
 

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: 17. 10. 2019 

 

ZAPISNIK ( os nu tek )  

4. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 16. 10. 2019, ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: 
 
 
Odsotni člani: 
 

Andrej Jevnikar, Tomaž Praznik, Branko Veselič, Alojz Špec, Darko  
Pekolj, Simon Erjavec 
 
Franci Kepa 

Ostali prisotni: Blaž Malenšek - Espri, Urban Jeriha – IPOP, Alojzij Kastelic – župan Občine 
Trebnje,  Gorazd Koračin – OU, Vanda Zadnik – OU, Vida Šušterčič, - OU,  
Nives Vavtar – OU 

 
Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 12. 6. 2019 
2. Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 1. obravnava   
3. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato« - 1. 
obravnava  

4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 1. 
obravnava 

5. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 796/9 in 796/10, 

obe v k. o.  Ševnica – naselje Račje selo 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 51/2 k.o. Trebnje 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 2357/2 k.o. 

Knežja vas 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež - naselje 

Sejenice 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v naseljih Mačji 

Dol, Šentlovrenc in Veliki Videm - k.o. Dolga Njiva 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele 138/1, 136/4, 

64/2, vse  k.o. Dolga Njiva 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka- naselje 

Velika Loka 
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h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 147/6 k.o. Roje 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje - naselje 

Paradiž  
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek - naselje 

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

Luža 
l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo-

Kidričeva ulica 
m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- Dolga 

Njiva pri Šentlovrencu 
n) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka-naselje 

Trnje 
6. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 
7. Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob 

državnih cestah (druga novelacija) 
8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – 

skrajšani postopek. 
9. Razno.  
 
 
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 
Župan je pojasnil, da je bila naknadno na dnevni red uvrščena dodatna točka, in sicer: Predlog 
Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – skrajšani 
postopek. 
 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 12. 6. 2019 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 3. seje Odbora z dne 12. 6. 2019.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 3. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 12. 

6. 2019, se sprejme in potrdi. 
 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 1. obravnava   

 
Župan je povedal, da si želi doseči tri cilje: razbremeniti prometa v središču Trebnjega, 
zagotoviti nove vire sredstev za mestno prenovo ter omogočiti razvoj novih in pestrih družbenih 
dejavnosti v središču mesta. Odlok o mirujočem prometu je eden izmed ukrepov, s katerim se 
določa sistem upravljanja parkirišč in je osnovni dokument, ki ga Občina Trebnje mora imeti. 
 
G. Jeriha je natančno predstavil vsebino predlaganega gradiva. Izpostavil je, da se število 
avtomobilov povečuje ter predstavil parkirno politiko – sistem usklajenih predlogov na področju 
mirujočega prometa. G. Jeriha je predstavil, kako so pridobili podatke, izpeljali analizo in 
predstavil rezultate analize.  

G. Praznik je vprašal, če se načrtujejo dodatna parkirna mesta. 
Župan mu je odgovoril, da se na območju bivše Komunale Trebnje načrtuje gradnja kulturnega 
centra – kulturni dom in garažna hiša. Do začetka gradnje garažne hiše bo možno parkirati na 
območju, kjer se predvideva izgradnja garažne hiše.  
 
G. Erjavec je vprašal, ali so bili na javnih razpravah prisotni gostinci iz centra Trebnjega. 
Zanimalo ga je tudi, kako se bodo, če se bodo pojavila, urejala parkirna mesta z rampami.  
Župan mu je odgovoril, da lastniki parcel lahko uredijo na svojih parcelah vse tiste ureditve, ki 
so v skladu z veljavno zakonodajo. Tako se lahko lastnik parcele v centru Trebnjega, če mu 
zakonodaja to omogoča, odloči, da bo na svoji parceli uredil parkirišče z rampo.  
 
G. Pekolj je povedal, da podpira predlog in da bi bilo smiselno, da bi se spodbudilo prebivalce, 
da parkirajo v bližini železniške postaje in se odpravijo na delo z vlakom. Izpostavil je še modro 
cono pri zdravstvenem domu in potrebo po zagotovitvi zadostnega števila parkirnih mest v  
bližini zdravstvenega doma.   
Župan je povedal, da si Občina Trebnje želi vzpostaviti sistem P+R in spodbuditi uporabo 
javnega prometa. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o ureditvi mirujočega 

prometa v Občini Trebnje v prvi obravnavi. 
 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odlok o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in 
Blato« - 1. obravnava 

 
Župan je povedal, da se izvajajo aktivnosti, za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
posodobitev in nadgradnjo javne kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda v centru 
Trebnjega.  
 
V nadaljevanju je elaborat in pravno podlago za izdajo odločb o plačilu komunalnega prispevka 
podrobneje predstavil g. Malenšek.   
 
G. Praznik je vprašal, ali imajo vsi občani primerljive cene.  
G. Malenšek mu je odgovoril, da je cena odvisna od gostote poselitve.  
 
G. Pekolj je vprašal, kaj je ceneje, postavitev čistilne naprave ali priklop na sistem javne 
kanalizacije. 
G. Malenšek mu je odgovoril, da mala čistilna naprava stane približno 3.000 EUR – 4.000 EUR 
in, da je ugodnejša priključitev na sistem javne kanalizacije. 
 
G. Špec je povedal, da so prebivalci Račjega sela z ureditvijo zadovoljni. Predlagal pa je še, 
da se četrti odstavek 11. člena črta in da se prebivalce seznani in jim posreduje informativne 
izračune priklopa na sistem javne kanalizacije.  
 

G. Malenšek je pojasnil, kaj bi pomenilo, če bi se četrti odstavek 11. člena črta brisal in dodal, 
da so formativni izračuni že pripravljeni in da mu lahko poda informativne zneske za objekte, 
katerih je lastnik.                                                                                                                                          …  

Župan je pojasnil, da kar se tiče informativni izračunov, prepoveduje dajanje ustnih informacije. 
Potrebno je podati pisno vlogo oz. zaprosilo za izdajo podatka.  Župan je pojasnil, da so bila 
za izgradnjo čistilne naprave pridobljena državna sredstva, da se bo predlog v primeru 
izsiljevanja umaknilo iz obravnave in dodal, da če bi se prebivalci in lastniki parcel dogovorili, 
bi danes imeli tudi pločnik. 

G. Erjavec je vprašal, koliko stane priklop na sistem javne kanalizacije v ostalih krajevnih 
skupnostih.   

                                                                                                                                                    
G. Malenšek je pojasnil, da v ostalih krajevnih skupnostih velja splošni odlok in, da je okvirna 
cena priklopa, približno 3.100 EUR, po predlaganem odloku, ki velja za kanalizacijo Račje 
selo in Blato, pa stane 2.700 EUR.  

Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
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 I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje 
selo in Blato« v prvi obravnavi. 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 1 
 

                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 1. 
obravnava 

 
G. Koračin je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Predstavil je razloge za pripravo 
novega odloka, oceno stanja, oceno finančnih posledic in obrazložil člene.   
 
Župan je dodal, da je odlok dobro zastavljen, da je za prebivalce pravičen, usklajen z novo 
zakonodajo, strateško pomemben in bo imel vpliv na razvoj kraja. 
 
G. Praznika je zanimal princip določanja novih con. 
G. Koračin mu je odgovoril, da je trenutno v veljavi odlok iz leta 1998, ki je bil štirikrat 
spremenjen oziroma dopolnjen, vendar nikoli ni prišlo do sprememb območij, kar pomeni, da 
se v odloku ne odraža dejansko stanje v prostoru. Nova razvrstitev območij je bila določena 
na podlagi sprememb v prostoru (delitev nekdanje Občine Trebnje in izgradnja avtoceste), 
upoštevajoč Dogovor o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje 
nadomestilo, in meril za določanje višine tega nadomestila iz leta 1986. 
 
G. Erjavec je vprašal, če se je pri pripravi odloka že upoštevala izgradnja viadukta pri Zidanem 
mostu in ali se bo popis nepremičnin izvajal ponovno. 
Župan mu je odgovoril, da viadukta še ni, zato se ga ne more upoštevati. 
 
G. Koračin pa mu je odgovoril, da je popis nepremičnin izvajal GURS pred leti, sicer pa je 
občina javno razgrnila podatke iz evidence za odmero nadomestila v letu 2016, ko so imeli 
zavezanci možnost pripomb na podatke. Dodal je, da lahko občinsko upravo o spremembi 
podatkov obvestijo kadarkoli in, da so to celo dolžni storiti. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje v prvi obravnavi.  
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 1 
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                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 796/9 in 796/10, 
obe v k. o.  Ševnica – naselje Račje selo 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 51/2 k.o. 
Trebnje 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 2357/2 k.o. 
Knežja vas 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež - naselje 
Sejenice 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v naseljih Mačji 
Dol, Šentlovrenc in Veliki Videm - k.o. Dolga Njiva 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele 138/1, 136/4, 
64/2, vse  k.o. Dolga Njiva 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka- naselje 
Velika Loka 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 147/6 k.o. Roje 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje - naselje 

Paradiž  
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek - naselje 

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

Luža 
l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo-

Kidričeva ulica 
m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- Dolga 

Njiva pri Šentlovrencu 
n) n) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka-naselje 

Trnje 

 
Ga. Zadnik je predstavila predloge za pridobitev statusa grajenega javnega dobra.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednje sklepe:  
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobita 

zemljišči: 796/9 in 796/10, obe v k. o. 1408 Ševnica. Sklep o pridobitvi 
statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme. 

 

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
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ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 

zemljišče: 51/2 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega 
dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 

zemljišče: 2357/2 k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme.  
 
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 

zemljišča: 138/1, 136/4, 64/2, vsa k.o. 1404 Dolga Njiva. Sklep o 
pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 
obliki in vsebini sprejme. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
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 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobijo 
zemljišča: 41/17, 41/19, 41/15, 55/7, 55/5, vse k.o. 1425 Velika Loka. 
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v 
predlagani obliki in vsebini sprejme.. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 

zemljišče: 147/6 k.o. 1407 Roje. Sklep o pridobitvi statusa javnega 
dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 

zemljišča: 371/11, 405/6, 406/3 vse k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi 
statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 

zemljišča: 143/3, 7/3, 139/1, 9/2, 60/6, 380/2, 60/12, 311/10, 310/2, 311/6 
311/8, vse k.o. 1418 Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra 
lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
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PROTI so glasovali: 0 
 

                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
SKLEP: 
  

I. Status javnega dobra za parcelo št. 2856/13, k.o. 1430 Knežja vas, se 
ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani 
obliki in vsebini.  

 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi 

parcela št. 1337/11, k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani 
obliki in vsebini.  

 
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                       Sklepa sta bila sprejeta. 
 
SKLEP: 
  

 
I. Status javnega dobra za parcelo št. 1168/10, k.o. 1421 Medvedje selo, 

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

 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi 

parcela št. 1005/28, k.o. 1421 Medvedje selo. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani 
obliki in vsebini.  

 
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                       Sklepa sta bila sprejeta. 
 
SKLEP: 
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I. Status javnega dobra za parceli št. 979/2 in 974/2, obe k.o. 1404 Dolga 
Njiva, 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. 979/2 

in 974/2 za parcele št. 471/2, 471/3, 478/5 in 354/2, vse k.o. 1404 Dolga 
Njiva.  

 
 

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo 
parcele št. 471/2, 471/3, 478/5 in 354/2, vse k.o. 1404 Dolga Njiva. Sklep 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini.  

 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklepi so bili sprejeti. 
 
 
 
SKLEP: 
  

 

 
I. Status javnega dobra za parcelo št. 1054/2 k.o. 1425 Velika Loka, se 

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

 
II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št. 

1054/2 za parceli št. 15/3 in 15/4, vse k.o. 1425 Velika Loka.  
 

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobita 
parceli št. 15/3 in 15/4, obe k.o. 1425 Velika Loka. Sklep o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v 
predlagani obliki in vsebini.  

 
  

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklepi so bil sprejet. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da se je na proračunski 
postavki 16030 Nakup stavbnih zemljišč na kontu 42060001 izvedla prerazporeditev med 
NRP-ji zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo nakupa zemljišča- parcele 271 k.o. 1422 
Trebnje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 

2019, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019, se uskladi s 
Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe, ki ga je sprejel župan dne 7. 
10. 2019 pod št. 410-195/2018-152. 
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob 
državnih cestah (druga novelacija)« 

 
G. Malenšek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da je Občina Trebnje 
prejela predlog sporazuma o sofinanciranju ureditve državne ceste Moravče –Čatež Trebnje v 
naselju Velika Loka. Po predlogu je bilo ob izgradnji pločnika predvidena tudi ureditev državne 
ceste na tem odseku. Investicijska vrednost projekta se je povečala in zato je bila potrebna 
novelacija investicijskega programa.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
 I. Občinski svet potrjuje noveliran investicijski program (IP) 

»Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga 
novelacija)« 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
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K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje 
– skrajšani postopek 

 
G. Koračin je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da je zaradi selitve javnega 
podjetja na nov naslov potrebna sprememba poslovnega naslova v sodnem registru ter 
sprememba sedeža podjetja, saj se nov poslovni naslov nahaja v naselju Primštal. Poudaril je, 
da je navedena sprememba mogoča zgolj s spremembo družbene pogodbe kot 
ustanovitvenega akta javnega podjetja, ki pa mora biti usklajena z Odlokom o ustanovitvi 
javnega podjetja Komunala Trebnje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o 

spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje 
po skrajšanem postopku. 
 

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Praznika je zanimalo kakšen je plan izgradnje pločnika v Velikem Gabru.  
Župan mu je odgovoril, da bi bil že zgrajen, če bi se lahko dogovorili z lastniki parcel.  
 
G. Pekolj je povedal, da se na cestni infrastrukturi na odseku Trebnje - Račje selo pojavljajo 
razpoke in dodal, da bi bila potrebna sanacija.   
Župan je predlagal, da se na terenu preveri obseg poškodb na cestni infrastrukturi na odseku 
Trebnje - Račje selo in pozove izvajalca – verjetno gre za podjetje Rekon, k sanaciji. Dodal je 
še, da Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo na naslednjem odboru poroča o ugotovitvah. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG: 
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 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo  predlaga, da se na terenu preveri 
obseg poškodb na cestni infrastrukturi na odseku Trebnje Račje selo in pozove 
izvajalca k sanaciji.  

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 

                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Nives Vavtar          Andrej Jevnikar 
 

 


