednostna cesta, kaj ni, je nesmiselno. Potrebno bo razmisliti tudi za
navezavo pri pošti, saj imamo tam zadaj še en projekt; Medgeneracijski park.
G. Starbek je odgovoril, da ne ve kaj je relevantnost podajanja rešitev pri pripravi finančnega
dela sprejete rešitve. Dejal je, da projekt Forma Viva ne posega na Goliev trg, pripravljavec
DIIP-a se ni ukvarjal s tem ali je ta rešitev prava, ali ne, ker je bila arhitekturna rešitev že
podana. DIIP je finančni odraz predlagane oz. sprejete arhitekturne rešitve, dopolnjen s
potrebno komunalno ureditvijo.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev
Golievega trga v Trebnjem.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 13
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 2
Sklep je bil sprejet.
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na svetniška vprašanja
Pod točko ni bilo razprave.
K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 22. redni seji Občinskega sveta seznanili z
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles:
- Zapisnik 19. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, z dne 11.4.
2017
- Zapisnik 20. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 12. 4. 2017
- Zapisnik 19. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, z dne 12. 4. 2017
- Zapisnik 10. seje Odbora za proračun in finance, z dne 12. 4. 2017
- Zapisnik 18. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 22. 3. 2017
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- Zapisnik 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 12. 4. 2017
- Zapisnik 3. seje Komisije za mladinska vprašanja, z dne 9. 3. 2017.
K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
G. Candellari je podal pobudo, da se od NLB do bivšega DM razglasi cono, kjer je omejitev
hitrosti 30 km/h.
G. Zajc je navedel, da bo čez en mesec potekel rok, ki je bil določen na seji, pri sprejemanju
Odloka o lastnikih psov, da se postavi v roku enega leta koše za pasje iztrebke. Zanimalo ga
je kako je s tem.
Odgovor je podal direktor in sicer, da se rok izteče 7. 8. 2017.
Zanimalo ga je kdaj se predvideva organizacija javne razprave na temo zdravja v občini
Trebnje.
Prav tako ga je zanimalo kaj bo s Krajevno skupnostjo Šentlovrenc, saj je sedanji predsednik
odstopil, kot član in predsednik.
Župan je podal odgovor, da je po njegovih informacijah svet KS že izvolil novo predsednico.
To je stvar Občinske volilne komisije, katero se bo obvestilo o odstopu.
G. Kaplan je podprl podano pobudo, ki jo je predlagal g. Candellari, pobudo pa je dopolnil s
tem, da se ob vzpostavitvi te cone obvezno doda šerov (deljenje pasu s kolesarji) in tudi tam
kjer je cona 30 že vzpostavljena (pri osnovni šoli).
Izpostavil je problem spuščenih psov, ki lahko nepričakovano priletijo pred kolesarja, lahko se
zgodi tudi tragična prometna nesreča, je dejal.
G. Kepa je izpostavil gradnjo logističnega centra podjetja TPV na Veliki Loki, zanimalo ga je v
kolikšnem času je predvidena izgradnja ceste oz. navezave v Štefanu, saj se bo promet
povečal s tovornjaki.
Župan je odgovoril, da se bo to urejalo v prostorskem aktu, ki bo v naslednjem letu v obravnavi.
Prvotni državni lokacijski načrt je zajemal tudi to varianto, vendar je bila pomembnejša
pobočna varianta avtoceste.
Pojavili so se močni pritiski gospodarstva za to zahodno rešitev in Ministrstvo bo moralo
pripraviti idejne načrte. Razen krožišča pod gradom, ki že ima finančno podlago v državnem
proračunom, bo to druga zadeva, ki se bo reševala.
Župan je še povedal, da se bo jeseni organiziral obisk podjetja TPV na Veliki Loki, saj je danes
ta center popolnoma drugačen, novejši, moderniziran, stvari so v zadnjem obdobju izredno
napredovale.
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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