
 

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: 5. 4. 2018 

 

ZAPISNIK 

27. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 4. 4. 2018, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: 
 
 
Odsotni člani: 
 

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

Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor 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 26. seje Odbora z dne 14. 2. 2018 
2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za 

»trgovski objekt« 
3. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 
4. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 633/15, k.o. 
1425 Velika Loka 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 677/2, k.o. 1406 
Škovec 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1423 
Vrhtrebnje 

d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita 
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 640/8, 640/4 

in 1153/7, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje 
f) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1030/2, k.o. Škovec 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
i) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka 
j) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica 
k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek – IC 

Trebnje 
l) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 276/1, k.o. 

Štefan 
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m) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 244/5 in 244/7 
k.o. Štefan 

n) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 120/6, k.o. 
Štefan 

o) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1356/5, k.o. 
Čatež 

p) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1035/20, k.o. 
Medvedje selo 

q) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
r) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 304/2, k.o. 

Dolga njiva 
5. Razno 

 
 
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. G. Kaplan je predlagal dopolnitev dnevnega 
reda s točko: Seznanitev z zbiranjem podpisov glede izgradnje nove osnovne šole. 
 
Predsednik odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 

I. Dnevni red se dopolni s točko: Seznanitev z zbiranjem podpisov glede 
izgradnje nove osnovne šole 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

Po spremembi se dnevni red glasi: 
 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Odbora z dne 14. 2. 2018 
2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski   
    objekt« 
3. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 
4. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 633/15, k.o. 
1425 Velika Loka 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 677/2, k.o. 1406 
Škovec 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1423 
Vrhtrebnje 

d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita 
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 640/8, 640/4 

in 1153/7, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje 
f) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1030/2, k.o. Škovec 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
i) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka 
j) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica 
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k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek – IC 
Trebnje 

l) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 276/1, k.o. 
Štefan 

m) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 244/5 in 244/7 
k.o. Štefan 

n) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 120/6, k.o. 
Štefan 

o) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1356/5, k.o. 
Čatež 

p) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1035/20, k.o. 
Medvedje selo 

q) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
r) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 304/2, k.o. 

Dolga njiva 
5. Seznanitev z zbiranjem podpisov glede izgradnje nove osnovne šole 
6. Razno 

 
 
 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Odbora z dne 14. 2. 2018 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 24. seje Odbora z dne 14. 11. 2017.  
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 26. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 14. 

2. 2018, se sprejme in potrdi. 
 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski   
 objekt« 

 
G. Malenšek je predstavil vsebino gradiva. Poudaril je, da se izvede rekonstrukcija križišča v 
krožišče, uredi se tudi uvoz. S temi posegi se v naravi plača komunalni prispevek. 
G. Kaplan je poudaril, da se te tri točke navedejo v zapisniku. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje: 
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SKLEP: 
 I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za 
»trgovski objekt«, po skrajšanem postopku 

II. Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt« 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                 Sklep je bil sprejet 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino gradiva. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 
SKLEP: 
 

I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, ki 
je bil sprejet na 28. redni seji OS dne 21. 2. 2018, se uskladi s Sklepom o 
prerazporeditvi pravic porabe, ki ga je sprejel župan dne 21. 3. 2018 pod  št. 
410-248/2016-112. 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve 

 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 633/15, k.o. 
1425 Velika Loka 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče, 
parc. št. 633/15, k.o. 1425 Velika Loka. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 

obliki in vsebini sprejme. 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 677/2, k.o. 
1406 Škovec 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče, parc. št. 677/2, k.o. 1406 Škovec. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 

obliki in vsebini sprejme. 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1423 
Vrhtrebnje 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
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Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 
zemljišča, parc. št. 1071/2, 748/4, 748/6, 860/2, 1084/4, 1087/8, 1087/9, 1090/2, 
1090/3, 748/5, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 

obliki in vsebini sprejme. 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parc. št. 2650/12, k.o. 1432 Korita, se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo parc. št. 916/3, 
948/1, 948/3, vse k.o. 1432 Korita. 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: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 
 

e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 640/8, 640/4 
in 1153/7, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
 
 
 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parc. št. 1153/7, k.o. 1423 Vrhtrebnje, se ukine. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme.  
 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo parc. št. 640/8 
in 640/4, obe k.o. 1423 Vrhtrebnje. 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: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

f) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parc. št. 1198/5, 1204/2 in 1205/2, vse k.o. 1408 
Ševnica, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v 
predlagani obliki in vsebini. 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1030/2, k.o. Škovec 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parcelo št. 1030/2 k.o. 1406 Škovec, se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 
 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parc. št. 4132/4 in 4132/5, obe k.o. 1418 Lukovek, 
se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani 
obliki in vsebini. 

 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita parc. 

št. 3671/5 in 3669/6, obe k.o. 1418 Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki 
in vsebini. 

 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

i) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
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SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parc. št. 63/25 in 63/28, obe k.o. 1425 Velika 
Loka, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v 
predlagani obliki in vsebini. 

 
 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
j) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parc. št. 881/10, 981/8 in 952/4, vse 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 - pot pridobijo parc. št. 

881/6, 803/36 in 803/24, vse  k.o. 1428 Zagorica. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki 
in vsebini. 

 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek – IC 
Trebnje 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
 
SKLEP: 
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I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobijo 

zemljišča parc. št. 838/14, 838/10, 838/16, 836/10, 836/7, 836/13, 835/2, 
833/4, 820/11, 827/2, 820/8, 820/13, 820/16, 818/2, 812/5 in 836/8, vse k.o. 
1420 Češnjevek. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

l) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 276/1, k.o. 
Štefan 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče parc. št. 276/1, k.o. 1424 Štefan. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

m) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 244/5 in 244/7 
k.o. Štefan 
 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 
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I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče parc. št. 276/1, k.o. 1424 Štefan. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 
 

n) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 120/6, k.o. 
Štefan 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče 
parc. št. 120/6, k.o. 1424 Štefan. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 
 

 
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 

 
0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

o) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1356/5, k.o. 
Čatež 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče parc. št. 1356/5, k.o. 1403 Čatež. 
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II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 
 

 
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 

 
0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 

p) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1035/20, k.o. 
Medvedje selo 
 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče parc. št. 1035/20, k.o. 1421 Medvedje selo. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 
 

 
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 

 
0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
q) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče parc. št. 335/13, 329/10 in 329/12, vse k.o. 1418 Lukovek. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
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Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
r) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 304/2, k.o. 

Dolga njiva 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo. 

Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme 
 
SKLEP: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 
zemljišče parc. št. 304/2, k.o. 1404 Dolga Njiva. 

 
II. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 

predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

 
 

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z zbiranjem podpisov glede izgradnje nove osnovne šole 

 
G. Kaplan je člane odbora seznanil zaključkom zbiranja podpisov glede izgradnje nove 
osnovne šole. Zbranih je 800 podpisov. 
 

 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Dragan je vprašal kakšna je situacija glede razlastitve ceste v Češnjevek. Ali se je uspelo 
dogovoriti z Vidmarjevimi. 
Ga. Zadnik mu je odgovorila, da je bil dogovor uspešen in da bo s strankami sklenjena 
predpogodba, predlog za menjavo zemljišč pa bo pripravljen za naslednjo sejo Odbora. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Darja Gorenc         Franci Kepa 
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