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OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

            
 

Datum: 16. maja 2019 

         OSNUTEK 

ZAPISNIK 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,  

ki je bila v sredo, 15. maja 2019, ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Tanja Cesar (odšla ob 18.10 uri), Simon 

Erjavec, Matija Hočevar (odšel ob 18.13 uri), Andrej Jevnikar, mag. 
Gregor Kaplan (odšel ob 18.12 uri), Franci Kepa, dr. Jože Korbar, Leon 
Lobe, Branko Longar, Ana Moder, Franci Ostanek, Blaž Ovnik, Nada 
Pepelnak, Mateja Povhe (odšla ob 19.36 uri), Miha Sever, Špela Smuk 
(odšla ob 19.23 uri), Branko Veselič, Nino Zajc (odšel ob 18.50 uri) in Silvo 
Zupančič.  

  

Odsotni člani:  / 
  

Ostali prisotni: • Alojzij Kastelic, župan 
• Janez Pirc, direktor Občinske uprave 
• predstavniki Občinske uprave: mag. Irena Starič, vodja referata za 

proračun in finance, Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in 
gospodarske dejavnosti, Vanda Zadnik, pravnica, Vida Šušterčič, višja 
svetovalka na oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo, Andreja 
Perc, referent 

• Štefanija Gliha, predsednica KS Veliki Gaber 
• Damjan Golob, predsednik KS Sela pri Šumberku 
• Stanko Tomšič, Komunala Trebnje d.o.o. (prišel ob 16.35 uri)  
• Rok Nose, Dolenjski list (odšel ob 18.12 uri) 
• Živa Zakšek in snemalec Vašega kanala  

 
Sklic seje je bil posredovan v roku kot ga določa poslovnik, gradiva so bila objavljena na spletni 
strani.   
 
Ob 16.00 uri je župan, g. Alojzij Kastelic začel z 6. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je bilo 
na seji prisotnih vseh 21 članov Občinskega sveta.  
 
Župan je uvodoma predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko: Predlog Obvezne razlage 
57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18). Gradivo je bilo članom Občinskega sveta posredovano 
po elektronski pošti.   
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Župan je v nadaljevanju člane Občinskega sveta pozval k podaji predlogov za umik točk s 
predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.  
 
Ga. Smuk je predlagala umik predlagane 20. točke: Predlog Elaborata za določitev cene 
izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje za leto 2019.  
Na seji odbora je bilo podanih kar nekaj vprašanj in zaradi nejasne obrazložitve so člani 
Odbora predlagali umik iz dnevnega reda in uvrstitev na naslednjo sejo, na kateri naj cene in 
storitve predstavi predstavnik Komunale Trebnje d.o.o.  
 
Ga. Povhe je povprašala glede nujnosti sprejema predlagane Obvezne razlage, saj tovrstne 
obvezne razlage obravnava Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo.  
 
Župan je odgovoril, da je v prostorskem načrtu določeno območje SKk in SK, gre za kmetijsko 
gospodarstvo, kjer želi prevzemnik kmetije zgraditi stanovanjsko hišo, starejša hiša že stoji. 
Občina je podala pozitivno mnenje, vendar Upravna enota zahteva za to območje podrobno 
razlago. Znotraj ene parcele sta dva območja, če želi zgraditi hišo na območju SKk bi moral 
zgraditi še en hlev, ki pa znotraj te parcele že stoji, vendar stoji na drugačno prostorsko 
opredeljenem območju. Stranka je tudi vezana na rok za dopolnitev Upravne enote in ne more 
čakati naslednje seje Občinskega sveta.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
Iz predlaganega dnevnega reda se umakne 20. točka: Predlog Elaborata za določitev 
cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje za leto 2019, ostale 
točke dnevnega reda se preštevilčijo. 

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 13 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Točka je bila umaknjena iz dnevnega 
reda. 

 
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
Na predlagani dnevni red se uvrsti točka: Predlog Obvezne razlage 57. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 
49/16 in 72/18), uvrsti se jo na 20. točko dnevnega reda.  

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 
 

 Točka je bila uvrščena na dnevni red.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji spremenjeni  
DNEVNI RED:  
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1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z 
dne 17. 4. 2019  

2. Dopolnjeni Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Dopolnjeni 
Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020  

3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019 in 2020 
4. Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 

2019 in 2020 
5. Predlog Letnega programa športa v občini Trebnje za leto 2019 
6. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - šport 
7. Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2019 v občini Trebnje 
8. Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2020 v občini Trebnje 
9. Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2019 
10. Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2020 
11. Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019 
12. Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020 
13. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2019 
14. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 

2019 do 2022 
15. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. 

obravnava  
16. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik 

lokalnega pomena – 1. obravnava  
17. Predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni 

spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava  
18. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje 
19. Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021 

20. Predlog Obvezne razlage 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18) 

21. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o.  Trebnje   
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Lukovek 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Sela pri 

Šumberku     
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 

razpolaganja za parcelo  št. 1271/3 k.o. Veliki Gaber 
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Knežja vas 
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-

naselje Martinja vas 
g) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Veliki Gaber-

naselje Žubina 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje-naselje 

Trebanjski Vrh 
i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri 

Šumberku-naselje Orlaka 
22. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu 

Šentlovrenc 
23. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 
24. Vprašanja in pobude članov sveta 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
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Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Dnevni red je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 
17. 4. 2019  

 
Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta, ki je 
bila dne 17. 4. 2019. 
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji  
SKLEP: 
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 17. 4. 2019 se sprejme 
in potrdi. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Dopolnjeni Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Dopolnjeni 
Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020  

 
Obrazložitev Dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Trebnje za leti 2019 in 2020 
je podal direktor občinske uprave, g. Pirc.  
Župan se je opredelil do pripomb in predlogov k predlogu proračuna Občine Trebnje za leti 
2019 in 2020. Župan je vse pripombe in predloge, podane v času javne razprave o predlogu 
proračuna za leto 2019 in o predlogu proračuna za leto 2020, zavrnil. Razlog za zavrnitev 
izhaja iz omejenosti proračunskih sredstev.  
 
Predsednice in predsedniki odborov in komisij so najprej povzeli dogajanje na sejah odborov 
in komisij.  
 
V nadaljevanju so člani Občinskega sveta povzeli predlagane amandmaje, in sicer:  
- g. Korbar je predstavil vloženi amandma št. 1, k predlogu proračuna Občine Trebnje za leto 
2019, ki se nanaša: 

• na zagotavljanje sredstev za revitalizacijo dolenjske železnice,  
• zagotavlja se sredstva za promocijo občine na Dirki po Sloveniji, ki bo imela štart 

zadnje etape v Trebnjem,  
• zagotavlja se sredstva za sofinanciranje izvedbe 10 kulinaričnih in domoznanskih 

večerov/dnevov: obujanje lokalne kulinarike v povezavi s starimi sortami sadja in 
zelenjave ter avtohtonih pasem domačin živali, spomini starejših občanov naše občine 

• zagotavlja se sredstva za izgradnjo mrliške vežice v Sela Šumberku, 
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• zagotavlja se sredstva za odkup zemljišč pri šolskem igrišču PŠ Dobrnič in ob 
gasilskem domu za potrebe javnega prostora, šolstva in drugih dejavnosti (gasilstva 
in krajevne skupnosti), 

• zagotavlja se sredstva za nakup optičnih tarč za strelišče v Praprečah z zračno puško 
na 10 m,  

• zagotavlja se sredstva za izgradnjo kolesarske steze v sklopu gradnje krožišča pri 
bodočem trgovskem objektu Lidl, ker je smiselno, da bo gradnja krožišča in kolesarske 
povezave potekala hkrati na istem območju obdelave, zagotavlja se dodatna sredstva 
za izgradnjo dodatnega podpornega zidu na meji med trgovskim centrom in javnimi 
površinami 

• zmanjša se sredstva za nakup rojstne hiše Vilme Bukovec, saj potrebna soglasja 
lastnikov še niso pridobljena,  

• zmanjša se tudi postavka, kjer so bila predlagana za plačilo davka na promet 
nepremičnin v zvezi z nakupom rojstne hiše Vilme Bukovec, 

• na drugi strani prihodkov se povečajo prihodki - Prihodki od komunalnih prispevkov in 
tako je vloženi amandma uravnotežen.  

V nadaljevanju je g. Korbar predstavil vloženi amandma št. 1, k predlogu proračuna Občine 
Trebnje za leto 2020, ki se nanaša: 

• na zagotavljanje sredstev za revitalizacijo dolenjske železnice,  
• zagotavlja se sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja 

gasilskih domov, sredstva se zagotavlja za novogradnjo gasilskega doma v 
Šentlovrencu, 

• zagotavlja se sredstva za razpis za zelenjadarstvo,  
• zagotavlja se sredstva za novogradnjo in nadzor gradnje v letu 2020, 
• investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev pa se zmanjša, saj se predlaga umik 

sredstev na postavki za nakup prostorov pošte na Veliki Loki,  
• na strani prihodkov se povečajo prihodki – Prihodki od komunalnih prispevkov in tako 

je vloženi amandma uravnotežen.  
 
G. Kepa je pojasnil, da je stranka SDS podpisala amandma, saj se bodo le tako nekatere 
zadeve, ki so nujne, lahko začele izvajati. Izpostavil je dodatna sredstva za izvajanje storitve 
pomoči na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje.  
 
G. Lobe je predstavil amandma št. 4 (amandma št. 5), ki se nanaša na povečanje sredstev za 
obnovo športnega igrišča v Trebnjem, v višini 30.000 EUR.   
 
G. Sever je predstavil vloženi amandma št. 2 (amandma št. 1), ki se nanaša na povečanje 
sredstev za sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – na področju športa, predlog 
povečanja je v višini 37.000 EUR. Isto je predlagano tudi v amandmaju št. 2 (amandma št. 2) 
k predlogu proračuna za leto 2020.  
 
G. Erjavec je predstavil vloženi amandma št. 9 (amandma št. 13), ki se nanaša na povečanje 
sredstev za sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske reševalne opreme ) in 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov v višini 10.000 EUR, sredstva se namenijo za namen 
poplačila nastalih obveznosti za investicijo obnove gasilskega doma in njegove okolice na 
Veliki Loki za PGD Velika Loka.  
Predstavil je še vloženi amandma št. 6 (amandma št. 14) k predlogu proračuna Občine Trebnje 
za leto 2020, ki se nanaša na povečanje sredstev za rekonstrukcijo regionalne ceste R3 646-
1197 Grm – Pluska (pločnik Veliki Gaber) v višini 80.000 EUR.  
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Ga. Cesar je predstavila vloženi amandma št. 5 (amandma št. 6) za leto 2019, ki se nanaša 
na postavko varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni 
stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški), kjer se predlaga 
povečanje za 87.000 EUR. Prav tako se predlaga povečanje sredstev za izvedbo igrišča pri 
PŠ Dobrnič v višini 50.000 EUR, za dokumentacijo in ureditev prostorov jedilnice in zbornice 
5.000 EUR in za ureditev prostora na zunanjem igrišču v PŠ Šentlovrenc, v višini 1.600 EUR.  
Predstavila je tudi amandma št. 4 (amandma št. 7) za leto 2020, ki se ravno tako nanaša na 
povečanje sredstev na postavki Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte 
in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški), kjer 
se predlaga povečanje za 87.000 EUR. 
Predlaga pa se povečanje za investicijsko vzdrževanje za nakup IKT opreme v višini 4.952,50 
EUR, kar bo omogočilo prijavo na projekt, ki sofinanciran iz EU. 
 
Ga. Povhe je predstavila vloženi amandma št. 6 (amandma št. 8), ki se nanaša na leto 2019 
in predlaga povečanje sredstev na postavki, ki so namenjena dejavnosti izvajanja pomoči na 
domu, v višini 20.000 EUR.  
Prav tako je predstavila vloženi amandma št. 5 (amandma št. 9), ki se nanaša na leto 2020. 
Predlaga se povečanje sredstev na isti proračunski postavki, v višini 20.000 EUR.  
Prav tako je predstavila vložena amandmaja št. 10 (amandma št. 15) k Odloku za leto 2019 in 
amandma št. 8 (amandma št. 16) k Odloku za leto 2020 in se nanašata na določitev višine 
faktorja G za financiranje krajevnih skupnosti. V predlogu in dopolnjenemu predlogu proračuna 
je upoštevan faktor G v višini 90, predlagajo pa povečanje faktorja G na 100.  
 
Ga. Smuk je predstavila amandma št. 3 (amandma št. 3) k predlogu proračuna za leto 2019 in 
amandma št. 3 (amandma št. 4) k predlogu za leto 2020 in se nanašata na povečanje postavke 
Ohranjanje in razvoj kmetijstva v višini 50.000 EUR. Povečanje je namenjeno subvencijam v 
kmetijstvu, in sicer za male kmetije, ki se ne morejo prijaviti na državne razpise z namenom, 
da se vzpodbudi razvoj zelenjadarstva.  
Predstavila je tudi amandma št. 8 (amandma št. 11) k predlogu Odloka za leto 2019 in 
amandma št. 7 (amandma št. 12) k predlogu za leto 2020. Predlaga se odprtje nove 
proračunske postavke Izvajanje participativnega proračuna, in sicer v letu 2019 v višini 50.000 
EUR, v letu 2020 pa v višini 80,000 EUR.  
Participatorni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi 
porabi soodločajo občanke in občani, kjer se njihova volja v nepopačeni obliki pretaplja v 
proračunske postavke.  
 
G. Kaplan je dejal, da bo podprl vložene amandmaje, izpostavil je problematiko osnovne šole 
Trebnje. Izpostavil je turizem, zelenjadarstvo, participatorni proračun.  
 
G. Zajc je predstavil amandma št. 7 (amandma št. 10) k predlogu Odloka za leto 2019, kjer se 
predlaga povečanje na postavki Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje 
zdravstvenih domov v višini 2.000 EUR, za postavitev prenosnega AED, ki se ga postavi na 
območje nogometnega igrišča na Cvibljah. Lahko se ga namesti na ustrezno mesto pri 
veterinarski postaji.  
 
Ga. Pepelnak je dejala, da je pričakovala, da bo vloženih kar nekaj amandmajev, ugotavlja pa, 
da nekateri proračun še vedno smatrajo kot spisek želja oz. zahtev.  
Predlagala je zmanjšanje sredstev na proračunski postavki Financiranje političnih strank, na 
ta račun pa naj se poveča sredstva na postavki Financiranja športa, npr. Rokometnega kluba 
in Nogometnega kluba. Sedaj je v obeh letih namenjenih po 33.000 EUR. 
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Župan je odgovoril, da za predlagani amandma go. Pepelnak zavrača. Dejal je, da bi bilo 
dobro, da bi bili ti amandmaji na Občini malo prej, kot na seji. Povprašal je svetnike ali želijo 
glasovanje o vsakem vloženem amandmaju posebej.  
 
Ga. Povhe je pojasnila, da so bili amandmaji vloženi pravočasno, o amandmajih naj se glasuje 
posamezno.  
 
Župan je v nadaljevanju povedal, da se takega proračuna ne da izvajati. Podal je kratke 
obrazložitve glede vloženih amandmajev. 
 
Župan Alojzij Kastelic je predlagal 15 minutno prekinitev seje Občinskega sveta. Ob 17.24 uri 
je bila seja prekinjena.  
 
Ob 17.43 uri se je pričelo nadaljevanje seje.  
Župan je predlagal, da se opravi glasovanje o vloženih amandmajih k predlogu Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2019, razen o vloženem amandmaju št. 10 (amandma št. 
15), ki se nanaša na višino faktorja G.  
Ravno tako se ne bo glasovalo o vloženem amandmaju št. 8 (amandma št. 16), ki se ravno 
tako nanaša na višino faktorja G, le da je za leto 2020.  
87. člen Poslovnika Občinskega sveta namreč govori, da se o amandmajih, ki niso pripravljeni 
v skladu s prejšnjim odstavkom, ne glasuje, niso uravnoteženi.  
 
Ga. Povhe je proceduralno dejala, da faktor G ni klasika, da nekje vzamemo in damo nekam 
drugam. Tu se govori o aktu, ki je kot Načrt ravnanja priloga in v proračunu, ki je integralni ni 
posamezne postavke za krajevne skupnosti. Tudi finančni načrti krajevnih skupnosti so 
pripravljeni na izhodišča občine, je dejala.  
 
V nadaljevanju je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 
Sprejme se vloženi amandma št. 1 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2019 s prvopodpisanim dr. Jožetom Korbarjem, ki je priloga k 
zapisniku.  

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 2 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 s prvopodpisanim Mihom Severjem, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 



8 

 

 
Sprejme se vloženi amandma št. 3 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 s prvopodpisano Špelo Smuk, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 8 

 PROTI so glasovali: 13 

  

  Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 4 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 s prvopodpisanim Leonom Lobetom, ki je priloga k zapisniku.  

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 5 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 s prvopodpisano Tanjo Cesar, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 6 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 s prvopodpisano Matejo Povhe, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 7 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2019 s prvopodpisanim Ninom Zajcem, ki je priloga k zapisniku.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 20 
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PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 8 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 s prvopodpisano Špelo Smuk, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 8 

 PROTI so glasovali: 13 

  

  Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 9 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2019 s prvopodpisanim Simonom Erjavcem, ki je priloga k 
zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 1 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2020 s prvopodpisanim dr. Jožetom Korbarjem, ki je priloga k 
zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 19 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 2 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 s prvopodpisanim Mihom Severjem, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
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Sprejme se vloženi amandma št. 3 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 s prvopodpisano Špelo Smuk, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 4 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 s prvopodpisano Tanjo Cesar, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 13 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 

Sprejme se vloženi amandma št. 5 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 s prvopodpisano Matejo Povhe, ki je priloga k zapisniku.  

 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 8 

PROTI so glasovali: 12 

 

 Sklep ni bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 6 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2020 s prvopodpisanim Simonom Erjavcem, ki je priloga k 
zapisniku.  

  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 21 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
Sprejme se vloženi amandma št. 7 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 s prvopodpisano Špelo Smuk, ki je priloga k zapisniku.  

   
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
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 Prisotni člani: 21 

 ZA so glasovali: 8 

 PROTI so glasovali: 13 

  

  Sklep ni bil sprejet. 
 
Župan je v nadaljevanju predlagal glasovanje o predlaganih sklepih iz gradiva.  
G. Kaplan je predlagal prekinitev seje za 5 minut.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Seja Občinskega sveta se za 5 minut prekine.   

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 21 

ZA so glasovali: 17 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je sejo prekinil ob 18.01 uri.  
Nadaljevanje seje se je začelo bo 18.10 uri.   
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

I. Sprejme se Dopolnjeni Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019, 
z upoštevanjem sprejetih amandmajev št. 1, 7 in 9.  
 

II. Sprejme se Dopolnjeni Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020, 
z upoštevanjem sprejetih amandmajev št. 1 in 6.  
 

III. Sprejme se Predlog Sklepa o določitvi višine faktorja G za leto 2019. 
 

IV. Sprejme se Predlog Sklepa o določitvi višine faktorja G za leto 2020. 
 

V. Sprejme se Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019. 
 

VI. Sprejme se Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020. 
 

VII. Načrt razvojnih projektov se uskladi s sprejetimi amandmaji za leto 2019 in 2020.  
 
 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 20 

ZA so glasovali: 13 

PROTI so glasovali: 1 

 

 Sklepi so bili sprejeti. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019 in 2020 

 
Ga. Zadnik, pravnica, je podala obrazložitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trebnje za leti 2019 in 2019.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e:  

I. Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 
2019, ki je sestavni del tega sklepa in usklajen s sprejetimi amandmaji in obsega 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. 

 
II. Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 

2020, ki je sestavni del tega sklepa in usklajen s sprejetimi amandmaji in obsega 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. 
 

III. Skupna vrednost poslov, ki jih Občina Trebnje po predhodni odobritvi OS lahko 
sklene izven veljavnega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trebnje za leto 2019 in leto 2020, znaša 10% skupne vrednosti načrta. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 15 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepi so bili sprejeti. 
 

 K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019 
in 2020 

 
Ga. Zadnik, pravnica, je podala kratko obrazložitev Načrta ravnanja s premičnim in finančnim 
premoženjem Občine Trebnje za leti 2019 in 2020.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja 
SKLEP-a:  

I.  Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine 
Trebnje za leto 2019, ki je sestavni del tega sklepa.   

 
II. Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine 

Trebnje za leto 2020, ki je sestavni del tega sklepa.   
 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju: 

Prisotni člani: 16 

ZA so glasovali: 13 
PROTI so glasovali: nihče 

  

        Sklepa sta bila sprejeta.  
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa športa v občini Trebnje za leto 2019 

 
Kratko obrazložitev predloga Letnega programa športa za leto 2019 je podal vodja oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da Odbor predlaga Občinskemu svetu sprejem le tega.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Letni program športa v občini Trebnje za leto 2019. Letni program športa se 
uskladi s sprejetim proračunom za leto 2019 in s sprejetimi amandmaji k proračunu.   

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 15 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - šport 

 
Kratko obrazložitev predloga gradiva je podal vodja oddelka za družbene in gospodarske 
dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor sprejel sklepe za povišanje sredstev, zato se niso opredeljevali do te 
razdelitve. Podala je informacije glede financiranja športa v dveh sosednjih občinah.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja 
SKLEP-a: 

I. Sredstva pod postavko 18082 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem 
interesu – šport, se namenijo za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa dvema društvoma, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Rokometnemu 
klubu Trimo Trebnje in Nogometnemu klub Trebnje. 
 

II. Sredstva se zagotovijo na podlagi meril in kriterijev in upoštevanju višine 
financiranja v preteklem letu ter predvidenem povečanju obsega programa, in 
sicer za program in dejavnost: 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje v višini: 90.000,00 EUR in 
Nogometnega kluba Trebnje v višini: 53.000,00 EUR. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 14 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepa sta bila sprejeta. 
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2019 v občini Trebnje 

 
Kratko obrazložitev predloga Letnega programa socialnega varstva za leto 2019 je podal vodja 
oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor sprejel predlagane sklepe.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

1. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2019. Letni program se 
uskladi s sprejetim proračunom za leto 2019.  
 

2. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2019 znaša: če je 
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR, 
če je novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 EUR.  
 

3. Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR 
   

Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 17 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepi so bili sprejeti. 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2020 v občini Trebnje 

 
Kratko obrazložitev predloga Letnega programa socialnega varstva za leto 2020 je podal vodja 
oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor sprejel predlagane sklepe.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

1. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2020. Letni program se 
uskladi s sprejetim proračunom za leto 2020.  
 

2. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2020 znaša: če je 
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR, 
če je novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 EUR.  
 

3. Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR. 
   

Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 17 
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 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepi so bili sprejeti. 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2019 

 
Kratko obrazložitev predloga Letnega programa kulture za leto 2019 je podal vodja oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor sprejel predlagane sklepe.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja 
SKLEP-a: 
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 
2019 zagotovi sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od tega: 

- 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega 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 2019. Letni program 
kulture se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2019 in z morebitnimi rebalansi 
med proračunskim letom 2019. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 17 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepa sta bila sprejeta. 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2020 

 
Kratko obrazložitev predloga Letnega programa kulture za leto 2020 je podal vodja oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor sprejel predlagana sklepa.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednja 
SKLEP-a: 
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. 
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Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto 
2019 zagotovi sredstva v skupni višini 24.000,00 EUR, od tega: 

- 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega sklada, namenjenih kulturnim 
društvom, ki delujejo v Občini Trebnje: 

- 9.000,00 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 2020. Letni program 
kulture se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2020 in z morebitnimi rebalansi 
med proračunskim letom 2020. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 17 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepa sta bila sprejeta. 
 

K 11 in 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019 
Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020 

 
Kratko obrazložitev predloga Letnega programa mladinske dejavnosti za leti 2019 in 2020 je 
podal vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, g. Zaplotnik.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor sprejel predlagana sklepa.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja 
SKLEP-a: 

I. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019. 
Letni program mladinske dejavnosti  za leto 2019 se uskladi s sprejetim 
proračunom za leto 2019 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 
2019. 
 

II. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020. 
Letni program mladinske dejavnosti  za leto 2019 se uskladi s sprejetim 
proračunom za leto 2020 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 
2020. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 17 

 ZA so glasovali: 15 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepa sta bila sprejeta. 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2019 
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Ga. Pepelnak, predsednica Komisije za priznanja je povedala, da so na objavljeni Javni poziv 
za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2019 prispeli predlogi, katere 
je Komisija za podelitev priznanj obravnavala na svoji seji in jih tudi soglasno potrdila.  
V nadaljevanju je navedla predlagane kandidate za prejemnika naziva ČASTNI OBČAN 
Občine Trebnje in prejemnike PLAKETE Občine Trebnje oziroma PRIZNANJA Občine 
Trebnje.  
Komisija za podelitev priznanj predlaga Občinskemu svetu, da priznanja Občine Trebnje v letu 
2019 podeli:  

I. naziv ČASTNI OBČAN Občine Trebnje se podeli gospodu Antonu Strahu, 
stanujočemu Kamni Potok 1, Trebnje.   

 
II. PLAKETO Občine Trebnje se podeli: 

- Toniju Kukenbergerju, Ekološka kmetija Kukenberger, Gorenje Ponikve 
20, Trebnje za izjemen prispevek k razvoju in prepoznavnosti Občine 
Trebnje 

- Majdi Ivanov, Prešernova 10, Trebnje za življenjsko delo na področju 
socialnega varstva, s katerim je pomembno prispevala k razvoju in 
ugledu Občine Trebnje pri razvoju institucionalnega varstva starejših in 
skrbi za starejše 

- Društvu tabornikov, Rod sivih jelš, Gubčeva cesta 16a, Trebnje ob visoki 
obletnici uspešnega delovanja na področju mladih in prispevku k 
prepoznavnosti Občine Trebnje. 

  
III. PRIZNANJE Občine Trebnje pa se podeli: 

- Luku Ovnu, Veliki Gaber 55, Veliki Gaber 
- Tatjani Kresal, Velika Ševnica 11, Trebnje   
- Društvu upokojencev Veliki Gaber, Veliki Gaber 70, Veliki Gaber 
- Jožetu Zupančiču, Razbore 5, Velika Loka. 

 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

I. Občinski svet Občine Trebnje v letu 2019 podeli naziv ČASTNI OBČAN 
Občine Trebnje g. Antonu Strahu, stanujočemu Kamni Potok 1, Trebnje. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 15 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

II. Občinski svet Občine Trebnje v letu 2019 podeli PLAKETO Občine 
Trebnje: 

- Toniju Kukenbergerju, Ekološka kmetija Kukenberger, 
Gorenje Ponikve 20, Trebnje, 

- Majdi Ivanov, Prešernova 10, Trebnje, 
- Društvu tabornikov, Rod sivih jelš, Gubčeva cesta 16a, 

Trebnje. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  
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 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 17 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 
 

III. Občinski svet Občine Trebnje, v  letu 2019 podeli PRIZNANJE Občine 
Trebnje: 

- Luku Ovnu, Veliki Gaber 55, Veliki Gaber, 
- Tatjani Kresal, Velika Ševnica 11, Trebnje,   
- Društvu upokojencev Veliki Gaber, Veliki Gaber 70, Veliki 

Gaber, 
- Jožetu Zupančiču, Razbore 5, Velika Loka. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 17 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 
2019 do 2022 

 
Kratko obrazložitev je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in povedal, da Zakon o političnih 
strankah v 26. členu opredeljuje, da lahko lokalne skupnosti financirajo stranke. Političnim 
strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta Občine Trebnje oz. 
tistim, ki so dobile najmanj 50% glasov, potrebnim za izvolitev enega člana sveta lokalne 
skupnosti, v skladu s predlaganim Sklepom o načinu financiranja političnih strank v letih od 
2019 do 2022 pripada sorazmerni del sredstev iz proračuna Občine Trebnje glede na število 
dobljenih glasov, in sicer je določena mesečna višina za vsak dobljeni glas na zadnjih lokalnih 
volitvah.  
 
V razpravi je ga. Pepelnak predlagala zmanjšanje sredstev na že predlagani znesek.  
Župan je povedal, da je proti predlaganemu sklepu.  
 
G. Korbar je povedal, da stranke delujejo tako, da imajo svoja sredstva in so na ta način 
neodvisne in je manjša verjetnost, da padejo pod vpliv interesnih skupin, ki imajo drugačne 
interese, naloga strank je, da čuvajo javni interes, kar pa odgovorne stranke tudi delajo. Je 
proti zmanjševanju sredstev za financiranje političnih strank, saj ogroža strankarsko 
demokracijo. Z njim se je tudi strinjal g. Kepa.  
 
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 2019 
do 2022. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  
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 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: 1 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. 
obravnava  

 
G. Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podal kratko 
obrazložitev Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. obravnava.  
 
Povedal je, da je bil Odlok v javni razpravi, prispeli so trije predlogi, ki pa v Odloku niso 
upoštevani.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor predlagal, da Občinski svet Odlok sprejme v 1. obravnavi iz razloga, da 
bo javni razpis za področje športa čim preje objavljen.  
Dejala je, da se strinja s tem, če je bila javna razprava, iz razloga, da se Odlok dopolni je 
smiselno, da bi v 1. obravnavo prejeli gradivo, ki bi že vključevalo prejete pripombe oz. bi bilo 
argumentirano zavrnjeno.   
 
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje sprejme sklep, da se Odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Trebnje dopolni oz. uskladi s pripombami iz javne razprave.  
Občinski svet potrjuje sprejem Odloka na naslednji seji, po skrajšanem postopku.  

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik 
lokalnega pomena – 1. obravnava  

 
G. Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podal kratko 
obrazložitev predloga gradiva in povedal, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo 
mesto posredoval strokovne podlage za razglasitev enote nepremične kulturne dediščine 
Trebnje – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2591) za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Pobudo za razglasitev je podal lastnik dediščine, Župnija Trebnje, Goliev trg 7, Trebnje. 
Zavod v strokovnih podlagah za razglasitev utemeljuje vrednost in pomen dediščine, ki ji je 
potrebno s statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena zagotoviti obstoj in 
neokrnjenost. Cerkev je v virih prvič omenjena v 12. stoletju, v 15. stoletju pa je škof Martin 
Pičenski odobril gradnjo in okrasitev. V telo ladje je vključen zvonik, ki je najstarejši del cerkve 
in je prvotno stal samostojno. V 19. stoletju je bila cerkev regotizirana z ornamentiko na 
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zvoniku, okenskimi odprtinami v ladji, arkadnimi stenami in slavoločnimi stenami. Od opreme 
izstopa poznobaročni oltar z osrednjo sliko Marijinega vnebovzetja.   
Glede na strokovno oceno zavoda je za Cerkev Marijinega vnebovzetja in njeno okolico 
potrebno zagotoviti poseben režim varovanja in zaščite.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da je Odbor naklonjen razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni 
spomenik, pomislek je bil glede vplivnega območja. Odbor predlaga, da bi iz vplivnega 
območja izvzeli obe glavni cesti.  
 
G. Zaplotnik je članom Občinskega sveta posredoval sliko območja, kaj vse je pod arheološko 
dediščino v Trebnjem, pod kar spadata tudi ti dve cesti in ravno zaradi tega ne moreta izpasti 
iz vplivnega območja, ker v vsakem primeru, ali jih damo ven ali ne, sta del arheološke 
dediščine in sta zaradi tega tudi imenovani pod vplivno območje spomenika.  
 
Ga. Smuk je ponovno izpostavila, da je bilo na odboru izpostavljeno ali je nujno, da je to vplivno 
območje tega kulturnega spomenika, da zajema obe cesti.  
Župan je pojasnil, da je cesta vedno del nekega kulturnega spomenika, potrebuje infrastrukturo 
in meni, da nima veze, da je to območje cest.  
 
Ga. Povhe je predlagala, da se pridobi od Zavoda za varstvo kulturne dediščine opredelitev 
glede nujnosti ceste v vplivnem območju spomenika do druge obravnave Odloka.  
 
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega 
vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava.  

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 16 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni 
spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava  

 
G. Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podal kratko 
obrazložitev predlaganega gradiva.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da Odbor predlaga Občinskemu svetu sprejem predlaganega Odloka. 
 
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja je povedala, da Komisija predlaga 
sprejem Odloka, z  nekaj pripombami, ki so nomotehnične narave.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP: 
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Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim 
v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena 1. obravnava.  

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 17 

 ZA so glasovali: 17 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje 

 
G. Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti je podal obrazložitev glede 
predlaganega Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki in povedal, da je Vrtec Mavrica 
Trebnje na 6. seji, dne 6.3.2019 podal predlog za porabo presežka za nakup opreme, ki je 
nujno potrebna za nemoteno delovanje vrtca. V letih 2017 in 2018 se ni sklepalo o presežkih.  
 
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je 
povedala, da Odbor predlaga Občinskemu svetu sprejem predlaganih sklepov.  
V razpravi je ponovila o presežku, ki je nastal iz tržne in netržne dejavnosti. Presežek se 
ustvarja iz cene storitve, ki jo plačajo 1/3 starši, 2/3 pa plača Občina in iz tega je konec leta 
ustvarjen presežek, ki bi se moral preliti v ceno programa, je poudarila. Tovrstni nakupi 
opreme, bi se morali financirati iz proračuna Občine.  
 
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

1. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 38. člena odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje podaja soglasje k porabi 
nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v skupni višini 
8.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica nameni nakupu pralnega stroja za enoto Videk, 
mehčalne naprave za pomivalni stroj za enoto Kekec in pomivalnega stroja za 
enoto Ostržek.  

2. S tem sklepom se odpravi sklep Občinskega sveta št. 900-2/2016 z dne 13. 4. 
2016, s katerim je določeno, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, 
v višini 4.805,35 EUR,  nameni  nakupu igral za enoto v Šentlovrencu. Sredstva 
ostanejo nerazporejena, ker je Vrtec Mavrica Trebnje za isti namen pridobil 
donatorska sredstva.   
 

3. Preostanek presežkov prihodkov nad odhodki iz leta2015 v višini  4.805,35 EUR, 
iz leta 2017 v višini 11.461,74 EUR (od tega 10.655,44 EUR iz javne službe in 
806,30 EUR iz tržne dejavnosti) in iz leta 2018 v višini 829,92 EUR (od tega 
793,86 EUR iz javne službe in 363,06 EUR iz tržne dejavnosti) ostane 
nerazporejen. Skupen znesek nerazporejenega presežka znaša 17.097,01 EUR. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 17 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepi so bili sprejeti. 
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K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021 

 
G. Stanko Tomšič, direktor JP Komunala Trebnje d.o.o. je podal obrazložitev predlaganega 
Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021.  
 
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je Odbor 
Elaborat obravnaval ter ga soglasno sprejel.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 16 

 ZA so glasovali: 13 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Obvezne razlage 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 72/18) 

 
Obvezno razlago 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje je podala 
ga. Šušterčič, višja svetovalka na oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja 
SKLEP-a: 

I. Sprejme se Obvezno razlago 57. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 
72/18) po skrajšanem postopku. 
 

II. Sprejme se Obvezno razlago 57. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr., 49/16 in 
72/18). 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 16 

 ZA so glasovali: 16 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepa sta bila sprejeta. 
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K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o.  Trebnje   
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Lukovek 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Sela pri Šumberku     
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja 

za parcelo  št. 1271/3 k.o. Veliki Gaber 
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Knežja vas 
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-naselje Martinja 

vas 
g) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Veliki Gaber-naselje Žubina 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje-naselje Trebanjski 

Vrh 
i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-naselje 

Orlaka 
 
Ga. Zadnik, pravnica, je podala obrazložitev premoženjsko pravnih zadev.  
 
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je Odbor 
gradivo obravnaval in predloge sklepov potrdil.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic v kompletu na glasovanje dal naslednje 
SKLEP-e: 

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča, 
parc. št. 700/2, 701/2, 698 in 694/2, vsa k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi 
statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 
 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča, 
parc. št. 1395/1, 1396/2, 1396/1 in 1395/6, vsa k. o. 1418 Lukovek. Sklep o 
pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme. 
 

III. Status javnega dobra za parc. št. 384/87, 1634/13, 1634/10, 1634/11, 1634/7 in 
1634/6, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

IV. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 
384/98, 384/102, 374/7, 374/9, 371/10, 371/9, 371/12, 371/5, 1079/16 in 1079/14, vse 
k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 

V. Status javnega dobra za parcelo št. 1271/3 k.o. 1427 Veliki Gaber se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

VI. Status javnega dobra za parc. št. 2776/38, k. o. 1430 Knežja vas, se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

VII. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi parcela št. 
2538/13, k. o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 

VIII. Status javnega dobra za parc. št. 839/13 in 839/11, obe k.o. 1426 Prapreče, se 
ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in 
vsebini. 
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IX. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 
636/5, 636/7 in 637/8, vse k.o. 1426 Prapreče. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 

X. Status javnega dobra za parc. št. 1280/25 k.o. 1427 Veliki Gaber se ukine. Sklep 
o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

XI. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi parcela št. 
948/2 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 

XII. Status javnega dobra za parc. št. 633/2, k.o. 1407 Roje, se ukine. Sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

XIII. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 
316/5, 316/6, 313/9, 313/11 in 313/13, vse k.o. 1407 Roje. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in 
vsebini. 
 

XIV. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita zemljišči, 
parc. št. 1122/3 in 1122/5, obe k. o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi 
statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 15 

 ZA so glasovali: 15 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepi so bili sprejeti. 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Šentlovrenc 

 
G. Pirc, direktor Občinske uprave je podal kratko obrazložitev predloga gradiva.  
 
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je Odbor 
predlog sklepa soglasno potrdil.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Prostovoljno gasilsko društvo Šentlovrenc se oprosti plačila komunalnega prispevka 
zaradi gradnje gasilskega doma. 

   
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 15 

 ZA so glasovali: 15 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 
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K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 

 
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 6. redni seji Občinskega sveta seznanili z 
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles:   

- Zapisnik 1. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 4. 4. 2019, 
- Zapisnik 2. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 24. 4. 2019,  
- Zapisnik 1. seje Komisije za podelitev priznanj z dne 28. 2. 2019, 
- Zapisnik 2. seje Komisije za podelitev priznanj z dne 16. 4. 2019, 
- Zapisnik 2. seje Odbora za proračun in finance z dne 7. 5. 2019, 
- Zapisnik 2. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 6. 5. 

2019,  
- Zapisnik 2. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 7. 5. 

2019.  
 

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja in pobude članov sveta 

 
G. Lobe je povprašal glede odprtega pisma ravnatelja Osnovne šole Trebnje, g. Rada 
Kostrevca glede prostorske problematike Osnovne šole Trebnje in njenih podružnic.  
Izpostavljenih je bilo kar nekaj vprašanj, zanimalo ga je ali je bilo v tem času kaj pogovorov, 
ker se očita ne komunikacije med Občino in vodstvom osnovne šole.  
 
Župan je odgovoril, da bo ravnatelj prejel odgovor. Z vsemi direktorji, ravnatelji ocenjuje 
komunikacijo kot dobro, vedno se oglasijo v njegovi pisarni. Kar je ravnatelj naredil je 
nedostojno, zahteval bo njegov odstop in opravičilo, je poudaril.  
 
Ga. Brilj je povprašala kako se bo izvedla gradnja mrliške vežice v Sela pri Šumberku, ali bo 
dela opravila Komunala Trebnje, ali se bo iskalo izvajalca. 
 
Župan je odgovoril, da je potrebno izvesti razpis, če bo Komunala najugodnejša bo izvedla, v 
nasprotnem primeru pa najugodnejši izvajalec.  
 
G. Kepa se je navezal na gradbeno dovoljenje za gradnjo mrliške vežice, ali se je podaljšalo, 
ali še velja. Izpostavil je parkirišče pri šoli, kaj se je tam ustavilo.  
Pri obnovi so bile težave z igriščem pri CIK-u, kjer je bilo skrčeno območje za parkiranje, uvedel 
se je režim dovolilnic za parkiranje. Ko bo proračun največje kohezijske projekte izvedel, mora 
na tem mestu pred šolo razmisliti o parkirišču, v 1. fazi tudi v makadamski izvedbi, v 2. fazi pa 
kot je potrebno zagotoviti čim večje število parkirnih mest.  
 
Ga. Pepelnak je izpostavila igrišča pri CIK-u, spraševala je čigav projekt je to, občinski ali od 
krajevne skupnosti. Zakaj zadeve niso še urejene.  
 
Župan je odgovoril, da se projekt izvaja v soinvestitorstvu s krajevno skupnostjo, največji del 
financira Občina. Dokler ni bilo sprejetega proračuna Občina ni mogla dokončati projekta, 
nekaj zahtevkov je zaprtih, zadeva gre proti koncu. Ukvarjamo se z rahlim nasprotovanjem 
krajanov v okolici, z njimi tečejo pogovori. Moteč je predvsem lokal, ki je na igrišču, bile so 
inšpekcijske prijave. Objekte bo potrebno zaščiti, kajti prevečkrat prihaja do uničevanja, 
nekateri celo z avtomobili vozijo po tartanu, drugi se vozijo po nogometnem igrišču. Določiti bo 
potrebno skrbnika, da se bo to preprečilo. Ko bo infrastrukture v občini Trebnje dovolj, bo 
potrebno razmišljati o ustanovitvi Zavoda, ki bo skrbel za infrastrukturo in z njo upravljal.  
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Ga. Pepelnak je izpostavila odprto pismo župnika iz Trebnjega.  
 
Župan je odgovoril, da so tekli pogovori o pripravi igrišča in ker je vedel, da je en del zemljišča 
v lasti Župnije Trebnje, je g. Smuka napotil da se oglasi pri župniku, da se pogovorita o zadevi, 
nato pa tudi pisno. G. Smuk je poslal le elektronsko sporočilo, zato je prišlo do neljubih zadev. 
Župnika sicer razume. Zaradi tega se niso poslabšali odnosi, je pa znak, da je potrebno 
komunicirati na nekem kulturnem nivoju in ne pričakovati, da se bodo vsi z vsem strinjali.  
 
 
 
Župan Alojzij Kastelic je sejo zaključil ob 19:51 uri.       
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Seja je tonsko posneta.  


