
 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKI SVET 
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Datum: 14. 4. 2022 

 

ZA PISNI K  

13. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  

ki je bila v sredo, 13. aprila 2022, ob 16. uri v Veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 

Trebnje 

 

Prisotni člani: 

 

  

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

Darko Pekolj, Alojz Špec (od 16.07) 

Odsotni člani: 

 

Franci Kepa 

Ostali prisotni: mag. Janko Zakrajšek– predstavnik Občinske uprave, Vanda Zadnik – 

predstavnica Občinske uprave, Gorazd Koračin – predstavnik 

Občinske uprave, Klavdija Tahan Križman – predstavnica Občinske 

uprave, Alenka Mihelič – predstavnica Občinske uprave, Nives Vavtar 

- predstavnica Občinske uprave, zapisnikarica 

 
Ob 16.00 je predsednik Odbora, g. Jevnikar, začel s 13. sejo Odbora za okolje, prostor in 

infrastrukturo ter ugotovil sklepčnost. 

Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda, zaradi dveh dodatnih točk, in sicer se kot 

3. točko na predlagani dnevni red uvrsti »Predlog Odloka o spremembi območij naselij Trebnje, 

Dolenja Nemška vas in Primštal« in kot 4. točko »Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje«. Gradivo je bilo članom 

posredovano po elektronski pošti. 

Predsednik je dala na glasovanje naslednji 

SKLEP:  

Na predlagani dnevni red se kot 3. točko uvrsti točko, ki se glasi: »Predlog Odloka o 

spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal«, kot 4. točko pa 

točko, ki se glasi: »Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in 

preimenovanju ulic v naselju Trebnje«. Točke se ustrezno preštevilči. 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Točki sta bili uvrščeni na dnevni red. 

 

Predsednik je nato dal na glasovanje naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 16. 2. 2022 

2. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v občini Trebnje 

3. Predlog Odloka o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal 

4. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic 

v naselju Trebnje 

5. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – 
naselje Svetinja 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Češnjevek 
– zaselek Brnek 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek, 
k.o. Škovec in k.o. Ševnica 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Štefan – 
naselje Občine 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Vrhtrebnje 
– naselje Repče 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje 
selo – Gorenje Medvedje selo 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Korita- 
naselje Šahovec 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 210/3 k.o. 
Trebnje – naselje Trebnje 

i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1284/20 k.o. Ponikve - 
naselje Dolenje Ponikve 

j) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1259/111 k.o. Veliki 
Gaber - naselje Veliki Gaber 

k) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo- 
Klemenčičeva ulica 

l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje – Temeniška 
pot 

m) Predlog za ukinitev  statusa javnega dobra za parcelo št.  839/19 k.o. Prapreče 
n) Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1000/9 k.o. 

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

– zaselek Brnek 

6. Predlog seznanitve s spremenjeno ceno izvajalca JP VOKA SNAGA d.o.o., za storitev 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA 

7. Razno. 
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 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 16. 2. 2022 

 
G. Jevnikar je prisotne člane Odbora pozval k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje 
seje.  
 
Člani niso imeli pripomb nanj, zato je dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP: 
 I. Zapisnik 12. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 16. 

2. 2022, se sprejme in potrdi. 
 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 
Ob 16.07 se je seje udeležil g. Alojz Špec. 
                                                                                                         

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v občini Trebnje 

 
Ga. Tahan Križman je povedala, da Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v 
nadaljevanju ZUreP-3), določa možnost, da občina predpiše takso za obravnavanje pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v OPN. Stranke vlagajo pobude iz različnih razlogov, 
med katerimi jih veliko ni utemeljenih, torej takšnih, ki so v postopku spremembe OPN tudi 
zavrnjene. Zato se s predlagano spremembo pričakuje, da bo vloženih manj pobud oz. bodo 
vložene pobude utemeljene, postopek pa bo zato potekal hitreje. Ga. Tahan Križman je 
povedala, da ima Občina Trebnje glede lokacijske preveritve že uveljavljen Odlok o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 45/19), vendar je smiselno, 
da se predmetno področje vsebinsko prenese v predlagani odlok, saj je potrebno, da se odlok 
uskladi z veljavno zakonodajo ter združi zasebne pobude za spremembo namenske rabe 
prostora s področjem lokacijske preveritve, sedaj veljavni odlok pa se z uveljavitvijo 
predlaganega razveljavi.  
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
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Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v občini Trebnje v prvi obravnavi. 
 

 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 Odloka o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal 

 
Ga. Mihelič je povedala, da Občina Trebnje v skladu z določbami Zakona o določanju območij 

ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: 

ZDOIONUS) vodi postopek spremembe meje med naselji Trebnje, Dolenja Nemška vas in 

Primštal (v nadaljevanju: sprememba območij naselij). Sprememba se predlaga zaradi širitve 

Industrijske cone Trebnje. Ker se je Industrijska cona Trebnje razširila tudi na območje naselja 

Dolenja Nemška vas in ker je širitev predvidena tudi proti severu na območje naselja Dolenja 

Nemška vas in Primštal, se predlaga sprememba meje tako, da se bo celotno območje oz. 

predvideno območje industrijske cone Trebnje priključilo naselju Trebnje.   

G. Erjavca je zanimalo, ali bo predstavljena sprememba vplivala na financiranje krajevnih 
skupnosti.  
Ga. Mihelič je odgovorila, da vpliva, vendar tega omenjeni odlok ne obravnava. 
 
Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da sprejme Odlok o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal 
v prvi obravnavi. 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 
naselju Trebnje 

 
Ga. Mihelič je povedala, da zaradi spremembe mej območij med naselji Trebnje, Dolenja 

Nemška vas in Primštal in novo zgrajene ceste v Industrijski coni Trebnje predlaga sprememba 

in dopolnitev Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje. Ga. Mihelič je 

povedala, da Občina Trebnje vodi postopek skladno z Zakonom o določanju območij ter o 

imenovanju in označevanju naselij ulic in stavb (ZDOIONUS). V predlogu v skladu z 12. členom 

ZDOIONUS prilaga predlog imen ulic z obrazložitvijo, pozitivno mnenje GURS k predlaganemu 

imenovanju novih ulic z imeni Industrijska ulica in Ulica Velike Gorice v naselju Trebnje, potrdilo 
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GURS, da v naselju Trebnje v občini Trebnje ni ulic z imeni Industrijska ulica in Ulica Velike 

Gorice, grafični prikaz poteka ulic ter osnutek odloka z oceno finančnih posledic.  

 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 
naselju Trebnje v prvi obravnavi. 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Premoženjsko pravne zadeve:  

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – 
naselje Svetinja 

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Češnjevek 
– zaselek Brnek 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek, 
k.o. Škovec in k.o. Ševnica 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Štefan – 
naselje Občine 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Vrhtrebnje 
– naselje Repče 

f) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje 
selo – Gorenje Medvedje selo 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Korita- 
naselje Šahovec 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 210/3 k.o. 
Trebnje – naselje Trebnje 

i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1284/20 k.o. Ponikve - 
naselje Dolenje Ponikve 

j) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1259/111 k.o. Veliki Gaber 
- naselje Veliki Gaber 

k) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo- 
Klemenčičeva ulica 

l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje – Temeniška 
pot 

m) Predlog za ukinitev  statusa javnega dobra za parcelo št.  839/19 k.o. Prapreče 
n) Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1000/9 k.o. 

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

– zaselek Brnek 

 
 
 

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje 
Svetinja 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 
1197/46, 1197/47 in 1197/45, vse k.o. 1432 Korita. 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 k.o. Češnjevek – 
zaselek Brnek 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 647/20 
k.o. 1420 Češnjevek. 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.  

 

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek, k.o. 
Škovec in k.o. Ševnica 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo     zemljišča: 
1112/6, 1113/5 in 1113/7, vse k.o. 1420 Češnjevek, 694/23 k.o. Škovec ter 314/6 k.o. 
Ševnica. 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.  

 

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Štefan – naselje 
Občine 

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

SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo     zemljišča: 
982/1, 982/6, 983/2, 982/4 in 983/4, vse k.o. 1424 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.  

 

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Vrhtrebnje – 
naselje Repče 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo     zemljišča: 
751/5, 708/4, 708/5, 1141/8, 962/3, 993/2, 1141/5, 1141/10, 751/4, 962/2, 962/4, 993/3 in 
1140/2, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje. 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. Medvedje selo 
– Gorenje Medvedje selo 
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo     zemljišča: 
722/15, 722/12, 722/16, 722/11, 722/13 in 701/4, vse 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.  

 

g) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Korita- naselje 
Šahovec 

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

da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobita     zemljišči: 

1443/2 in 1437/4, obe k.o. 1432 Korita. 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.  

 

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 210/3 k.o. Trebnje 
– naselje Trebnje 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče 210/3 k.o. 
1422 Trebnje. 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.  

 

i) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1284/20 k.o. Ponikve - naselje 
Dolenje Ponikve 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status javnega dobra se za parcelo št.  1284/20 k.o. 1419 Ponikve 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.  

 

j) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1259/111 k.o. Veliki Gaber - 
naselje Veliki Gaber 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status javnega dobra se za parcelo št.  1259/111 k.o. 1427 Veliki Gaber 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.  

 

k) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo- 
Klemenčičeva ulica 

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

Trebnje, da status javnega dobra za parcelo št. 1036/120 k.o. 1421 Medvedje selo 
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 - pot pridobijo 
parcele št. 1036/115, 1036/123 in 1036/125, vse k.o. 1421 Medvedje selo. 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.  

 

l) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje – Temeniška pot 

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. 281/2 in 281/3, obe k.o. 1422 
Trebnje, 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 Občina Trebnje izvede  za parceli št. 281/2 in 281/3, obe k.o. 1422 
Trebnje, postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe-sklenitev 
menjalne pogodbe. 

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

Trebnje, da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobita 
parceli št. 282/4 in 282/6, obe k.o. 1422 Trebnje. 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.  

 

m) Predlog za ukinitev  statusa javnega dobra za parcelo št.  839/19 k.o. Prapreče 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
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SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status javnega dobra za parcelo št. 839/19 k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra 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 odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1000/9 k.o. Trebnje 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da Občina Trebnje izvede za parcelo št. 1000/9 k.o. 1422 Trebnje postopek razpolaganja 
z metodo neposredne pogodbe. 
 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 

o) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o.  Češnjevek – 
zaselek Brnek 

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga. 
 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine Trebnje, 
da status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo      zemljišča: 
648/18, 652/6, 652/8, 652/7 in 647/16, vse k.o. 1420 Češnjevek. 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.  
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog seznanitve s spremenjeno ceno izvajalca JP VOKA SNAGA d.o.o., za storitev 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA 

 
G. Zakrajšek je prisotne seznanil, da se je povečala cena obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov ter posledično spremenila cena izvajalca JP Voka Snaga d.o.o. za storitev obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov. Povedal je, da bo sprememba cene vplivala na skupni znesek 

storitve ravnanja z odpadki na računu, ki ga uporabnik prejme od izvajalca zbiranja in 

odlaganja Komunale Trebnje d.o.o.  

 
Razprave ni bilo. Predsednik Odbora je dal na glasovanje sklep. 
 
SKLEP:  
 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo je seznanjen s spremenjeno ceno izvajalca JP 
VOKA SNAGA d.o.o. za storitev obdelave komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA 

 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: /  
 Sklep je bil sprejet.  

 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave.  

G. Jevnikar je sejo zaključil ob 16.30 uri. 

 
 
Zapisala:         Predsednik odbora 
Nives Vavtar          Andrej Jevnikar 
 


