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: 14. 2. 2018
OSNUTEK

Z AP I S NI K
26. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo,
ki je bila v sredo, 14. 2. 2018, ob 17.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje.
Prisotni člani:

mag. Gregor Kaplan, mag. Janez Zakrajšek, Damjan Smolič (prišel ob 17.40
uri), Silvester Prpar, Jože Trlep

Odsotni člani:

Franci Kepa (opravičil), Milan Dragan

Ostali prisotni:

Franci Starbek – vodja OOPI, Vida Šušterčič – OOPI (prišla ob 17.40 uri),
Janez Pirc – direktor OU (prišel ob 17.40 uri), Vanda Zadnik – OU, Blaž
Malenšek – Espri, d.o.o. (odšel ob 17.10 uri), Nives Vavtar – zapisničarka.

Sejo je po pooblastilu predsednika Odbora, g. Kepata, ki je bil zaradi bolezni odsoten, vodil mag.
Janez Zakrajšek in ob 17.30 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih pet članov odbora.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Odbora z dne 13. 12. 2017
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračuni Občine Trebnje za leto
2018 – rebalans I
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
4. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
objekta VTD na Čatežu – 2. obravnava
5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski
objekt« - 2. obravnava
6. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko –
industrijsko cono Trebnje (1. faza) – 2. obravnava
7. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacijo
neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje« - 2. obravnava
8. Predlog obvezne razlage 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Trebnje (Urani list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. In 49/16)
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9. Katalog urbane opreme
10. Predlog programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju
Komunale Trebnje d.o.o. na območju Občine Trebnje v obdobju 2018 – 2021
11. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov kulturni dom Trebnje«
12. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija kanalizacije - Juričeva ulica, Trebnje«
13. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev krožnega
križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«
14. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja pločnika in
ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo (II. faza)«
15. Predlog seznanitve z noveliranim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«
16. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje – Mirna – Mokronog«
17. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto«
18. Razno.
G. Janez Zakrajšek je člane odbora pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
G. Kaplan je predlagal, da bi se zaradi velike količine gradiva sejo izvedlo v dveh delih.
Predlog g. Kaplana je g. Janez Zakrajšek dal na glasovanje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 1
PROTI so glasovali: 2
Predlog ni bil sprejet.
Predlagani dnevni red je g. Janez Zakrajšek dal na glasovanje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 1
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Odbora z dne 13. 12. 2017
G. Janez Zakrajšek je dal v razpravo zapisnik 25. seje Odbora z dne 13. 12. 2017.
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Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP:
Zapisnik 25. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
sprejme in potrdi.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

z dne 13. 12. 2017 se
g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračuni Občine Trebnje za leto
2018 – rebalans I
G. Starbek je obrazložil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2018 – rebalans I. Še posebej so bile predstavljene in obrazložene 13., 15. in 16.
točka proračuna 2018 – rebalansa I. Ga. Zadnik je obrazložila tretjo točko dnevnega reda.
G. Zakrajšek je prisotne pozval, da postavijo vprašanja v zvezi z obravnavanim predlogom.
G. Smoliča je zanimalo za kaj se bo uporabila parcela v Liscu, ki jo bo občina odkupila.
Ga. Zadnik je pojasnila, da predvsem za vrtino, če pa črpanje ne bo uspešno, se jo bo ponudilo
vinogradnikom oz. društvom v uporabo.
G. Prpar je bil mnenja, da je za Grmado 10 000 EUR malo, in spraševal zakaj je Občina pristala pri
odkupu zemljišča za obvoznico v Dobrniču na to, da bodoči lastnik odkupi parcele z darilno pogodbo.
Občina nima predkupne pravice, zato bo dala v naslednjem koraku še enkrat več, kot je potrebno za
zemljišča. Ga. Zadnik je pojasnila, da ima namen zemljišča odkupiti g. Trunkelj in, če pridobi lastništvo
nad celotno parcelo, je občina podpisala predpogodbo z njim in bo v naslednjem koraku od njega po
ceni 6 EUR na m2 kupila omenjene parcele.
G. Prpar je spraševal zakaj so dodatna sredstva za javno razsvetljavo na mostu Ponikve in zakaj
sredstev ni predvidenih tudi za Dobrnič. G. Starbek je pojasnil, da javna razsvetljava na Ponikvah ni
bila predvidena v sklopu gradnje mostu, zato se sedaj izvaja posebej. G. Starbek je še dodal, da pa
bo ureditev javne razsvetljave v Dobrniču v sklopu gradnje igrišča, in sicer samo del, ki je ob javni
cesti.
G. Prpar pravi, da je marsikateri pločnik bolj potreben izgradnje, kot na odseku Pekel – Račje Selo in
sprašuje, zakaj ni razširitve ceste na Grmado.
G. Zakrajšek pove, da so pločniki zelo pomemben segment varnosti v cestnem prometu, zato
predlaga, da sredstva na postavki 23020 Pločniki ob lokalnih cestah ostanejo v višini kot so
predvidena v veljavnem planu za leto 2018, torej v znesku 102.000,00 eur in se ne zmanjšujejo na
višino 51.000,00.
Mag. Janez Zakrajšek je zaključil razpravo.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme (predlog odbora)
SKLEP:
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I.
II.

Na proračunski postavki 13020 Pločniki ob lokalnih cestah se sredstva
v celoti obdržijo v znesku 102.000,00 eur
Občinska uprava do seje OS preuči možnosti zagotovitve dodatnih
sredstev za razširitev ceste do Grmade.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.

PRORAČUNSKA
POSTAVKA

PRORAČUN
2018

PREDLOG
POVEČANJA
v višini

SKUPAJ
PREDLOG REBALANSA

13020
Pločniki ob lokalnih
cestah

102.000,00 EUR 102.000,00 EUR

102.000,00 EUR

OBRAZLOŽITEV:
da sredstva na tej postavki ostanejo, saj so pločniki pomembni

-

PRORAČUNSKA
POSTAVKA

PRORAČUN
2018

PREDLOG
POVEČANJA
v višini

SKUPAJ
PREDLOG REBALANSA

13005
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje lokalnih
cest

832.215,00 EUR

OBRAZLOŽITEV:
da se preuči možnosti ali se da zagotoviti dodatna sredstva za razširitev ceste do Grmade

-

Mag. Janez Zakrajšek je podal na glasovanje predlagana sklepa.
SKLEP:

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2018 - rebalans I.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 0
PROTI so glasovali: 1
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Sklep ni bil sprejet.

SKLEP:
Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018 – rebalans I.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Ga. Zadnik je predstavila predlog ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018.
Razprava je bila izvedena v sklopu točke 2.
Mag. Janez Zakrajšek je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagane sklepe.
SKLEP:
Sprejeme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, ki
je sestavni del tega sklepa, in obsega načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018 začne veljati z
dnem sprejetja na seji Občinskega sveta.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP:
Z dnem uveljavitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 preneha
veljati Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, ki je bil
sprejet na 21. redni seji OS Občine Trebnje dne 8.3.2017.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
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ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
objekta VTD na Čatežu – 2. obravnava
Ga. Šušterčič predstavi kako poteka priprava in sprejetje OPPN-ja. Podarjano je bilo, da je površina
OPPN-ja majhna in v celoti opredeljena kot kulturna dediščina. Vinogradniki si želijo urediti objekt z
vinsko kletjo in bo namenjen promociji cvička. Izdelanih je bilo več variant rešitve, dopustno je
moderno oblikovanje. Izdelovalka je podrobneje opisala in prikazala OPPN.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagana sklepa.
SKLEP:
Občinski svet se seznani, da v času javne razgrnitve ter na javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
objekta VTD na Čatežu ni bilo pripomb.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP:
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta
VTD na Čatežu.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski
objekt« - 2. obravnava
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Ga. Šušterčič predstavi izvajalca oz. načrtovalca (ki nato predstavi vsebino dokumenta) in zahteve
občine (krožišče pri Mercatorju, da se rezervira zemljišča za ta krožišče, ustrezno uredi meteorne in
fekalne vode).
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
G. Trlepa je zanimal podrobnejši opis lokacije objekta.
G. Prpar je bil proti, po njegovem mnenju ima občina Trebnje preveč trgovin in vse, projektiranje in
financirat, bi moralo biti na bremenu naročnik. Meni da bi moral krožišče financira trgovec.
G. Zakrajšek je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagana sklepa.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme
SKLEP:
Občinski svet se seznani s stališči do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za »Trgovski objekt«.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
4
0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP:
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski
objekt«.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
4
0

Sklep je bil sprejet.
Občinskemu svetu Občine Trebnje pa udeleženci odbora predlagajo, da sprejme:
SKLEP:
Investitor nosi celotne stroške tako projektiranje kot investiranje.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko –
industrijsko cono Trebnje (1. faza) – 2. obravnava
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Ga. Šušterčič je na kratko obrazložila predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za trgovsko – industrijsko cono Trebnje (1. faza) – 2. obravnava in predstavila načrtovalko, ta pa je
natančneje predstavila predlog.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
G. Kaplana je zanimala ureditev vodnega kanala in kje bo potekal ter koliko m2 trgovskih površin
imamo v občini Trebnje na prebivalca.
Ga. Šušterčič je razložila, da so trgovci opravljali raziskave od kot so njihovi kupci ter dobili odgovore.,
da le-ti prihajajo tudi iz krajev iz sosednjih občin, in sicer iz Ivančne Gorice, Šentruperta …
G. Kaplan pravi, da bi se morali zgledovati po avstrijskih in italijanskih praksah, ki spodbujajo majhne
trgovine.
Ga. Šušterčič poudari, da ima Trebnje izredno ugodno lego in, da se je brezposelnost zmanjšala in
je glede na slovenske razmere še vedno ugodnejša.
G. Zakrajšek je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagane sklepe.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet se seznani s stališči do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta za Trgovsko
– industrijsko cono Trebnje (1. faza).
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
4
0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP:
Sprejme se odlok o dopolnjenem osnutku Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za Trgovsko – industrijsko cono Trebnje (1. faza).
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
2
1

Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacijo
neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje« - 2. obravnava
Ga. Šušterčič je na kratko obrazložila predlog in predstavila načrtovalko, ta pa je natančneje
predstavila predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacijo neskladnih in
nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje« - 2. obravnava. Načrtovalka pravi da je 83 primerov
neskladnih in nelegalnih gradenj in za vsak primer je narejen popisni list. Tri primere popisnega lista
je pokazala ostale si je možno ogledat na spletni strani.
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G. Janez Zakrajšek je odprl razpravo.
G. Prparja je zanimalo, kaj in koliko bodo lastniki zemljišč plačali za spremembo namembnosti
zemljišča. Ga. Vida je odgovorila, da bojo lastniki plačal prispevek za degradacijo in uzurpacijo
prostora, kar bo znašalo skoraj toliko kot komunalni prispevek.
G. Janez Zakrajšek je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet se seznani s stališči do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za »Sanacija neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine
Trebnje«.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacijo
neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje«.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog obvezne razlage 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Trebnje (Urani list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. In 49/16)
G. Starbek je obrazložil predlog obvezne razlage 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Trebnje.
G. Janez Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
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Sprejme se Obvezno razlago 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr. in 49/16) v 1. obravnavi.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
5
0

Sklep je bil sprejet.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Katalog urbane opreme
Ga. Šušterčič je obrazložila predlog kataloga urbane opreme in poudarila. Primer urbane opreme že
stoji na športnem igrišču v Trebnjem. Ga. Šušterčič je dejala da se pojavlja interes o poenotenju
opreme, h krati pa se je spraševala ali taka moderna oprema res paše vsepovsod, na primer tudi v
vinogradniško območje, v vsako vas. Na internetni strani je bil predlog objavljen en mesec, vendar ni
bilo odziva prebivalcev. Povedala je tudi, da na tem področju začne veljati nov zakon, ki ponuja
možnost takih ureditev in, da trenutno večina občin nima podanega ali predpisanega kataloga javne
opreme, tista ki pa, pa samo za dele mesto.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Sprejme se priporočilo, da se katalog urbane opreme uporablja za mesto Trebnje,
razen, če ni določeno drugače s prostorskimi akti ali drugimi projekti.
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 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju
Komunale Trebnje d.o.o. na območju Občine Trebnje v obdobju 2018 – 2021
G. Starbek je obrazložil predlog programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v
upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju Občine Trebnje v obdobju 2018 – 2021 (Komunala
bi to morala predstaviti vendar je bil gospod, ki je bil zadolžen za predstavitev zadržan). Sicer se
vsake 4 leta pripravi program.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
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G. Zakrajška je zanimalo, ali je načrt v poglavju investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
usklajen med občinsko upravo in Javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o.
G. Starbek mu je odgovoril, da je delno usklajen, delno pa tudi ne, saj je težko predvideti vse investicije
za 4 leta naprej.
G. Zakrajšek je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje potrdi Program oskrbe s pitno vodo iz javnih
vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju Občine
Trebnje v obdobju 2018 – 2021.
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 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov kulturni dom Trebnje«
G. Starbek je obrazložil predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov kulturni dom
Trebnje«.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Janez Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta »NOV
KULTURNI DOM TREBNJE.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
4
3
0

Sklep je bil sprejet.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega
»Rekonstrukcija kanalizacije - Juričeva ulica, Trebnje«

projekta

(DIIP)

za

investicijo

G. Starbek je obrazložil predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija kanalizacije - Juričeva ulica, Trebnje«.
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G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Janez Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
investicijo »Rekonstrukcija kanalizacije – Jurčičeva ulica, Trebnje«.
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 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev krožnega
križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«
G. Starbek je obrazložil predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev
krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
»Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
4
3
0

Sklep je bil sprejet.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja pločnika in
ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo (II. faza)«
G. Starbek je obrazložil predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja
pločnika in ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo (II. faza)«.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
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Že v sklopu razprave pri rebalansu proračuna (točka 2) je bil izražen pomislek g. Prparja, ali je
smiselno graditi pločnik skozi gozd do naselja, medtem ko so številni drugi odseki bolj potrebni
gradnje pločnika. G. Strarbek mu je odgovoril, da se pločnik tukaj gradi zato, da je zagotovljena
zveznost med odseki, kjer je že prisoten pločnik.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
»Izgradnja pločnika in ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo (II.
faza)«.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
5
0
0

Sklep ni bil sprejet.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve z noveliranim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«
G. Starbek je obrazložil predlog seznanitve z noveliranim Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«. Na prejšnji seji je bil DIIP že potrjen, vendar so
bila potrebna dodatna usklajevanje. Sredstva iz dogovora regij so se zmanjšala in opredelilo se je kaj
je del in kaj ni del sofinanciranja. Prekoračena so bila sredstva iz strani občine vendar so pa skupna
vrednost ostaja ista le razporeditev sredstev je sedaj drugačna.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet se seznani z Novelacijo št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«.
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 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje – Mirna – Mokronog«
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G. Starbek je obrazložil predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje – Mirna – Mokronog«. To je dogovor je med
občinami, občina Trebnje ima znaten delež, potrebno je zagotavljat zvezo in izhodiščno točko,
kolesarske povezave ni, če ni Trebnjega oziroma Mirne ali Šentruperta.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Ali gre to po obstoječi cesti ali kje skrene, je zanimalo g. Prparja. G. Starbek je odgovoril, da ena
tretjina trase lahko poteka ob obstoječi cesti, dve tretjine pa mora skrenit.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet se seznani z Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-MirnaMokronog«, ki ga je na podlagi pooblastila Občinskega sveta Občine
Trebnje, z dne 20. 12. 2017, sprejel župan Občine Trebnje.
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 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto«
G. Starbek je obrazložil predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto«.
G. Zakrajšek je odprl razpravo.
Pripomb na predloge ni bilo.
G. Zakrajšek je dal na glasovanje predlagani sklep.
Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga, da sprejme:
SKLEP:
Občinski svet se seznani z Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna PečNovo mesto«, ki ga je na podlagi pooblastila Občinskega sveta Občine
Trebnje, z dne 20. 12. 2017, sprejel župan Občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pri točki razno ni bilo konkretnih pobud oz. predlogov.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Zapisala:
Nives Vavtar, l. r.

mag. Janez Zakrajšek. l. r.
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