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Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Datum: 12. marec 2021
OSNUTEK
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je potekala v sredo, 10. marca 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, Tanja Cesar (MS Teams), Andrej
Jevnikar, Franci Kepa, dr. Jože Korbar (MS Teams), Leon Lobe, Branko
Longar, Ana Moder, Franci Ostanek, Blaž Ovnik, Darko Pekolj (prisoten
od 2. točke dalje), Nada Pepelnak, Mateja Povhe, Vinko Ribič, Miha
Sever, Špela Smuk, Branko Veselič in Silvo Zupančič.

Odsotni člani:
Ostali prisotni:

Simon Erjavec (opravičeno)
•
•
•

•
•

Alojzij Kastelic, župan
Janez Pirc, direktor Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: mag. Janez Zakrajšek, vodja Oddelka
za okolje, prostor in infrastrukturo, Irena Žužek, vodja Oddelka za
družbene in gospodarske dejavnosti, mag. Irena Starič, vodja Referata
za proračun, Gorazd Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve, in
mag. Klavdija Tahan Križman, pravnica, Andreja Perc, referent
Rok Nose, Dolenjski list
Damjan Golob, predsednik KS Sela pri Šumberku

Pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta je Občina Trebnje spoštovana priporočila in
ukrepe NIJZ za preprečitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Ob prihodu v prostor je bilo
izvedeno merjenje telesne temperature vsakega posameznika, 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 16.10 uri je župan, g. Alojzij Kastelic, začel s 15. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 18 članov Občinskega sveta.
Župan je uvodoma predlagal dopolnitev dnevnega reda s točkama: Predlog pooblastila
županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za investicijo
vgradnje dvigala v stavbo CIK Trebnje in Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za
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potrditev za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt
izgradnje PZA Trebnje.
Gradivo za obravnavo so člani Občinskega sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagal je, da
se točki uvrstita na 16. in 17. točko dnevnega reda, ostale točke se preštevilčijo.
V nadaljevanju je župan člane Občinskega sveta pozval k podaji predlogov za umik točk s
predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.
Člani Občinskega sveta niso podali predlogov za umik oz. dopolnitev predlaganega dnevnega
reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Na predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem seje, se kot 16. in 17. točko
uvrsti dodatni točki, ki se glasita: »Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske
dokumentacije skladno z uredbo UEM za investicijo vgradnje dvigala v stavbo CIK
Trebnje« in »Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev za potrditev
investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt izgradnje PZA Trebnje«,
ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je nato na glasovanje dal naslednji dopolnjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov:
- 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 2. 2021;
- 18. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 9. 2.
2021;
- 19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19.
2. 2021;
- 20. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 25.
2. 2021;
2. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
4. Predlaganje nadomestnega člana Komisije za mladinska vprašanja
5. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novem
mestu
6. Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in
Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
7. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2021 in 2022
8. Predlog načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021 in 2022
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Občini Trebnje – skrajšani postopek
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10. Predlog Sklepa o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za
novorojence v občini Trebnje
11. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 1. obravnava
12. Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje
13. Predlog soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje d.o.o. v letu 2021
14. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo (UEM) za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč
– Novo mesto
15. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za konzorcijsko prijavo projekta na Javni razpis za
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR
PMIS«
16. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za investicijo vgradnje dvigala v stavbo CIK Trebnje
17. Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev za potrditev
investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt izgradnje PZA
Trebnje
18. Predlog seznanitve z drugo novelacijo Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta in drugo novelacijo Investicijskega programa
Energetska prenova stavbe CIK Trebnje
19. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta
Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza
20. Predlog seznanitve s popravki noveliranega Dokumenta identifikacije
investicijskega in Investicijskega programa Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje
– objekt »Grmada«
21. Predlog
seznanitve
s
posodobljenim
Dokumentom
identifikacije
investicijskega projekta Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi z novim
naslovom DIIP Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in
dozidava POŠ Dolenja Nemška vas
22. Predlog
seznanitve
s
posodobljenim
Dokumentom
identifikacije
investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež
23. Odgovori na svetniška vprašanja
24. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
25. Vprašanja in pobude članov sveta
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnikov:
- 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 2. 2021;
- 18. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 9. 2.
2021;
- 19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 2.
2021;
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-

20. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 25. 2.
2021;

Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta, ki
je bila dne 10. 2. 2021, na zapisnik 18. dopisne seje Občinskega sveta z zaključkom dne 9. 2.
2021, na zapisnik 19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 2.
2021, na zapisnik 20. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 25. 2.
2021.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
I.
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 10. 2. 2021 se
sprejme in potrdi.
II.

Zapisnik 18. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 9.
2. 2021 se sprejme in potrdi.

III.

Zapisnik 19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne
19. 2. 2021 se sprejme in potrdi.

IV.

Zapisnik 20. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne
25. 2. 2021 se sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
Ga. Tahan Križman je povedala, da je g. Kaplan podal odstopno izjavo konec leta 2020.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je naslednji kandidat, ki bo nadomestil člana
Občinskega sveta, Darko Pekolj, stanujoč Račje selo 19, Trebnje. Nadomestnemu članu se
bo mandat člana Občinskega sveta iztekel hkrati z iztekom mandata Občinskemu svetu.
Priložen je bil ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije in izjava Darka Pekolja.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje nadomestni mandat v Občinskem svetu
Občine Trebnje Darku Pekolju, roj. 30. 7. 1961, stan. Račje selo 19, 8210 Trebnje.
II. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z iztekom mandata Občinskemu
svetu.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
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Sklepa sta bila sprejeta.
Župan je novemu članu Občinskega sveta Občine Trebnje, g. Darku Pekolju čestital ob
potrditvi mandata in mu zaželel uspešno delo. G. Pekolju se posreduje poslovnik Občinskega
sveta.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
G. Longar, ki je po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja vodil sejo Komisije je povedal, da je Komisija sprejela sklep, s katerim se
Občinskemu svetu predlaga, da za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja imenuje Vinka Ribiča, stanujočega Cviblje 41, Trebnje.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja imenuje Vinka Ribiča, stan. Cviblje 41, 8210 Trebnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlaganje nadomestnega člana Komisije za mladinska vprašanja
G. Longar, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da je
Komisija sprejela sklep, s katerim Občinskemu svetu predlaga, da v imenovanje za
nadomestnega člana Komisije za mladinska vprašanja izmed članov Občinskega sveta
predlaga Vinka Ribiča, stanujočega Cviblje 41, Trebnje.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje županu Občine Trebnje v imenovanje za nadomestnega
člana Komisije za mladinska vprašanja predlaga Vinka Ribiča, stan. Cviblje 41, 8210
Trebnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novem mestu
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G. Longar, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da je
Komisija gradivo obravnavala in sprejela sklep, da se Občinskemu svetu predlaga, da za
sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novem mestu predlaga kandidata Nado Pepelnak iz
Trebnjega in Jožeta Grozdeta, prav tako iz Trebnjega.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Novem mestu
predlaga naslednja kandidata: Nado Pepelnak, stan. Jurčičeva ulica 9, 8210 Trebnje, in
Jožeta Grozdeta, stan. Cankarjeva ulica 31, 8210 Trebnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in Dopolnjeni
predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
Uvodno obrazložitev Dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021
in Dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 je podal direktor
Občinske uprave, g. Pirc. Navedel je tudi vse pripombe, ki so bile v času javne razprave
vložene, ter opredelitev župana do le teh.
V nadaljevanju je župan člane Občinskega sveta seznanil, da je vložen amandma št. 1 s
prvopodpisanim Blažem Ovnikom.
Ga. Brilj, ki je po pooblastilu predsednice Komisije za statutarna vprašanja in lokalno
samoupravo vodila sejo Komisije je povedala, da je Komisija sprejela sklep, s katerim predlaga
Občinskemu svetu sprejem odlokov o proračunu Občine Trebnje za leti 2021 in 2022.
G. Veselič, ki je po pooblastilu predsednika Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo vodil
sejo Odbora je povedal, da Odbor predlaga Občinskemu svetu sprejem proračunov.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da je Odbor dolgo razpravljal, sprejeti so bili sklepi, dopolnitve, katere so vključene
v vloženi amandma. Dejala je, da je v sprejemanju proračun za obe leti, sklep odbora za
družbene dejavnosti pa je bil, da se vse to, kar je sedaj v letu 2021, vključi tudi v leto 2022
(zagotavljanje manjkajočih sredstev za Glasbeno šolo….), kar pa ni upoštevano. Sprejeti so
bili tudi dodatni sklepi, ki pa so delno že upoštevani v amandmaju (za vrtec, za uporabo
otroških igral v popoldanskem času, da uprava pripravi obrazložitev še dodatno za nakup
nepremičnin, da pristopimo k pregledu obstoječih otroških igrišč in se pripravi strategija
izgradnje potrebnih otroških igrišč in urejanja in vzdrževanja obstoječih). S temi dopolnitvami
odbor soglasno predlaga Občinskemu svetu, da potrdi oba proračuna.
Ga. Brilj, predsednica Odbora za proračun in finance je povedala, da Odbor za proračun in
finance prav tako predlaga, da se predlagana odloka o proračunu za leti 2021 in 2022
sprejmeta.
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Župan je v nadaljevanju člane Občinskega sveta seznanil, da je bil vložen tudi amandma št. 2
s prvopodpisanim Vinkom Ribičem. Amandma je župan pregledal in povedal, da ga ne moti,
da se zmanjša sredstva na postavki Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome, konto
Nakup zemljišč, zmanjšanje sredstev za dolžinske odmere cest pa je velika napaka. Predlagal,
je da se amandma ustrezno popravi, da ne bo potrebno prekinjati seje.
Župan je v nadaljevanju povedal, da ga je poklical predsednik KS Račje selo in povprašal, ali
Občina res namerava naseliti kočevske Rome. Povedal mu je, da je to en velik lapsus, ki se je
nekje pojavil. Gre za zemljišče, ki ga lastnik ne more obdelovati in ga je lastnik ponudil v odkup,
en del zemljišča že zasedajo Romi, zato je Občina ponudila odkup tega zemljišča.
V nadaljevanju je župan ugotovil, da je vloženi amandma št. 2 popravljen in sprejemljiv.
Ga. Povhe je izpostavila odkup te parcele, krak, ki meji na levi in desni strani na občinsko
zemljišče. Menila je, da je tam občinskega zemljišča dovolj, praznega in je to nepotrebna
zadeva, saj ima Občina druge prioritete. Za urejanje bivalnih razmer za Rome je namenjenih
64.000 EUR na letni ravni, medtem ko je za tisoč otrok v trebanjski osnovni šoli pa težava, je
poudarila.
Tudi parkirišča pri osnovni šoli v Trebnjem, prostorska problematika, promet, mirujoči promet,
parkiranje vozil po robnikih in za namen, za katerega je predlagan amandma, da se pristopi k
izgradnji parkirnih površin pri osnovni šoli, DIIP je že bil potrjen.
V razpravi je ga. Povhe izpostavila obrazložitev proračuna glede izgradnje dnevnega centra
za 12 uporabnikov. Povedala je, da je DSO Trebnje pridobil nepovratna sredstva, pričenja se
gradnja, leta 2022 bo investicija končana in pričelo se bo nameščanje uporabnikov. Določeno
obdobje bodo morali zagotavljati dnevno 12 uporabnikov, je poudarila. Če DSO ne bodo
dosegal kazalnikov, bodo morali vračati nepovratna evropska sredstva.
Izrazila je skrb, saj je iz obrazložitve proračuna razvidno, da bo Občina na štirih mestih vlagala
ali v infrastrukturo ali v neke programe glede dnevnega varstva oziroma v skrb za starejše. Če
se bo zagotavljanje dnevnega varstva starejših razpršilo po občini, v DSO v dnevnem centru
ne bo potrebe, vsi bodo rajši na svojih lokacijah, je poudarila. Dejala je, da ji ni jasno, zakaj so
v lanskem letu pridobili stavbno pravico, če se s tem ogroža doseganje kazalnikov. Glede na
starostno strukturo, ki je v trenutno v občini Trebnje in osebe, ki se glede na analizo lahko
vključijo, se boji, da teh ljudi ne bo.
Župan je odgovoril, da je bilo pred pandemijo COVID-19 veliko čakajočih za mesto v domu.
Ta vrsta je sedaj zaradi strahu nekoliko manjša. Precej je ljudi z demenco in župan pravi, da
se ne boji, da ne bi bilo dovolj ljudi, ravno nasprotno, boji se, da bo mest kmalu spet premalo.
Upokojenci v Velikem Gabru odlično izvajajo projekt Starejši za starejše, zato jim je potrebno
zagotoviti prostor, da bodo stvari tekle naprej.
Glede DSO je dejal, da so zemljiške kapacitete izčrpane, kakšna nadgradnja bi bila možna. V
prihodnjem obdobju bo možno tudi financiranje iz sredstev za okrevanje ter evropskih
sredstev. Občina mora imeti pripravljene rezervne lokacije, če na obstoječi lokaciji to ni možno.
Občina lahko po krizni zakonodaji spremeni do 10 ha zemljišč. Ti so osnovno namenjeni za
šolstvo in nekaj zemljišč, ki so že zazidljiva, bomo namenili gradnji varovanih stanovanj.
Starostna struktura se spreminja, starost se povečuje, s tem pa tudi težave, ki bodo na tem
področju.
Ga. Povhe je povedala, da je v takem projektu potrebna pomoč občin, dvanajst uporabnikov
bo težko dobiti, je poudarila.
Župan je odgovoril, da je Občina kupila objekt na Veliki Loki, lahko bi ga uporabili za ta namen,
tu pa lahko obratujeta tudi dva oddelka vrtca, če bo potreba. Pri DSO pa bo potreben političen
dogovor, npr. da se zniža procent sofinanciranja doma, tako, da bo tudi dnevno varstvo
atraktivno.
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Ga. Smuk je izpostavila pobudo, ki je prišla s strani sveta staršev Vrtca Mavrica Trebnje za
znižanje plačila vrtca za tiste starše, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko s
stanovanjskim kreditom. Na odboru ni bilo predstavljeno, koliko finančno to pomeni za
proračun. Sprejet je bil sklep, da se do seje Občinskega sveta poda finančno oceno stroškov
pobude staršev.
Župan je odgovoril, da je gradivo v pripravi, navedel je primer vrtca v MO Novo mesto, kjer je
približno 700 otrok, cena, ki jo MO Novo mesto dodatno plačuje na letni ravni, cca. 50.000,00
EUR.
Potrebno je ugotoviti, koliko je takih upravičencev, ki rešujejo stanovanjski problem s kreditom
v naši občini. Potrebno je spremeniti pravilnik o otroškem varstvu, postopek je daljši.
Vrtec ima dodatne obveznosti, ker mora ugotoviti vse te ugotovitve in od staršev dobiti vsa
dokazila.
G. Kepa je izpostavil, da je zadeva glede domske oskrbe specifična, predvsem zaradi virusa.
Pred epidemijo je bilo povpraševanje veliko, sedaj je manjše, tudi se ni sprejemalo novih
oskrbovancev, se pa bo kmalu spet povečalo povpraševanje. Pozdravlja dnevno oskrbo za 12
varovancev, ni pa za zniževanje cene oskrbe na domu. Prepričan je, da ne bo problem
zagotoviti 12 oskrbovancev.
Župan je dodatno pojasnil, da so vse zadeve, ki so nove, na začetku težave z vključitvijo. Tako
je bilo tudi z oskrbo na domu. Danes je povpraševanje veliko, ravno tako bo dnevno varstvo
imelo na začetku verjetno probleme, ki pa se jih bo skupaj reševalo, da bodo šle zadeve v
pravo smer.
G. Ovnik, ki je tudi predstavnik Sveta Vrtca Mavrica Trebnje, je povedal, da je bila zadeva
predstavljena bolj v smislu, da bi še vrtec podal neko podporo temu predlogu. Povedal je še,
da je dobil občutek, da tudi starši niso bili prepričani, ali bi raje imeli sofinanciranje za reševanje
prve stanovanjske problematike kot že obstaja, ali predlagano pomoč, tistim, ki že imajo otroke
v vrtcu. Začeli so neko zgodbo, ki bi jo radi v nekaj letih pripeljali do uspeha, je zaključil.
G. Ribič je izpostavil, da pogreša konkretnost obrazložitve proračuna, povprašal je glede
investicij v železniške prehode. Izpostavil je inšpekcijski zapisnik.
G. Zakrajšek je odgovoril, da železnice vsako leto podajo predlog in nato se sproti uskladi,
zato tudi ni bilo možno bolj konkretno opisati. Verjetno se bo urejalo dva prehoda, v Ponikvah,
ne ve se pa ali bo to v letošnjem letu ali v naslednjem, ko bo v teku investicija.
G. Ribič je izpostavil kanalizacijo v Velikem Gabru, Žubini, v Vejarju, ki pa je še nova
kanalizacija, so pa tudi kraji, kjer bi bilo potrebno tudi še kaj postoriti na tem področju, npr.
Pekel.
G. Zakrajšek je odgovoril, da Občina, ko nek sistem oz. naselje uredi, potem tekom let, ne
glede na to, da je sistem še vedno relativno nov, vendar se naselja dogradijo, nastanejo nove
hiše, zato je potrebno kakšen sekundarni krak na novo izgraditi. Tak primer je v naselju Žubina.
Konkretna investicija v naselju Pekel še ni v načrtu, potrebno jo je zagnati od začetka, potrebni
so idejna zasnova, DGD, PZI.
G. Ribič je dejal, da je potrebno začeti razmišljati o tej investiciji.
Župan je dodal, da je naselje Pekel izpadlo iz aglomeracije Trebnje, sicer bi prišlo na vrsto
skupaj z Medvedjim selom in Odrgo.
G. Ribič je v nadaljevanju povprašal glede prodaje parcele v Industrijski coni Trebnje, dejal je,
da pogreša igrišča za mlade družine, saj športni park temu ni namenjen.
Župan je odgovoril, da imamo Jurčkov gozd. Poteka postopek določitve stavbnega zemljišča
poleg športnega parka, tam je tudi namenjeno za otroško igrišče, ko bo sodni postopek
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dokončan. Potrebno je narediti strategijo razvoja otroških igrišč. Zagotavljali bomo varstvo na
teh igriščih ves čas, da se ne bo dogajalo, kar se ne bi smelo.
G. Ribič je izpostavil tudi vzdrževanje športnega parka. Izpostavil je vzdrževanje in upravljanje.
Župan je odgovoril, da gre predvsem za vzdrževanje in delno nadzor. Upravljanje pa še ni
dorečeno. Občina ni v stanju za vsako javno zadevo odpreti delovno mesto in nekoga zaposliti.
Ta pobuda bi morala biti s strani društev. Občina je pripravljena tudi plačati, da določene
zadeve vodijo na tem igrišču in skrbijo za red.
G. Ribič je izpostavil tudi nakup objekta na Odrgi.
Župan je odgovoril, da je to zemljišče, katerega solastnica je Občina postala po pokojnem
lastniku Mikec Frančišku, kot povrnitev dela stroškov za doplačevanje domske oskrbe.
Pogovori tečejo, da bi odkupili še zadnji solastniški delež, da bo Občina celotna lastnica. Ta
lastnik ima željo, da pridobi 2000 m2 zemlje in to bomo poskušali urediti.
Občina je sklenila najemno pogodbo z go. Vido Hočevar, trenutno je to socialni namen, v
prihodnosti pa je lahko to atraktivni prostor za razvoj zadev, ki so blizu Trebnjega. Opredeljeno
je tako, da bi bila lahko možnost tudi za oskrbo starejših. Zemljišče je dragoceno za prihodnji
razvoj Trebnjega, če bi bilo potrebno kaj zamenjati, da pridemo do določenih zemljišč.
G. Ribič je še povprašal glede medgeneracijskega objekta v Trebnjem.
Župan je odgovoril, da je pred leti Občina kupila zemljišče od krožišča pri Mercatorju, spodaj,
kjer je železniška postaja, čez progo. Tam sta dve parceli in se pripravlja načrt za igrišče
petanke in balinanja. Zadevo vodi Društvo upokojencev Trebnje. Trenutno igrajo petanko pri
stari Komunali, za stalno pa bi se uredilo ta prostor za medgeneracijsko druženje pri železniški
postaji. Objekt tu ni možen, zaenkrat pa se namerava postaviti dva kontejnerja, ki bosta
povezana, za wc in prostore za preoblačenje ter teraso.
Ga. Smuk je povedala, da se je v športni park Trebnje vložilo veliko sredstev, glede na število
prebivalcev je športnih površin še vedno premalo, zato so ta igrišča preobremenjena.
Za vsak material, ali je to bilo košarkaško igrišče, atletska steza ali pa nogometno, so od
proizvajalca prejeli navodila, kako ga uporabljati in vzdrževati. Nikoli se ni vzdrževalo, ni bilo
sredstev za to, tudi obremenjenost je bistveno večja od običajne. Trudili so se po svojih
najboljših močeh zadevo nekako voditi, skrbeti in dejansko se je prejšnja leta preko javnih del
in s pomočjo prostovoljnega dela nekako zadeva pokrivala do 10. ure zvečer.
Poudarila je, da upravljanje ni enako vzdrževanju. Upravljanje je tudi vzdrževanje, ampak za
športni park nujno glede na preobremenjenost. Potrebno je zagotoviti koordinacijo nekoga, ki
bo koordiniral vse klube, vsa društva, vse javne zavode, da se bodo lahko ta igrišča, ki so zelo
zasedena, pravilno razporedila v uporabo, treninge, vadbe, da se odpirajo garderobe, da se
da na razpolago rekvizite, da se opozarja na pravilno uporabo terena, da se pogleda, da ni
kdo razbil wc-ja, če je dovolj papirja, mila…. Da se organizira košarkaška liga, nogometna
liga….
V dogovoru z županom je Krajevna skupnost, uradno poslala ponudbo za upravljanje,
vzdrževala pa bi Komunala. Potem bi Krajevna skupnost to dobila v faktor G. Vse to skupaj se
ni hotelo razumeti ali razumelo, ta trenutek je v upravljanju Komunale, ki tega noče upravljati,
ampak vzorno vzdrževati. Ne razume zakaj ni prišlo do realizacije le tega.
Župan je odgovoril, da je bilo s športnim parkom precej problemov. Komunala ne bo
organizirala lige, to bodo morala društva …
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G. Ovnik je povedal, da se deloma strinja z go. Smuk, po njegovem mnenju Komunala na
igrišču lahko pobere smeti, pomete listje, za kar so usposobljeni. V igrišče se je vložilo
ogromno denarja, naredila se je zgodba, da bi se pa sedaj v petih letih vse uničilo, pa je škoda.
Ga. Smuk je izpostavila tudi otroška igrišča v Trebnjem in povedala, da športni park v Trebnjem
ni namenjen otroški igri, ampak športnemu udejstvovanju. Otroških igrišč glede na število otrok
v kraju oz. mestu Trebnje primanjkuje, povsod mora biti kakovost gibanja, tako v manjših krajih
v okolici Trebnjega kot v Trebnjem. Vedeti moramo, kako veliko otrok je v Trebnjem.
Prav je, da je v Dobrniču, v Nemški vasi in vsepovsod urejeno otroško igrišče. Če je v Trebnjem
eno otroško igrišče za varno igro majhnih otrok, je to desetkrat premalo, je poudarila.
Dejansko ni varnega igrišča, zato je bil predlog na odboru, da je potrebno zelo resno pristopiti
k temu, da ob naraščanju prebivalstva in ob zavedanju, da imamo toliko otrok, umeščamo tudi
otroška igrišča. Če bomo vse zazidali, to ne bo možno, predvidevati je potrebno tudi zelene
površine. Krajevna skupnost ne razpolaga več z nobenim zemljiščem, ki bi ga lahko opremila
v novo igrišče. Tudi to, da se bo zazidal še zadnji zelen košček pri DSO Trebnje, vedno je
potrebno malo premisleka. To je edini zeleni kos za tisti del Trebnjega, kjer bi se lahko še
mogoče igrišče nadgradilo. Zato je bil podan predlog, da dokler Občina ne pristopi oz. ne
zagotovi dodatnih sredstev, da se zaradi varne igre med 16. in 19. uro odprejo vrtčevska
otroška igrišča, in se zato vrtcu tudi zagotovijo sredstva, s katerimi bo vrtec plačal tistega, ki
bo to ob 19. uri pospravil in zaklenil. Rešitev je strategija, da zagotavljamo kvaliteto bivanja
tudi na tem področju.
Glede proračuna je povedala, da je generalno stališče Drot-a, da pogrešajo bistveno večjo
angažiranost, ki bi se videla tudi v proračunu za gradnjo nove osnovne šole Trebnje.
To odmikanje v konec leta 2022, da bomo takrat prišli do predpogodb za zemljišča, se jim zdi
nesprejemljivo. Tudi glede samih aktivnosti, saj naj bi ti pogovori potekali samo za nakupe
zemljišč, menijo, da je tovrstna časovnica, glede na analizo, s katero je bil Občinski svet
seznanjen in glede na to, da se že nekaj časa pogovarjamo, je za njih nesprejemljivo in si želijo
drugače.
Poudarila je še, da je potrebno ohranjati neke točke, zelene površine, ki bodo prebivalcem,
blokovskim in v naseljih hiš, to zagotavljale.
G. Kepa je povedal, da se v enem delu strinja z upravljanjem, igrišča so kvalitetno narejena.
Moti pa ga pomanjkanje igrišč in zato je podal pobudo, da bi si mogoče Rem ali Akripol, ki sta
kapitalsko močna, sama naredila igrišče. Popoldne v soboto in nedeljo so v športnem parku
sami delavci od tam, je dejal.
Ga. Povhe je izpostavila, da je ena možna rešitev tudi vzdrževanje Komunale ter upravljanje
Krajevne skupnosti Trebnje v sodelovanju s Komunalo.
Povedala je še, da je predlog proračuna na splošno dober, ker vključuje vlaganja v različna
področja delovanja občine. Pogreša pa, da ne določa prioritet. Ogromno je projektov
razpršenih, kaj je najbolj pomembno pa je, kakšne so naše prioritete. Dejala je, da bo glasovala
za oba amandmaja, celotnega predloga proračuna pa ne bo podprla. Dvoletni proračun ne
rešuje prostorske problematike osnovne šole Trebnje na Kidričevi ulici. Ne glede na to, da se
bo nekaj rešilo z dograditvijo podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, glede na analize, glede
na demografska gibanja, bosta še dve leti izgubljeni. Investicijski odhodki proračuna za namen
vlaganja v socialno infrastrukturo so v neskladju s to politiko javne službe, ki jo izvaja DSO
Trebnje. Vse bolj postajamo podjetje za poslovanje z nepremičninami, kar pa ji ni všeč, je
dejala.
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Župan je odgovoril, da je trenutno fokus na šolstvu, zraven tega so kanalizacijski sistemi in
razvoj kanalizacijskih sistemov, nekaj bo potrebno postoriti tudi na vodovodih. Proračun je res
razpršen, kar se mu zdi prav, teritorialno, vsa področja porabe so zajeta.
Povedal je, da je ponosen na njegovih petnajst let županovanja, v katerih se je Občina Trebnje
zelo razvila in da je bila dobro vodena, tudi ta dva proračuna za prihodnje sta dobro
zastavljena.
G. Korbar je povedal, da podpira predlog proračuna, tudi vloženi amandma je podpisal.
Povedal je, da je bilo veliko časa porabljenega za otroška igrišča. Imamo kar nekaj širitev
pojma, kaj je javna infrastruktura. Klasična infrastruktura kot so javne ceste, ulice, pločniki,
javna razsvetljava so se razširile na optiko, v zadnjem času govorimo, kako imamo v Trebnjem
narejeno mrežo defibrilatorjev, sedaj bomo imeli otroška igrišča. Dejal je, da je potrebno biti
previden, kaj vse se bo še smatralo za javno infrastrukturo, ker bo to enostavno postalo
predrago za vzdrževanje. Ta trenutek še nimamo modela kako upravljati vse to, kar se nam
zdi dobro, da bi imeli, npr. otroška igrišča. Nekaj smo jih že naredili in imamo probleme.
Predlagal je, da se institucionalizira in centralizira.
Povedal je, da proračun podpira, pri pregledu kako so sredstva razdeljena, kakšen del je
namenjen za investicije, smo lahko veseli, da je proračun sestavljen in po njegovem mnenju
ga je potrebno podpreti. Želje so zmeraj, potrebno pa je realno pogledati kakšne so zmožnosti.
Kar nekaj stvari je bilo že zastavljenih, tudi kulturni dom, je poudaril.
Po končani razpravi je g. Ovnik, vsebinsko predstavil vloženi amandma št. 1 k proračunu za
leto 2021.
Tudi g. Ribič je vsebinsko predstavil vloženi amandma št. 2 k proračunu za leto 2021.
Vložena amandmaja št. 1 in št. 2 sta priloga tega zapisnika.
Po daljši razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se vloženi amandma št. 1 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2021 s prvopodpisanim Blažem Ovnikom, ki je priloga k
zapisniku.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se vloženi amandma št. 2 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2021 s prvopodpisanim Vinkom Ribičem, ki je priloga k
zapisniku.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 10
PROTI so glasovali: nihče
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Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednje
SKLEP-e:
I.
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2021, z upoštevanjem
sprejetih amandmajev št. 1 in 2.
II.

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022.

III.

Sprejme se Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2021.

IV.

Sprejme se Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2022.

V.

Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2021.

VI.

Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022.

VII.

Načrt razvojnih projektov se uskladi s sprejetimi amandmaji za leto 2021.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 12
PROTI so glasovali: 1
Sklepi so bili sprejeti.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021
in 2022

Kratko obrazložitev predloga Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za
leto 2021 in 2022 je podala pravnica, ga. Zadnik.
Glede na to, da sta bila sprejeta tudi dva amandmaja k Odloku o proračunu Občine Trebnje za
leto 2021, se pri sklepih o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občne Trebnje
ustrezno doda »z upoštevanjem sprejetih amandmajev«.
G. Veselič, ki je po pooblastilu predsednika vodil sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
je povedal, da je odbor sprejel predlagane sklepe in predlaga Občinskemu svetu sprejem le
teh.
V razpravi je g. Ribič povprašal glede odkupa parcele 628/1 v Češnjevku in parcele št. 1412
k.o. Lukovek. Razume menjavo parcele v Češnjevku, ne razume pa menjave v Lukovku, saj
je stran od šole.
Župan je odgovoril, da bi lastnik, ki je lastnik parcele ob šoli, to zemljišče zamenjal za parcelo,
gozd za gozd. Za tisto parcelo mora Občina skleniti predpogodbo, kupiti in jo zamenjati. Tako
bo Občina prišla do 1 ha zemlje v Dolenji Nemški vasi, drugače ne.
Ga. Povhe je izpostavila, da ima kot svetnica pravico vedeti kje bo stala nova šola, ima pravico
vedeti katera zemljišča bo Občina kupovala. Tako se to ne dela. Občinski svetniki morajo
vedeti kakšna je kapitalska vrednost nepremičnin, saj odločajo o sredstvih. Poudarila je, da
imajo pravico vedeti.
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Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
I.
Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2021, ki je sestavni del tega sklepa, in obsega načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, z upoštevanjem
sprejetih amandmajev št. 1 in 2 k dopolnjenemu predlogu Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2021.
II.

Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2022, ki je sestavni del tega sklepa, in obsega načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

III.

Skupna vrednost poslov, ki jih Občina Trebnje po predhodni odobritvi OS lahko
sklene izven veljavnega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021 in leto 2022, znaša 10% skupne vrednosti načrta.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: 1
Sklepi so bili sprejeti.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za
leto 2021 in 2022
Kratko obrazložitev Predloga načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021 in 2022 je podala ga. Zadnik, pravnica. V letu 2021 se predvideva nakup
osebnega avtomobila.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I.
Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021, ki je sestavni del tega sklepa.
II.

Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2022, ki je sestavni del tega sklepa.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Občini Trebnje – skrajšani postopek
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence
v občini Trebnje
Kratko obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem
denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje, je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za
družbene in gospodarske dejavnosti.
Povedala je, da je bil Odlok sprejet leta 2005 in leta 2008 spremenjen z navedbo višine
prispevka za prvega, drugega in tretjega ali vsakega nadaljnjega otroka oziroma navedbo, da
občinski svet vsako leto ob sprejemu proračun določi višine enkratnih denarnih prispevkov.
Glede na to določbo se iz Odloka črta navedba višine denarnega prispevka, saj že veljavni
Odlok drugem odstavku 4. člena določa, da občinski svet vsako leto ob sprejemu proračuna
določi višino enkratnih denarnih prispevkov, zato navedba višine v Odloku ni potrebna.
V letu 2020 je Nadzorni odbor Občine Trebnje opravil pregled porabe proračunskih sredstev
za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka za leto 2018 in ugotovil, da so izplačila v
neskladju z Odlokom, saj jih občinska uprava izvaja (zaradi operativne izvedbe) le dvakrat
mesečno (15. in 30. v mesecu) in ne v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe. Nadzorni odbor
je predlagal spremembe 7. člena Odloka glede izplačila.
Ugotovil je tudi, da je sestavni del Odloka tudi predpisan obrazec (DPN), ki pa ga je občinska
uprava že večkrat spremenila, zato predlaga, da se obrazec spremeni s spremembo 5. člena
odloka ali pa se z odlokom oblikovanje vsebine obrazca prenese na občinsko upravo.
Ker gre za manjše spremembe in dopolnitve Odloka, predlagamo Občinskemu svetu, da ga
sprejme po skrajšanjem postopku (druga alineja prvega odstavka 81. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Trebnje).
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenca se določi v naslednji višini:
- Če je novorojenec prvi otrok, v višini 156,00 EUR;
- Če je novorojence drugi otrok, v višini 208,00 EUR;
- Če je novorojenec tretji in vsak nadaljnji otrok, v višini 312,00 EUR.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je
povedala, da je odbor obe točki obravnaval in predlaga, da se oba predlagana sklepa sprejme.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje po
skrajšanem postopku.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega
prispevka za novorojence v občini Trebnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega
pomena – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev predloga Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 1. obravnava, je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in
gospodarske dejavnosti. Povedala je, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo
mesto Občini Trebnje v septembru 2019 posredoval strokovne podlage za razglasitev enote
nepremične kulturne dediščine Račje selo – Cerkev sv. Florijana (EŠD 2598) za kulturni
spomenik lokalnega pomena. Pobudo za razglasitev je podal lastnik dediščine, Župnija
Trebnje. Predlog je bil dopolnjen v februarju 2021. Glede na strokovno oceno zavoda je za
Cerkev sv. Florijana na Račjem selu potrebno zagotoviti poseben režim varovanja in zaščite.
Zavod v strokovnih podlagah za razglasitev utemeljuje vrednost in pomen dediščine, ki ji je
potrebno s statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena zagotoviti obstoj in
neokrnjenost. Cerkev se prvič omenja leta 1526, a obstaja možnost, da je del cerkve,
najverjetneje ladja, še srednjeveški. Obok v obliki banje s sosvodnicami, ki je sicer značilen za
17. stoletje, namreč sloni na močnih notranjih pilastrih. Današnjo podobo je cerkev dobila v
začetku 17. stoletja, ko so zgradili sedanji prezbiterij, obok ladje in zvonik. V 18. stoletju so
cerkvi na južni strani prezbiterija prizidali baročno stransko kapelo, ki danes služi kot zakristija.
Predlog Odloka je bil posredovan v pregled in mnenje Zavodu za varstvo kulturne dediščine,
OE Novo mesto, ki je podal pozitivno mnenje k Odloku.
V primeru, da v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, predlagamo, da se prva in druga
obravnava združita.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv.
Florjana za kulturni spomenik lokalnega pomena z združitvijo prve in druge obravnave.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za
kulturni spomenik lokalnega pomena.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se
parkira z dovoljenjem za parkiranje
Uvodno obrazložitev je podal g. Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve. Povedal je, da je
Občinski svet Občine Trebnje na 11. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel Odlok o ureditvi
mirujočega prometa v Občini Trebnje. Odlok v tretjem odstavku 4. člena določa, da javne
prometne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas, v katerem se le-ta plačuje ter njeno višino
določi Občinski svet. Peti odstavek 8. člena odloka pa določa, da višino takse za dovoljenje za
parkiranje prav tako določi občinski svet.
Predlagani Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z
dovoljenjem za parkiranje (v nadaljevanju: sklep), tako določa javne parkirne površine, kjer se
plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje iz 8. člena odloka, čas, v katerem
se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje iz 8. člena odloka, ter višino
parkirnine in takse za dovoljenje za parkiranje iz 8. člena odloka.
Tako kot v vseh lokalnih skupnostih, je tudi v Občini Trebnje pereča problematika parkirnih
površin in netrajnostne navade prebivalcev. V centru mesta Trebnje je preveč vozil, zato je
posebej pereča ureditev parkiranja v samem centru, saj vedno več vozil (tudi avtodomi, tovorna
vozila, avtobusi ipd.), parkira na mestih, ki prvotno niso bila namenjena za ta namen.
Ker parkiranje močno vpliva na življenje in živahnost mestnega središča, je izrednega pomena
dosledna prometna ureditev in parkirna politika. Le ta prispeva k boljši dostopnosti mestnega
središča in k višji kakovosti bivanja, hkrati pa podpira lokalno gospodarstvo.
Predmetni sklep se občinskemu svetu v sprejem predlaga s ciljem, da se skladno z določili
odloka določijo javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem
za parkiranje. Tako predlog sklepa zasleduje cilj, da bo v samem centru mesta Trebnje manj
vozil, boljše počutje meščanov in obiskovalcev, urejen sistem ter jasna opredelitev, kje se
izvaja nadzor nad plačilom parkirnine in občinske takse za dovoljenje za parkiranje.
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V neposredni bližini centra mesta Trebnje – na območju nekdanjih površin Komunale Trebnje
d.o.o. na Kolodvorski ulici – je velika parkirna površina, ki ni izkoriščena v polni meri. S
sprejemom predmetnega sklepa se bo del vozil, ki sedaj zasedajo parkirna mesta na
površinah, kjer bo po novi ureditvi parkiranje plačljivo, preselil na parkirne površine na
Kolodvorski ulici, parkirna mesta v samem centru Trebnjega pa bodo sproščena.
Postopno vzpostavljanje nadzorovanega in plačljivega parkiranja v Občini Trebnje je tudi eden
izmed ukrepov prometne strategije, ki govori o racionalni rabi osebnih avtomobilov, in sicer v
svežnju ukrepov upravljanja mirujočega prometa.
Vsekakor pa se bodo zaradi izvajanja določil odloka in predlaganega sklepa posledično
zagotovila finančna sredstva za izboljšanje parkirne infrastrukture, tudi izven centra mesta
Trebnje.
Predlagani sklep tako določa, kje lahko občani parkirajo na javnih parkirnih površinah, kar je
razvidno tudi iz grafične priloge sklepa. Parkirnina se bo plačevala na parkomatih v višini, ki
bo določena s tem sklepom. Vsekakor je za dnevne uporabnike predmetnih parkirnih površin
dobrodošla ureditev z izdajanjem parkirnih dovoljenj.
V nadaljevanju je podrobno obrazložil še določbe predlaganega Sklepa o določitvi javnih
parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje.
G. Veselič, ki je po pooblastilu predsednika vodil sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
je povedal, da je odbor gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem
dopolnjenega sklepa, in sicer, da se sprejme Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se
plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, pri čemer se upošteva predlog
župana in se tako določi prehodno obdobje v trajanju dveh let, v katerem znaša višina
parkirnine za prvo uro parkiranja 0,70 EUR, za parkiranje na javni parkirni površini P4 pa se
za stanovalce določi taksa za letno dovoljenje za parkiranje v višini 70,00 EUR.
V razpravi je g. Kepa povedal, da je proti sprejemu tega sklepa, dopušča pa možnost, da bo
to potrebno v nekem doglednem času sprejeti. Trenutno stanje v Trebnjem ni pereče glede
parkiranja. Tudi v primerjavi z ostalimi primerljivimi občinami, ki tega nimajo. Nekaj možnosti
za parkiranje je ob železnici, imamo parkirišča, ki še niso izgrajena, je povedal.
Župan je odgovoril, da je bila osnutek predloga sklepa v javni obravnavi, Občinski svet je po
številnih možnostih javnosti po sodelovanju sprejel Odlok, zanimalo ga je kje so bili takrat, ko
se je obravnava tematika sprejemala. V Trebnjem je ta trenutek izredno veliko avtomobilov.
Vsi, ki bodo želeli v centru Trebnjega parkirati, bodo lahko parkirali pri železniški postaji
brezplačno. Vzpodbujanje hoje, mobilnost, neuporaba avtomobila. Pomembno je, da vemo kaj
storiti in kakšno mesto si želimo. Odločitev je na Občinskem svetu, ali imamo mesto radi ali pa
bi radi, da ga preplavijo avtomobili. Če zadeve organiziramo, bo podoba mesta drugačna,
urejena. Skupaj smo bili soglasni, da gremo v to. Če smo danes dovolj zreli, gremo v to. V teh
dveh letih se bo videlo kako bo to funkcioniralo, naslednji Občinski svet pa bo v okviru
parkiranja skoraj gotovo moral zadeve korigirati. Spomnil je na uvedbo modre cone v
Trebnjem. Bile so težave, nekatere občane je to motilo, so se razburjali, ampak sedaj, leta
kasneje, so vsi zadovoljni in ureditev pohvalijo.
G. Ribič je dejal, da bi tam, kjer so sedaj modre cone, lahko uvedli plačljivo parkiranje, drugje,
npr. na Cankarjevi ulici pa bi uvedli modro cono. Da bi postopoma uvedli plačljiva parkirišča.
Župan je odgovoril, da imajo stanovalci na Cankarjevi ulici in Gubčevi cesti v lasti še enkrat
več avtomobilov, kot je parkirnih mest. V bodoče se tam predvideva izgradnja parkirne hiše v
dveh etažah, tam se ne bo gradilo dodatnih blokov. Vsak bo moral kupiti parkirno mesto,
gradilo se bo za trg, na vrhu pa se bo izgradilo igrišče. Predlog bo v javni razpravi. Če želimo
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parkirno politiko izvesti, si bo lahko vsak kupil dovolilnico ali plačal parkirni prostor, kdor pa
tega ne bo želel, bo peš prišel iz brezplačnega parkirnega mesta v bližini. Vse, kar je občina
kupila, je postalo parkirni prostor. Če hočemo narediti lep trg, mora biti teh avtomobilov čim
manj. Če želimo v obuličnem nizu red, tam kjer so naša parkirišča, jih je potrebno zaračunati.
V center še vedno prihajajo ljudje, ki odhajajo v Ljubljano. Tudi v primeru prireditev v centru je
potrebno ta parkirišča urediti. V proračunu ni sredstev za te namene.
G. Sever je izpostavil parkirišče pri CIK, ki še ni asfaltirano, predlagal je ceno 0,30 evra.
Župan je odgovoril, da je bilo potrebno pri CIK že predhodno zagotoviti dovolilnice. Ker so tisti,
ki gredo naprej v Ljubljano, pustili svoje avtomobile in zaparkirali.
G. Longar je povedal, da so bili na odboru sprejeti vsi sklepi, če ne želimo avtomobilov v centru
Trebnjega, je potrebno predlog podpreti. Se pa strinja z g. Severjem, da bi za parkirišče pri
CIK-u ceno znižali na 0,30 evrov, ali pa da se naredi modra cona.
G. Avguštinčič je imel pomislek glede lokacij in dejal, da je cena za vse lokacije enaka in da
se plačuje parkirnina tudi na makadamskih parkiriščih. Najprej je potrebno parkirišča urediti,
označiti. Prav pa je, da se sprejme sklep, nima pripomb glede plačevanja parkirnine na
območjih P1, P2, P3, P7. Na Cankarjevi ulici pa je potrebno narediti red in ni pravično, da tam
parkirajo do pet avtomobilov eno stanovanje, pri blokih pri gasilnem domu so ga morali pa
kupiti.
Župan je odgovoril, da se tudi na makadamskem parkirišču plačuje, priti moramo do nekih
sredstev, da te zadeve organizirano uredimo. In ta korak je zadnji, v tem Občinskem svetu
smo že vse dali čez. Jutri bo tu urejeno parkirišče, kot je potrebno.
G. Pekolj je povedal, da je na seji odbora glasoval proti, parkirišče pri CIK-u, izkop in vse je
financiral CIK Trebnje, iz lastnih sredstev. Dokler so obstoječe dovolilnice , je vse lepo teklo in
ni nihče parkiral. Ko nadzora ni bilo več, tu parkirajo zaposleni zdravstvenega doma, tisti, ki
gredo naprej v Ljubljano. Predstavniki blokov so se razburjali, žalostno je, da ko prideš domov,
da bo potrebno plačati parkirnino, da bodo lahko parkirali. Takrat je bilo res slabo prodano,
dokler ne bo tam izgrajena garažna hiša, bi to območje izvzeli ven.
G. Korbar je nadaljeval tam kjer je g. Pekolj končal. Dejal je, da če je območje P4 problem s
plačevanjem parkirnine, kaj bo takrat, ko bo potrebno v garažni hiši kupiti garažno mesto, zato,
da bodo ti, ki tam stanujejo lahko parkirali. Ali pa če ne bo tako, si pa predstavljamo, da bo za
te stanovalce to imeli spet kot »javna infrastruktura« kot otroška igrišča, da bodo tisti lahko tam
zastonj parkirali na občinskih mestih, v garažni hiši. Upa, da ne bo tako. V vsakem primeru bo
potrebno vzeti v zakup, da mora tisti, ki ima avto, plačati tudi mesto, kjer ga bo imel. Če ga
nima na svoji privatni hiši na dvorišču, ga bo moral zagotoviti drugje in ga tudi plačati.
Prav je, da se predlagani sklep sprejme in da se parkiranje v Trebnjem uredi. Predlagal je še,
da si v prehodnem obdobju Občinski svet naloži obvezo, da pogleda kaj je to pomenilo za
prometno politiko v centru in takrat korigira stvari, če se bo ugotovilo, da so nekatera mesta še
vedno polna.
Župan je odgovoril, da je za to, da se sklep korigira, da bi pa izvzeli parkirišče CIK, pa se ne
strinja.
Ga. Moder je povedala, da se s tem, ko se ljudje priseljujejo, tudi parkirna politika povečuje.
Predlagani sklep podpira. Imela je pomislek glede parkirnih mestih za invalide. Če bi pri mestu
za invalide pri pošti, dodatno označili dva mesta, za ustavljanje za vozila, za hitro parkiranje
Zjutraj je težava parkirati, za čas, ko se samo odda pošta.
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Župan je predlagal, da se z direktorjem Pošte dogovori za dva parkirna prostora za hitro
parkiranje. Sicer ima Pošta svojo modro cono zadaj za pošto, tam vsak lahko pusti avto in gre
na pošto.
Pošti se bo tudi predlagalo, da tisti spodnji del odreže in naredi vzporedno s cesto, ko se bo
označevala cona 30 čez Trebnje, da se tam naredi parkirišče za pet minut, za ureditev
opravkov na pošti.
Ga. Smuk je povedala, da je za to, da se Trebnje uredi in da župan predlaga tiste spremembe,
ki so bile predlagane v razpravi.
Župan je predlagal, da se opravi glasovanje, da se v prehodnih določbah vključi še CIK s 70,00
EUR za letno dovolilnico. Ter še drugi sklep, da se s Pošto dogovori, da se zagotovi dva ali tri
hitra mesta, ali na javnem mestu, pred blokom, ali pa se uredi ta ploščad pred pošto. In s tema
dopolnitvama bi se opravilo glasovanje.
Ga. Cesar je povprašala zakaj je potrebno posebej kakšna mesta organizirati, saj bi se lahko
v sklep, da je parkiranje prvih 15 minut zastonj.
G. Korbar je dejal, da je to tehnično težko izvedljivo. Nekdo, ki se bo odločil za 15 minutno
parkiranje, bo to težko izvedljivo. Namen tega je, da na teh mestih parkirajo ljudje, ki res hitro
opravijo, in ne daljšemu parkiranju.
Strinja se, da se naredi res omejeno število takšnih parkirnih mest, v splošni sklep pa tega ne
bi dajali.
15 minutno parkiranje bi bilo izvedljivo le pri parkiriščih z rampo, vzameš listek, in ko greš ven
listek ne prime več.
Župan je povzel razpravo in predlagal, da ne bi glasovali o 15 minutnem parkiranju. Pri CIK-u
in pri pošti se zagotovi dva ali tri parkirne prostore za hitro parkiranje za uporabnike Knjižnice
ali pošte.
Po končani razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I.
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi javnih parkirnih površin,
kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, z dopolnitvijo
v 8. členu, s katero se določi, da v prehodnem obdobju, ki traja do 31. 8. 2023,
višina takse za letno dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje
na javni parkirni površini P7, znaša 70,00 EUR.
II.

Pri poslovalnici Pošte Slovenije d.o.o., ki deluje na naslovu Goliev trg 11 v
Trebnjem, in pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki deluje na naslovu
Kidričeva ulica 11 v Trebnjem, se zagotovi ustrezno število parkirnih prostorov
(2–3 parkirne prostore) za hitro parkiranje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 11
PROTI so glasovali: 5
Sklepa sta bila sprejeta.
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Župan je še pojasnil, da če bi se v praksi pojavile slabosti, se bo sklep modificiralo v delih, kjer
se bodo pokazale težave.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje d.o.o. v letu 2021
G. Zakrajšek, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je podal kratko obrazložitev
predlaganega gradiva. Povedal je, da je na področju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
»DOLB« Občina Trebnje s sprejetjem Odloka o načinu upravljanja izbirne lokalne gospodarske
javne službe daljinskega ogrevanja, ki je stopil v veljavo dne 31. 10. 2015, določila Komunalo
Trebnje za investitorja in izvajalca javne službe daljinskega ogrevanja. Projekt daljinskega
ogrevanja je bil načrtovan, da poteka fazno v dveh fazah.
V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za daljinsko ogrevanje — DOLB 1 faza. V
letu 2017 je bil zgrajen sistem daljinskega ogrevanja, ki je obsegal predelavo obstoječe
kotlovnice v objektu CIK in del toplovodnega omrežja.
Za DOLB 2. fazo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v decembru 2019, ki obsega
podaljšanje sistema daljinskega ogrevanja na leseno biomaso na območje objektov na
Cankarjevi in Gubčevi cesti.
Ocenjena vrednost investicije znaša 380.000 EUR. V septembru 2020 je podjetje Komunala
Trebnje d.o.o. kandidiralo na razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive
vire energije za obdobje 2019 do 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezije in pridobilo Sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev v višini 121.171,65 EUR, kar je 35
% upravičenih stroškov operacije. Za vrednost 250.000 EUR pa se namerava podjetje
zadolžiti.
Izvajalca za gradbena in strojna dela sta izbrana. Ocenjuje se, da bodo dela zaključena do
kurilne sezone 2021-2022. S to nadgradnjo in rezervo za priključitvijo »KuIturnega Centra« bo
obstoječa kurilnica polno izkoriščena.
G. Veselič, ki je po pooblastilu predsednika Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo vodil
sejo odbora, je povedal, da je odbor predlog gradiva obravnaval in predlaga Občinskemu svetu
sprejem obeh predlaganih sklepov.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I.
Občinski svet Občine Trebnje soglaša, da se Komunala Trebnje d.o.o. v
proračunskem letu 2021 lahko zadolži do višine 250.000,00 EUR.
II.

Komunala Trebnje d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim
premoženjem občine, ki je namenjeno izvajanju javne gospodarske službe,
temveč je dolžna sredstva za plačilo dolga zavarovati iz ne proračunskih virov.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.
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K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo (UEM) za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč –
Novo mesto
G. Zakrajšek, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je podal kratko obrazložitev in
povedal, da Občinska uprava Občinskemu svetu Občine Trebnje predlaga pooblastilo županu
za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo UEM za projekt Regionalna
kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto.
Investicijski program IP za predmetno regionalno kolesarsko povezavo je Občinski svet že
potrdil na dopisni seji dne 29.1.2021. Ker je potrebno za projekte z ocenjeno vrednostjo nad
2,5 MEUR, skladno z Uredbo UEM, izdelati tudi pred investicijsko zasnovo (PIZ), se predlaga,
da občinski svet za potrditev le – te pooblasti župana. Namreč pred investicijska zasnova v
tem trenutku še ni dokončno izdelana in se bo po potrebi tudi naknadno novelirala glede na
zahteve Ministrstva za infrastrukturo. Zato je smiselno in ekonomično, da ima župan
pooblastilo občinskega sveta, da investicijsko dokumentacijo na vseh nivojih obdelave lahko
potrjuje sam.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto. Župan na prvi
naslednji seji Občinski svet seznani s potrjeno investicijsko dokumentacijo posamezne
stopnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za konzorcijsko prijavo projekta na Javni razpis za demonstracijske
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«
G. Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je povedal, da je Ministrstvo za javno upravo
(MJU) 12. februarja 2021 objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, katerega namen je pospešitev uvajanja inovativnih
rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje,
proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje,
minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje
kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Doseganje cilja se predvideva z
vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo
služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.
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Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so občine v Republiki Sloveniji, združene v
posamezni konzorcij. Občina Trebnje je s podpisom pisma o nameri z dne 23. 2. 2021
pristopila v konzorcij občin »SITIUM«, ki ga je kot vodilni partner oblikovala Mestna občina
Novo mesto. Rok za prijavo na javni razpis je 23. 4. 2021, pogoj za prijavo pa je tudi izdelana
investicijska dokumentacija (DIIP, IP) z ustreznimi sklepi posamezne občine partnerice. Iz tega
razloga občinska uprava Občinskemu svetu Občine Trebnje predlaga pooblastilo županu za
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za konzorcijsko prijavo
projekta na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in
skupnosti »JR PMIS«. Župan pa s posameznim investicijskim dokumentom seznani Občinski
svet Občine Trebnje na prvi naslednji seji.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Alojzija Kastelica za potrditev
investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za konzorcijsko
prijavo projekta na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih
mest in skupnosti »JR PMIS«. Župan s posameznim investicijskim dokumentom
seznani Občinski svet Občine Trebnje na prvi naslednji seji.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 16
ZA so glasovali: 16
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za investicijo vgradnje dvigala v stavbo CIK Trebnje
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala kratko
obrazložitev in povedala, da je CIK Trebnje v januarju 2018 pridobil dokument identifikacije
(DIIP), ki je v skladu z že izdelano tehnično dokumentacijo opredeljeval projekt umestitve
dvigala v objekt, skupaj z vsemi predhodnimi deli, ki so potrebna, da se projekt lahko izvede.
Ta dokument je Občinski svet Občine Trebnje potrdil na svoji 31. redni seji 26. 9. 2018.
Ker do izvedbe projekta do tega trenutka ni prišlo, je potrebna sprememba časovnega načrta,
v vmesnem času pa je bil projekt tudi v tehničnem smislu nekoliko spremenjen in racionaliziran,
s tem pa je bila tudi vrednost projekta nekoliko spremenjena. Trenutno CIK Trebnje v
partnerstvu z Občino Trebnje načrtuje prijavo projekta Karierni centri za mlade, ki vključuje tudi
investicijo vgradnje dvigala v stavbi CIK Trebnje, na aktualni javni razpis LAS STIK. Z
namenom korektnega prikaza vseh spremenjenih dejstev na enem mestu bo za projekt izdelan
DIIP, ki ga bo potrebno potrditi pred oddajo prijave na javni poziv. Rok za oddajo prijave je 7.
april 2021.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
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pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za
investicijo vgradnje dvigala v stavbo CIK Trebnje. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno
investicijsko dokumentacijo seznani Občinski svet.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev za potrditev investicijske
dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt izgradnje PZA Trebnje
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala obrazložitev
gradiva in povedala, da je Občinski svet Občine Trebnje DIIP za imenovano investicijo
nazadnje potrdil na svoji 13. dopisni seji z dne 16. 10. 2020. Z operacijo Po poteh Suhe krajine,
Temenice in Krke se je Občina Trebnje prijavila na 1. javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP
z rokom za prijavo 19. 10. 2020. V sklopu operacije še vedno nameravamo zgraditi postajališče
za avtodome s polno oskrbo v Trebnjem, ostale aktivnosti projekta še niso natančneje
opredeljene.
Občina Trebnje s prvo prijavo operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP ni bila uspešna,
zato želi operacijo z ustreznimi dopolnitvami prijaviti ponovno, tokrat na 1. JAVNI POZIV za
izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in
Krke v letu 2021, z rokom za prijavo 7. 4. 2021. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga
pooblastilo župana za potrditev DIIP za projekt, saj je občinski svet s projektom že dobro
seznanjen.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt
izgradnje PZA Trebnje. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicijsko
dokumentacijo seznani Občinski svet.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve z drugo novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta in drugo novelacijo Investicijskega programa Energetska prenova stavbe
CIK Trebnje
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala obrazložitev
gradiva in povedala, da je Občinski svet Občine Trebnje na svoji 14. redni seji z dne 10. 2.
2021 pooblastil župana Alojzija Kastelica za potrditev druge novelacije DIIP in druge novelacije
IP za projekt Energetska prenova stavbe CIK Trebnje za namen ponovne prijave projekta na
javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (MZI) za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin,
JOB_2021. Drugi rok za oddajo prijave na zadevni razpis je bil 22. 2. 2021, Občinski svet pa
je župana pooblastil za potrditev, ker v času poteka redne seje drugi novelaciji DIIP in IP še
nista bili pripravljeni.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z drugo novelacijo Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta in drugo novelacijo Investicijskega programa Energetska
prenova stavbe CIK Trebnje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Obnova
in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala obrazložitev
gradiva in povedala, da je Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 20. dopisni seji z dne 25.
2. 2021 pooblastil župana za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo (UEM) za
projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza za namen
prijave projekta na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 z rokom prijave 1. 3. 2021.
Občinska uprava je Občinskemu svetu Občine Trebnje pooblastilo županu za potrditev
investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki
Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza predlagala, ker je bil pogoj za prijavo projekta na
navedeni javni razpis potrjen DIIP s sklepom o njegovi potrditvi, ki je bil pripravljen tik pred
oddajo prijave.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
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Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve s popravki noveliranega Dokumenta identifikacije
investicijskega in Investicijskega programa Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje –
objekt »Grmada«
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala obrazložitev
gradiva in povedala, da je Občinski svet Občine Trebnje na svoji 18. dopisni seji z dne 9. 2.
2021 obravnaval in s sklepom št. 900-5/2019 potrdil dokumenta Dokument identifikacije
investicijskega projekta (novelacija) in Investicijski program Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje
– objekt »Grmada« za namen prijave projekta na javni razpis za izbor kulturnih projektov na
področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika
Slovenija (JPR2-SVP-2021-22) z rokom za prijavo 9. 2. 2021. V času poteka dopisne seje, na
kateri je občinski svet obravnaval novelirani DIIP in IP za projekt, je občinska uprava ugotovila,
da je v projektantskem predračunu projektanta Igorja Derlinka, Spina d.o.o. prišlo do večjih
napak. Napačno je bil obračunan DDV (20% namesto 22% in napaka v izračunu pod odsekom
Stavbno pohištvo). Projektantski predračun je bil podlaga za vse izračune vrednosti investicije
v novelaciji DIIP in IP, zato je bilo potrebno izračune v novelaciji DIIP in IP popraviti v skladu s
popravljenim projektantskim predračunom. Ker nova ocenjena vrednost investicije od prvotne
ni oziroma ne odstopa za več kot 20%, novelacija DIIP in IP v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ni
bila potrebna in se je izvedel le popravek investicijske dokumentacije.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se seznani s popravki noveliranega Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa Obnova hiše Goliev
trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.
K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve s posodobljenim Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi z novim naslovom DIIP Razširitev
kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška
vas
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala obrazložitev
gradiva in povedala, da je Občinski svet Občine Trebnje na svoji 14. redni seji 10. 2. 2021
potrdil DIIP Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi in župana pooblastil za potrditev potrebne
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investicijske dokumentacije za projekt skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM).
Predmet DIIP je bila razširitev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi (iz sedanjih 5) na skupno
10 oddelkov od prvega do petega razreda z namenom razbremenitve OŠ Trebnje, ki se sooča
z vse večjo prostorsko stisko. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 5. 2. 2021
objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 z rokom prijave 1. 3. 2021, na katerega je s
prijavo investicije v razširitev šole v Dolenji Nemški vasi kandidirala tudi Občina Trebnje.
Od potrditve DIIP Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi s strani občinskega sveta do roka za
prijavo se je izkazalo več potreb po uskladitvi projektne in investicijske dokumentacije, ki pa
skladno z uredbo UEM niso predstavljale sprememb, zaradi katerih bi bila potrebna novelacija
DIIP oziroma nova potrditev le-tega. Občinska uprava je zato DIIP uskladila, s spremembami
oziroma posodobitvami pa po tej poti seznanja Občinski svet Občine Trebnje.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se seznani s posodobljenim Dokumentom identifikacije
investicijskega projekta Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi z novim naslovom DIIP
Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja
Nemška vas.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve s posodobljenim Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je podala obrazložitev
gradiva in povedala, da je Občinski svet Občine Trebnje Dokument identifikacije
investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež potrdil na svoji 11. dopisni seji z dne
29. 6. 2020, na podlagi česar je Občina Trebnje oddala prijavo projekta Ureditev kulturnega
doma Čatež na javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih
skupnosti, vendar prijava ni bila uspešna.
Ministrstvo za kulturo je 12. 2. 2021 objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno
kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2021). Predmet javnega poziva je 80 %
(oziroma največ 200.000 EUR) sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti
samoupravnih lokalnih skupnosti (občin), in sicer za: investicijsko-vzdrževalna dela na javni
kulturni infrastrukturi; nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo
v javni kulturni infrastrukturi.
KS Čatež je za namen ponovne prijave na javni poziv naročila izdelavo posodobljenega DIIP
Ureditev kulturnega doma Čatež, v katerem so opredeljena investicijsko-vzdrževalna dela, ki
bodo kulturni dom obvarovala pred nadaljnjim propadanjem.
Ker se ocenjena vrednost investicije ni spremenila za +/-20 % in od potrditve DIIP ni minilo več
kot eno leto, v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ ni bila potrebna ponovna potrditev DIIP.
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Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se seznani s posodobljenim Dokumentom identifikacije
investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na svetniška vprašanja
Pod točko v posledici odsotnosti svetniških vprašanj ni bilo posredovanih odgovorov.
K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 15. redni seji Občinskega sveta seznanili z
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in organov javnih zavodov:
- Zapisnik 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 2. 3.
2021,
- Zapisnik 9. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 24.
2. 2021,
- Zapisnik 8. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 23. 2. 2021,
- Zapisnik 9. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 24. 2.
2021,
- Zapisnik 7. seje Odbora za proračun in finance z dne 25. 2. 2021.
K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
Župan se je zahvalil za dobro in korektno sodelovanje direktorju Občinske uprave, g. Pircu, ki
s 1. 4. 2021 odhaja na novo delovno mesto.
Tudi g. Pirc se je članom Občinskega sveta zahvalil za dobro sodelovanje in korektnost.
G. Pekolj je podal pobudo, da se na naslovi vprašanje na Inšpektorat, da se v zadnjem času
več gradi v naselju Vejar. Zanima nas kako je inšpektorat uspešen pri preprečevanju tovrstnih
gradenj.
G. Kepa je podal pobudo, da Občinska uprava pisno naroči dve klopci za območje pokopališča
v Trebnjem. Zanimalo ga je, kako je s projektom razširitev pokopališča.
Župan je odgovoril, da so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 EUR za
načrtovanje, za projekt. Ko bo narejena idejna zasnova, bo zadeva predstavljena na seji OS.
G. Jevnikar je podal vprašanje glede plačevanja stroškov skupnih javnih zavodov občin
ustanoviteljic.
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Župan je odgovoril, da so velike težave z Občino Šentrupert. V ničemer nočejo sodelovati,
nočejo pa niti oditi drugam. Občina jih je pozvala, naj se opredelijo, ali gredo stran in naj se
razmerja urejajo pogodbeno. Občinska uprava pozove vse javne zavode, da poročajo kako je
s pogodbenimi odnosi. V prihodnjih tednih bomo pripravili obvestilo za javnost, kjer bo realno
predstavljena stanje v zvezi s sofinanciranjem skupnih javnih zavodov s strani Občine
Šentrupert.

Župan Alojzij Kastelic je sejo zaključil ob 19:20 uri.
Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta.
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