
 

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: 19. 9. 2018 

 

ZAPISNIK 

29. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 19. 9. 2018, ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: 
 
 
Odsotni člani: 
 

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

Ostali prisotni: mag. Janez Zakrajšek, Vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo OU, 
Vanda Zadnik - OU, dr. Jože Korbar, podžupan Občine Trebnje, Darja Gorenc 
– OU,  

 
Sejo je vodil predsednik Franci Kepa in ugotovil sklepčnost. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 28. seje Odbora z dne 30. 5. 2018 
2. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 
3. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o praven poslu razpolaganja 
za parceli št. 631/3 in 631/4 k.o. Roje 

b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas-naselje 
Luža 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra, odločanje o pravnem poslu 
razpolaganja za parceli št. 1149/8 in 1148/5 in odločanje o pridobitvi statusa gjd za 
parcelo 56/6, vse k.o. Ševnica 

d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan-Rožni vrh 
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali Videm in k.o. Dolga 

njiva 
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež-naselje Sejenice 
g) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 2865/2 k.o. Knežja 

vas 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1324/10 k.o. 

1424 Štefan 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 384/89 k.o.1433 

Sela pri Šumberku 
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 609/4 in 609/5 

k.o. Češnjevek 
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4. Predlog Investicijskega programa (IP) za »Industrijsko cono Trebnje – 2. faza 
5. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja 

garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje in Investicijskim programom (IP) 
Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje 

6. Razno 
 

 
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. Predlogov ni bilo. 
 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 28. seje Odbora z dne 30. 5. 2018 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 28. seje Odbora z dne 30. 5. 2018.  
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 28. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 30. 

5. 2018, se sprejme in potrdi. 
 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 
 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino gradiva. 
G. Kepa je vprašal ali se bo za namen krožišča tudi odkupilo kakšno zemljišče. 
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da so bila soglasja, ki so bila potrebna za rekonstrukcijo krožišča 
pri KZ, že pridobljena pred samo gradnjo. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in 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, usklajen na 29. redni 
seji OS dne 11. 4. 2018 in usklajen zaradi prerazporeditve na 4. izredni seji 
OS dne 25. 7. 2018, se uskladi: 
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- s Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe, ki ga je sprejel župan dne 
28. 8. 2018 pod  št. 410-248/2016-255, 

- s Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe ki ga je sprejel župan dne 
10. 9. 2018 pod  št. 410-248/2016-269 in 

- s Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe ki ga je sprejel župan dne 
10. 9. 2018 pod  št. 410-248/2016-270. 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                 Sklep je bil sprejet 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

 
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o praven poslu 

razpolaganja za parceli št. 631/3 in 631/4 k.o. Roje 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino gradiva. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 
SKLEP: 
 

I. Status javnega dobra za parceli št. 631/3 in 631/4, obe k.o. 1407 Roje, se ukine. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  

  
II. Občina Trebnje izvede za parceli 631/3 in 631/4, obe k.o. 1407 Roje, postopek 

razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.  
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 

b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas-naselje 
Luža 

 

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

 

 

SKLEPE: 

I. Status javnega dobra za parc. št. 2856/9, 2797/14, 2795/10 in 2795/9, vse k.o. 
1430 Knežja vas, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme 
v predlagani obliki in vsebini. 

 
II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel št.  2856/9, 

2856/9, 2797/14, 2795/10 in 2795/9, vse k.o. 1430 Knežja vas, za parcele št. 
1333/2, 1337/7, 1337/9, 1337/12 in 1337/14, vse  k.o. 1430 Knežja vas. 

 
III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele 

št. 1333/2, 1337/7, 1337/9, 1337/12 in 1337/14, vse  k.o. 1430 Knežja vas. 
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 

 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra, odločanje o pravnem poslu 
razpolaganja za parceli št. 1149/8 in 1148/5 in odločanje o pridobitvi statusa gjd 
za parcelo 56/6, vse k.o. Ševnica 

 

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

SKLEPE: 

 
I. Status javnega dobra za parceli št. 1149/8 in 1148/5, obe  k.o. 1408 Ševnica, 

se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme.  

II. Občina Trebnje izvede za parceli št.  1149/8 in 1148/5, obe  k.o. 1408 Ševnica, 
postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.  

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi parcela 
št. 56/6 k.o. Ševnica. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 



 Zapisnik 29. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 

  

5 

 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

 

 

d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan-Rožni vrh 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino gradiva. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednja 

SKLEPA: 

 
I. Status javnega dobra za parc. št. 1262/3 in 1264/21, obe v k.o. 1424 Štefan, 

se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme.  
 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo: parc. 
št. 143/9, 143/6, 143/7, 170/2, vse k.o. 1424 Štefan. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki 
in vsebini. 

 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali Videm in k.o. 
Dolga njiva 

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

SKLEPA: 
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I. Status javnega dobra za parceli št. 1062/5 in 1067/3, obe k.o. 1405 Mali 
Videm, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v 
predlagani obliki in vsebini. 

 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele 

št. 1057/7 in 1048/4, obe k.o. 1405 Mali Videm, ter  329/2 in  329/3, obe  k.o. 
1404 Dolga Njiva. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež-naselje 
Sejenice 

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

SKLEPA: 

I. Status javnega dobra za parc. št. 1964/34, k.o. 1403 Čatež, 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. 

1283/6 in 1283/8, k.o. 1403 Čatež. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
 

                                                                                        Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 

 
0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

g) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 2865/2 k.o. 
Knežja vas 

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

SKLEP: 
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I. Status javnega dobra za parcelo št. 2865/2 k.o. 1430 Knežja vas (del parcele 

2865 k.o. Knežja vas) se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v 
predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 

 
 

                                                                                        Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 

 
0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1324/10 k.o. 
1424 Štefan 

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

SKLEP: 

 
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče, 

parc. št. 1324/10, k.o. 1424 Štefan. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra 
lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

 
 

 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 384/89 
k.o.1433 Sela pri Šumberku 

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

SKLEP: 

 
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 

zemljišče, parc. št. 384/89 k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi 
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statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 
 

 
 

                                                                                        Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 

 
0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet. 

j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 609/4 in 609/5 
k.o. Češnjevek 

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

SKLEP: 

 
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 

zemljišče, 609/4 in 609/5, obe k.o. Češnjevek. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 
 

 
 
                                                                                        Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 
 

0 
 

 
                                                                                 Sklep je bil sprejet 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Investicijskega programa (IP) za »Industrijsko cono Trebnje – 2. faza 
 

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da je IC razdeljena na 
štiri ureditvene enote. P1 je že komunalno opremljena, P2, P3 in P4, pa se bodo uredile 
naknadno. Cilj občine je, da se uspešno prijavi na razpis za sofinanciranje vlaganj v 
ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Pogoj pa je, da je IP potrjen. 
G. Kepa je še dodal, da je potrebna obnova ceste mimo Akripola, saj je v zelo slabem stanju. 
G. Zakrajšek je povedal, da bo na istem delu potrebna tudi obnova priključka  s parkirišča za 
tovorna vozila pri podjetju Trimo. V zvezi s tem potekajo dogovori. 
G. Kaplan je ponovno izpostavil problematiko težkih tovornih vozil, saj so zelo nevarna. Promet 
mimo IC je zelo povečan in takšno stanje ne more dolgo trajati. Svoje mnenje o tej temi bi 
moral podati tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Trebnje. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
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SKLEP: 
 
 
 I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Investicijski program (IP) za 

»Industrijsko cono Trebnje – 2. faza« 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                 Sklep je bil sprejet 
 

 
 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja garažne 
hiše pri novem kulturnem domu Trebnje in Investicijskim programom (IP) Izgradnja 
garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje 
 

 
G. Zakrajšek je podal obrazložitev na predlagano gradivo. S predlaganim gradivom se 
Občinski svet Občine Trebnje seznanja s potrjeno novelacijo dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje in 
potrjenim Investicijskim projektom (IP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu 
Trebnje. 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 

 
 
SKLEP: 
 
 
 I. Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil z Dokumentom 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja garažne hiše pri 
novem kulturnem doku Trebnje in Investicijskim projektom (IP) 
Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 
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                                                                                                                 Sklep je bil sprejet 
 

 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Prpar je predlagal, da se naredi analiza stanja lokalnih cest. Ustanovi naj se komisija, ki jo 
bo sestavljal zaposlen iz oddelka za okolje prostor in infrastrukturo in vzdrževalec. Opravi naj 
se posnetek cest ter določi prioriteto obnove glede na obrabo ceste. 
G. Kaplan se je s to pobudo strinjal, dodal je še, da je potrebno upoštevati še vse ostale 
dokumente, ki jih je Občinski svet Občine Trebnje že sprejel. Prouči naj se tudi možnost 
umestitve kolesarske steze. 
G. Dragan je predlagal, da se naj na primeru občine Šmarjeta tudi pri nas uredi talne označbe 
za kolesarsko stezo. To bi lahko naredili na cesti v Češnjevku in v Grmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsednik odbora je razpravo zaključil in dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP 
 

I. Odbor predlaga županu, da se prouči stanje lokalnih cest v Občini Trebnje in določi 
prioritete obnove z vidika potrebnosti in prometne varnosti. V okviru zmožnosti naj 
Komunala Trebnje d.o.o. prouči možnost umestitve kolesarske steze. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                 Sklep je bil sprejet 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Darja Gorenc         Franci Kepa 
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