
 

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: 12. 2. 2020 

 

ZAPISNIK (os nu tek )  

6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 12. 2. 2020, 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: Janez Pirc, direktor OU, mag. Janez Zakrajšek, Vodja oddelka za okolje, 

prostor in infrastrukturo OU,  Gorazd Koračin - OU, Jošt Monika - OU, Darja 

Gorenc - OU,  

 

Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost. 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 4. 12. 2019 

2. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini 

Trebnje – 1. obravnava 

3. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki 

Gaber 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki 

Gaber – naselje Veliki Gaber 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – 

mesto Trebnje 

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

razpolaganja za parcelo št. 1045/16 k.o. Škovec – naselje Mrzla Luža 

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

razpolaganja za del parcele 1290/1 k.o. Štefan – po parcelaciji parcela 1290/6 – 

naselje Kamni Potok 

4. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Mrliška 

vežica Sela pri Šumberku« 

5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne 

ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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6. Razno 

 

Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. Predlogov ni bilo. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 4. 12. 2019 

 

Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 5. seje Odbora z dne 4. 12. 2019.  

Pripombo na zapisnik je imel g. Erjavec, saj njegovih navedb glede table za lokalno 

prebivalstvo, ni bilo v zapisniku. Povedal je, da je kar nekaj podjetnikov s kamioni, ki imajo 

težave pri uvozu na Iglenik. Predlaga, da se v zapisnik doda: pri Veliki Loki pri žagi pri križišču 

regionalne ceste in LC 425202 naj se postavi tabla »dovoljeno za lokalni promet«. 

Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Predsednik je podal na glasovanje 

 

SKLEP: 

 I. Zapisnik 5. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 4. 12. 

2019, se z navedenimi dopolnitvami sprejme in potrdi. 

  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0  
 Sklep je bil sprejet.  

 

 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini 

Trebnje – 1. obravnava 

 

G. Koračin je predstavil vsebino odloka. Povedal je, da je na območju občine opaziti, da so 

marsikje zapuščena vozila, ki v določenih primerih zapolnijo parkirna mesta, ki bi jih lahko 

drugače uporabila vozila v prometu. Policija v takih primerih ne more odrediti odstranitev 

zapuščenega vozila, saj nima ustrezne pravne podlage. V takih primerih lahko redar ali policist 

izreče le globo, ne more pa izreči ukrepa odstranitve vozila. 

G. Jevnikar je vprašal, kdo bo to delo opravljal. 

G. Koračin mu je odgovoril, da bo to delo opravljal redar, izvajalec odvoza pa bo Komunala 

Trebnje d.o.o. 

G. Špec je vprašal, ali je to mišljeno tudi za privatna zemljišča. 

G. Koračin mu je odgovoril, da je to mišljeno samo za javne površine. 

G. Pekolj je povedal, da zapuščena vozila v krajevni skupnosti Račje selo, predstavljajo veliko 

težavo zato bi bilo na tem področju nujno nekaj ukreniti. 

G. Veselič je povedal, da je gradivo pripravljeno dobro zato predlaga, da se predlog odloka 

sprejme. 

G. Erjavec je pripomnil, da ta odlok zelo posega v delo policije. Že na podlagi samega zakona 

ima policija dovolj pristojnosti, zato sprašuje na kaj se ta odlok nanaša, če je že po samem 
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zakonu policija pristojna za sankcioniranje. Povedal je še, da ima Mestna občina Ljubljana to 

z odlokom zelo dobro urejeno. 

G. Praznik je imel pripombo na kratek rok za odstranitev. Predstavil je primer kraje tablice na 

vozilu – za redarja je to že zapuščeno vozilo. 

G. Koračin mu je odgovoril, da je tak rok predpisan z zakonom. 

 

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 Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno 

parkiranimi vozili v Občini Trebnje v prvi obravnavi«. 

  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
 Sklep je bil sprejet. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve 

 

 

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

 

Razprave ni bilo. 

G. Praznik je imel vprašanje ali bo to kategorizirana javna pot. 

G. Pirc muje odgovoril, da bo to javno dobro in ne bo kategorizirana javna pot.  

Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 1048/11, 1046/2, 

1047/2 in 1047/3, vsa 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: 6 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 

 

 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki 

Gaber – naselje Veliki Gaber 
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Razprave ni bilo. 

 

Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 555/6, 566/6, 

562/4, 563/2, 564/1 in 564/2, vsa 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: 6 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 

 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 

Trebnje – mesto Trebnje 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 241/7, 241/5, 

234/5, 234/4, 240/9, 239/5, 239/6, vsa k.o. 1422 Trebnje. Sklep o 

pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani 

obliki in vsebini sprejme«. 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče: 239/2, k.o. 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. 

 

 

 

 

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

razpolaganja za parcelo št. 1045/16 k.o. Škovec – naselje Mrzla Luža 

Razprave ni bilo. 
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Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status javnega dobra se 

za parcelo št. 1045/16 k.o. 1406 Škovec se ukine. Sklep o ukinitvi 

statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme«. 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Občina Trebnje izvede za 

parcelo 1045/16 k.o. 1406 Škovec postopek razpolaganja z metodo 

neposredne pogodbe«.  
  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 

 

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

razpolaganja za del parcele 1290/1 k.o. Štefan – po parcelaciji parcela 1290/6 

– naselje Kamni Potok 

Razprave ni bilo. 

 

Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. Odbor za okolje prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status javnega dobra za 

del parcele 1290/1 k.o. 1424 Štefan (po parcelaciji parcela 1290/6) se 

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

vsebini sprejme«. 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Občina Trebnje izvede za 

del parcele 1290/1 k.o. 1424 Štefan (po parcelaciji parcela 1290/6) 

postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe«.  
  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Mrliška 

vežica Sela pri Šumberku« 
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G. Zakrajšek je predstavil vsebino dokumenta. 

Namen izdelave dokumenta je opredelitev investicije, določitev virov sredstev in oddaja načrta 

porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin 

(ZFO).  

 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. I.  Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu   

II.     Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Občinski svet Občine Trebnje    

III.     potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt    

IV.     »Mrliška vežica Sela pri Šumberku««.   
  

  

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 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne ceste 

425011 Trebnje – Grmada 3. faza 

 

G. Zakrajšek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da je tako kot pri 

predhodnem gradivu tudi tukaj namen izdelave dokumenta opredelitev investicije, določitev 

virov sredstev in oddaja načrta porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena 

(ZFO). Gre za rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 425 011 Trebnje – Grmada – Dobrnič 

od P-65 do P83. Obravnavan odsek je dotrajan in na številnih mestih poškodovan, zato je 

potrebna rekonstrukcija. 

G. Veseliča je zanimalo, ali bo rekonstrukcija potekala tudi čez naselje? Povedal je še, da je 

zadeva zelo kritična. 

G. Zakrajšek mu je odgovoril, da v tej fazi rekonstrukcija čez naselje ni predvidena. 

 

Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 I. I. Odbor za okolje prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu   

II.    Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Občinski svet potrjuje   

III.    dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne   

IV.    ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza«. 

V.  

VI.  

  

  

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 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 

G. Špec je povedal, da je opazil, da se posip soli izvaja zelo nepremišljeno. Temperature so 

bile visoke, vendar so se ceste kljub temu solile. Povedal je še, da se strinja, da se v takih 

razmerah izpostavljene dele obravnava drugače, vseeno je pa potrebno ravnati racionalno. 

G. Zakrajšek mu je odgovoril, da ima vso pravico, da na take zadeve opozori vzdrževalca 

javnih poti. 

G. Praznik je vprašal kaj je z zadevo pločnik v Velikem Gabru. Povedal je, da je želel iti do ljudi 

z namenom, da dobi soglasja, vendar še nima ustreznih dokumentov. 

G. Zakrajšek mu je odgovoril, da se je odgovor glede navedene zadeve posredoval na sejo 

občinskega sveta. Težava je v tem, da niso pridobljena vsa soglasja za poseg na zasebna 

zemljišča. 

G. Pirc je dodal, da je to tudi državna cesta in posledično je to stvar državnega NRP-ja. V 

državnem planu je v letošnjem letu za polovico manj sredstev kot jih je bilo v lanskem letu.  

G. Špec je še vprašal koliko lastništva je že urejenega za cesto čez Grmado. 

G. Pirc mu je odgovoril, da  z lastnico zemljišča ne pridejo do skupne točke, ker nenehno 

zahteva nove pogoje. 

G. Veselič je predlagal, da se preveri ali obstaja za takšne primere možnost razlastitve. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:         Predsednik odbora 

Darja Gorenc         Andrej Jevnikar 
 

 

 


