
 

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: 13. 6. 2019 

 

ZAPISNIK 

3. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 12. 6. 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: Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje, Suzana Gorc, mag. Janez 
Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo OU,  Vida 
Šušterčič, - OU, Darja Gorenc – OU,  

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

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 24. 4. 2019 
2. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje 
3. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo na območju Občine Trebnje za leto 2019 
4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami 
in MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2019 

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2019 

6. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve – naselje 

Gorenje Ponikve 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 2035/5 k.o. 

Korita 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 1005/34 k.o. 

Medvedje selo 
e) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1003/31 k.o. Dolga njiva 
f) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1192/3 k.o. Češnjevek 
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1192/3 k.o. Češnjevek 
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7. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 
425 030 Trebnje – Repče – I. faza« 

8. Razno 

 
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. Predlogov ni bilo. 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 24. 4. 2019 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 2. seje Odbora z dne 24. 4. 2019.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 2. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 24. 

4. 2019, se sprejme in potrdi. 
 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje 

 
Ga. Šušterčič je predstavila vsebino gradiva. Postopek lokacijske preveritve je nov instrument 
prostorskega načrtovanja, ki omogoča hitrejše prilagajanje in manjša odstopanja od pogojev, 
določenih v prostorskih izvedbenih aktih. Ga. Šušterčič je še dodala, da se z lokacijsko 
preveritvijo določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični 
poselitvi. Strošek lokacijske preveritve pri posamični poselitvi znaša 1.500,00 EUR, za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, 
stroški znašajo 2.500,00 EUR, za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti 
predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, pa znašajo 2.000,00 EUR. 
G. Špec je vprašal ali je kljub dejstvu, da stranka predloži elaborat, zagotovilo, da se pobudi 
ugodi. 
Ga. Šušterčič mu odgovori, da je elaborat pogoj, da se pobuda odda, ne predstavlja pa 
nobenega zagotovila za ugoditev pobudi. 
G. Praznik je povedal, da so ti stroški zelo visoki. Vprašal je še, s čim so pogojeni. 
Ga. Šušterčič mu je odgovorila, da je v zvezi s tako vlogo veliko dela. Elaborat je potrebno 
natančno pregledati, ga potrditi, sodelovati s soglasjedalcem ter objaviti v Uradnem listu, kar 
tudi predstavlja strošek. 
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Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
 
 
SKLEP: 
 I. Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini 

Trebnje – po skrajšanem postopku 
II. Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini 

Trebnje 
 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo na območju Občine Trebnje za leto 2019 

 
G. Tomšič je predstavil vsebino gradiva.  
V nadaljevanju je elaborat podrobneje predstavila ga. Gorc.  
Razprave ni bilo. 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in 

MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2019 

 
G. Tomšič je predstavil vsebino gradiva. Povedal je, da gre v tem elaboratu za kar nekaj 
sistemskih sprememb. V letošnjem letu se prvič uvaja redno praznjenje greznic in odvoznih 
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vsebin malih komunalnih čistilnih naprav. V skladu z uredbo se je spremenil tudi sistem 
praznjenja greznic in MKČN. Izvajalec je dolžan uvesti sistematično praznjenje greznic in 
MKČN enkrat na tri leta ter uvesti mesečni obračun storitve. 
V nadaljevanju je ga. Gorc predstavila nove cene storitev.  
G. Praznik je vprašal, ali dobi uporabnik povrnjena sredstva za praznjenje greznic, če se mu 
storitev ne izvede. 
G. Tomšič mu je odgovoril, da je izvajalec storitev dolžan izvesti. 
G. Praznik je vprašal, komu se obračuna padavinska odpadna voda. 
Ga. Gorc je pojasnila, da se ta storitev zaračuna samo na območjih mešanega sistema 
(obračuna se samo tistim, ki imajo padavinsko vodo speljano v javno kanalizacijo). 
G. Praznik je imel pripombo še na točko 4.2., saj je razvidno, da so se tukaj stroški zelo 
povečali. 
G. Tomšič mu je obrazložil, da bo na položnici znesek nižji. Pojasnil je še, da imajo velik vpliv 
na ceno stroški storitev-najem. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 

storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje 

za leto 2019 

 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki 

na območju Občine Trebnje za leto 2019 

 
Ga. Gorc je predstavila vsebino elaborata.  
G. Praznik je povedal, da je višja cena pri mešanih komunalnih odpadkih.  
G. Tomšič mu je odgovoril, da je cena višja zaradi odvoza. 
G. Praznika je še zanimalo, od kdaj se vozi odpadke na odlagališče Snage. 
G. Tomšič je povedal, da se odvoz opravlja od leta 2017. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
  I. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe   
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    ravnanja z odpadki na območju Občine Trebnje 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve 

 
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas 

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

zemljišča, parc. št. 1341/9, 1341/10, 1301/4, 1301/6, 1315/11, 1315/13, 
1316/6, 1316/7, 1351/2, 1356/1, 1465/4, 1467/4 in 1467/5, vsa 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: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve – naselje 
Gorenje Ponikve 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
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 I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita     
zemljišči: parc. št. 89/15 in 89/17, obe k.o. 1419 Ponikve. Sklep o 
pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 
obliki in vsebini sprejme. 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 2035/5 k.o. 
Korita 

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

zemljišče: parcela št. 2035/5 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: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 
 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 1005/34 k.o. 
Medvedje selo 

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

zemljišče: parcela št. 1005/34 k.o. 1421 Medvedje selo. Sklep o 
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pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 
obliki in vsebini sprejme. 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 

e) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 1003/31 k.o. 
Dolga njiva 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
G. Jevnikar je pripomnil, da se bo v tem delu cesta zelo težko širila. 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Status javnega dobra za parcelo št.  1003/31 k.o. 1404 Dolga njiva  se 

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

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 

f) Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 1192/3 k.o. 
Češnjevek 

Ga. Zadnik je predstavila  vsebino predloga. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
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 I. Status javnega dobra za parcelo št.  1192/3 k.o. 1420 Češnjevek  se ukine. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme.  

 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 425 

030 Trebnje – Repče – I. faza« 

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da namerava občina 
rekonstruirati cestni odsek lokalne ceste LC 425 030 Trebnje na odseku 425 031 Trebnje – 
Repče – Gorenji vrh – Rdeči Kal od P-52 do P-77 v dolžini cca 500m. Zaradi poškodovanega 
vozišča je ta odsek slabše prevozen, prometno manj varen ter ne zagotavlja dobre prometne 
povezanosti med kraji občine. Projekt se bo izvajal po fazah. Del investicije se bo financiral iz 
lastnih sredstev, del pa na podlagi 23. člena ZFO-1. Potrebno pa bo pridobiti še vsa soglasja. 
G. Veselič je poudaril, da bo potrebno urediti tudi vas Odrgo. 
G. Zakrajšek mu odgovori, da se bo Odrga urejala v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema. 
 
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
  I. Občinski svet potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Rekonstrukcija LC 425 030 Trebnje – Repče – I. faza« 
 

 
  
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednik odbora 
Darja Gorenc       Andrej Jevnikar 
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