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

Datum: 14. oktober 2021
OSNUTEK

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je potekala v sredo, 13. oktobra 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 16.13 uri), Simon Erjavec,
Andrej Jevnikar, Franci Kepa, dr. Jože Korbar (MS Teams), Leon Lobe,
Branko Longar, Ana Moder, Franci Ostanek (MS Teams), Blaž Ovnik,
Darko Pekolj, Nada Pepelnak, Mateja Povhe, Vinko Ribič, Miha Sever,
Špela Smuk (prišla ob 16.04 uri), Branko Veselič in Silvo Zupančič (prišel
ob 16.12 uri).

Odsotni člani:

/

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
Franci Starbek in Suzana Gorc, Komunala Trebnje d.o.o. (prišla ob
17.25 uri)
Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centa Novo mesto (se pridruži
pri 12. točki preko MS Teams)
Vesna Zupančič Klarič, predsednica Nadzornega odbora Občine
Trebnje (prišla ob 17.54 uri, k 18. točki)
Rok Nose, Dolenjski list
Tomaž Špendal, predsednik KS Šentlovrenc

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.
Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in
155/21) je bilo za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali
testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT
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ne izpolnjujejo, je bila omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije.
Sklic seje je bil posredovan v roku, kot ga določa poslovnik, gradiva so bila objavljena na
spletni strani.
Ob 16.02 uri je župan, g. Alojzij Kastelic, začel s 17. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 17 članov Občinskega sveta.
Uvodoma je župan predlagal umik 3. točke: Seznanitev z odstopom člana Občinske volilne
komisije Občine Trebnje. Pojasnil je, da vsebina točke še ni za obravnavo na seji Občinskega
sveta.
V nadaljevanju je predlagal dopolnitev dnevnega reda s:
- Predlogom za dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje
za leto 2021 ter
- Predlogom sprememb Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021.
Gradivo za obravnavo je bilo članom Občinskega sveta posredovano po elektronski pošti.
Župan je še predlagal, da se predlagana točka: Seznanitev z delom Nadzornega odbora
Občine Trebnje v letu 2020, dopolni tudi z delom v letu 2019.
Člane Občinskega sveta je v nadaljevanju 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:
Iz predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan s sklicem seje, se umakne 3. točko,
točki 4. in 5. se preštevilčita v točki 3. in 4., na predlagani dnevni red se kot 5. točko
uvrsti točko, ki se glasi: »Predlog za dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 in Predlog sprememb Načrta ravnanja s
premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021«, 17. točka pa se
preimenuje tako, da se glasi: »Seznanitev z delom Nadzornega odbora Občine Trebnje
v letih 2019 in 2020«.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov:
- 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 15. 6. 2021
- 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25. 8. 2021
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
3. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje
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4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2021 – rebalans II
5. Predlog za dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021 ter Predlog sprememb Načrta ravnanja s premičnim in
finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021
6. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni
spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
7. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z
odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s
pitno vodo na območju občine Trebnje za leto 2021
9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z
greznicami in MKČN na območju občine Trebnje v letu 2021
10. Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in
čiščenju odpadnih voda v Občini Trebnje
11. Predlog Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za
teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto –
Karlovec – Zagreb
12. Predlog sklepa o določitvi datumov plačil po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi
VII Pg 2228/2019
13. Predlog za poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie
Trebnje
14. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1198/9 k.o. Ševnica
- naselje Hudeje
b) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri
Čatežu
c) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Brezovica
d) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita – Dolenji
vrh in Gorenji vrh pri Dobrniču
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela
pri Šumberku
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri
Čatežu
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja
vas
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri
Čatežu
i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu
razpolaganja za parcelo št. 269/67 k.o. Medvedje selo - naselje Rodine pri
Trebnjem
j) Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcele št. 990/13,
990//15 in 990/17, vse k.o. Trebnje
k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 623/2 k.o.
Ševnica
15. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021
16. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
17. Seznanitev z delom Nadzornega odbora Občine Trebnje v letih 2019 in 2020
18. Seznanitev s postopkom pred iztekom koncesijskega razmerja z gospodarsko
družbo Zoboestetika d.o.o. in prenos programa v javni zavod Zdravstveni dom
Trebnje
19. Odgovori na svetniška vprašanja
20. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
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21. Vprašanja in pobude članov sveta
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnikov:
- 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 15. 6. 2021
- 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25. 8. 2021
Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta, ki
je bila dne 15. 6. 2021, ter na zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta z dne 25. 8. 2021.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I.
Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 15. 6. 2021 se
sprejme in potrdi.
II.

Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 25. 8. 2021 se
sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Ga. Tahan Križman je povedala, da je ga. Cesar podala odstopno izjavo meseca septembra,
v 8 dnevnem zakonsko predpisanem roku je župan, ko se je seznanil z odstopom članice,
podal obvestilo Občinski volilni komisiji in članom Občinskega sveta o odstopu.
Glede na to, da se šteje, da z dnevom odstopa preneha tudi mandat, Občinski svet sprejema
štiri predložene sklepe, ki so v predlogu gradiva.
G. Longar, ki je po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja vodil sejo komisije, je povedal, da komisija Občinskemu svetu predlaga sprejem
vseh predlaganih sklepov.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
I.
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom o odstopu članice in
prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje, Tanji Cesar.
II.

S prenehanjem mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje
posledično preneha tudi članstvo v Odboru za proračun in finance.
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III.

Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji
kandidat na listi DROT, ki bo nadomestil občinsko svetnico, ki ji je prenehal
mandat.

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje
G. Longar, ki je po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja vodil sejo komisije, je povedal, da je na objavljeni javni poziv prispelo pet predlogov
kandidatov, izmed katerih je komisija izbrala tri, in sicer: Majdo Zaletel, Matejo Povhe in Jožeta
Puciharja.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje imenuje Majdo
Zaletel, Matejo Povhe in Jožeta Puciharja.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 –
rebalans II
Ga. Starič je povedala, da nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja
proračuna, zlasti nujnost uskladitve dinamike izvajanja projektov (PŠ Dolenja Nemška vas,
energetska sanacija CIK, stanovanjska soseska Dobrava …) narekujejo ponovno potrebo po
spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, je
povedala, da je odbor sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu sprejem predlaganega
Odloka, z upoštevanjem predlagane dopolnitve, in sicer povečanje za 35.340,00 EUR za
sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa, in sicer 25.000,00 EUR
za Rokometni klub Trimo Trebnje in 10.340,00 EUR za Nogometni klub Trebnje, za zagotovitev
sredstev v višini, kot je bil finančni načrt klubov za leto 2021.
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G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor
predlog rebalansa obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme predlagani rebalans.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, je povedala,
da je Komisija pregledala predloge sklepov in glede na to, da ni bilo priloženega gradiva za
spremembe načrtov ravnanja z nepremičnim ter premičnim in finančnim premoženjem, sklepa
o tem Komisija ni mogla podati. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi še to gradivo, odločanje pa
se odloži do naslednje seje, ki naj se skliče dopisno.
Kasneje je bilo dogovorjeno, da se predlog sprememb načrtov ravnanja s premoženjem
posreduje neposredno na sejo Občinskega sveta, ker odločanje naknadno na dopisni seji ne
bi bilo v skladu s poslovnikom.
Ga. Brilj, predsednica Odbora za proračun in finance, je povedala, da je odbor gradivo
obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem le-tega.
Uvodoma je župan člane Občinskega sveta seznanil, da je vložen amandma št. 1, s
prvopodpisanim Blažem Ovnikom, kjer so zajeti predlogi Odbora za družbene, gospodarske
dejavnosti in kmetijstvo in še nekaj drugih zadev.
Župan je nato pojasnil, da so predpogodbe za nakup parcel za novo drugo osnovno šolo v
Štefanu podpisane. Iz tega razloga se je sestala Komisija za koordinacijo reševanja prostorske
problematike šolstva v občini Trebnje, ki to področje obravnava in predlagala, da se sredstva
vključi v rebalans. Na ta način bo Občina v čim krajšem času prišla do teh zemljišč. V ta namen
Občina odpira prostorski plan, ki je možen za to področje, postopki se že odvijajo.
Župan je še enkrat poudaril, da je v letošnjem letu pomanjkanje izvajalcev gradbenih del, če
se jih že dobi, pa so sorazmerno dragi. Zato zagotavljamo dodatna sredstva za Energetsko
sanacijo stavbe CIK Trebnje, za razširitev Podružnične osnovne šole v Dolenji Nemški vasi in
večji del predlaganega rebalansa predstavlja uskladitev na tem področju.
V nadaljevanju je g. Ovnik predstavil vloženi amandma št. 1 k predlogu Odloka o spremembah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II.
V razpravi je ga. Smuk povprašala glede sredstev za investicije v osnovno šole, saj da v
letošnjem letu 50.000,00 EUR ne bo realizirano, zanimalo jo je, zakaj ne.
Župan je odgovoril, da gre za parkirišče pri osnovni šoli in pri vsem delu, ki ga imajo gradbinci,
tega v letošnjem letu ni mogoče izvesti.
G. Ribič je povprašal, katere aktivnosti so bile v tej zvezi narejene od sprejema proračuna.
Župan je odgovoril, da dokumentacija ni pripravljena do te mere, da bi lahko pripravili razpis,
Komunala Trebnje pa je tudi preveč zasedena, da bi prevzela izvedbo del, kot in house
naročilo. Preden bo Občina pripravila javni razpis, je potrebno popraviti popis del in pripraviti
dokumentacijo, do sedaj je potrjen samo DIIP.
G. Zakrajšek je dodal, da je pred takim projektom potrebno imeti izračun prečnih naklonov,
odvodnjavanje... Potrebno je narediti elaborat izvedbe, popis del in imeti srečo z izvajalcem.
Bolje je počakati še nekaj mesecev in se celovito in dobro naredi, kot pa, da se sedaj naredi
izkop in makadamsko izvedbo.
Na kratko se je razvila debata o številnih investicijah, ki se vodijo na Občini Trebnje. Teh je res
veliko, večino izvedb sedaj vodi Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo. Župan je predlagal,
da se ustanovi poseben investicijski oddelek, vendar pri tem potrebuje podporo občinskega
sveta.
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Ga. Povhe je izpostavila sredstva za komunalno opremo za stanovanjsko sosesko Dobrava
pri Dobrniču. Zanimalo jo je, v kateri fazi je projekt.
Župan je odgovoril, da je na tem območju kamnit teren in je potrebno izvesti pripravljalna dela
za to pozidavo. Tu je en kup kamenja, ki ga je potrebno stolči in tovrstna gradbenomehanizacijska dela so navadno pozimi poceni in se bo to lahko uredilo.
G. Zakrajšek je še dodal, da je potrebno urediti platoje, z vodovodom, elektriko in ta zemljišča
bodo po teh delih ustrezno opremljena.
Ga. Povhe je povprašala glede sklepa o zadolževanju, kjer je navedeno, da se Občina zadolži
za financiranje lastnega deleža pri investicijskih projektih, zlasti za Podružnično osnovno šolo
v Dolenji Nemški vasi. Zanimalo jo je, v kakšni višini se ocenjuje zadolžitev za ta projekt in za
katere druge večje projekte se še načrtuje zadolževanje.
Župan je odgovoril, da je glede na trenutno stanje skoraj gotovo, da se Občina Trebnje ne bo
zadolževala, likvidnostno kaže dobro. Na drugi strani pa nekaj projektov ne bo realiziranih ali
pa bodo realizirani v omejenem znesku. Ta zadolžitev je kot nek stabilizator znotraj proračuna,
da se prihodkovna in odhodkovna stran uravnotežita.
Ga. Povhe je povprašala, glede na obrazložitev proračuna, postavka Ureditev mestnega jedra
Trebnje, kjer gre za odkup solastniškega deleža na objektu, katerega je Občina že solastnik.
Župan je odgovoril, da gre za odkup še preostalega dela prostorov Baragove galerije, ki je v
lasti Župnije Trebnje. Ta delež namerava Občina odkupiti zaradi tega, ker se projektira most
nad železnico, ki ga je potrebno zaradi elektrifikacije dvigniti za skoraj 1 m. Najverjetneje se
bo ta objekt v prihodnosti rušilo, če želimo ureditev mostu nad železnico. Le-tega pa ne
moremo umestiti nikamor drugam. Naši nasledniki bodo verjetno to podirali, mi še ne. Tu bo
tudi povezava po južni strani do železniške postaje in naprej do Kmetijske zadruge, kjer je
sprejet prostorski plan. Cena, po kateri se bo odkupilo je izjemno ugodna.
Občina je te prostore že ponudila Glasbeni šoli, ki jih bodo vzeli za svoje potrebe, in še prostore
za klavir in tolkala, tudi Društvo Leo Fortis bi najelo prostore.
Go. Povhe je še zanimalo, ali bo potrebno v to stavbo kaj vlagati, glede na to, da je že starejša?
Župan je odgovoril, da bodo vložki minimalni.
Ga. Povhe je povprašala tudi glede odkupov zemljišč, za katere Občina uveljavlja predkupno
pravico. Izpostavila je, da se po Zakonu o urejanju prostora območje predkupne pravice določi
z Odlokom in to mora biti tudi grafično prikazano v zemljiškem katastru. Dejala je, da Občina
Trebnje nima ne Odloka niti grafično prikazanih teh območij v naših prostorskih planih.
Župan je odgovoril, se mu zdi smiselno odkupiti zemljišča, ki se prodajajo, cca 700 – 800 m2
od centra Trebnjega, na koncu pa vendarle odloči Občinski svet.
Zaznal je zasebni interes ljudi, ki taka zemljišča odkupujejo, nato pa vlagajo vloge za
spremembo zazidljivosti, pozidajo in prodajo naprej.
Občina je pripravila urbanistično zasnovo mesta Trebnje, kjer je potrebno zagotavljati javne
površine. Poudaril je še, da zemljišč ne kupuje zase in da Občinski svet lahko zavrne nakup.
Ga. Povhe je pripomnila, da Občina ima razvojne priložnosti, ampak se to ne zapiše v Odlok,
temveč je prepuščeno prosti diskreciji župana. Izpostavila je tudi nakup zemljišč za drugo
Osnovno šolo Trebnje. Predlagala je, da se določi terminski plan in se opravi glasovanje.
Župan je odgovoril, da je sprememba prostorskega plana v izvajanju in zagovarja neko
postopnost pri tem.
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Ga. Smuk je dejala, da se njihovo dojemanje nujnosti gradnje razlikuje. Podpirajo ta nakup,
vzpodbujajo in bodo stali ob strani pri vseh aktivnostih, da čimprej pridemo do osnovne šole.
Vendar v vseh teh letih, ko se zavedamo, da imamo težavo, se le-te ne rešuje dovolj hitro, je
pa njihova percepcija drugačna od občinske.
G. Korbar je dejal, da je rebalans dobro pripravljen, dokazuje se, da se Občina odziva na
dejansko stanje in hitro spreminjajočo se situacijo. Na seji Komisije za koordinacijo reševanja
prostorske problematike šolstva v občini Trebnje je bil predstavljen plan, da bi čimprej prišli do
nove osnovne šole, predstavljene pa so bile tudi aktivnosti, ki tečejo v zvezi z »začasno« oz.
»vmesno« rešitvijo v Dolenji Nemški vasi, tudi predstavniki staršev niso nasprotovali. Proračun
je bil sprejet šele v mesecu marcu in ni za pričakovati, da se bo v polletju realiziralo vse, kar je
bilo mišljeno za celo leto. Upa, da bodo postopki za drugo osnovno šolo stekli hitro.
G. Ribič je povprašal glede vizije za izgradnjo športne dvorane. Izpostavil je tudi nakup
prostorov za dvorano v Velikem Gabru.
Župan je pojasnil, kaj se je dogajalo okoli odkupa zemljišča za športno dvorano.
Po daljši razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se vloženi amandma št. 1 k predlogu Odloka o spremembah Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II, s prvopodpisanim Blažem
Ovnikom.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 15
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 –
rebalans II, z upoštevanjem sprejetega amandmaja št. 1.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje
za leto 2021 in
Predlog sprememb Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2021
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Kratko obrazložitev obeh gradiv je podala pravnica, ga. Zadnik.
V razpravi je ga. Povhe izpostavila nakup objekta in pripadajočih zemljišč za ureditev vaškega
trga na Čatežu, ki je odlična poteza družbe TEM Čatež, ki bo 40 % investicije nakupa donirala.
Dejala je, da je škoda, da tudi Kmetijska zadruga Trebnje – Krka nima te prakse, saj se v
Velikem Gabru kupuje zemljišče za splošni družbeni namen in se od najbolj uspešne zadruge
v Sloveniji pričakuje, da ne postavi tako visoke cene.
Pripombo je imela še od prej o delu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki se nanaša
na predkupno pravico, kjer je ponovno opozorila, da je v neskladju z Zakonom o urejanju
prostora.
Župan je odgovoril, da bo delal v dobrobit Občine, vnaprej pa ne namerava opredeliti vseh
parcel, za katere je Občina zainteresirana za nakup.
G. Lobe je povprašal, saj se je že večkrat razpravljalo o varni poti otrok iz Studenca v Trebnje,
ravno zaradi te nevarne poti je bil v preteklosti organiziran avtobusni prevoz – ali se v tej smeri
predvideva, da bi se pridobila sredstva za nakup potrebnih zemljišč in realizacijo.
Župan je odgovoril, da predlaga najkrajšo varianto, tu lahko tudi g. Lobe pomaga Občini in
stopi v stik z lastniki zemljišč ter opravi preliminarne pogovore. Prva faza pa je, da podpišejo
soglasje za parcelacijo zemljišč, v širini 2 m.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejmejo se Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje
za leto 2021, ki so usklajene z Odlokom o spremembah Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2021 – Rebalans II, tudi z upoštevanjem amandmaja št. 1 k predlogu
Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021- Rebalans II.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: 2
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji
SKLEP:
Sprejmejo se Spremembe Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2021, ki so usklajene z Odlokom o spremembah Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – Rebalans II.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni
spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
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Kratko obrazložitev predloga Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za
kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi 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 marcu 2020 posredoval strokovne podlage za razglasitev
enote nepremične kulturne dediščine Breza – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 2593) za
kulturni spomenik lokalnega pomena. Glede na strokovno oceno zavoda je za Cerkev sv.
Janeza Krstnika v Brezi potrebno zagotoviti poseben režim varovanja in zaščite.
Pojasnila je še, da je pripravi gradiva pomotoma izpadel uvod Odloka, kar pa bo do druge
obravnave dopolnjeno.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, je
povedala, da je odbor gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem v prvi
obravnavi.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, je povedala,
da tudi Komisija predlaga sprejem predlaganega Odloka.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v
Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z
odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021
Kratko uvodno obrazložitev predloga Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021 je podal g. Starbek, direktor
javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
Razlog za sprejem predlagane cene je potreba po njenem oblikovanju v skladu z zahtevami
zakonodaje in zagotavljanju sredstev za izvajanje javne ravnanja z odpadki v skladu s
predpisanimi standardi. Cena je oblikovana na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Ga. Gorc je povedala, da skupna cena zbiranja in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov
(brez cene za zbiranje bioloških odpadkov) znaša 0,2695 EUR/kg in je za 17,38 % nižja od
zadnje potrjene cene (zaradi večjih zbranih količin odpadkov). Ob upoštevanju porazdelitve
načrtovane mase odpadkov glede na obračunsko prostornino zabojnikov in ob upoštevanju
frekvence odvozov cena zbiranja in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov (brez bioloških)
za 80 litrski zabojnik znaša 6,2676 EUR (brez DDV).
Skupni strošek ravnanja z odpadki na računu bo za uporabnika 80 litrskega zabojnika za
preostanek odpadkov, po predlagani spremembi cen zbiranja in odlaganja izvajalca Komunala
Trebnje d.o.o. in z upoštevanjem cene obdelave (od 1. 4. 2021 dalje) izvajalca Snaga d.o.o.,
znašal 8,8880 EUR (brez DDV), kar je od sedanjega stroška manj za 0,02 % (ni spremembe
mesečnega stroška uporabnika).
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G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor
Elaborat obravnaval in predlaga Občinskemu svetu potrditev.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev
javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju občine Trebnje za leto 2021
Kratko uvodno obrazložitev predloga Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje za leto 2021 je podal g. Starbek,
direktor javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o..
Ga. Gorc je predstavila, da predlagana cena vodarine za leto 2021 za občino Trebnje znaša
0,7440 EUR/m3 in je od trenutno veljavne potrjene cene višja za 0,21 %.
Predlagana cena omrežnine za leto 2021 za občino Trebnje znaša 5,4393 EUR/mesec na
vodomer in je od zadnje potrjene cene nižja za 2,68 %.
Uporabniku, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 m3 vode mesečno se bo sprememba
poznala kot zmanjšanje stroška na položnici za 0,13 EUR brez DDV.
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor tudi
ta Elaborat obravnaval in predlaga Občinskemu svetu potrditev.
V razpravi se je g. Korbar dotaknil vseh Elaboratov in povedal, da metodologija, ki je
predpisana, da se vsakoletno preveri cene, prinaša dolgoročno stabilnost cen.
Potrebno je pohvaliti Komunalo Trebnje, da stabilno in dobro posluje.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje v letu 2021.
P o d a t k i o g l a 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 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z
greznicami in MKČN na območju občine Trebnje v letu 2021
Kratko uvodno obrazložitev predloga Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z
greznicami in MKČN na območju občine Trebnje v letu 2021 je podal g. Starbek, direktor
javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o..
Predlagane cene je predstavila ga. Gorc:
Odvajanje komunalne odpadne vode iz javnih površin 0,3793 EUR/m3;
Cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode DN 20 5,4626 EUR/vodomer na mesec;
Čiščenje komunalne odpadne vode iz javnih površin 0,6098 EUR/m3;
Cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode DN 20 1,9229 EUR/ vodomer na mesec
Odvajanje padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,0045 EUR/m3;
Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode 0,0034 EUR/mesec
Čiščenje padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,0058 EUR/m3;
Cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode 0,0011 EUR/m3;
Cena storitev povezanih pretočnimi in nepretočnimi greznicami in MKČN 0,2732 EUR/m3;
Omrežnine za čiščenje grezničnih vsebin in gošč in MKČN 0,0839 EUR/vodomer na mesec.
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor
obravnaval Elaborat predlaga Občinskemu svetu potrditev.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev
javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve
povezane z greznicami in MKČN na območju občine Trebnje v letu 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in
čiščenju odpadnih voda v Občini Trebnje
Kratko obrazložitev predloga Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v
občini Trebnje je podal g. Starbek, direktor javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
Povedal je, da Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Trebnje predvideva, da se podrobnejši pogoji za izvajanje storitev javne službe določijo s
Tehničnim pravilnikom. Tehnični pravilnik skladno s 58. členom Odloka sprejme izvajalec javne
službe Komunala Trebnje d.o.o. potem, ko pridobi soglasje Občinskega sveta Občine Trebnje.
S tem pravilnikom se ureja projektiranje, tehnična izvedba, uporaba, vzdrževanje in upravljanje
javnega sistema za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine
Trebnje, ki ga upravlja ali ga bo prevzela v upravljanje Komunala Trebnje d.o.o.
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Cilj predlaganega akta je celovito in konsistentno urediti celotno področje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda, ki ni drugače urejeno s državnimi ali občinskimi predpisi z
določitvijo tehničnih normativov za načrtovanje sistemov, načinov izvedbe sistemov in
priključkov, vloge izvajalca javne službe v postopkih sprejema prostorskih aktov ter v postopkih
za pridobitev gradbenega dovoljenja, načina priključitve uporabnika, vloge izvajalca javne
službe pri gradnji sistemov in priključkov.
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor
gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem sklepa, s katerim se poda soglasje
k predlogu tehničnega pravilnika.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, je povedala,
da tudi Komisija predlaga podajo soglasja k predlogu tehničnega pravilnika.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k predlogu Tehničnega pravilnika o
odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Trebnje.
P o d a t k i o g l a 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 Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb
Kratko obrazložitev predlaganega Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju
za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec –
Zagreb je podal g. Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto.
Povedal je, da je bil med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo
mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije, ob prisotnosti
takratnega ministra za infrastrukturo, v maju 2018 podpisan Dogovor o sodelovanju pri
revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto
– Metlika – Karlovac – Zagreb, na podlagi katerega se podpisniki zavzemajo za doseganje
ciljev: modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge,
ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov.
Ocenjeno je bilo, da bi navedene cilje najbolje in najhitreje dosegli z ustanovitvijo nove pravne
osebe – Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Na podlagi sklenjenega dogovora
so že bili doseženi dogovori s hrvaško stranjo o pristopu, ustanovitvenih aktih in financiranju
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) je inštrument za olajšanje čezmejnega,
transnacionalnega ali medregijskega sodelovanja. Ima lastno pravno osebnost, kar pomeni,
da samostojno pridobiva in prodaja premoženje, najema osebje in nastopa pred sodiščem.
Bistveno je, da se lahko EZTS samostojno prijavlja na EU in ostale razpise in s tem financira
aktivnosti za doseganje ciljev. V Evropski uniji je po zadnjih objavljenih podatkih Odbora regij
registriranih 80 EZTS, od teh noben nima sedeža v Sloveniji.
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EZST se ustanovi na način, da ustanoviteljice najprej sprejmejo sklep o pristopu k EZTS, v
katerem pooblastijo župana za podpis ustanovitvenih aktov (prilog Osnutek Konvencije
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti 3/63 Ljubljana – Novo
mesto – Karlovec – Zagreb« in Osnutek Statuta Evropskega združenja za teritorialno
sodelovanje »Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«). Po sprejemu
sklepov vlada odobri ustanovitev EZTS in podpišejo se ustanovitveni akti. Po podpisu aktov
se izpelje postopek registracije v državi, kjer ima EZTS sedež in v registru EZTS EU Odbora
regij.
Občine ustanoviteljice lahko z vključitvijo v EZTS veliko pridobijo. EZTS pokriva celovit razvoj
ob železnici, poleg prizadevanj za modernizacijo železniške proge, višje potovalne hitrosti,
ureditve postajališč, itd. tudi ureditev dostopnih cest, razvoja turizma, razvoja novih kolesarskih
povezav in omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi železnice.
V razpravi je g. Kepa pojasnil, da sta bila oba poslanca zelo aktivna, izpostavil je potovalno
hitrost, ki bi bila lahko še višja, zadevo pozdravlja.
G. Bratkovič je odgovoril, da je pobuda za povečanje hitrosti na mestu in so jo že podali na
DRI, kot tudi na Ministrstvo za infrastrukturo.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu
združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto
– Karlovec – Zagreb.
P o d a t k i o g l a 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 datumov plačil po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi VII
Pg 2228/2019
Kratko obrazložitev gradiva je podal g. Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve, in povedal,
da se je Občinski svet Občine Trebnje na 22. dopisni seji dne 22. 4. 2021 seznanil z namero
o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi
stranki Občini Mokronog - Trebelno in drugim konzorcijskim občinam, ki se je na prvi stopnji
vodila pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr. št. VII Pg 2228/2019, in jo potrdil.
Podobne sklepe so sprejeli tudi občinski sveti občin Mokronog - Trebelno, Mirna, Mirna Peč,
Šentrupert, Žužemberk in Sevnica ter Vlada Republike Slovenije.
Na podlagi navedenega je bila 20. 5. 2021 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani sklenjena
sodna poravnava v predmetni zadevi.
S sklenitvijo sodne poravnave se je Občina Trebnje zavezala, da bo Republiki Sloveniji do 31.
12. 2025 plačala znesek v višini 146.860,36 EUR, od dneva sklenitve sodne poravnave do
celotnega plačila navedenega zneska pa enkrat letno tudi nadomestilo za rast življenjskih
potrebščin za neplačane zneske, in sicer upoštevajoč letno stopnjo rasti cen, določeno na
podlagi koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra, ki je objavljen
v Uradnem listu RS.
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Republika Slovenija se je odpovedala uveljavljanju zakonskih zamudnih obresti za čas pred
sklenitvijo sodne poravnave, do zakonskih zamudnih obresti pa bi bila upravičena v primeru,
če Občina Trebnje zneska po sodni poravnavi do 31. 12. 2025 ne bi plačala.
S sprejemom predlaganega sklepa se določi datuma plačil po sklenjeni sodni poravnavi, in
sicer se predlaga, da se polovica zneska (73.430,18 EUR) plača 31. 12. 2024, druga polovica
pa 31. 12. 2025.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občina Trebnje kot zavezanka po sodni poravnavi z dne 20. 5. 2021, sklenjeni v zadevi
z opr. št. VII Pg 2228/2019, vodeni pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek v višini
146.860,36 EUR Republiki Sloveniji kot upravičenki poravna v dveh delih, in sicer prvi
del v višini 73.430,18 EUR dne 31. 12. 2024 in drugi del v višini 73.430,18 EUR dne 31.
12. 2025.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje
Uvodno obrazložitev je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske
dejavnosti in povedala, da je Krajevna skupnost Trebnje kot vodilni partner prijavila projekt z
naslovom Forma Viva Trebnje na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK – ESRR in bila na tem pozivu tudi uspešna.
Projekt se je izvajal od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2019, naložbo pa sta sofinancirali Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V sklopu projekta je bila na južni strani stavbe CIK Trebnje zgrajena tudi večnamenska
prireditvena ploščad kot središče oziroma center kulturnega in umetniškega dogajanja v mestu
Trebnje. Za ploščad, ki jo obkrožajo lesene skulpture iz galerijske zbirke likovnih
samorastnikov, se je prvotno uporabljal naziv Forma viva.
Direktor Galerije Božidar Jakac je na župana Občine Trebnje naslovil dopis, v katerem je
opozoril na neprimernost naziva Forma viva, ki se uporablja za Mednarodni kiparski simpozij
Forma viva, ki se je razvil leta 1961 kot samostojen in vsebinsko domišljen projekt na pobudo
slovenskih kiparjev Janeza Lenassija in Jakoba Savinška (slednji je tudi avtor imena). Začel
se je v Kostanjevici na Krki in Seči pri Portorožu, kasneje se je širil še na Ravne na Koroškem
in Maribor. Park skulptur Forma viva v Kostanjevici je tudi vpisan v register kulturne dediščine
RS.
Direktor Galerije Božidar Jakac je ob tem predlagal, da prireditveno ploščad pred knjižnico
poimenujemo po taboru ali galeriji likovnih samorastnikov, ki predstavljata kulturno identiteto
mesta Trebnje in ne po projektu iz tujega okolja.
Župan se je strinjal in za poimenovanje ploščadi imenoval strokovno komisijo. Komisija se je
sestala na dveh sejah in podala županu predlog, da se ploščad poimenuje z nazivom »Park
likovnih samorastnikov«.
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Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, je
povedala, da je odbor gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
predlagani predlog Komisije. Dodala je, da je direktor Galerije Božidar Jakac bolj strogo
napisal, sploh ni puščal drugih možnosti, kot da smo zlorabili ime, nakar je bilo pridobljeno
mnenje Ministrstva za kulturo, kjer je jasno napisano, da besedna zveza Forma Viva ni
zaščitena besedna zveza za kogarkoli in se lahko uporablja.
Da pa ne bo slabe volje in da se počasti Galerijo likovnih samorastnikov, katera tudi krasi ta
park, kar je bilo vodilo pri Komisiji, je to ime zelo primerno. Na seji odbora je bil izražen
pomislek in podan predlog, da se preveri, saj je navadno pri sofinanciranih projektih, da če se
v petih letih karkoli spreminja, da je potrebno sofinancerja oz. kontrolorja, v tem primeru je to
Agencija za kmetijske trge, obvestiti o spremembi imena.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog, ki ga je podala strokovna komisija za
poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje, in sicer, da se
prireditveno ploščad poimenuje z nazivom: »Park likovnih samorastnikov«.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Premoženjsko pravne zadeve:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1198/9 k.o. Ševnica - naselje
Hudeje
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Brezovica
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita – Dolenji vrh in Gorenji
vrh pri Dobrniču
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri Šumberku
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu
Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za
parcelo št. 269/67 k.o. Medvedje selo - naselje Rodine pri Trebnjem
Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcele št. 990/13, 990//15 in
990/17, vse k.o. Trebnje
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 623/2 k.o. Ševnica

Obrazložitev predlogov v premoženjsko pravnih zadevah je podala ga. Zadnik, pravnica.
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor
gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem vseh predlaganih sklepov.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
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I.

Status javnega dobra za parcelo št. št. 1198/9 k.o. 1408 Ševnica se ukine.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini
sprejme.

II.

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

III.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele
št. 196/8, 257/2, 242/2, 252/4, 84/3, 85/2, 88/2, 84/2 in 638, vse k.o. 1407 Roje.
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.

IV.

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

V.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobijo parcele št.
715/2, 715/3 in 715/4, vse k.o. 1409 Brezovica. Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in
vsebini.

VI.

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

VII.

Občina Trebnje izvede za parceli št. 1197/22 in 2650/9, obe k.o. 1432 Korita,
postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe-sklenitev menjalne
pogodbe.

VIII.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele
št. 1035/4, 1035/6, 1083/4, 1090/2, 1009/6 in 1009/8, vse k.o. 1432 Korita. Sklep
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v
predlagani obliki in vsebini.

IX.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča: 1314/3, 1317/5, 1320/3, 1320/5, 1320/6 k.o. Sela pri Šumberku. Sklep
o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki
in vsebini sprejme.

X.

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

XI.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi parcela št.
197/5 k.o. 1407 Roje. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

XII.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča: 968/2, 969/4, 966/2 vse k.o. Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

XIII.

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

XIV.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele
št. 271/10, 271/7, 271/8, 262/2, 265/2, 7/2, 7/3, 258/2, 271/9, vse k.o. 1407 Roje.

17

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.
XV.

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

XVI.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele
št. 271/10, 271/7, 271/8, 262/2, 265/2, 7/2, 7/3, 258/2, 271/9, vse k.o. 1407 Roje.
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.

XVII.

Status javnega dobra se za parcelo št. 269/67 k.o. 1421 Medvedje selo se
ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini
sprejme.

XVIII.

Občina Trebnje izvede za parcelo 269/67 k.o. 1421 Medvedje selo postopek
razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.

XIX.

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

XX.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi
zemljišče 623/2 k.o. Ševnica. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
Župan je v nadaljevanju povprašal člane in članice Občinskega sveta, glede na to, da je seja
potekala že dve uri, ali so za prekinitev in odmor ali pa nadaljevanje.
O tem se je opravilo glasovanje.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Seja Občinskega sveta Občine Trebnje se nadaljuje brez prekinitve.

P o d a t k i o g l a 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 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021
Obrazložitev Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021 je
podala mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave.
Ga. Brilj, predsednica Odbora za proračun in finance, je povedala, da je odbor Poročilo
obravnaval in predlaga Občinskemu svetu, da se z njim seznani.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o javnih financah se je Občinski svet
seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021.

P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
Kratko obrazložitev Sklepa za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve je podal vodja Oddelka
za splošne zadeve, g. Koračin.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s sklepom za izplačilo sredstev iz
proračunske rezerve, in sicer: sklep št. 410-84/2021-5, z dne 19. 7. 2021.

P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z delom Nadzornega odbora Občine Trebnje v letih 2019 in 2020
Delo Nadzornega odbora Občine Trebnje v letih 2019 in 2020 je predstavila njegova
predsednica, ga. Vesna Zupančič Klarič.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil z delom Nadzornega odbora Občine Trebnje
v letih 2019 in 2020.

P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s postopkom pred iztekom koncesijskega razmerja z gospodarsko
družbo Zoboestetika d.o.o. in prenos programa v javni zavod Zdravstveni dom
Trebnje
Kratko obrazložitev predloga gradiva je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in
gospodarske dejavnosti. Povedala je, da je Občina Trebnje kot koncedent decembra 2013
sklenila koncesijsko razmerje z gospodarsko družbo Zoboestetika d.o.o. za program
ortodontija oz. zobna in čeljustna ortopedija (0,79 tima) in program zobozdravstvo odrasli (0,41
tima). V skladu s takratno zakonodajo sta oba programa predstavljala primarno raven
zdravstvenega varstva in kot taka bila v pristojnosti občine. Kasneje, leta 2017 je Ministrstvo
za zdravje na podlagi Splošnega dogovora za leto 2017, širilo javno mrežo ortodontije in temu
primerno povečalo izvajalcu koncesijo na tem segmentu na 1,2 tima. Novih koncesijskih aktov
nam niso posredovali in ne razpolagamo z njimi.
Zato smo kot koncedent vztrajali na razmejitvi pristojnosti in dosegli, da Ministrstvo za zdravje
vodi postopek ugotavljanja potrebe po morebitnem podaljšanju koncesije za program
ortodontija, Občina Trebnje pa za program zobozdravstvo odrasli, o čemer smo obvestili
pristojno ministrstvo in tudi ZZZS OE Novo mesto.
Novembra 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni
dejavnosti, ki je na novo uredil področje koncesij v zdravstvu. Uvedel je vrsto novosti kot je
podeljevanje koncesij za določen čas, obveznost podeljevanja koncesij na podlagi
koncesijskega akta in po postopku javnega razpisa, določitev nosilca koncesije idr.
Koncedent je zdaj dolžan 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije preveriti
realizacijo programa ter ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije. Pri tem mora upoštevati
drugi odstavek 42. člena ZZDej, ki določa, da se koncesijsko razmerje podaljša, če javni
zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot ga
določa javna mreža oz. če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do
zdravstvenih storitev.
Koncesijsko razmerje z gospodarsko družbo Zoboestetika d.o.o. je bilo sklenjeno za dobo
osmih let in se izteče konec leta 2021. Koncedent je skladno z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti preveril realizacijo programa in ugotovil, da izvajalec presega obseg programa.
Prav tako je koncedent pozval javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Trebnje, da se pisno
izjasni o možnosti prevzema programa. Zdravstveni dom Trebnje je v odgovoru navedel, da
izpolnjuje kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa, da razpolaga s sodobno
opremo, uporablja najboljše materiale, da zobozdravnikom omogočajo stalno izpopolnjevanje
znanja in uvajanje novih doktrin ter da tudi presega pogodbeno dogovorjen obseg programa,
kar pomeni, da je skladno z določbami drugega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti Zdravstveni dom Trebnje upravičen do dodelitve programa zobozdravstvo odrasli v
obsegu 0,41 tima po izteku koncesijskih listin izvajalca Zoboestetika d.o.o..
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Na podlagi naštetih dejstev se ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji za podaljšanje koncesijskega
razmerja z gospodarsko družbo Zoboestetika d.o.o. in da se program zobozdravstvo odrasli v
obsegu 0,41 tima s 1. 1. 2022 prenese v Zdravstveni dom Trebnje.
Ga. Smuk, predsednica Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, je
povedala, da je odbor predlagani predlog gradiva obravnaval. Gradivo je bil predstavljeno na
način, kot ga je ga. Žužek predstavila tudi Občinskemu svetu. Razprava je tekla o raznih
dejstvih, realizaciji pri koncesionarju, pri zdravstvenem domu.
Upoštevana so bila tudi druga dejstva, kot so realizacija, zamenjava zobozdravnika za 1300
pacientov.
Povedala je, da Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo ni sprejel
predlaganih
sklepov
Občinske
uprave,
temveč
naslednja
SKLEP-a:
I.
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da koncesijsko pogodbo z Zoboestetika d.o.o., Gubčeva cesta 41a,
8210 Trebnje, za izvajanje programa zobozdravstvo odrasli v obsegu 0,41 tima
podaljša za dobo 7 let.
II.
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga, da Občina Trebnje
podpre prizadevanja Zdravstvenega doma Trebnje pri pridobitvi dodatnega programa
zobozdravstva odrasli za 0,79 tima.
Poudarila je, da so te sklepe sprejemali takrat, ko so razumsko razmišljali, da enostavno
morajo presojati v dobro situacije in občanov. Takrat niso bili seznanjeni s pravnim mnenjem
Zdravniške zbornice Slovenije, s katerim sedaj razpolagajo in ga je posredovala članom
odbora. To mnenje je zelo jasno in sprejeti sklep podpira in dodatno zahteva, da se koncesijsko
pogodbo podaljša za 15 let.
V pravnem mnenju je celo navedeno, da ni podlage za podelitev koncesije za obdobje 7 let,
ampak, da se koncesije podeljujejo za obdobje 15 let.
V razpravi je ga. Pepelnak ponovno poudarila, da so s tem mnenjem Zdravniške zbornice
prejeli vse odgovore na vprašanja, ki jih na sami seji odbora niso dobili. Postopek jim je bil
predstavljen zelo enostransko, zmotil jo je tudi odnos do pacientov. Zdravstveni dom lahko
zagotovi zobozdravstveno oskrbo in bodo vse paciente lahko prevzeli, poudarila je, da gre za
1300 pacientov, ki bi dobili sporočilo, da si morajo izbrati drugega zobozdravnika.
Predlagala je dopolnitev sklepa, ki je bil sprejet na seji Odbora in se nanaša na podaljšanje
koncesije, in sicer da se popravi za dobo 15 let, na kar Zdravniška zbornica tudi opozarja v
mnenju.
Ga. Moder se je strinjala s predhodnikoma, da se koncesija podaljša koncesionarju
Zoboestetiki. Potrebe po tovrstnih storitvah se še povečujejo s priseljevanjem, česar pa je v
Trebnjem ogromno, zato je predlagala, da se preuči možnost po dodatnih koncesijskih
razmerjih.
Ga. Smuk je dodala, da je Občina Trebnje rahlo pod povprečjem, bi pa nam zaradi
priseljevanja in natalitete že pripadali dodatni programi. Ali bodo naši zobozdravniki, ki so se
na ta razpis ZZZS prijavili, uspešni ali ne, ne vemo, lahko pa upamo, da bodo.
Predlagala je sprejem predlaganih sklepov odbora s prilagoditvijo, v skladu s pravnim
mnenjem, da se podaljša za dobo 15 let. Hkrati pa je bila vesela, da je bilo ugotovljeno, da
Občinski svet odloča, ob upoštevanju zakonodaje in vseh kriterijev, kaj je dobro za paciente in
naše okolje.
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G. Avguštinčič se je tudi strinjal s predhodnikoma in predlagal sprejem sklepov Odbora za
družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo. Zdi se mu nepravično do pacientov, da bi jih
prestavljali od nekoga, s katerim so zadovoljni in povzročali nezadovoljstvo.
Župan je povedal, da se je v prvem momentu strinjal, da se koncesija prenese v zdravstveni
dom. Po analizi zadev pa je prišel do zaključka, da ima zdravstveni dom že sedaj 5,7 tima,
koncesionarji pa 4,9 tima za zobozdravstvo. Poleg tega je vodja zobozdravstva sedaj v
Mokronogu in ima še cca 5 let do upokojitve, en zobozdravnik je v odhajanju na privatno
prakso, ostali kader pa so pripravnik in nekaj zobozdravnic. Ni nekega vodja tima in stvari bodo
morali v zdravstvenem domu doreči in se v prihodnjem obdobju pripraviti.
Dejal je, da ima Občina kot koncendent tudi kakšno pravico v tem postopku in na mestu župana
ocenjuje, da je trenutno boljša rešitev, da se koncesijska pogodba podaljša za 7 let, ne strinja
pa se z obdobjem za 15 let.
Zdravstveni dom se mora v tem času kadrovsko okrepiti, že pred leti je Občina opozarjala, da
morajo tudi za plačljiv del, ljudi sprejeti oz. obravnavati. To je potrebno v organizaciji
zdravstvenega doma v prihodnje realizirati, je poudaril. Poudaril je še, da se mora organizacija
v javnosti bolj predstaviti, naj bo to preventiva, zobozdravstvo, fizioterapija…
Tudi kadrovske težave morajo rešiti. Predlagal je glasovanje o predlaganem sklepu Odbora za
družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo.
Ga. Smuk je še dodala, da je odbor sprejemal sklep v pravo smer, vendar ob sprejemanju niso
bili seznanjeni z že omenjenim pravnim mnenjem. Skrbelo jo je, da ne bi sprejeli nezakonite
sklepe.
Župan je odgovoril, da se bo podaljšala pogodba, ki je bila že sklenjena, ki je imela znotraj
pogodbe to možnost. Če bi šli spreminjati uzance, ki so bile, se posega na koncesijsko
področje in tega ne moremo.
G. Korbar je poudaril, da je težava v Trebnjem, da imamo premalo programov glede na število
prebivalcev in tu je potrebno narediti vse, da se ti programi dobijo. Lažja možnost je, da ta
dodatni program dobi Zdravstveni dom, s pomočjo Občine, kot da se to pusti, da se rešuje
preko koncesije.
V konkretnem primeru sta dve varianti, nobena pa se mu ne zdi idealna. Pravilno je, da so
koncesijske pogodbe sklenjene za neko razumno obdobje, 7 let se mu zdi primerna doba, 15
let pa predolga, saj je premalo motivacijsko, da bi se koncesionar obnašal tržno. Po preteku 7
let ni nujno, da se pogodba sklene z istim koncesionarjem še enkrat, to pa za sabo potegne
tudi to, da se nekateri pacienti prestavijo, ker tisti koncesionar ne bo več imel koncesije.
Želi si, da bi sedaj imeli možnost razpisati koncesijo za vse, ki se zanimajo, in zagotoviti
najboljše pogoje in občanom ponuditi najboljšo storitev, za teh 0,5 programa. Trenutna
koncesionarka je dobro opremljena, kvalitetno opravlja svoje delo in je tudi povratna
informacija, ki jo je predstavila Občinskemu svetu, dobra, ampak cene pa niso najnižje, je
poudaril. Pred časom je bila razprava o cenah storitev za lekarno, ki je javni zavod, katerega
je Občina Trebnje ustanovitelj, bila cena velik problem za nekatere člane, sedaj pa ta cenovni
del ni bil nikoli izpostavljen, za tisti del, ki nastopa zraven.
Sam si želi tretjo rešitev, vendar najbrž ni izvedljiva, zato kot alternativo predlaga, kar je
predlagal Odbor za družbene dejavnosti, da se koncesija podaljša za enako obdobje, kot je
bilo sedaj, s tem, da se poskuša zagotoviti še dodatne programe v zdravstvenem domu, hkrati
pa da jasno informacijo koncesionarjem, ki bodo še prišli, da koncesija ni obljubljena za večno,
oz. se ve, da se bo čez 7 let šlo v ponovni razpis in se bo iskalo rešitev, ki bo za oskrbo z
zdravstvenimi storitvami za občane najbolj ugodna.
Pozval je go. Povhe, glede pravnih zadržkov, za podaljšanje, naj poda mnenje.
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Ga. Povhe je povedala, da če bi sledili mnenju Zdravniške zbornice in Zakonu o zdravstveni
dejavnosti, potem je rešitev 15 let, in kot je rekel že župan, se naredi z dodatkom k koncesijski
pogodbi, ker če se podaljša za 7 let, bo to veljalo le pod pogojem, če se bo koncesionar strinjal.
Pravilna, zakonita, primarna rešitev je v tem primeru 15 let.
Župan je dodal, da je zakonodajalec s 15 leti mislil na to, da če se nekdo poda v podjetniške
vode, da se amortizira nekaj opreme, ki jo je moral kupiti, ali prostore.
Ga. Pepelnak je ponovno poudarila, da v mnenju Zbornice jasno piše, da se koncendentu v
primeru izpolnjenih pogojev podaljša za dobo 15 let in podaljšanje za 7 let bi bilo nezakonito.
Povprašala je, kako se je uredilo s koncendenti, ki so imeli sklenjene pogodbe za nedoločen
čas.
Župan je odgovoril, da v takih primerih začne po Zakonu teči rok 15 let. Ga. Pepelnak je bila
mnenja, da se ne sme delati razlik in da se tudi tu koncesija podaljša za dobo 15 let.
G. Korbar je glede na razpravo predlagal, da se podaljša za 8 let, kar bo skupaj 15 let in glede
na zakonodajo bo enako 15 let, koncesionarka bo na enakem.
Po daljši razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Koncesijska pogodba z Zoboestetiko, d.o.o., Gubčeva cesta 41 A, 8210 Trebnje, za
izvajanje programa zobozdravstvo odraslih v obsegu 0,41 tima se podaljša za dobo 7
let.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 10
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji
SKLEP:
Občina Trebnje podpre prizadevanja Zdravstvenega doma Trebnje pri pridobitvi
dodatnega programa zobozdravstva odraslih.
P o d a t k i o g l a 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
Odgovori na svetniška vprašanja
Pod to točko dnevnega reda ni bilo posredovanih odgovorov.
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K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 17. redni seji Občinskega sveta seznanili z
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in organov javnih zavodov:
- Zapisnik 17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 6. 10.
2021,
- Zapisnik 10. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 6. 10. 2021,
- Zapisnik 11. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 6. 10.
2021,
- Zapisnik 8. seje Odbora za proračun in finance z dne 7. 10. 2021,
- Zapisnik 10. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 5.
10. 2021.
K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
G. Lobe je povedal, da je bil na sestanku na Komunali Trebnje, skupaj s krajani Račjega sela
in Trebnjega, ter predstavniki krajevne skupnosti.
Krajani so izpostavili, da je bil leta 2013 podpisan dokument in ena izmed točk je bil tudi
dogovor, s katerim se je Občina Trebnje zavezala, da bo v letih 2014, 2015 in 2016 po tretjinah
uredila lokalno cesto od plinske postaje do vhoda na deponijo. Zanimalo jih je, zakaj se to še
ni realiziralo.
Druga točka pa je bila, da se Občina Trebnje zaveže preučiti možnost prestavitve lokalne ceste
nekoliko južneje od romskega naselja na odseku od plinske postaje mimo romskega naselja
do stanovanjske stavbe na naslovu Hudeje 25.
Župan je odgovoril, da ta prestavitev nima smisla, Občina je postavila to visoko ograjo in jarek
in s tem se je Rome bistveno zaustavilo.
Glede ceste je odgovoril, da je potrebno cesto proti Račjemu selu najprej popraviti. V letošnjem
letu se popravlja najbolj kritičen del, pred Hudejami. Na eni strani razume krajane, po drugi
strani pa ima Občina veliko cest, ki jih je potrebno urediti. Pogovori tečejo tudi v smeri, da bi iz
sredstev, ki jih občina prejme iz »romskega sklada«, popravili prvi del, mimo romskega naselja.
Načrtuje se ureditev v približno 3 letih.
Ga. Povhe je izpostavila pobudo občanke glede širitve hidrantnega omrežja in komunalnim
opremljanjem parcele na Blatu. Pobudnica zahteva obravnavo na seji odbora in nato na
Občinskem svetu. Predlagala je obravnavo pristojnih služb.
Župan je odgovoril, da ga. Božič zahteva od Občine, naj plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, napelje kanalizacijo, vodovod. Ima zazidljivo parcelo, približno 2.800 m2,
za katero je Občina ugodno rešila spremembo prostorskega akta in je sedaj zazidljiva.
V vasi asfaltirajo cesto in sedaj se gospa razburja, pa se niti en meter ne približujemo njeni
parceli. Hoče izsiliti izgradnjo infrastrukture, ki bi jo financirala Občina, za kar ni osnovnih
pogojev. Občina zadevo obravnava, stranka mora predložiti ali zaprositi za projektne pogoje
za priključke, ki jih izda Komunala Trebnje, s katero se mora dogovoriti kot plačnik in naročnik
za opremljanje tega dela zemljišča, ki ga ima v lasti in je približno 50 m oddaljeno.
G. Ovnik je izpostavil vas Žabjek, ki je brez požarne vodo. Potrebno bi bilo iz Krtine, približno
500 m potegniti cev večjega obsega do te vasi. Že dolgo se opozarja na to težavo.
Čez Krtino se zožuje cesta v ovinku, kamioni vozijo po zemljišču od g. Rajnarja. Komunala je
postavila tu znake oz. ovire. Predlagal je, da bi čez vas znižali hitrost, sedaj je 40 km/h.
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Župan je predlagal, da se vprašanje posreduje na občinski inšpektorat, Občinska uprava pa
preveri lastništvo in odmero.
G. Longar je povedal, da je dobil s strani KS Veliki Gaber sporočilo, da je s strani Občine
podpisana predpogodba za zemljišče, ki naj bi bila bodoča pot na krožišče pri Kmetijski
zadrugi. Zanimalo ga je, v proračunu je bilo v letošnjem letu namenjenih 120.000 EUR
sredstev, ali so bila že porabljena. Izgradnja pločnika je bila mišljena, da se v letošnjem letu
začne in v prihodnjem letu konča.
Župan je odgovoril, da v konkretnem primeru poteka geodetska odmera, saj Občina ne želi
kupovati celih parcel. Če bo ta postopek zaključen, bodo zemljišča v tem letu odkupljena. Je
nekaj težav in bi prav prišla pomoč.
Ga. Brilj je povprašala glede področja civilne zaščite. Informacije so bile, da bo to področje
pokrival inšpektor iz Skupne občinske uprave občin Dolenjske. Zanimalo jo je, kdo je sedaj ta
oseba.
Župan je odgovoril, da področje civilne zaščite pokriva Klara Golić iz Skupne občinske uprave
občin Dolenjske.
G. Pekolj je izpostavil novo parkirno ureditev, zanimalo ga je, ali ima smisel.
Župan je odgovoril, da je smiselno, Trebnje je eno zadnjih mest, ki je uvedlo plačljivo
parkiranje. To je začetek, v začetku naslednjega mandata bo potrebno narediti analizo,
mogoče bo potrebno še kaj spremeniti, dodati kakšno območje, vzpostaviti v mestu večji red.
G. Pekolj je še izpostavil, da bi redarji ukrepali v romskem naselju.
Župan je odgovoril, da se načrtuje posebna seja Občinskega sveta na temo romske
problematike. Na sejo se bo povabilo g. Olaja, saj je potrebno začrtati konkretne smernice
izboljšanja stanja in potrebno je čim prej izvoliti romskega svetnika, je poudaril.

Župan Alojzij Kastelic je sejo zaključil ob 19:13 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta.
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