
 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

 
Datum: 17. 2. 2022 

 

ZA PISNI K  

12. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 16. februarja 2022, ob 16. uri v Veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 

5, Trebnje 

 

Prisotni člani: 

 

  

Andrej Jevnikar, Simon Erjavec, Tomaž Praznik, Branko Veselič,  

Alojz Špec, Darko Pekolj 

Odsotni člani: 

 

Franci Kepa 

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic – župan Občine Trebnje, mag. Janko Zakrajšek– OU, 

Vanda Zadnik – OU, Alenka Mihelič – OU, Nives Vavtar – OU 

 

Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost. 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 17. 11. 2021 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2022 – rebalans 
3. Premoženjsko pravne zadeve:  

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 720/9  k.o. 

Dobrnič 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 624/5 k.o. 

Medvedje selo 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 713/11 in 

713/9, obe k.o. Ševnica 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 3348/5 

k.o. Lukovek 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in 

k.o. Ponikve 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Štefan 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 

Medvedje selo, k.o. Češnjevek in k.o. Lukovek 
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve, 

k.o. Ševnica in k.o. Lukovek 
k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja 

vas 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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l) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1635/4 k.o. Sela pri 
Šumberku 

m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas – 
naselje Gombišče 

n) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič in k.o. 
Knežja vas – naselje Lisec 

o) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče – naselje 
Martinja vas 

4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022 
5. Predlog sklepa o seznanitvi s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti dela Odloka o 

drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje 

6. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP za projekt 
Vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica  

7. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP in IP za projekt 
Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med 
naseljema  

8. Razno. 
 
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 
Predsednik Odbora je predlagal, da se spremeni vrstni red dnevnega reda tako, da se 3. in 4. 
točka zamenjata. Prisotni so se strinjali s spremembo vrstnega reda dnevnega reda. Dnevni 
red, po katerem je bila izvedena seja odbora je bil naslednji: 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 17. 11. 2021 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 

leto 2022 – rebalans 
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022 
4. Premoženjsko pravne zadeve:  

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 720/9  k.o. 

Dobrnič 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 624/5 k.o. 

Medvedje selo 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 713/11 in 

713/9, obe k.o. Ševnica 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 3348/5 

k.o. Lukovek 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež 
g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in 

k.o. Ponikve 
h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Štefan 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 

Medvedje selo, k.o. Češnjevek in k.o. Lukovek 
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve, 

k.o. Ševnica in k.o. Lukovek 
k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja 

vas 
l) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1635/4 k.o. Sela pri 

Šumberku 



 Zapisnik 12. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 
  

3 
 

m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas – 
naselje Gombišče 

n) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič in k.o. 
Knežja vas – naselje Lisec 

o) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče – naselje 
Martinja vas 

5. Predlog sklepa o seznanitvi s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti dela Odloka o 
drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje 

6. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP za projekt 
Vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica  

7. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP in IP za projekt 
Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med 
naseljema  

8. Razno. 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 17. 11. 2021 

 
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 11. seje Odbora z dne 17. 11. 2021.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 11. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 17. 

11. 2021, se sprejme in potrdi. 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 
                                                                                                         

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2022 – rebalans 

 
G. Zakrajšek je predstavil spremembe proračuna za leto 2022 za področja porabe 13, 15 in 
16. Torej za področje cestne in komunalne infrastrukture ter prostorskih vsebin. Ga. Zadnik je 
kasneje predstavila še spremembe na področju načrta razpolaganja z zemljišči. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP:  

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebaIans. 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 
Občine Trebnje, da sprejme sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za 
leto 2022 – rebalans. 
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme 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.  

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da sprejme sklep, da Načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Trebnje za leto 2022 začne veljati z dnem uveljavitve 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 

za leto 2022-Rebalans III.  

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

Občine Trebnje, da sprejme sklep, da z dnem uveljavitve Načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2022 preneha veljati Načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022, ki je bil sprejet na 

15. redni seji OS Občine Trebnje dne 10. 3. 2021.   
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve:  

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje 
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 720/9  k.o. 

Dobrnič 
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 624/5 k.o. 

Medvedje selo 
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 713/11 in 713/9, 

obe k.o. Ševnica 
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 3348/5 k.o. 

Lukovek 
f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež 
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g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in 
k.o. Ponikve 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Štefan 
i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje 

selo, k.o. Češnjevek in k.o. Lukovek 
j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve, 

k.o. Ševnica in k.o. Lukovek 
k) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas 
l) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1635/4 k.o. Sela pri 

Šumberku 
m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas – 

naselje Gombišče 
n) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič in k.o. Knežja 

vas – naselje Lisec 
o) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče – naselje 

Martinja vas 

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

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišča: 699/2, 700/4, 701/4, 512/10, 519/10, 512/2 in 

518/19, vse k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra 

lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 720/9  k.o. 
Dobrnič 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobi zemljišče 720/9  k.o. Dobrnič. Sklep o pridobitvi statusa 

javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

  
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 
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ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 624/5 k.o. 
Medvedje selo 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobi zemljišče 624/5 k.o. Medvedje selo. Sklep o pridobitvi statusa 

javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 713/11 in 
713/9, obe k.o. Ševnica 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobita  zemljišči 713/11 in 713/9, obe k.o. Ševnica. Sklep o 

pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 

vsebini sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 3348/5 
k.o. Lukovek 

 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
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SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobi zemljišče 3348/5 k.o. Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa 

javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 

 
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 
 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišča 503/2, 485/2 in 514/2, vse k.o. Čatež. Sklep o 

pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 

vsebini sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in 
k.o. Ponikve 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišča 267/1 k.o. Korita ter 1234/188, 877/5 in 885/2, vsa 

k.o. Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se 

v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
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Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Štefan 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišči 178/2 in 180/4, obe k.o. Štefan. Sklep o pridobitvi 

statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 

sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 
Medvedje selo, k.o. Češnjevek in k.o. Lukovek 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišča 641/4 k.o. Medvedje selo, 1123/6 in 1123/3 k.o. 

Češnjevek ter 3355/2 in 3348/7 k.o. Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa 

javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

j) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve, 
k.o. Ševnica in k.o. Lukovek 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišča 473/9 k.o. Ponikve, 249/7, 281/2, 280/5, 280/6, 

280/7, vse k.o. Ševnica in 2649/8 k.o. Lukovek. Sklep o pridobitvi statusa 

javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

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

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

cesta pridobijo zemljišča 1598/2, 1598/5 in 1599/6 k.o. Knežja vas. Sklep o 

pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in 

vsebini sprejme.  
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

l) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1635/4 k.o. Sela pri 
Šumberku 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status javnega dobra za parcelo št. 1635/4 k.o. Sela pri 
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Šumberku se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani 

obliki in vsebini sprejme.   
 
  

Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 

m) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas – 
naselje Gombišče 

 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status javnega dobra za parcelo št. 927/17 k.o. 

Stehanja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme 

v predlagani obliki in vsebini. 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - 

cesta pridobijo parcele št. 495/3, 536/3, 493/1, 489/1, 496/1, 497/2 in 581/5, 

vse k.o. Stehanja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 
n) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič in k.o. 

Knežja vas – naselje Lisec 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status javnega dobra za parceli št. 1441/2 k.o. Dobrnič 

in 2782/9 k.o. Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 

II. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu 

Občine Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - 

cesta pridobijo parcele št. 557/4, 558/2, 562/3, 557/5, 2606/6, 2611/3 in 



 Zapisnik 12. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 
  

11 
 

2611/2, vse k.o. Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
 
 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 
o) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče – naselje 

Martinja vas 
 
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 

SKLEP: 

I. Status javnega dobra za parcele št. 839/14, 839/12, 839/10, 840/3 in 839/18, 
vse k.o. Prapreče se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele 

št. 560/15, 560/16, 560/17, 640/6, 640/5, 662/4 in 662/6, vse k.o. Prapreče. 
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog sklepa o seznanitvi s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti dela Odloka o 
drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje. 

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predloga. G. Zakrajšek je pojasnil, da gre za seznanitev. 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na občinski svet Občine Trebnje naslovilo dopis v zvezi 
s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje v delu, ki spreminja namensko rabo 
zemljišča parc. št. 714 k.o.1419 Ponikve iz delno stavbnega in delno kmetijskega zemljišča v 
izključno kmetijsko zemljišče. G. Zakrajšek še pojasni, da je Občina Trebnje odgovor in 
pojasnilo Ustavnemu sodišču že poslala. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
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SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo se je seznanil z vložitvijo 

pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti dela Odloka o drugih 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 72/18).  

                                                                                                        Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: /  

 Sklep je bil sprejet.  
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP za projekt 
Vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica 

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 

I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo se je seznanil s potrjenim 

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Vodovod 

Ječkovec–Zvale–Skrovnica.    
                                                                                                        Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP in IP za projekt 
Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med 
naseljema 

 
G. Zakrajšek je predstavil vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo se je seznanil s potrjeno 

investicijsko dokumentacijo Dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta in Investicijskim programom Dolenje in 

Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik 

med naseljema.   
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Podatk i  o g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali:   

 Sklep je bil sprejet. 
  
                                                                                                                         

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Erjavca je zanimalo, v kateri fazi je izdelava projektne dokumentacije za infrastrukturno 
ureditev na Veliki Loki. G. Zakrajšek pojasni, da je v pripravi projektna dokumentacija DGD za 
fekalno kanalizacijo in črpališča. Izdelovalec projektne dokumentacije je Občini Trebnje že 
posredoval idejni koncept ureditev kanalizacije, projekt pa bo v naslednjih dneh posredovan 
soglasodajalcem v projektne pogoje. 
 
Seja je bila zaključena ob 16:40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Nives Vavtar          Andrej Jevnikar 
 


