
 

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: 7. 10. 2021 

 

ZAPISNIK  

10. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 6. oktobra 2021, ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: 

 

  

Andrej Jevnikar, Branko Veselič, Darko Pekolj, Tomaž Praznik 

Alojz Špec   

Odsotni člani: 

 

Franci Kepa, Simon Erjavec 

Ostali prisotni: mag. Janko Zakrajšek– OU, Vanda Zadnik – OU, Darja Gorenc – OU, Franci 

Starbek – direktor Komunale Trebnje d.o.o., Suzana Gorec, Komunala 

Trebnje d.o.o. 

 

Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost. 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 9. 6. 2021 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-

rebalans II 
3. Predlog Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Trebnje 

– skrajšani postopek 
4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in 
MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2021 

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z 
odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021 

6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju občine Trebnje za leto 2021 

7. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1198/9 k.o. Ševnica - 

naselje Hudeje Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1198/9 
k.o. Ševnica - naselje Hudeje 

b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu 
c) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Brezovica 
d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita – Dolenji vrh in 

Gorenji vrh pri Dobrniču 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri 

Šumberku 
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu 
i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 

razpolaganja za parcelo  št. 269/67 k.o. Medvedje selo - naselje Rodine pri 
Trebnjem 

j) Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcele  št. 990/13, 990//15 
in 990/17, vse k.o. Trebnje 

k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 623/2 k.o. 
Ševnici 

8. Predlog Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno 
sodelovanje (EZTS): Proti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb 

9. Razno.  
 
Predsednik odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
g. Zakrajšek je predlagal spremembo naslova tretje točke dnevnega reda, ki se glasi: Predlog 
za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v 
Občini Trebnje. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 9. 6. 2021 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-

rebalans II 
3. Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju 

odpadnih voda v občini Trebnje – skrajšani postopek 
4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in 
MKČN na območju občine Trebnje v letu 2021 

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z 
odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021 

6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju občine Trebnje za leto 2021 

7. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1198/9 k.o. Ševnica - 

naselje Hudeje Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1198/9 
k.o. Ševnica - naselje Hudeje 

b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu 
c) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Brezovica 
d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita – Dolenji vrh in 

Gorenji vrh pri Dobrniču 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri 

Šumberku 
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas 
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu 
i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 

razpolaganja za parcelo  št. 269/67 k.o. Medvedje selo - naselje Rodine pri 
Trebnjem 

j) Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcele  št. 990/13, 990//15 
in 990/17, vse k.o. Trebnje 

k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 623/2 k.o. 
Ševnici 

8. Predlog Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno 
sodelovanje (EZTS): Proti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb 
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9. Razno.  
 
 

Predsednik je pred potrditvijo dnevnega reda predlagal spremembo imena 3. točke dnevnega 

reda, in sicer se 3. točka pravilno glasi: Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega 

pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Občini Trebnje. 

 

Predsednik je dal na glasovanje dnevni red s to spremembo: 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 9. 6. 2021 

 
Predsednik je dal v razpravo zapisnik 9. seje Odbora z dne 9. 6. 2021.  
Pripomb ni bilo.  
 
Predsednik je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 9. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 9. 6. 

2021, 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 spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-rebalans 
II 

 
Predsednik je predal besedo g. Zakrajšku, ki je obrazložil predlog sprememb proračuna na 
področjih 13, 15 in 16. Ga. Zadnik pa je predstavila spremembe proračuna, ki se tičejo 
sprememb glede nepremičnega premoženja – obrazložitev novih predlogov nakupov. 
 
Predsednik je odprl razpravo. 
G. Jevnikar je vprašal kaj je s pločnikom ob regionalni cesti Veliki Gaber. 
G. Pekolj pa je vprašal kdaj se bo začela gradnja krožišča pod Gradom. 
G. Zakrajšek je odgovoril, da je gradnja pločnika in rekonstrukcije ceste v Velikem Gabru v 
teku in da delo zaenkrat poteka po terminskem planu. Dodal je še, da je bila za izgradnjo 
krožišča v Trebnjem pod gradom že izvedena uvedba v delo, začetek gradnje pa je predviden 
v oktobru.. 
 
Predsednik odbora je razpravo zaključil in dal na glasovanje naslednji 
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SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trebnje za leto 2021, ki je bil sprejet na 15. redni seji OS dne 
10. 3. 2021 in usklajen na 16. redni seji 16. 6. 2021, uskladi z Odlokom 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-
rebalans II. 

III. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da se Načrt ravnanja s premičnim in finančnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 2021, ki je bil sprejet na 15. redni 
seji OS 10. 3. 2021, uskladi z Odlokom o spremembah Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2021-rebalans II  

  
Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju 
odpadnih voda v občini Trebnje – skrajšani postopek 
 

 
G. Starbek je predstavil vsebino gradiva. Povedal je, da je bistvo tega pravilnika, da se z njim 
ureja projektiranje, tehnična izvedba, uporaba, vzdrževanje in upravljanje javnega sistema za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine Trebnje, ki ga upravlja ali 
pa ga bo prevzela v upravljanje Komunala Trebnje d.o.o. 
G. Praznik je vprašal, ali gre to samo za javni del infrastrukture. 
G. Starbek mu je odgovoril, da gre za javni del do priključnega jaška. Zasebni priključki se ne 
urejajo s tem pravilnikom. Vse poteka po določenih standardih, kontrolira pa se v več fazah – 
od izdaj mnenj, soglasij, do izvedbe, prevzema. 
 
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP: 
   

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da poda soglasje k predlogu Tehničnega 
pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Občini Trebnje   
 

 
  

 Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

  
 Sklep je bil sprejet. 
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na 
območju občine Trebnje v letu 2021 
 

 
G. Starbek in ga. Gorc sta predstavila predlog elaborata ter cene storitev. 
G. Praznik je vprašal ali obstaja kje kakšna evidenca, analiza cen komunalnih storitev po 
občinah. 
G. Starbek mu je odgovoril, da država ne izvaja nikakršne evidence. Povedal je, da si za 
potrebe analiz, primerjav, sami pridobijo podatke o cenah storitev primerljivih občin. 
 
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP: 
   

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da potrdi 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 v letu 2021   
 

 
  

 Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

  
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki 
na območju občine Trebnje za leto 2021 
 

 
G. Starbek in ga. Gorc sta predstavila predlog elaborata ter cene storitev. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik je dal na glasovanje naslednji 
 
 
 
 
SKLEP: 
   

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da potrdi Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki na območju 
Občine Trebnje za leto 2021   
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 Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

  
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju občine Trebnje za leto 2021 
 

 
G. Starbek in ga. Gorc sta predstavila predlog elaborata ter cene storitev. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsednik dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP: 
   

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da potrdi Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 
Občine Trebnje v letu 2021   
 

 
  

 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 
Premoženjsko pravne zadeve 

 
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1198/9 k.o. Ševnica 

- naselje Hudeje Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 
1198/9 k.o. Ševnica - naselje Hudeje 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 za 
parcelo št.  št. 1198/9 k.o. 1408 Ševnica 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. 
 
 

b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri 
Čatežu 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 
parcelo št. 621/10  k.o. 1407 Roje se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini« 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 196/8, 257/2, 
242/2, 252/4, 84/3, 85/2, 88/2, 84/2 in 638, vse k.o. 1407 Roje. Sklep o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini.« 
 

  
  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

c) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Brezovica 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 za 
parcelo št. 1706/4 k.o. 1409 Brezovica se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.« 

III. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - pot pridobijo parcele št. 715/2, 715/3 in 
715/4, vse k.o. 1409 Brezovica. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in 
vsebini.«  

  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 

d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita – Dolenji 
vrh in Gorenji vrh pri Dobrniču 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 
parcelo št. 2650/9 k.o. 1432 Korita se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.« 
 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Občina Trebnje izvede  
za parceli št. 1197/22 in 2650/9, obe k.o. 1432 Korita, postopek 
razpolaganja z metodo neposredne pogodbe-sklenitev menjalne 
pogodbe.« 

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

Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 1035/4, 1035/6, 
1083/4, 1090/2, 1009/6 in 1009/8, 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:  
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Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela 
pri Šumberku 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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: 1314/3, 1317/5, 
1320/3, 1320/5, 1320/6 k.o. 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: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 
 
 

f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri 
Čatežu 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 
parceli št. 621/4 in 640/4, obe  k.o. 1407 Roje se ukine. Sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.« 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - pot pridobi parcela št. 197/5 k.o. 1407 Roje. 
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: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja 
vas 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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: 968/2, 969/4, 
966/2 vse k.o. 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 
 
 
 

h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri 
Čatežu 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 
parcelo št. 640/6  k.o. 1407 Roje se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.« 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 271/10, 271/7, 
271/8, 262/2, 265/2, 7/2, 7/3, 258/2, 271/9, vse k.o. 1407 Roje. 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: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 
 
duplirano 
 
 

i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri 
Čatežu 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 
parcelo št. 640/6  k.o. 1407 Roje se ukine. Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.« 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 271/10, 271/7, 
271/8, 262/2, 265/2, 7/2, 7/3, 258/2, 271/9, vse k.o. 1407 Roje. Sklep o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini« 
  

  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 

i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 
razpolaganja za parcelo  št. 269/67 k.o. Medvedje selo - naselje Rodine pri 
Trebnjem 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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 
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dobra se za parcelo št.  269/67 k.o. 1421 Medvedje selo 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  269/67 k.o. 1421 Medvedje selo postopek 
razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.« 
 

  
  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 

j) Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcele  št. 990/13, 
990//15 in 990/17, vse k.o. Trebnje 

 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

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: »Občina Trebnje 
izvede za parcele št. 990/13, 990//15 in 990/17, vse k.o. 1422 Trebnje 
postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.« 

  

  

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0  
                                                                                                                         Sklep je bil sprejet 
 
 
 
 

i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 623/2 k.o. 
Ševnici 

Ga. Zadnik je podala obrazložitev predloga. 

Razprave ni bilo. 

 

 

Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 
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 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: »Status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi     
zemljišče 623/2 k.o. Ševnica. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno 
sodelovanje (EZTS): Proti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb 
 

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predlaganega gradiva. Povedal je, da je to sklep na podlagi 
katerega se občine ustanoviteljice zavežejo k sodelovanju pri revitalizaciji železniške 
infrastrukture Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb. Cilji za katere se bodo občine 
zavzemale so modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti 
proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. S tem sklepom Občina Trebnje 
pristopa k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje. 
 
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP: 
   

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da sprejme Sklep o pristopu Občine Trebnje 
k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje  (EZTS): Poti 
prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec - Zagreb   
 

 
  

 Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

  
 Sklep je bil sprejet. 
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Praznik je podal pripombo na označevalno tablo naselja Medvedjek. Povedal je, da večji 
del naselja izpade iz označitve. 
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da je v zvezi s to problematiko bil že poslan dopis na DRSI. DSI 
je takrat odgovorila, da niso izpolnjeni pogoji za prestavitev krajevne table. 
G. Praznik je še povedal, da je lokalna cesta iz Velikega Gabra proti Biču v slabem stanju, zato 
je potrebna preplastitev. 
G. Pekolj je pripomnil, da je pločnik v Račjem selu razpokan, zato predlaga, da se stanje čim 
prej sanira. 
G. Zakrajšek je odgovoril, da je izvajalec gradbenih del pločnika o napakah obveščen in da bo 
saniral zadevo. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.50 uri. 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Darja Gorenc         Andrej Jevnikar 
 

 

 

             
 

 


