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ZAPISNIK  

11. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 17. novembra 2021, ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: 

 

  

Andrej Jevnikar, Branko Veselič, Darko Pekolj, Tomaž Praznik 

Alojz Špec, Simon Erjavec  

Odsotni člani: 

 

Franci Kepa 

Ostali prisotni: mag. Janko Zakrajšek– OU, Gorazd Koračin – OU, Darja Gorenc – OU, 

Gregor Pečjak - Komunala Trebnje d.o.o. 

 

Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost. 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 6. 10. 2021 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022-

spremembe proračuna - II 
3. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek 
4. Predlog Sklepa o usklajenosti predloga Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih 

vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o., na območju občine 
Trebnje v obdobju 2022-2025 z Občino Trebnje 

5. Razno 
 
Predsednik odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 

 

Predsednik je dal na glasovanje dnevni red: 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

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


 Zapisnik 11. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 
  

2 
 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 6. 10. 2021 

 
Predsednik je dal v razpravo zapisnik 10. seje Odbora z dne 6. 10. 2021.  
Pripomb ni bilo.  
 
Predsednik je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 10. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 6. 

10. 2021, se 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 spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022-
spremembe proračuna - II  

 
Predsednik je predal besedo g. Zakrajšku, ki je obrazložil predlog sprememb proračuna na 
področjih 13, 15 in 16. 
 
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 Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna - II  

  
Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek 
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G. Koračin je predstavil predlog spremembe odloka. Cilj odloka je doseči dosleden in učinkovit 
nadzor ter ukrepanje inšpektorjev nad izvajanjem določb odloka. Povedal je, da se v praksi 
dogaja, da zavezanci za plačilo komunalnega prispevka posredujejo dokumentacijo za odmero 
komunalnega prispevka, ki je v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Na podlagi sprejetega odloka bi občinska inšpekcija izvajala nadzor nad določbam 
odloka glede posredovanja podatkov zavezancev. 
G. Praznik je vprašal ali je že kdaj prišlo do takih dejanj. 
G. Koračin mu je odgovoril, da se to dogaja vse pogosteje. 
G. Erjavec je vprašal kdaj se bo nadzor vršil. 
G. Koračin je povedal, da se samo preverjane vrši že med postopkom odmere komunalnega 
prispevka. 
  
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednja 
 
 
SKLEPA: 
   

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da obravnava predlog Odloka o dopolnitvah 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje po 
skrajšanem postopku. 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu  Občine Trebnje, da sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje Občine Trebnje po skrajšanem 
postopku. 
 
 

 
  

 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 Sklepa o usklajenosti predloga Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih 
vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o., na območju občine Trebnje 
v obdobju 2022-2025 z Občino Trebnje 
 

 
G. Pečjak Gregor je predstavil predlog dokumenta. Povedal je, da je razlog za sprejem 
dokumenta kot prvo, izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo. V prvem sklopu 
dokumenta so podani osnovni podatki o izvajalcu javne službe, o občinah kjer se ta javna 
služba izvaja, o pravnih podlagah ter območjih javnih vodovodov. 
Povedal je, da se s preventivnim vzdrževanjem in čiščenjem javne infrastrukture  zagotavlja 
varna vodo oskrba, ki je glavni cilj javnega vodovodnega sistema. 
G. Jevnikar je vprašal za koliko časa je podeljena vodna pravica. 
G. Pečjak mu je odgovoril, da za 30 let. 
G. Erjavec je pripomni, da se v naselju Velika Loka ureja pločnik, vendar ni zasledil, da bi bila 
vključena v to tudi zamenjava cevi. 
G. Pečjak mu je odgovori, da se pri takih rekonstrukcijah zamenja tudi cevovode. 
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G. Zakrajšek je pritrdil g. Pečjaku in dodal, da, če se ureja infrastruktura, se v sklopu tega uredi 
vse, tudi vodovod. 
G. Praznik je izpostavil problem azbestnih cevi. 
G. Pečjak mu je odgovoril, da se bodo azbestne cevi zamenjale. 
G. Erjavec je vprašal ali je načrt vodovoda skladen s podatki portala Piso. 
G. Pečjak mu je pritrdil, da je, vendar je lahko enomesečni zamik od posredovanja podatkov. 
G. Špec je vprašal ali obstaja kakšen pravilnik, ki določa minimalen in maksimalen pritisk v 
cevovodu. 
G. Pečjak mu je odgovoril, da je v tehničnem pravilniku navedeno v katerih primerih se vgradi 
reducir, v katerih pa hidropak. 
 
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP: 
   

I. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih 
sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju občine 
Trebnje v obdobju 2022-2025 je usklajen z Občino Trebnje 
 

 
  

 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 
Razno 
 

 
G Praznik je vprašal ali je dovoljeno nasutje javne poti od Malega Gabra proti naselju Cesta.  
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da če gre za javno dobro, je potrebno soglasje Občine Trebnje. 
G. Jevnikar je Občini Trebnje in DRSI predlagal odstranitev prometnega znaka obveznega 
zavijanja desno, pri žagi v Mrzli Luži.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.40 uri. 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Darja Gorenc         Andrej Jevnikar 
 

 

 

        


