
 

Številka: 012-0001/2014 

Datum:   22. 02. 2018 

Z  A P I S N I K 
 

18. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, ki je bila v sredo, 21. februarja 2018, ob 17. 

uri, v sejni sobi Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog. 

 

Prisotni:  Na podlagi liste prisotnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 10 članic in članov 
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, kar pomeni, da je skladno z 31. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, občinski svet sklepčen. 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. 
 
Opravičeno odsotna: Alojz Kocjan, član OS in mag. Polona Ajdič, predsednica NO; 
Ostali prisotni: 

 Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno 
 Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave   
 Marija Sitar, strokovna delavka Občinske uprave 

 
Vabilo z gradivom za 18. redno sejo Občinskega sveta je bilo objavljeno na internetni strani 

www.mokronog-trebelno.si. 

Članice in člani OS so po sklicu za sejo prejeli še sledeča gradiva: 

 Zapisnik 7. seje Odbora za priznanja Občine Mokronog-Trebelno, z dne 05. 02. 2018;  

 Zapisnik 3. seje Statutarno pravne komisije, z dne 19. 02. 2018; 

 Zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 20. 02. 2018;  

 Zapisnik 9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 21. 02. 2018; 

 

Sejo je vodil župan Občine Mokronog-Trebelno, ki je po uvodnem pozdravu prisotne članice in člane OS 

pozval, da se izrečejo o predlaganem dnevnem redu.  

Pripomb in predlogov na dnevni red ni bilo, zato je župan podal  v sprejem in potrditev dnevni red. 

 

Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 
 

DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dne 
13.12.2017;  

2. Statut Občine Mokronog-Trebelno – prva obravnava; 
3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno – prva obravnava; 
4. Letni program športa za leto 2018; 
5. Letni program kulture za leto 2018; 
6. Letni program socialnega varstva za leto 2018; 
7. Predlog za priznanja Občine Mokronog-Trebelno v letu 2018;  
8. Sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije – seznanitev; 
9. Predlog oprostitve komunalnega prispevka vaškega vodovoda Jelševec; 
10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017; 
11. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018;  
12. Dokončno poročilo o Nadzornem pregledu izvrševanja Proračuna Občine Mokronog-Trebelno v 

letu 2016; 
13. Kadrovske zadeve; 

http://www.mokronog-trebelno.si/
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14. Dogajanja na območju vojašnice Puščava – seznanitev z gradivom in s sklepi občinskega sveta 
Občine Šentrupert;  

15. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij; 
16. Poročilo župana o izvajanju projektov; 
17. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 

 

K 1. točki: 

Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dne 
13.12.2017;  
  
SKLEP: 

Sprejme se Zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dne 13.12.2017. 

 

Članice in člani Občinskega sveta so sklep soglasno /10 ZA/ sprejeli. 

 

K 2. točki: 

Statut Občine Mokronog-Trebelno – prva obravnava; 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. Povedala je, da je statut občine, ki je 

bil sprejet ob ustanovitvi nove občine in kasneje dopolnjen, pomanjkljiv, prav tako so se spremenile okoliščine 

delovanja Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno. Člani občinskega sveta so se seznanili s 

pristojnostmi in vlogo in spoznali pristojnosti  posameznih organov lokalne samouprave. Tako je ugotoviti, da 

je potrebno ponovno proučiti pristojnosti posameznih organov v Občini Mokronog-Trebelno, s posebnim 

poudarkom na pristojnostih občinskega sveta, župana in nadzornega odbora ter občinske uprave. 

Pristojnosti je potrebno definirati in uskladiti z zakonskimi določili in ostalimi akti, ki jih je že sprejel občinski 

svet. 

Franc Dragan, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da je komisija na svoji 3. seji pripravljeno 

gradivo temeljito obravnavala in predlagajo Občinskemu svetu gradivo v sprejem, v prvi obravnavi, s 

sledečimi pripombami:  

- 1. tč. 27. čl.: dodati besedo: »e«, tako da se pravilno glasi: »v uradnem glasilu e-občine«; 

- v 50. čl. naj se beseda »tajnik« nadomesti z besedo »direktor«, da bo enotno v vsem statutu;  

- 53. in 68. čl.: preveriti, kaj je pravilno: ali »civilna« ali »ljudska« iniciativa; 

- 50. in 92. čl.: preveriti, ali sta člena identična;  

Ana Vene je podala predlog, da se 17. člen dopolni, z besedo »dolžnosti«, tako da se pravilno glasi: (pravice 
in dolžnosti člana občinskega sveta). 
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Statut Občine Mokronog-Trebelno, v prvi 

obravnavi, s popravki in pripombami, in sicer: 

o 1. tč. 27. čl.: dodati besedo: »e«, tako da se pravilno glasi: »v uradnem glasilu e-občine«; 

o v 50. čl. naj se beseda »tajnik« nadomesti z besedo »direktor«, da bo enotno v vsem statutu;  

o 53. in 68. čl.: preveriti, kaj je pravilno: ali »civilna« ali »ljudska« iniciativa; 

o 50. in 92. čl.: preveriti, ali sta člena identična;  

o 17. člen se dopolni z besedo »dolžnosti«, tako da se pravilno glasi: (pravice in dolžnosti 

člana občinskega sveta). 

 

K 3. točki: 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno – prva obravnava; 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. Tudi tu je povedala, da je bilo 
ugotovljeno, da je veljavni poslovnik OS, pomanjkljiv. Okoliščine delovanja OS so se spremenile, zatorej je 
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potrebno pristojnosti definirati in uskladiti z zakonskimi določili in ostalimi akti, ki jih je že sprejel občinski 
svet.  
Tudi za to gradivo, poslovnik OS Občine Mokronog-Trebelno, je predsednik Statutarno pravne komisije 

dejal, da je komisija gradivo temeljito obravnavala in podala sledeče pripombe: 

- 4. tč. 16. čl.: namesto »treh (3) sej delovnega telesa« naj se pravilno glasi: »3 zaporednih sej«; 
- 4. tč. 95. čl.: beseda »komisija« se dopolni, tako, da se v celoti glasi: »komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja«; 
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi, s popravki in pripombami, in sicer: 

o 4. tč. 16. čl.: namesto »treh (3) sej delovnega telesa« naj se pravilno glasi: »3 zaporednih 
sej«; 

o 4. tč. 95. čl.: beseda »komisija« se dopolni, tako, da se v celoti glasi: »komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja«. 

 

K 4. točki: 

Letni program športa za leto 2018; 
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca Pekolj, direktorica OU in Elizabeta Žlajpah, predsednica Odbora za 

družbene dejavnosti, ki sta povedali, da se letos sredstva pri športu, namenjena javnemu razpisu 2018 za 

programe, v primerjavi z letom 2017, povečajo za 2.800 € in znašajo 14.800 €, za uporabo športnih površin 

pa ostajajo v enakem obsegu kot v preteklem letu, to je 18.000 €. Javni razpis za leto 2018 se bo pripravil 

glede na nov Pravilnik o sofinanciranju letnega  programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (UL RS, št. 

75/17). Predsednica odbora je povedala, da je odbor gradivo obravnaval in ga v pripravljeni obliki predlaga 

Občinskemu svetu v sprejem.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Sprejme se Letni program športa v občini Mokronog-Trebelno za leto 2018. 

K 5. točki: 

Letni program kulture za leto 2018; 
Mojca Pekolj je predstavila Letni program kulture 2018. Sredstva pri kulturi, namenjena javnemu razpisu 

2018, se v primerjavi z letom 2017 povečajo za 2.200 € in znašajo 11.200 €.  

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Elizabeta Žlajpah, je povedala, da je odbor gradivo obravnaval 

in ga v pripravljeni obliki predlaga Občinskemu svetu v sprejem.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Sprejme se Letni program kulture v občini Mokronog-Trebelno za leto 2018. 

 

K 6. točki: 

Letni program socialnega varstva za leto 2018; 
Mojca Pekolj je predstavila Letni program socialnega varstva 2017. Tudi na socialnem področju se sredstva, 

namenjena javnemu razpisu, v primerjavi z letom 2017 povečujejo za 1.200 € in znašajo 9.200 €.  

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Elizabeta Žlajpah, je povedala, da je odbor gradivo obravnaval 

in ga v pripravljeni obliki predlaga Občinskemu svetu v sprejem.  
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Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /9 ZA/ sprejeli naslednji 
 

SKLEP: 

Sprejme se Letni program socialnega varstva v občini Mokronog-Trebelno za leto 2018. 

K 7. točki: 

Predlog za priznanja Občine Mokronog-Trebelno v letu 2018;  
Predsednik  Odbora za priznanja  Janez Bregant je povedal,  da  je  na  Javni  razpis  za  vložitev predlogov za 

podelitev priznanj Občine Mokronog-Trebelno v letu 2018 prispelo šest (6) predlogov.  

 

Milica Korošec je dejala, da se bo glasovanja za podelitev naziva častnega občana in priznanja v letu 2018, 

vzdržala, glede na to, da je DU Mokronog-Trebelno podal predlog.  

V skladu s sprejetim Odlokom o priznanjih Občine Mokronog-Trebelno se v enem letu podeli en (1) naziv 

»ČASTNI OBČAN«. 

 

SKLEP št. 1:  

V letu 2018 prejme naziv ČASTNEGA OBČANA Občine Mokronog-Trebelno, gospod LOJZE  

PETERLE. 

Članice in člani Občinskega sveta so sklep sprejeli z 9 glasovi ZA. 

 

Na podlagi Odloka o priznanjih se v enem letu lahko podeli največ dve (2) priznanji.  

 

SKLEP št. 2:  

o V letu 2018 Občina Mokronog-Trebelno izjemoma podeli »PRIZNANJE Občine 

Mokronog-Trebelno«, posmrtno. 

o Najvišje občinsko priznanje »PRIZNANJE Občine Mokronog-Trebelno«, v letu 2018 

prejme, gospa ANICA ZIDAR.  

Članice in člani Občinskega sveta so sklep sprejeli z 9 glasovi ZA. 

 

SKLEP št. 3:  

Najvišje občinsko priznanje »PRIZNANJE Občine Mokronog-Trebelno«, v letu 2018 prejme, 

gospod PETER DEU in družinsko podjetje DEU d.o.o. 

Članice in člani Občinskega sveta so sklep sprejeli z 10 glasovi ZA. 

 
 

K 8. točki: 

Sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije – seznanitev; 
Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver je prisotnim temeljito obrazložil in opisal projekte, in sicer: 

o Novogradnja Športnega centra Trebelno in dozidava šole, 

o PC Puščava – 1. faza, 

o Regionalna povezava Trebnje – Mirna – Mokronog. 

 

Ana Vene je v razpravi svetovala veliko mero previdnosti pri sklepanju pogodb z investitorji, in sicer je 

nujna klavzula: »v slučaju, da ni narejeno po pogodbi, naj bo odpovedni rok«. 

Milica Korošec je predlagala, da se vsem članicam in članom Občinskega sveta posredujejo celoten DIIP in 
IP.  
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 
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Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, številka  410-0009/2017, z 
dne  02.03.2017 je župan seznanil Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno, da je sprejel 
naslednje investicijske dokumente: 
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Novogradnja športnega 

centra Trebelno in dozidava šole«  (Sklep z dne 15.05.2017); 

2. Dokument investicijskega projekta (IP) za projekt »Novogradnja športnega centra Trebelno 

in dozidava šole« (Sklep z dne 31.05.2017); 

3. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Gradnja poslovne cone 

Puščava – 1. faza«  (Sklep št.: 430-0001/2018 z dne 23.01.2018); 

4. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Regionalna kolesarska 

povezava Trebnje-Mirna-Mokronog« (Sklep št.: 430-0011/2017 z dne 23.01.2018); 

 

K 9. točki:  

Predlog oprostitve komunalnega prispevka vaškega vodovoda Jelševec; 
Župan Anton Maver in direktorica OU Mojca Pekolj  sta podala podrobno obrazložitev. 

V razpravi sta sodelovala: Rafael Eržen in Franc Dragan. 

Članice in člani OS so bili seznanjeni s seznamom zainteresiranih uporabnikov vaškega vodovoda Jelševec 

za priklop na javnih vodovod.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Sklep o oprostitvi plačila komunalnega 
prispevka uporabnikom vaškega vodovoda Jelševec, ki so bili priključeni na vaški vodovod 
Jelševec pred priključitvijo na javni vodovod Občine Mokronog-Trebelno. 

 

K 10. točki:  

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017; 

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Mokronog-

Trebelno za leto 2017.  

 

K 11. točki: 

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018; 

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z Letnim programom dela 

Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018. 

 

 

K 12. točki:  

Dokončno poročilo o Nadzornem pregledu izvrševanja Proračuna Občine Mokronog-Trebelno v letu 

2016; 

V razpravi je Milica Korošec postavila vprašanja glede JP Komunale Trebnje: kako se izvaja nadzor izvajanja 

vzdrževanja občinskih cest, pregled in likvidacija faktur. Pojasnila sta podala župan in direktorica OU. V 

razpravi sta sodelovala tudi Marjan Starič in Franc Dragan.  
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Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z Dokončnim poročilom o 

Nadzornem pregledu izvrševanja Proračuna Občine Mokronog-Trebelno v letu 2016. 

 

K 13. točki:  

Kadrovske zadeve; 

Milica Korošec, predsednica Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je povedala, da je 

komisija dne 29. 01. 2018, na spletni strani www.mokronog-trebelno.si  objavila Javni poziv za: 

- imenovanje predstavnika Občine Mokronog-Trebelno v Svet javnega zavoda Center za 

izobraževanje in kulturo Trebnje, 

- imenovanje predstavnika Občine Mokronog-Trebelno v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom 

Trebnje, 

- imenovanje predstavnika Občine Mokronog-Trebelno v Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje,  

- imenovanje članov Občinske volilne komisije. 

Prav tako so bili vsa besedila javnih pozivov, dne 29.1.2018 poslana na e-naslove vseh članov Občinskega 

sveta. Z javnim pozivom je pozvala člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost 

v Občini Mokronog-Trebelno k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika ustanovitelja v 

posamezni javni zavod. Postavljen je bil rok za predložitev predlogov, in sicer 07.02.2018 do 12. ure. 

Do navedenega roka, niti kasneje do seje, KMVVI ni prejela nobenega predloga, zato je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izoblikovala predlog in ga podala Občinskemu svetu Občine 

Mokronog-Trebelno v sprejem. 

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednje 

 

SKLEPE: 
 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno imenuje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov 
Občinskega sveta, Občinsko volilno komisijo Mokronog-Trebelno, v naslednji sestavi:  

Predsednica komisije:   Gregorčič Alenka, univ.dipl.prav., Preloge 9,  p. Mokronog; 

Namestnica predsednice:  Polona Urek, univ.dipl.prav., Drečji Vrh 12, p. Trebelno; 

Članica I.:    Ribič Dragica, Ornuška vas 5, p. Trebelno; 

Namestnica članice I.:   Gorenc Jožica, Ulica Talcev 2, p. Mokronog; 

Član II.:    Strajnar Janez, Slepšek 5, p. Mokronog; 

Namestnik člana II.:   Žužek Jože, Gor. Zabukovje 10 a, p. Trebelno; 

Član III.:    Zaman Dušan, Florijanska cesta 8, p. Mokronog; 

Namestnik člana III.:   Žagar Boštjan, Jagodnik 2, p. Trebelno; 
 
2. V Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje se kot predstavnika Občine 

Mokronog-Trebelno imenuje:  

 Ana VENE, stan. Martinja vas pri Mokronogu 32, 8230 Mokronog; 

 

3. V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje se kot predstavnika Občine Mokronog-Trebelno 

imenuje: 

 Zdenka KUČIČ, stan. Gorenje Laknice 15 a, 8230 Mokronog; 

 

4. V Svet javnega zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje se kot predstavnika Občine Mokronog-

Trebelno imenuje:  

http://www.mokronog-trebelno.si/
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 Milica KOROŠEC, stan. Češnjice pri Trebelnem 37, 8231 Trebelno; 

 

5. Imenovani predstavnik mora pred vsako sklicano sejo javnega zavoda seznaniti s sklicem seje 

in gradivom strokovno službo oz. direktorico Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno.  

 

K 14. točki:  

Dogajanja na območju vojašnice Puščava – seznanitev z gradivom in s sklepi občinskega sveta 

Občine Šentrupert; 

Ana Vene je zelo nazorno prisotne seznanila z nevarnostjo za okolje in sumom povzročanja splošne 

nevarnosti za ljudi in premoženje z izvajanjem dejavnosti (zbiranje in predelava nenevarnih lesnih) 

odpadkov na območju nekdanje vojašnice Puščava. Pojasnila je, da je ustanovljena civilna  iniciativa, ki 

skuša s svojimi podpisi zavarovati tako občane, kot njihovo premoženje.  

Župan Anton Maver in Marko Kostrevc sta pohvalila in se zahvalila ga. Vene za  požrtvovalno in prizadevno 

delo pri nastali problematiki.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /10 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil in se strinja z gradivom o dogajanjih 

na območju nekdanje vojašnice Puščava ter s sprejetimi sklepi 23. seje Občinskega sveta 

Občine Šentrupert in jih podpira.  

 

K 15. točki:  

Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij; 
 
Občinski svet se je seznanil z: 

 Zapisnikom 7. seje Odbora za priznanja Občine Mokronog-Trebelno, z dne 05. 02. 2018;  

 Zapisnikom 3. seje Statutarno pravne komisije, z dne 19. 02. 2018; 

 Zapisnikom 14. seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 20. 02. 2018;  

 Zapisnikom 9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 21. 02. 2018; 

 
K 16. točki:  

Poročilo župana o izvajanju projektov; 
 Športni center Trebelno: dela potekajo skladno s terminskim planom, čeprav so vremenske razmere 

trenutno precej neugodne.  
 Za finančna sredstva iz razvoja regij: skupaj 602.249,61 €, od tega gre 315.036,25 € za projekt 

Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog (tu je nosilka projekta Občina Trebnje) in 
287.213,36 za projekt Gradnjo poslovne cone Puščava – 1. faza.  

 Spremembe in dopolnitve OPN Občine Mokronog-Trebelno: s podjetjem Kaliopa informacijske rešitve 
d.o.o. iz Ljubljane je sklenjena pogodba, dela potekajo po predvidenem terminskem planu.  

 Medgeneracijska Škratodežela Mokronog: prejeli smo odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer v višini do 25.746,50 
€, za operacijo Medgeneracijska Škratodežela Mokronog. 

 Postajališče za avtodome: predlog, da se postajališče uredi na sedanjem zemljišču sejmišča.   
 Besedilo za himno Občine Mokronog-Trebelno: Občina Mokronog-Trebelno je izvedla anonimni javni 

natečaj za besedilo himne. Do roka so prispeli trije predlogi besedila. Strokovna komisija je predloge 
pregledala in proučila ter podala strokovno mnenje, in sicer, da nobeno od treh besedil ne prepriča 
povsem, vendar je predlog št. 3 opredelila kot najbolje sprejemljiv, z nekaterimi potrebnimi 
dopolnitvami. Na spletni strani in v glasilu Odsev se predlog besedila št. 3 objavi in pridobi mnenja 
občanov, društev oz. posameznikov, in sicer do konca aprila letošnjega leta.  

 Čistilna naprava in Vodovod Češnjice: v letošnjem letu se bo pridobila projektna dokumentacija. 



 
 

8 
 

 Prisotne je seznanil, da je Tilen Meglič iz Mokronoga prejel naslov državnega prvaka v panogi 
kamnoseštva, na jubilejnem 10. slovenskem sejmu izobraževanja in poklicev Informativa v Ljubljani, kjer je 
sočasno potekalo tudi tradicionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih SloveniaSkills. V četrtek, 22. 2. 
2018 bo župan nagrajencu izrekel čestitko v prostorih Občine.  

 
K 17. točki:  

Pobude in vprašanja svetnikov; 
o Franc Glušič: zanimala ga je višina sklenjene pogodbe s podjetjem Kaliopa d.o.o. za pripravo 

sprememb in dopolnitev OPN Občne Mokronog-Trebelno.  
Na prejšnji seji je Občinski svet zadolžil Občinsko upravo Občine Mokronog-Trebelno, da prouči 
možnost sofinanciranja društev in klubov, ki nimajo sedeža v naši občini, imajo pa člane iz Občine. 
Zanimalo ga je, kako je s tem in predlaga čimprejšnjo pripravo rešitve. Opozoril je na podano 
pobudo pri tč. 8, da se vsem članicam in članom Občinskega sveta posredujejo DIIP in IP projektov; 
poudaril je, da so takšni dokumenti samo za uporabo članic in članov občinskega sveta, da ne bi 
prihajalo do zlorab.  

o Franc Dragan: zanimalo ga je, ali se kaj nadaljujejo dela oz. dogovarjanja glede ureditve križišča na 
Gubčevi cesti (pri trgovini KZ) in navezovalno cesto na Trebelno? Župan je povedal, da trenutno 
projekt miruje. 

o Janez Bregant: opozoril je, da je pri »stari sodniji« nastalo pravo smetišče, saj se tam odlagajo stvari, 
ki ne sodijo na tisto mesto. Pri treh stanovanjskih blokih v Mokronogu je nastala precejšnja gneča 
na parkirišču, saj ima vsak po 2 ali 3 avtomobile in je velik problem pri pluženju. Predlagal je, da se 
razmisli o ureditvi dodatnega parkirišča tam blizu, kjer je še občinska zemlja.  

o Janez Bregant: vprašal je, kdaj bo slavnostna akademija ob občinskem prazniku. Le-ta se bo odvijala 
v petek, 16. marca. Na tem mestu je župan povabil članice in člane občinskega sveta na praznovanje 
občinskega praznika.  

o Marjan Starič: predlagal je, da bi v prihodnosti planirali kolesarsko pot na relaciji Trebnje – Poljane 
– Španov most – Sv. Peter – Mokronog.  
Izpostavil je problematiko financiranja društev, kjer imajo le-ti velike težave pri porabi upravičenih 
stroškov. V razpravi je bilo povedano, da bo konec meseca marca 2018 sklican sestanek na temo 
javnih razpisov za pridobivanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna. Na sestanek bodo 
povabljena vsa delujoča društva v občini. Izoblikovalo se je tudi mnenje, da je prav, da se sredstva v 
letošnjem letu v proračunu povečujejo, in da se prihodnje leto še več sredstev nameni za društva.  

o Rafael Eržen: na Trebelnem je bil problem s pluženjem, ko je obilo snežilo, v mesecu januarju in 
februarju. Nekje so bili časovni problemi, prepozno spluženo, drugje se je poškodovalo cestišče 
(asfalt), prav tako pa je marsikje preozko spluženo, da se ne moreta dva avtomobila srečati. Župan 
je pojasnil, da se bodo spomladi, ko bo skopnel sneg, videle poškodbe na cestah.   

o Gregor Škoporc: potrebno je izgraditi muldo na občinski cesti od stanovanjske hiše Komarjevih v 
smeri cerkve ter bankino.  

o Marko Kostrevc: predlagal je, da bi si članice in člani občinskega sveta ogledali potek gradnje 
Športnega centra Trebelno in dozidavo šole.  
Vprašal je, ali je kaj novega glede izgradnje pločnika na Trebelnem. Pojasnjeno je bilo, da gre 
pločnik v letošnjem letu v izvedbo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

zapisala: 

Marija Sitar  

 

direktorica občinske uprave: 

Mojca Pekolj                                                                      

                                                      župan  

                                                               Anton MAVER 
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