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OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

            

 

Datum: 19. junij 2021 
          OSNUTEK  

       

ZAPISNIK 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,  

ki je potekala v sredo, 16. junija 2021, ob 16.00 uri, v predavalnici CIK Trebnje (II. 

nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, in preko videokonference MS Teams.  

 

Prisotni člani: Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj (prišla ob 16.02 uri), Tanja Cesar, Simon 

Erjavec, Andrej Jevnikar, Franci Kepa, dr. Jože Korbar (MS Teams), Leon 

Lobe, Branko Longar, Ana Moder, Franci Ostanek, Blaž Ovnik, Darko 

Pekolj, Nada Pepelnak, Mateja Povhe, Vinko Ribič, Miha Sever, Branko 

Veselič in Silvo Zupančič. 

   

Odsotni člani: Špela Smuk (opravičeno) 

  

Ostali prisotni: • Alojzij Kastelic, župan 
• mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave 
• predstavniki Občinske uprave: mag. Janez Zakrajšek, vodja Oddelka 

za okolje, prostor in infrastrukturo, Irena Žužek, vodja Oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti, Gorazd Koračin, vodja Oddelka 
za splošne zadeve, mag. Klavdija Tahan Križman in Vanda Zadnik, 
pravnici, Andreja Perc, referentka 

• Jan Zavodnik, pomočnik komandirja PP Trebnje (odšel ob 17. uri) 
• Rok Nose, Dolenjski list   
• Damjan Golob, predsednik KS Sela pri Šumberku (prišel ob 16.17 uri) 
• Andrej Mirtič, Espri (odšel ob 17.25 uri) 

 

Pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta je Občina Trebnje spoštovana priporočila in 

ukrepe NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.  

Obvezno je bilo razkuževanje rok, prav tako uporaba zaščitne maske in spoštovanje zadostne 

medosebne razdalje.  

 

Sklic seje je bil posredovan v roku, kot ga določa poslovnik, gradiva so bila objavljena na 

spletni strani.   

 

Ob 16.00 uri je župan, g. Alojzij Kastelic, začel s 16. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je 

bilo na seji prisotnih 18 članov Občinskega sveta.  

 

V nadaljevanju je župan člane Občinskega sveta pozval k podaji predlogov za umik točk s 

predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.  

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Člani Občinskega sveta niso podali predlogov za umik oz. dopolnitev predlaganega dnevnega  
reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnikov: 
- 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 3. 2021 
- 21. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 14. 4. 

2021 
- 22. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 22. 4. 

2021 
- 23. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 5. 

2021 
- 24. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 21. 5. 

2021 
2. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj 
3. Mnenje k imenovanju pomočnice direktorice na Centru za socialno delo 

Dolenjska in Bela Krajina na enoti Trebnje 
4. Predlog Spremenjenega in dopolnjenega kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022 
5. Seznanitev z delom Uredniškega sveta Glasila občanov v letu 2020 
6. Seznanitev z delom Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v letu 

2020 
7. Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Trebnje – 2. obravnava  

8. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« – 2. 
obravnava 

9. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »ZN Cviblje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja »ZN Cviblje« – 2. obravnava 

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

Češnjevek – Dolenja Nemška vas 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 

Ševnica – Račje selo 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež 

– Sejenice 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja 

vas – Lisec 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 

Ponikve – Dolenje Ponikve 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela 

pri Šumberku 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Štefan-

Studenec 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Velika 

Loka 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 625/7 k.o. 

Medvedje selo  
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 39/9 k.o. 

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

– Cviblje 
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l) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu 
razpolaganja za parcelo  št. 2594/7 k.o. Korita - naselje Korita 

m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan- Rožni vrh-
Studenec 

n) Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 540/66 k.o. Trebnje – 
Obrtniška ulica 

11. Uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 s sklepom 
o prerazporeditvi 

12. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim  dokumentom 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Medgeneracijska točka Temenica 

13. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim dokumentom 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Investicijski transferi javnim 
zavodom – CIK Trebnje: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST 

14. Odgovori na svetniška vprašanja 
15. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 
16. Vprašanja in pobude članov sveta 

  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 18 
PROTI so glasovali: nihče 

 

 Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Pregled in potrditev zapisnikov: 

- 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 3. 2021 
- 21. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 14. 4. 

2021 
- 22. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 22. 4. 

2021 
- 23. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 5. 

2021 
- 24. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 21. 5. 

2021 

 

Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta, ki 
je bila dne 10. 3. 2021, na zapisnik 21. dopisne seje Občinskega sveta z zaključkom dne 14. 
4. 2021, na zapisnik 22. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 22. 
4. 2021, na zapisnik 23. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 
5. 2021 in na zapisnik 24. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 
21. 5. 2021.  
 
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednje 

SKLEP-e: 

I. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 10. 3. 2021 se 
sprejme in potrdi.  
 

II. Zapisnik 21. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne  
14. 4. 2021 se sprejme in potrdi. 

 

III. Zapisnik 22. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne  
22. 4. 2021 se sprejme in potrdi. 
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IV. Zapisnik 23. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne  
19. 5. 2021 se sprejme in potrdi. 

 

V. Zapisnik 24. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne  
21. 5. 2021 se sprejme in potrdi. 

  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 18 
PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklepi so bili sprejeti. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj 

 

G. Korbar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da 

je komisija sprejela sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da za nadomestnega člana 

Komisije za podelitev priznanj imenuje Darka Pekolja iz Račjega sela.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Trebnje za nadomestnega člana Komisije za podelitev priznanj 

imenuje Darka Pekolja iz Račjega sela.  

  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 19 
PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Mnenje k imenovanju pomočnice direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in 
Bela Krajina na enoti Trebnje 

 

G. Korbar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da 

je komisija obravnavala točko, zaprosilo za mnenje k imenovanju pomočnice direktorice na 

Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na enoti Trebnje, v teku je postopek 

imenovanja pomočnika direktorja CSD, na enoti Trebnje.  

Tretji odstavek 56. člena Zakona o socialnem varstvu med drugim določa, da direktor centra 

za socialno delo imenuje in razreši pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo po 

predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, na območju katere so prostori 

enote centra za socialno delo. Mandat pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo 

traja 5 let.  
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Selšek 

za pomočnico direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina na Enoti 

Trebnje, za mandatno obdobje 5 let.  
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Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Trebnje podaja pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Selšek za 

pomočnico direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na Enoti 

Trebnje, za mandatno obdobje 5 let. 

  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 19 

ZA so glasovali: 19 
PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Spremenjenega in dopolnjenega kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022 

 

Ga. Tahan Križman je povedala, da se sprememba Kadrovskega načrta nanaša na povečanje 

števila delovnih mest pri uradniških delovnih mestih za določen čas. Število se povečuje glede 

na potrebe na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo zaradi povečanega obsega dela, za 

določen čas za enega zaposlenega. Število dovoljenih zaposlitev na dan 31. 12. 2021 se 

povečuje za eno. Sredstva za dodatno zaposlitev so zagotovljena v proračunu.  

 

V razpravi je ga. Povhe pripomnila, da ne glede na to, da se število zaposlenih glede na sprejeti 

kadrovski načrt ne povečuje, da številka 30 ni bila dosežena niti takrat, ko je bila Občina 

Trebnje sestavljena še iz ostalih občin, ki so se nato odcepile. Iz gradiva ni razviden namen 

zaposlitve, poleg tega gre še za zaposlitev določen čas. Čudilo jo je, da glede na visoko 

izobražen kader ni kapacitet, da bi vodile projekte s področja Oddelka za okolje, prostor in 

infrastrukturo. 

 

Župan je povedal, da se z njo ne strinja. Sam smatra, da so tudi pri njih (v DSO Trebnje) 

neustrezno urejene zadeve, in sicer da je premalo negovalnega osebja in preveč 

administrativno tehničnega osebja.  

Obseg del na Občini Trebnje je podoben kot v Občini Kamnik, ki je še enkrat večji. Na Oddelku 

za okolje, prostor in infrastrukturo zaposleni izgorevajo in obseg del, ki ga je naložila 

zakonodaja, ni primerljiv z obdobjem pred razdružitvijo nekdanje občine. Dejal je, da njegovi 

predhodniki niso gledali na potencial razvoja Trebnjega in občine. Če želimo preiti nazaj, pa 

da lahko ostanemo na istem številu zaposlenih. Občinska uprava zelo dobro opravlja svoje 

delo, zaposleni so obremenjeni, hkrati so nekatere plače izjemno nizke, zaenkrat imamo srečo, 

da želijo ljudje sploh delati na občini, je poudaril. Dokler se bo trend gradenj, investicij in 

razpisov, ki so ta trenutek odprti, nadaljeval, imamo na Občinski upravi vsaj osem zaposlenih 

premalo.  

Tudi g. Zakrajšek, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, je pojasnil, da se je obseg 

dela, odkar je zaposlen na Občini Trebnje, izjemno povečal. Na Oddelku za okolje, prostor in 

infrastrukturo je povečano število zaprosil za mnenja z gradbenega področja, število javnih 

naročil se je povečalo, tako evidenčnih naročil kot tudi naročil, ki se objavljajo na portalu javnih 

naročil.  

 

Ga. Povhe je replicirala županu glede zaposlenega kadra v DSO Trebnje in povedala, da režijo 

oz. podporne tehnične službe določajo normativi, ki jih predpiše ministrstvo oz. država. Koliko 

je zaposlenih v Občinski upravi in obseg sredstev za njihove plače pa je določen na drugačen 

način, je poudarila.  
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Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Trebnje potrdi Predlog Spremenjenega in dopolnjenega 

kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022. 

 

 

   

Podatk i  o g lasovanju:  

  Prisotni člani: 18 
  ZA so glasovali: 16 

  PROTI so glasovali:  nihče 

   

   Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Seznanitev z delom Uredniškega sveta Glasila občanov v letu 2020 

 
Župan je povedal, da je odgovorna urednica Glasila občanov opravičila izostanek iz današnje 

seje iz osebnih razlogov. Povedal je še, da so člani Občinskega sveta poročilo o delu 

Uredniškega sveta Glasila občanov v letu 2020 prejeli s sklicem seje in so se z delom 

Uredniškega sveta Glasila občanov lahko seznanili.  

 

Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil z delom Uredniškega sveta Glasila občanov 

v letu 2020. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 18 
 ZA so glasovali: 18 

 PROTI so glasovali:  nihče 

  

  Sklep je bil sprejet.  

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Seznanitev z delom Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v letu 

2020 

 

G. Jan Zavodnik, pomočnik komandirja Policijske postaje Trebnje, je podal obrazložitev 
predloženega poročila o delu Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje po 
različnih področjih: 
- področje varnosti cestnega prometa, 
- področje varnosti občinskih javnih poti ter rekreacijskih in drugih površin, 
- področje zagotavljanje javnega reda in miru, 
- področje preprečevanja kriminalnih dejanj, 
- področje zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine, 
- področje javnih shodov in prireditev, 
- področje varstva okolja.  
 
V nadaljevanju se je dotaknil tudi težave s kadri, ki jih na policiji primanjkuje.  
 



7 
 

V razpravi je g. Ribič povprašal glede uspešnosti preiskav izvršenih kaznivih dejanj, predvsem 
tatvin in vlomov. Predlagal je, da Občinski svet pozove ministrstvo, da na tem področju storijo 
več.  
Tudi g. Pekolj je spraševal glede raziskanosti vlomov, tudi on je že večkrat bil žrtev, ker živi v 
tem okolju, kjer živijo Romi.  
G. Kepa je poudaril, da je država zatajila na tem področju, saj so Romi nezaposljiv kader, živijo 
pa od socialnih transferjev, ki niso nizki.  
Tudi g. Ovnik se je strinjal, da še Občina naredi nekaj v tej smeri, da je nivo varnosti v občini 
padel, veliko je organiziranega kriminala.  
 
Župan je predlagal, da se v jesenskem delu leta na seji Občinskega sveta opravi razprava o 
romski problematiki, predvsem v Krajevni skupnosti Račje selo, zraven se povabi še Policijo, 
g. Olaja. Pozval je k podaji predlogov ukrepov za reševanje te problematike.  
Župan je še dodal, da bi lahko vključili skupno občinsko upravo, vendar redarjev ni dovolj, da 
bi zagotavljali prisotnost ves čas. Tudi g. Zavodnik delo s skupno občinsko upravo smatra kot 
uspešno in dobro.  
 
G. Pekolj je še poudaril, da bi bilo potrebno večji poudarek dati tudi poškodovanju občinske 
lastnine, saj je infrastruktura, ki je bila zgrajena v naselju Vejar, že zelo poškodovana, od 
znakov, cest, asfalta, na katerem se kuri, avtomobili so na cesti, parkiranje na avtobusni 
postaji… Če bi v romsko naselje prišla inšpektor ali redar in ukrepala, bi se tudi na tem področju 
lahko naredil red, je dodal.  
Poudaril je še, da bi bilo potrebno krajane na tem področju oprostiti plačila dajatev zaradi 

slabšega nivoja življenja na tem območju.  

 

Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil z delom Policijske postaje Trebnje na 

območju občine Trebnje v letu 2020. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 19 

 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter Odlok o 

podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 

območje Občine Trebnje – 2. obravnava 

 

Kratko uvodno obrazložitev predloga Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
območje Občine Trebnje v 2. obravnavi je podal g. Mirtič, predstavnik družbe Espri d.o.o.  
Glavni razlog za sprejem odloka je uskladitev s spremenjeno prostorsko zakonodajo. Za 
izračun komunalnega prispevka se na območju občine Trebnje uporablja splošen odlok iz leta 
2011, ki je bil kasneje še dvakrat spremenjen in dopolnjen. V letu 2018 je začel veljati nov 
krovni Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), kasneje tudi Uredba o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
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komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki določa, da je potrebno 
vse programe opremljanja in odloke o merilih, uskladiti z določbami te Uredbe.  
Osnova za Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo je po zakonu elaborat za pripravo odloka, ki vsebuje potrebne strokovne podlage za 
določitev komunalnega prispevka.  
Nov odlok na novo opredeljuje oskrbna območja posameznih vrst komunalne opreme na 
katerih se pobira komunalni prispevek, spreminja strukturo cene, na novo opredeljuje olajšave 
ter uvaja številne tehnične spremembe. Višina komunalnega prispevka pa ostaja približno 
enaka. 
 
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor 
Elaborat in Odlok obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem Odloka.  
 
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, je povedala, 
da tudi Komisija predlaga sprejem Odloka. Povedala je še, da so bila na seji Komisije 
zastavljena določena vprašanja (kaj je obstoječe in kaj novo omrežje …), na katera so ji bili 
odgovori posredovani pisno že pred to sejo Občinskega sveta. 
 
V razpravi se je ga. Moder navezala na 9. člen predloga odloka, kjer so navedene stavbe, 
zanimalo jo je kaj spada med druge nestanovanjske kmetijske stavbe.  
G. Mitič je odgovoril, da je tu sprememba, saj je bil prej razpon med 0,7 in 1,3, navadno je bilo 
1 za enostanovanjske objekte, vendar je bil tu manevrski prostor. Država pa je sedaj ta prostor 
razširila na od 0,5 do 1,3.  

 
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Trebnje, v drugi 
obravnavi. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 18 
 PROTI so glasovali:  nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« - 2. obravnava 

 

Kratko uvodno obrazložitev predloga Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« ter Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« v 2. obravnavi je podal g. Mirtič. 

Razlogi za spremembo so isti kot pri obravnavi prejšnje točke dnevnega reda, saj se je 

spremenila zakonodaja na tem področju.  

 

G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor tudi 

ta Elaborat in Odlok obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem Odloka.  
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Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, je povedala, 

da je Komisija Elaborat in Odlok obravnavala in predlaga sprejem Odloka.  

 

Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje, v drugi obravnavi. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 18 
 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»ZN Cviblje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

opremljanja »ZN Cviblje«, 2. obravnava 

 

Kratko uvodno obrazložitev predloga Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »ZN Cviblje« ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »ZN Cviblje« v 2. obravnavi je podal g. Mirtič. Glavni razlog za sprejem 

odloka je uskladitev s spremenjeno prostorsko zakonodajo. 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje« je podlaga za 
opremljanje z novo komunalno opremo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane 
z občinskim prostorskim aktom, izvedejo, je podlaga za finančno načrtovanje občine za 
investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč in je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi izdane odločbe plača 
občini.  
Občina Trebnje ima za to območje sprejet Odlok o programu opremljanja za gradnjo na 

območju sprememb in dopolnitev ZN Cviblje. Osnovni program opremljanja je bil sprejet leta 

2007, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami v letih 2009 in 2012. Odlok ves čas solidno 

služi svojemu namenu. Tokratni dokument je v osnovi namenjen uskladitvi z novim pravnim 

redom, medtem ko v prostorski in infrastrukturni zasnovi območja ni sprememb.  

Višina komunalnega prispevka se zniža za višino revalorizacije, kar pomeni približno 30%. 

 

G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor 

obravnaval Elaborat in Odlok ter predlaga Občinskemu svetu sprejem Odloka. 

 

Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, je povedala, 

da tudi komisija predlaga sprejem predlaganega Odloka. Na seji Komisije pa je tekla razprava 

v smislu neenakopravne obravnave zavezancev s tega območja pred in po uveljavitvi 

predlaganega odloka, se pravi tistih, ki so do sedaj že gradili, in tistih, ki šele bodo in bodo 

plačali komunalni prispevek po novem odloku, je še povedala. 

 

Župan je odgovoril, da je odprava indeksacije ugodnost, ki je ni povzročil Občinski svet ali 

Občina, temveč jo je povzročila država s spremembo zakonodaje s tega področja. Občina je 

dolžna to upoštevati. 

  

G. Kepa je povedal, da ga veseli, da se bo komunalni prispevek pocenil in da se bo gradilo. 
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G. Ribič je povprašal, ali lahko na Občini dobi izračun, koliko bi po novem odloku znašal 

komunalni prispevek za njegovo hišo, ki jo je zgradil na tem območju.  

G. Mirtič je povedal, da se je ciljalo na neko povprečno hišo na tistem območju, s parcelo v 

površini 800 m2 in tu se je ciljalo, da je približno enako. Ne da se na splošno določiti za vsako 

hišo enakega komunalnega prispevka, ampak le v povprečju, ki pa po izračunih lahko odstopa 

3 % navzgor ali navzdol, glede na površino gradbene parcele in bruto tlorisno površino stavbe.  

 

Ga. Povhe je še povedala, da je bil komunalni prispevek na tem območju res visok, ker je bil 

predpisana revalorizacija in tako je znesek skozi leta poskočil.  

Povedala je, da so si v Drotu že od leta 2007, ko je bil v obravnavi prvi program opremljanja, 

prizadevali za nižje stroške, je povedala. Vesela je za tiste, ki bodo vložili vlogo po sprejetju 

tega odloka, in žalostna za tiste, ki so komunalni prispevek že plačali, saj se je tu povzročila 

neenakost pred zakonom oz. odlokom, ker se skupni stroški niso spreminjali, zavezanci so bili 

določljivi že leta 2007, 2009 in so tudi sedaj.  

Župan je ponovno poudaril, da povzročitelj te neenakosti ni Občina, vendar zakonodaja, ki jo 

je sprejel državni zbor in jo je potrebno upoštevati.  

 

Po krajši razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje opremljanja »ZN Cviblje«, v drugi obravnavi. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 16 
 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 

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

              Nemška vas 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ševnica – Račje selo 

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

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – Lisec 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve – Dolenje  

              Ponikve 

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

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Štefan-Studenec 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Velika Loka 

i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 625/7 k.o. Medvedje selo  

j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 39/9 k.o. Ponikve  

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

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

              parcelo  št. 2594/7 k.o. Korita - naselje Korita 

m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan- Rožni vrh-Studenec 

n) Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 540/66 k.o. Trebnje – Obrtniška ulica 

 

Uvodno obrazložitev premoženjsko pravnih zadev je podala pravnica, ga. Zadnik.  
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G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor 
premoženjsko pravne zadeve obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem vseh.  
 

V razpravi je ga. Povhe povprašala glede pridobitve statusa javnega dobra pod točko k). 

Dejala, da ta »Y« krak v naravi še ni cesta v smislu, kot ga Zakon o urejanju prostora 

predvideva za prenos v javno dobro, ker torej še niti ni zgrajena. Gre za novogradnjo in ceste 

še ni, zato je mnenja, da je zadeva prišla v obravnavo prehitro.  

Župan je odgovoril, da je za to območje sklenjena pogodba o opremljanju, kupoprodajna 

pogodba je bila prav tako že sklenjena. Če je karkoli sporno, pa se lahko ta točka tudi umakne.  

 

Župan je glede na razpravo na glasovanje ločeno dal naslednji  

SKLEP:  

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 407/29, 

407/7, 407/31, 407/4, 407/17, 404/6, 405/4, 407/9 in 407/25, 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: 18 
 ZA so glasovali: 13 
 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

Župan Alojzij Kastelic je v nadaljevanju na glasovanje dal še naslednje 

SKLEP-e:  

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 
654/8, 654/11 in 652/10, vse k.o. 1420 Češnjevek. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 
773/7, 770/2, 686/4 in 686/8, vse k.o. 1408 Ševnica. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 
1359/10, 1359/12, 1384/9 in 1391/8, vse k.o. 1403 Čatež. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

IV. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 
630/9, 630/11, 631/4, 632/4 in 633/4, vse k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi 
statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 
 

V. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 
377/4, 742/14, 747/32 in 747/46, vse k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

VI. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita zemljišči: 
387/13 in 387/12, obe k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
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VII. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 
117/16, k.o. 1424 Štefan. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega 
pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

VIII. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče: 204/9 
k.o. 1425 Velika Loka. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega 
pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

IX. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 
625/7 k.o. 1421 Medvedje selo. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra 
lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

X. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 
39/9 k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega 
pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

XI. Status javnega dobra se za parcelo št.  2594/7 k.o. 1432 Korita se ukine. Sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 

XII. Občina Trebnje izvede za parcelo  2594/7 k.o. 1432 Korita postopek razpolaganja 
z metodo neposredne pogodbe.  
 

XIII. Status javnega dobra za parcele št. 1264/22, 1264/23 in 1266/15,  vse k.o. 1424 
Štefan, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani 
obliki in vsebini. 
 

XIV. Občina Trebnje izvede postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe za 
parcelo št. 1266/15 k.o. 1424 Štefan. 
 

XV. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 
157/4, 157/7, 157/5 in 292/8, vse k.o. 1424 Štefan. Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in 
vsebini. 
 

XVI. Občina Trebnje izvede za parcelo  540/66 k.o. 1422 Trebnje postopek 
razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.  

   

Podatk i  o g lasovanju:  

 Prisotni člani: 18 
 ZA so glasovali: 18 
 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklepi so bili sprejeti. 

 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 s sklepom o 

prerazporeditvi 

 

Kratko obrazložitev predlaganega gradiva je podala pravnica, ga. Zadnik, in povedala, da je 

Občinski svet na 23. dopisni seji 19. 5. 2021 sprejel sklep, da se na podlagi 9. in 12. člena 

Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021, zagotovijo sredstva za nakup zemljišča dela 

parcele 824 k.o. Trebnje, katere del (območje v izmeri 1.689 m2) je zajet v območje urejanja v 
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sklopu OPPN za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1.faza) in se sprejme sklep o 

prerazporeditvi pravic porabe med področji porabe 20 Socialno varstvo in 16 Prostorsko 

planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ter o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih 

programov (OB130-20-005 Ureditev prostorov-varstvo starejših občanov in OB130-09-0062 

Ureditev neur. statusa grajen. javn. dobro cest). 

Z navedenim sklepom se uskladi tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Trebnje za leto 2021, ki je bil sprejet na 15. redni seji OS dne 10. 3. 2021. 

 

G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor 

gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem.  

 

Ga. Povhe je v razpravi povprašala, za kakšen namen gre, kaj to pomeni za ureditev 

neurejenega statusa grajenega javnega dobra, na katerem območju, za katere odseke lokalnih 

cest, javnih poti… 

Ga. Zadnik je odgovorila, da gre za del parcele 824 k.o. Trebnje, ki je v območju trgovsko-

industrijske cone Trebnje. 

Župan je še pojasnil, da gre za zemljišče pod Komunalo Trebnje, kjer ima parkirišče družba 

Avto center Vovk, na tem delu državne ceste se bo izgradilo krožišče. Na tem območju je 

investitor Topdom, pod podjetjem Komunala Trebnje, odkupilo zemljišče. Od tu naprej pa je 

zemljišče last drugih treh strank, in je potrebno odkupiti 1.800 m2 zemljišča, en del je potreben 

za cesto, ki tam poteka, en majhen del na drugi strani ceste pa ostane. Lastnik želi celo 

zemljišče prodati in za ta namen so se sredstva prerazporedila. 

Za to opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo se bo najverjetneje v kratkem pripravil 

program opremljanja, ki ga bo financiralo podjetje, za to krožišče. 

 

Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021, ki je bil sprejet 

na 15. redni seji OS dne 10. 3. 2021, se uskladi s Sklepom o prerazporeditvi pravic 

porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov, ki je bil sprejet na 23. 

dopisni seji  OS 19. 5. 2021. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 18 
 PROTI so glasovali: / 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim  dokumentom 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Medgeneracijska točka Temenica 

 

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 24. dopisni seji z dne 21. maja 2021 pooblastil župana 

Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave projekta Medgeneracijska točka 

Temenica na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije 

športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021, 

ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 30. 4. 2021, potrdi investicijsko 

dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ za navedeni projekt.  
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Razlog za seznanitev občinskega sveta z gradivom je s strani župana, s sklepom št. 430-

33/2020-28 z dne 6. 5. 2021, potrjen DIIP z naslovom Medgeneracijska točka Temenica, ki je 

eden izmed pogojev za prijavo imenovanega projekta na javni razpis Ministrstva za znanost, 

izobraževanje in šport. 

 

Občina Trebnje je v letu 2020 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije IZP za ureditev 

Medgeneracijske točke Temenica na parceli št. 685/5, k.o. 1422 Trebnje. Parcela se nahaja 

na območju površin za oddih, rekreacijo in šport na prostem in po površini meri 2.420 m2. 

Nameravana ureditev medgeneracijskega centra predvideva ureditev športnih igrišč za 

petanko (18) in balinanje (3), postavitev dveh enostavnih začasnih objektov – tipskih 

kontejnerjev (en sanitarni in en shranjevalni) ter nezahtevnega objekta – nadstrešnice za 

počitek v izmeri 50 m2. Vse naštete dejavnosti in gradnje (enostaven objekt, nezahteven 

objekt) so po OPN dopustne.  

 

Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjenim dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) Medgeneracijska točka Temenica. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 18 
 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim dokumentom 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Investicijski transferi javnim zavodom – 

CIK Trebnje: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST 

 

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 24. dopisni seji z dne 21. maja 2021 pooblastil župana 

Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave projekta zamenjave stavbnega 

pohištva v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje na javni poziv je sofinanciranje nujnih 

programov na področju kulture za leto 2021 Ministrstva za kulturo potrdi investicijsko 

dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ za navedeni projekt. Razlog za seznanitev 

občinskega sveta z gradivom je iz strani župana s sklepom, št. 411-1/2021-4 z dne 25. 5. 2021, 

potrjen DIIP z naslovom Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje: ZAMENJAVA 

STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST, ki je bil podlaga za prijavo imenovanega projekta na javni 

poziv Ministrstva za kulturo. 

Ministrstvo za kulturo (MK) je 17. 5. 2021 objavilo javni poziv je sofinanciranje nujnih 

programov na področju kulture za leto 2021, in sicer za ureditev osnovnih prostorskih pogojev 

in nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna 

skupnost. Področje poziva so delovanju občinskih javnih zavodov s področja kulture 

namenjena vlaganja v nepremičnine oziroma njihovo opremo. 

Eden izmed pogojev za kandidiranje občine na javnem pozivu z omenjeno investicijo 

zamenjave stavbnega pohištva v GLST je bila tudi izdelana in potrjena investicijska 

dokumentacija. Zaradi časovne stiske se je občinskemu svetu predlagalo pooblastilo županu 

za potrditev investicijske dokumentacije DIIP za navedeno investicijo. Zunanji izvajalec Espri 
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d.o.o. je DIIP z naslovom Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje: ZAMENJAVA 

STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST posredoval 24. 5. 2021, župan pa ga s sklepom št. 411-

1/2021-4 potrdil 25. 5. 2021, ko je bila oddana tudi prijava projekta na poziv MK. 

 

Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjenim dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje: 

ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 19 
 ZA so glasovali: 19 
 PROTI so glasovali: nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Odgovori na svetniška vprašanja 

 

Pod to točko dnevnega reda je bil članom Občinskega sveta posredovan pisen odgovor 

Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata RS za okolje in prostor, glede nadzora gradenj v 

romskem naselju Vejar.  

 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 

 

Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 16. redni seji Občinskega sveta seznanili z 

naslednjimi zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in organov javnih zavodov:   

- Zapisnik 16. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 7. 6. 

2021,  

- Zapisnik 9. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 9. 6. 2021, 

- Zapisnik 10. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 9. 6. 

2021, 

- Zapisnik 5. dopisne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, od 1. 6. 2021 do 3. 6. 2021, 

- Zapisnik 5. redne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, z dne 20. 5. 2021, 

- Zapisnik 4. dopisne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, od 24. 3. 2021 do 26. 3. 2021, 

- Zapisnik 4. redne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, z dne 22. 4. 2021, 

- Zapisnik 12. seje Sveta Vrtca Mavrica Trebnje, z dne 15. 4. 2021, 

- Zapisnik 11. seje Sveta Vrtca Mavrica Trebnje, z dne 25. 2. 2021, 

- Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta Vrtca Mavrica Trebnje, od 9. 2. do 12. 2. 2021, 

- Zapisnik 3. redne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, z dne 18. 3. 2021, 

- Zapisnik 3. dopisne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, od 8. 3. 2021 do 10. 3. 2021, 

- Zapisnik 2. redne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, z dne 25. 2. 2021, 

- Zapisnik 2. dopisne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, od 10. 2. 2021 do 12. 2. 2021, 

- Zapisnik 1. redne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, z dne 30. 9. 2020, 

- Zapisnik 6. dopisne seje Sveta OŠ Trebnje, od 23. do 24. 12. 2020, 

- Zapisnik 1. dopisne seje Sveta OŠ Veliki Gaber, od 9. 10. do 12. 10. 2020, 

- Zapisnik 8. seje Sveta JZ Knjižnica Pavla Golie Trebnje, z dne 23. 6. 2020, 
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- Zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta JZ Knjižnica Pavla Golie Trebnje, z dne 23. 12. 

2020, 

- Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta JZ Knjižnica Pavla Golie Trebnje, z dne 17. 11. 

2020,  

- Zapisnik 10. seje Sveta Vrtca Mavrica Trebnje, z dne 26. 1. 2021.  

 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Vprašanja in pobude članov sveta 

 

G. Erjavec se je navezal na sredstva v proračunu v višini 30.000 EUR, ki so predvidena za 

gradnjo pločnika skozi Veliko Loko. Po razgovorih je mnenja, da bi bilo smiselno, da se teh 

30.000 EUR nameni za pločnik na Veliki Loki, vendar za pripravo celovite dokumentacije, ki 

vključuje še kanalizacijo, vodovod in ter obnovo mostov. V nadaljnje pa se predvidi tudi 

sredstva za izgradnjo le-tega.  

 

G. Ribič je povprašal, kako daleč je Občina s pridobivanjem zemljišča za izgradnjo športne 

dvorane.  

Župan je odgovoril, da pogodba še ni podpisana, dogovor pa je sklenjen. Na tem območju se 

pripravlja tudi sprememba prostorskega akta.  

G. Ribič je še izpostavil športni park v Trebnjem. Dejal je, da komunalni delavci poberejo smeti, 

v popoldanskem času pa še vedno pogreša prisotnost nekoga, ki bi bil odgovoren za red in bi 

opozarjal prisotne na spoštovanje pravil.  

Župan je odgovoril, da se opozori dežurno službo Komunale Trebnje, da v popoldanskem času 

nekajkrat pogleda oz. preveri stanje v športnem parku. Hkrati h temu pozove vse člane 

Občinskega sveta in pove, da gre kdaj tudi sam na igrišče in najprej vse tiste, ki ravnajo v 

nasprotju s pravili, opozori, na lep, prijazen način, da ne smemo uničevati športne 

infrastrukture. Sedaj je urejeno tako, da za športni park skrbi Komunala Trebnje, kakšne 

zadeve bodo še morali urediti, potrebna pa je soodgovornost vseh, da tiste, ki ne upoštevajo 

predpisov, opozorijo na način, da je to naša skupna športna infrastruktura in čim dlje bomo 

spoštljivo delali z njo, toliko dlje bo športni park na voljo za uporabo. Župan je še povedal, da 

ga je predsednik Krajevne skupnosti Trebnje obvestil, da bo v parku obratoval bife. Tudi oni 

bodo zavezani k temu, da prispevajo k opozarjanju. Območje, kjer bo bife, pa mora biti izločeno 

iz upravljanja šole in upoštevati je potrebno zahtevane pogoje. Bife bo odprt do 22. ure. To 

velja izključno za letošnje leto, če bodo želeli z obratovanjem nadaljevati, bodo morali v 

naslednjem letu lokacijo prestaviti k tribunam, pred tem odmeriti del zemljišča, da ne bo težav 

z inšpekcijskimi nadzori in da ne bo moteče za bližnje prebivalce.  

 

G. Ovnik je povprašal glede parkirišča pred CIK Trebnje, zanimalo ga je, po čigavem 

pooblastilu ima direktorica CIK Trebnje označeno svoje parkirno mesto. 

Župan je odgovoril, da ga to ne moti, CIK ima parkirišče v upravljanju, vsi zaposleni imajo 

pravico in dobremu direktorju privošči označeno parkirno mesto pred stavbo. Skladno z novo 

uveljavljenim režimom pa bo morala plačati dovolilnico, kot vsi ostali.  

 

G. Ovnik je še povprašal, kako se je rešila zadeva s peticijo krajanov iz Velikega Gabra.  

Župan je odgovoril, da sta bila z g. Longarjem v Velikem Gabru, kjer sta ugotovila, da so bile 

zadeve očitno napačno razumljene. Pobudnik peticije se je umaknil, sicer ima v nekaterih 

zadevah tudi prav. 

Prav je, da ima krajevna skupnost neko strategijo razvoja, v takem obsegu, kot je predvideno, 

da zainteresirana javnost upravlja stvari na svojem območju, težava je bila v neinformiranosti.  
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G. Kepa je podal pobudo, da Občina ponudi Stanovanjskemu skladu RS zemljišče za gradnjo 

neprofitnih najemnih stanovanj za mlade.  

Župan je odgovoril, da se lahko teh 3.500 m2 v Velikem Gabru nameni temu, če se svetniki 

strinjajo.  

G. Longar je povedal, da je potrebno biti pazljiv, namreč eno tako »naselje« v Velikem Gabru 

je zraslo nad železniško postajo, priseljevanje ima tudi druge posledice (potreba po dodatnih 

oddelki vrtca, šole…), sam se bolj nagiba naravnemu prirastu.  

 

Ga. Cesar je povprašala, v kakšnem stanju je projekt dozidave Podružnične šole v Dolenji 

Nemški vasi.  

Župan je odgovoril, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje, težava je v tem, da so sredstva, ki 

jih bo Občina prejela od države, razdeljena na tri leta, 2022, 2023 in 2024. To pa nam investicijo 

nekoliko komplicira. Do 1. 9. bo potrebno v proračunskih dokumentih spremeniti dinamiko 

sofinanciranja in uskladiti NRP. Potrebna bosta dva NRP-ja, en za dejansko izvedbo in en za 

potrebe sofinanciranje.  

Po 15. avgustu bo tako najverjetneje potrebno sklicati sejo Občinskega sveta, da se zadeva 

pravočasno uredi, trenutno še ni čisto jasno. Za investicijo se namerava v letošnjem letu izvesti 

postopek javnega naročila in izbrati izvajalca, ne smemo pa ogrožati pridobitve sredstev 

sofinanciranja. Investicijo bo morala Občina zalagati iz lastnih virov, potem pa bomo glede na 

vzporedni NRP sredstva prejeli od države.  

 

G. Lobe je povprašal, kako daleč je projekt druge nove šole v Trebnjem. 

Župan je odgovoril, da je ena predpogodba za nakup zemljišč podpisana, o drugi pa še tečejo 

pogovori. 

 

 

Župan Alojzij Kastelic je sejo zaključil ob 18:07 uri.       

 

 

 

Zapisala: 

Andreja Perc, l. r.       Alojzij Kastelic, l. r.  

referent I       ŽUPAN 

 

 

 

Seja je tonsko posneta.  

 


