
 

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: 4. 12. 2019 

 

ZAPISNIK ( os nu tek )  

5. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 4. decembra 2019, ob 16.30 uri v veliki 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, Alojzij Kastelic – župan Občine Trebnje, Janko 
Zakrajšek– OU, Gorazd Koračin – OU, Vanda Zadnik – OU, Nives Vavtar – 
OU 

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

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 16. 10. 2019 
2. Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 2. obravnava   
3. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 2. 

obravnava 
4. 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  

5. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Trebanjski vrh  

6. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – 

naselje Rdeči Kal 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 1008/11 in 

1008/9 k.o. Medvedje selo 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 622/2 k.o. 

Sela pri Šumberku 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 806/6 in 806/7 

k.o. Veliki Gaber 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Stehanja 

vas – naselje Male Dole pri Stehanji vasi 
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f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 653/1 in 657/1 
k.o. Sela pri Šumberku 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 2836/6 in 
2836/7 k.o. Lukovek 

h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek- Gradišče 
pri Trebnjem 

i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita- Rdeči Kal 
j) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- 

Češnjevek 
k) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas- 

Gombišče 
l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-Vrhovo 

pri Šentlovrencu 
m) Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 84/11 k.o. Veliki Gaber 

in predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 84/10 k.o. 
Veliki Gaber 

n) Potrditev predpogodbe za nakup delov parcel 629/4 in 630/6, obe k.o. 
Češnjevek 

7. Razno.  

 
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 16. 10. 2019 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 4. seje Odbora z dne 16. 10. 2019.  
 
G. Praznik je podal pripombo na zapisnik in sicer: v zapisniku 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 
je potrebno pri 4. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Trebnje – 1. obravnava dodati, da je g. Praznik zaprosil za podatke o 
prispevni stopnji. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep z upoštevano pripombo g. Praznika 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 4. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 16. 

10. 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 – 2. obravnava   

 
G. Zakrajšek je povedal, da so bile v času javne obravnave podane pripombe na razgrnjeno 
gradivo predloga Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje. Pripombe so se 
nanašale na različne določbe odloka. Posebej je izpostavil pripombe, ki se nanašajo na 
izgradnjo kolesarskih poti. Povedal je, da se za bodoče kolesarske ceste izdeluje idejna 
zasnova kolesarskih in peš površin v Trebnjem in zaledju ter, da je že bila izvedena prva 
delavnica na to temo. 
 
Povedal je, da je bila na 5. seji Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo in na 
9. redni seji Občinskega sveta podana pripomba o višini globe za neplačilo parkirnine. Pojasnil 
je, da so globe v višini 80 evrov po Zakonu o pravilih cestnega prometa predvidene za 
parkiranje na mestih, kjer je to izrecno prepovedano, t.j. na pločniku, prehodu za pešce, 
kolesarski stezi, mostu, itn., kjer gre res za ogrožanje prometa in je teža kršitve drugačna, kot 
pa pri neplačilu parkirnine, kjer nikogar ne ogrožaš. Pripomba se je upošteva, v 4. in 5. 
odstavku 6. člena se je spremenila višina globe za neplačilo parkirnine na 40 EUR. 
 
Predstavil je tudi pripombo, ki je bila podana na seji OS  - pripomba na globo za dovoljenja za 
parkiranje in dovolilnice. Povedal je da se je glede na globe v drugih občinah zavzelo stališče, 
da se globe zmanjšajo za polovico in sicer iz 80 na 40 eurov in iz 160 na 80 eurov. Tako sta 
se spremenila drugi in tretji odstavek 9. člena in se po novem glasita: 
»(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik oziroma upravičenec dovoljenja za 
parkiranje, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.  
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ima v vozilo nameščeno dovolilnico, pa 
ni uporabnik oziroma upravičenec dovoljenja za parkiranje.« 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 I. Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu  

Občine Trebnje, da sprejme Odlok o ureditvi mirujočega prometa v 
Občini Trebnje v drugi obravnavi. 

 
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 2. 
obravnava 
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G. Koračin je na kratko obrazložil spremembe besedila členov predloga odloka glede na 
besedilo členov predloga odloka iz prve obravnave. Spremenjeni so 5., 10., 13. in 15. člen ter 
dodan je bil nov 28. člen predloga odloka. 
 
G. Praznik je povedal, da so opredelitve območij oziroma kriteriji za opredelitve območij 
različni; enkrat je izpostavljena oddaljenost od avtoceste, drugič bližina oskrbnega središča. 
Župan mu je odgovoril, da so bile opredelitve območij oziroma kriteriji za opredelitve območij  
predstavljeni tudi svetnikom, ti pa so se z opredelitvijo območij strinjali. Izpostavil je, da je Veliki 
Gaber drugo največje naselje v Občini Trebnje, ki ima šolo, vrtec, trgovino, kanalizacijo ter 
tako veliko možnosti za napredovanje. 
 
G. Praznika je zanimalo ali je vsako naselje, tudi tisto, ki ima samo en steber javne 
razsvetljave, že opredeljeno kot naselje z urejeno javno razsvetljavo. 
Župan mu je odgovoril, da je ureditve potrebno gledati kot celota in, da se pri oblikovanju 
definicije javne razsvetljave ni uspelo pridobiti ustreznejše.  
 
G. Erjavec je citiral 13. člen predloga odloka, zanimal ga je kako se bo preverjala opremljenost 
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami. 
G. Koračin mu je odgovoril, da bodo za mnenje zaprošeni upravljalci vodov.  
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu  

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: Občinski svet Občine 
Trebnje sprejme Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 2. obravnava. 

 
 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 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 

 
G. Malenšek je povedal, da se je na kanalizacijo Račje selo in Blato potrebno priklopiti in 
poravnati komunalne prispevke za območje opremljanja. G. Malenšek je pojasnil, da v ostalih 
krajevnih skupnostih velja splošni odlok ter, da bo cena priklopa za kanalizacijo Račje selo in 
Blato, po predlogu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje 
opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato«, 25 % nižja. 
 
G. Erjavca je dodal, da bo cena komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacije 
Račje selo in Blato« sedaj primerljiva s ceno komunalnega prispevka za območje Dolenje 
Nemške vasi.  
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G. Špec je dodal, da bi bile smiselne subvencije za male čistilne naprave. 
Župan mu je odgovoril, da je dobra mala čistila naprava bistveno dražja kot pa cena 
komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijski sistem.  
 
Župan je predlagal enofazno obravnavo predloga. Člani Odbora za okolje, prostori in 
infrastrukturo so se s predlogom strinjali. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje sklep, z upoštevano pripombe 
župana naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme: Elaborat 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« z 
združitvijo prve in druge obravnave. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Trebanjski vrh  

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedla je, da je bil prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Trebanjski Vrh odmerjen komunalni prispevek zaradi gradnje gasilskega 
doma. Prostovoljno gasilsko društvu Trebanjski Vrh pa je podalo prošnjo za oprostitev plačila.  
 
G. Zakrajšek je obrazložil, da ima občina na podlagi Zakona o urejanju prostora možnost  
oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem 
interesu.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Prostovoljno gasilsko društvo Trebanjski Vrh se oprosti plačila 

komunalnega prispevka zaradi gradnje gasilskega doma. 
 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
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PROTI so glasovali: 0 
 

                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje 
Rdeči Kal 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 1008/11 in 1008/9 k.o. 
Medvedje selo 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 622/2 k.o. Sela pri 
Šumberku 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 806/6 in 806/7 k.o. 
Veliki Gaber 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Stehanja vas – 
naselje Male Dole pri Stehanji vasi 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 653/1 in 657/1 k.o. Sela 
pri Šumberku 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 2836/6 in 2836/7 k.o. 
Lukovek 

h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek- Gradišče pri 
Trebnjem 

i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita- Rdeči Kal 
j) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- Češnjevek 
k) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas- Gombišče 
l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-Vrhovo pri 

Šentlovrencu 
m) Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 84/11 k.o. Veliki Gaber in predlog 

za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 84/10 k.o. Veliki Gaber 
n) Potrditev predpogodbe za nakup delov parcel 629/4 in 630/6, obe k.o. Češnjevek. 

 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje 

Rdeči Kal 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 

zemljišča: 120/5, 120/7, 120/4, 106/9 vsa k.o. 1432 Korita. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 
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                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 1008/11 in 1008/9 
k.o. Medvedje selo 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita 

zemljišči: 1008/11 in 1008/9 k.o. 1421 Medvedje selo. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 622/2 k.o. Sela pri 
Šumberku 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi 

zemljišče: 622/2 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: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 806/6 in 806/7 k.o. 
Veliki Gaber 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita 

zemljišči: 806/6 in 806/7 k.o. 1427 Veliki Gaber. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Stehanja vas – 
naselje Male Dole pri Stehanji vasi 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo 

zemljišča: 371/4, 371/5, 325/2 in 324/2 vsa k.o. 1429 Stehanja 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 653/1 in 657/1 k.o. 
Sela pri Šumberku 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita 

zemljišči: 653/1 in 657/1 k.o. Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi 
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statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 
vsebini sprejme. 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 2836/6 in 2836/7 k.o. 
Lukovek 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita 

zemljišči: 2836/6 in 2836/7 k.o. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek- Gradišče pri 
Trebnjem 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 
SKLEP: 
 I. Status javnega dobra za parcelo št. 4127/4 k.o. 1418 Lukovek, 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. št. 4127/4 
k.o. 1418 Lukovek za parcelo št. 3336/5 k.o. 1418 Lukovek.  
 
III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi parcela št. 
3336/5 k.o. 1418 Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
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Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklepi so bil sprejeti. 
 
 

i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita- Rdeči Kal 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
SKLEP: 
 I. Status javnega dobra za parcelo št. 2632/4 k.o. 1432 Korita 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. 629/2, 632/2 in 636/1, vse k.o. 1432 Korita. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                       Sklepa sta bila sprejeta. 
 
 

j) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- Češnjevek 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 
SKLEP: 
 I. Status javnega dobra za parcele št. 1162/4, 1163/4, 1162/7, 1155/13, 

1155/15, vse k.o. 1420 Češnjevek, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.  

 
II. Občina Trebnje izvede postopek razpolaganja z metodo neposredne 

pogodbe za parceli št. 1155/13 in 1155/15, obe k.o. Češnjevek.  
 

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo 
parcele št. 119/2, 132/8, 132/10, 132/5, 134/3, 141/2, 143/7, 143/4, 394/111, 
394/96, 396/2 in 143/9, vse k.o. Češnjevek. Sklep o pridobitvi statusa 
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grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani 
obliki in vsebini. 

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                       Sklepi so bili sprejeti. 
 
 

k) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas- Gombišče 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 
SKLEP: 
 I. Status javnega dobra za parcelo št. 932/14 k.o. 1429 Stehanja vas 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. 932/14 k.o. 
1429 Stehanja vas za parceli št. 519/2 in 520/4, obe k.o. 1429 Stehanja vas.  
 
III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobita parceli 
št. 519/2 in 520/4, obe k.o. 1429 Stehanja 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklepi so bili sprejeti. 
 
 

l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-Vrhovo pri 
Šentlovrencu 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
SKLEP: 
 I. Status javnega dobra za parcelo št. 829/8 k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o 

ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
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II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobita parceli 
št. 214/4 in 214/6, obe k.o. 1426 Prapreče. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                      Sklepa sta bila sprejeta. 
 

m) Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 84/11 k.o. Veliki Gaber in 
predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 84/10 k.o. Veliki 
Gaber  

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
SKLEP: 
 I. Občina Trebnje izvede za parcelo št 84/11 k.o. 1427 Veliki Gaber postopek 

razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.  
 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi parcela 
84/10 k.o. 1427 Veliki Gaber. 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: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                       Sklepa sta bila sprejeta. 
 

 
n) Potrditev predpogodbe za nakup delov parcel 629/4 in 630/6, obe k.o. Češnjevek. 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Župan je dodal, da je to možnost s katero se bi prišlo do parcele, na kateri se bi lahko gradilo 
šolo. Poudaril je, da je cena visoka in ga zanima mnenje članov odbora.  
 
G. Erjavca je zanimalo kako velika je parcela, ki se odkupuje. 
Ga. Zadnik mu je odgovorila, 56 arov.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da: Občinski svet potrjuje vsebino predpogodbe za 
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nakup zemljišča del parcele 629/4 in del parcele 630/6, obe k.o. 1420 
Češnjevek, ki bo namenjeno za gradnjo OŠ Dolenja Nemška vas.  

 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Erjavec je izpostavil, da morajo lastniki kamionov z Iglenika zaradi znaka za prepovedan 
promet za tovorna vozila, opraviti daljšo pot do parkirišča, ki je v vasi.   
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da je dostop za tovorna vozila možen čez Trebnje ter predlagal, 
da prebivalci posredujejo predlog ureditve.  
 
G. Pekolj je zanimalo ali se bo saniralo vozišče Ševnica – Mrzla Luža.  
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da se navedenega cestnega odseka in poškodb vozišča še ni 
ogledalo. 
 
G. Pekolj je vprašal kako teče postopek v zvezi z reklamacijo cestne infrastrukture na odseku 
Trebnje - Račje selo, kjer so se pojavljale razpoke.  
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da se bo v marcu ali aprilu izvedla reklamacija omenjenega 
cestnega odseka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17 .20 uri. 
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