
 

Številka: 012-0001/2014 

Datum:   16. 04. 2018 

Z  A P I S N I K 
 

19. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, ki je bila v četrtek, 12. aprila 2018, ob 16.30 

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

 

Prisotni:  Na podlagi liste prisotnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 7 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 odsotni: Alojz Kocjan, Elizabeta Žlajpah, Gregor Škoporc in Franc Dragan; 
Ostali prisotni: 

 Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno 
 Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave   
 Marija Sitar in Marijana Jereb, strokovni delavki Občinske uprave 
 Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje d.o.o. 
 Brigita Železnik, vodja SOU Mirnska in Temeniška dolina  
 Rok Nose, novinar Dolenjskega lista 

 
Vabilo z gradivom za 19. 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 14. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 04. 04. 2018;  

 Zapisnik 8. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, z dne 09. 04. 2018;  

 Zapisnik 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 09. 04. 2018;  

 Zapisnik 15. seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 10. 04. 2018;  

 Zapisnik 4. seje Statutarno pravne komisije, z dne 10. 04. 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 /6 ZA/ sprejeli naslednji 
 

DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dne 
21.02.2018;  

2. Statut Občine Mokronog-Trebelno – druga obravnava; 
3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno – druga obravnava; 
4. Predlog Odloka proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 – druga obravnava; 
5. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017; 
6. Predlog Odloka rebalansa A proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 –  I. in II. 

obravnava – skrajšani postopek; 
7. Premoženjsko pravne zadeve: 

 Odkup cestnih zemljišč na Jelševcu; 
 Odkup zemljišč na Trebelnem; 
 Odkup zemljišča v gospodarski coni Puščava; 

http://www.mokronog-trebelno.si/
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 Prodaja opuščenega javnega dobra – k.o. Ornuška vas; 
 Prodaja opuščenega javnega dobra – k.o. Mokronog; 
 Predlog ukinitve statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju z zemljišči na podlagi 

menjave; 
8. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – za izgradnjo poslovno-logističnega 

centra ter za nakup in opremo prostorov v mrliški vežici Trebnje; 
9. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Mokronog-

Trebelno – za leto 2017;  
10. Letno poročilo Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina-Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo za leto 2017 - seznanitev; 
11. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017; 
12. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij; 
13. Poročilo župana o izvajanju projektov; 
14. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
 

K 1. točki: 

Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dne 
21.02.2018;  
  
SKLEP: 

Sprejme se Zapisnik 18. seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dne 21.02.2018. 

 

Članice in člani Občinskega sveta so sklep soglasno /6 ZA/ sprejeli. 

 

K 2. točki: 

Statut Občine Mokronog-Trebelno – druga obravnava; 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. Le-ta je zelo podrobno obrazložila 

dopolnitve in spremembe, katere so bile predlagane v prvi obravnavi navedenega gradiva, in sicer:  

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

občinskega sveta). Upoštevano in dopisano. 

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

pravilno »v uradnem glasilu občine, določenem s tem statutom« //katero uradno glasilo pa določa 

pa 82. člen Statuta. 

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

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

odstavka je oblikovano na podlagi določil 44. člena ZLS, ki določa oblike neposrednega sodelovanja 

občanov pri odločanj v občini, in sicer: »Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini 

so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.«, zato je tudi 68. člen pravilen. 

 50. in 92. čl.: preveriti, ali sta člena identična; črta se 92. člen. 

Statutarno pravna komisija je na svoji 4. seji pripravljeno gradivo temeljito obravnavala in predlagajo 

Občinskemu svetu gradivo v sprejem.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /6 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Statut Občine Mokronog-Trebelno.  

Opomba: Sklep ni sprejet, ker ni bil sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov OS , zato bo glasovanje ponovljeno 

na naslednji seji. 

K 3. točki: 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno – druga obravnava; 
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Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. Tudi tu je obrazložila spremembe 
in dopolnitve do druge obravnave, in sicer:  

- 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«; 
Oba predloga sta upoštevana. 

Statutarno pravna komisija je predlagala zamenjavo členov v poslovniku, in sicer tako da sedanji 50. člen 
postane 52. člen, sedanji 51. člen postane 50. člen in sedanji 52. člen postane 51. člen. 
 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /6 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Mokronog-Trebelno s predlagano zamenjavo členov v poslovniku.  

 
K 4. točki: 

Predlog Odloka proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 – druga obravnava; 
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca Pekolj, direktorica OU direktorico občinske uprave k predstavitvi 

predloga Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019. Pojasnila je, da predlagana 

sprememba proračuna za leto 2019 temelji na realizaciji leta 2017 in na podlagi predvidenih vrednostih 

novih projektov. Prihodki se povečujejo, glede na prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2019 za 3,2 

%, odhodki  se za leto 2019 povečujejo za 2,3 %. Pri pripravi gradiva so se upoštevala priporočila 

Ministrstva za finance glede planiranja realnih prihodkov, kot tudi odhodkov. V letu 2019 je predvidena 

zadolžitev v višini 125.000 € povratnih (kreditnih) sredstev pri državi. Podrobno je predstavila spremembe 

proračunskih  postavk. 

Tu je na sejo prišel Marjan Starič. 

Župan je pojasnil, da so se sredstva za delovanje in programe društev v občini povečala v letu 2018 za 20 %, 

prav tako se bodo v enaki višini povečala v letu 2019. 

Milica Korošec je povedala, da je Odbor za proračun in finance pripravljeni predlog Odloka poračuna 
Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 temeljito obravnaval. Po razpravi so sprejeli predlog, da Občinski 
svet sprejme pripravljeno gradivo in predlagane sklepe odbora. 
Marjan Starič je povedal, da je tudi Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo pripravljeno gradivo 
obravnaval na svoji seji, bilo je precej razprave; odbor predlaga OS sprejem pripravljenega gradiva. Povedal 
je, da je na odboru tekla razprava o višini sredstev na cestnem področju, o projektu Radna vas, glede na to, 
da je potek pogodbe v juniju 2018. Predlagano je bilo, da se naredi študija prehoda navadnih svetilk javne 
razsvetljave na led svetilke. Občinska uprava bo pripravila predlog. Predlagano je bilo, da bi se javna 
razsvetljava ugasnila ponoči, in sicer od 23.-04. ure.   
Tudi Odbor za družbene dejavnosti je gradivo obravnaval in ga predlaga v sprejem in potrditev OS. 
Pripravljeni odlok in gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, je povedal 
predsednik odbora, Janez Bregant in dejal, da je ga tudi ta odbor predlaga v sprejem in potrditev OS. 
 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednje 

 

SKLEPE:  

1. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019. 

2. Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 

2019.   

3. Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna v letu 2019. 

4. Skupna vrednost poslov, ki jih Občina Mokronog-Trebelno lahko sklene izven veljavnega 

Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019  

znaša 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja. 
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K 5. točki: 

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017; 
Mojca Pekolj je predstavila Zaključni račun proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017. Realizacija 
na strani prihodkov znaša v višini skoraj 3,1 milijona evrov od načrtovanih 3,4 milijona evrov oz. 90,3%, 
realizacija odhodkov pa v višini dobrih 2,7 milijona evrov od načrtovanih skoraj 3,5 milijona evrov oz. 
78,8%. Direktorica je podrobno predstavila realizacijo po skupinah kontov tako prihodkov in odhodkov. V 
letu 2017 se je občina zadolžila za 122.484,00 €, kot povratna sredstva po 21. členu pri državi. Stanje na 
transakcijskem računu  je bilo ob koncu leta 248.964,59 €. 
 

Milica Korošec je povedala, da je Odbor za proračun in finance obravnaval pripravljeni zaključni račun in 

nanj nima pripomb, zatorej predlaga OS, da ga sprejme. 

V razpravi je Janez Bregant izpostavil dolžnike samoprispevka, ali je to še vedno izterljivo in ali ima občina 

pri izterjavi kakšne stroške? Dobil je odgovor, da so še vedno prilivi, izterjave izvaja davčna uprava in da 

občina nima nikakršnih finančnih stroškov. 

Marjan Starič je pohvalil, da je zaključni račun za leto 2017 zelo dobro pripravljen.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 

 

SKLEP:  

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017 po 

skrajšanem postopku. 

 

K 6. točki: 

Predlog Odloka rebalansa A proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 –  I. in II. obravnava 
– skrajšani postopek; 
Direktorica OU Mojca Pekolj je predstavila pripravljeno gradivo. Pojasnila je, da je predlagan rebalans A 

proračuna za leto 2018, nujno potreben zaradi uskladitve stanja na transakcijskem računu na dan 

31.12.2017. Prihodki se povečujejo glede na sprejeti proračun za leto 2018 za 2,3 %, odhodki se povečujejo 

3,9 %. Pri pripravi gradiva so se upoštevala priporočila Ministrstva za finance glede planiranja realnih 

prihodkov, kot tudi odhodkov. V letu 2018 je predvidena tudi zadolžitev v višini 825.000 €, in sicer 700.000 

€ pri domači banki in 125.000 € povratnih (kreditnih) sredstev pri državi. Gre za ugoden dolgoročni kredit 

(obrestna mera je 0 %),  le-ta sredstva se ne bodo štela v kvoto zadolževanja. Podrobno je predstavila 

spremembe proračunskih postavk. 

 

Milica Korošec je povedala, da je Odbor za proračun in finance obravnaval pripravljeni zaključni račun  in 

nanj nima pripomb, zatorej predlaga OS, da ga sprejme. 

 

Marjan Starič, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo je gradivo obravnaval  in ga predlaga 

Občinskemu svetu v sprejem.  Prav tako sta gradivo obravnavala Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za 

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in ga v pripravljeni obliki predlagata Občinskemu svetu v sprejem.   

 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednje 
 

SKLEPE:  

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji 19. redni seji, dne 11.04.2018, združil 

prvo in drugo obravnavo Odloka o rebalansu A proračuna Občine Mokronog-Trebelno za 

leto 2018 - skrajšani postopek.  

2. Sprejme se Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018. 

3. Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna v letu 2018. 

4. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018. 
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5. Skupna vrednost poslov, ki jih Občina Mokronog-Trebelno lahko sklene izven veljavnega 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2018  znaša 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja. 

 

K 7. točki: 

Premoženjsko pravne zadeve: 
 
Vsa gradiva je predstavila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. 
Milica Korošec je povedala, da je Odbor za proračun in finance obravnaval vsa pripravljena gradiva 
in jih predlaga Občinskemu svetu v sprejem.  
 
 Odkup cestnih zemljišč na Jelševcu: 
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi nakup zemljišč 
parc. št. 223/4, 1811/2, 1807/2, 1805/2, 1794/5, vse k.o. Jelševec. 

 
 Odkup zemljišč na Trebelnem: 

 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi nakup zemljišč 
parc. št. 1312 in 1302/6, k.o. Trebelno. 

 
 Odkup zemljišča v gospodarski coni Puščava: 
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi nakup zemljišča 
parc. št. 2460 k.o. Bistrica. 

 
 Prodaja opuščenega javnega dobra – k.o. Ornuška vas: 

 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednja 

 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi prodajo zemljišča 
parc. št. 2211/2 k.o. Ornuška vas, po metodi neposredne pogodbe. 

 
 
 Prodaja opuščenega javnega dobra – k.o. Mokronog: 
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednja 

 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v skladu s predlogom potrdi prodajo zemljišča 
parc. št. 1067/3 k.o. Mokronog, po metodi neposredne pogodbe. 
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 Predlog ukinitve statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju z zemljišči na podlagi 
menjave: 

 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednja 
 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet, v skladu s predlogom, odobri razpolaganje z nepremičnim premoženjem 
občine po metodi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč.   

 

K 8. točki: 

Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – za izgradnjo poslovno-logističnega 
centra ter za nakup in opremo prostorov v mrliški vežici Trebnje; 
Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje je povedal, da je Komunala primerno zemljišče odkupila konec 
leta 2016. Zemljišče, velikosti približno 13.000 m2, leži na obrobju mesta Trebnje v smeri Mirnske doline, 
kar je optimalna lokacija za dejavnosti in za območje, na katerem jih Komunala opravlja.  
Predvidoma v aprilu 2018 bo Komunala za projekt novega Poslovno - logističnega centra Komunale 
Trebnje pridobila gradbeno dovoljenje in pričela z gradnjo. Projekt se bo intenzivno izvajal tekom leta 2018 
in bo zaključen v prvih mesecih leta 2019, ko se bo Komunala predvidoma selila na novo lokacijo.  
Ocenjena vrednost investicije v poslovno - logistični center, vključno z zemljiščem je cca. 3.430.000 EUR 
brez DDV. Ocenjena vrednost investicije v nakup in opremo prostorov za opravljanje pogrebne dejavnosti 
ter mrliške vežice pa znaša cca. 195.000 EUR brez DDV, skupno torej cca 3.625.000 EUR brez DDV.  
Komunala ocenjuje, da bo potrebno najeti kredit za financiranje investicije do višine 3.000.000 EUR. Iz 
predvidene amortizacije podjetja po končanih investicijah in iz informativnega amortizacijskega načrta 
kredita za obdobje 20 let je, ob predpostavki, da bo vrednost Euribor-ja 0 ter da bo dejanska višina kredita 
3.000.000 EUR razvidno, da bo po vključitvi novih osnovnih sredstev lahko že predvidena amortizacija 
pokrivala stroške financiranja. Stroški financiranja bodo predstavljali okoli 60 % predvidene amortizacije, 
pri čemer se ocenjuje, da bo mesečni obrok 15.233 EUR, kar letno znese 182.796 EUR. Amortizacija na letni 
ravni bo po končanih investicijah znašala okoli 301.016 EUR.  
 
Milica Korošec, predsednica Odbora za proračun in finance je povedala, da je odbor gradivo temeljito 
obravnaval  
 
Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednje 

 
SKLEPE:  

1. Občinski svet daje soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. v 
proračunskem letu 2018, do višine 3.000.000,00 EUR, za namen izgradnje poslovno-
logističnega centra Komunale Trebnje d.o.o. ter za nakup in opremo prostorov v Mrliški 
vežici Trebnje.  

2. Komunala Trebnje d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je 
namenjeno izvajanju javne oziroma javne gospodarske službe.  

3. Komunala Trebnje d.o.o. sredstva za servisiranje dolga zagotovi iz neproračunskih virov.  
 

K 9. točki:  

Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Mokronog-
Trebelno – za leto 2017;  
Uvodne besede je povedala direktorica Občinske uprave, Mojca Pekolj, gradivo pa je temeljito pregledal 

tudi Odbor za družbene dejavnosti.  

 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil s poročilom o poslovanju: 
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 Osnovne šole Mokronog za leto 2017; 

 Knjižnice Pavla Golie Trebnje za leto 2017; 

 Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za leto 2017; 

 Zdravstvenega doma Trebnje za leto 2017. 

 

K 10. točki:  

Letno poročilo Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina-Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo za leto 2017 - seznanitev; 
Temeljito obrazložitev k letnemu poročilo SOU Mirnska in Temeniška dolina je podala vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Brigita Železnik.  

Povedala je, da njihova ocena dela kaže, da so kljub kadrovskemu izpadu, izpeljali načrtovane aktivnosti po 

Programu dela za leto 2017 brez večjih odstopanj. Kot kaže prikaz opravljenega dela, so največ pozornosti 

na področju inšpekcijskega nadzora namenili zopet področju cest, sledita področje ravnanja s komunalnimi 

odpadki ter področje oglaševanja. Glede na ocene nadzora iz preteklih let se bo inšpekcijski nadzor v 

prihodnje okrepil na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ter nad izvajanjem posegov v območju cest. 

Ti dve področji sta še vedno najbolj pereči po številu kršitev. Na področju občinskega redarstva, tako kot v 

preteklem letu, ugotavljajo, da se je število prekrškov na področju mirujočega prometa zmanjšalo. Na 

področju merjenja hitrosti je opaziti naraščanje deleža prekoračitev hitrosti nad 20 km/h. Glede na 

navedeno, ocenjujejo, da je potrebno z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v cestnem 

prometu, merjenje hitrosti izvajati konstantno tudi v prihodnje. Nadzor je pokazal tudi veliko kršitev zaradi 

uporabe mobitela med vožnjo in neuporabe varnostnega pasu, zaradi česa bo nadzor nad omenjenim ena 

izmed prioritet v prihodnje. Prav tako bo občinsko redarstvo okrepilo nadzor nad lokalnim prometom.  

 
Razprava: prisotni so bili mnenja, da glede na to, da država čedalje več nalog in zadolžitev nalaga lokalnim 
skupnostim oz. Medobčinskim inšpektoratom, bi morala zagotovi tudi finančna sredstva za dodatne 
zaposlitve.  
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet se Občine Mokronog-Trebelno se seznanja z Letnim poročilom Skupne 

občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo za 

leto 2017.  

 

K 11. točki: 

Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017; 
 

Članice in člani Občinskega sveta so soglasno /7 ZA/ sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Sklep o oceni izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno v letu 2017, v predloženi obliki. 

 

K 12. točki:  

Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisije; 

Občinski svet se je seznanil z: 
 Zapisnikom 14. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 04. 04. 2018;  

 Zapisnikom 8. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, z dne 09. 04. 2018;  

 Zapisnikom 13. seje Odbora za proračun in finance, z dne 09. 04. 2018;  
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 Zapisnikom 15. seje Odbora za družbene dejavnosti, z dne 10. 04. 2018;  

 Zapisnikom 4. seje Statutarno pravne komisije, z dne 10. 04. 2018; 

 

K 13. točki:  

Poročilo župana o izvajanju projektov; 

 Financiranje društev: za društva je v letošnjem proračunu namenjenih 20 % več finančnih sredstev, in 

sicer za kandidiranje na javne razpise, kot v letu 2017, v letu 2019 pa prav tako še dodatnih 20 %. 

 Športni center Trebelno: dela potekajo z majhno časovno zamudo, vendar se še lovi časovnico oz. 
terminski plan. Plan je, da bi konec avgusta prišli do uporabnega dovoljenja.  

 Objavljeno je »Javno naročilo za modernizacijo cest v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2018«, in sicer v 
vrednosti cca 100.000 €. 

 Župan je seznanil prisotne, da želijo občani čimprejšnje odmere cest po privatnih zemljiščih, za odstopljena 
zemljišča v javno dobro pa želijo prejeti čim več finančnih sredstev s strani občine.   

 Razpis za sprejem otrok v vrtec: razpis je zaključen, vendar je kar precejšnja problematika; na 
Trebelnem je za en oddelek otrok preveč. 

 Javna razsvetljava: na Puščavi se bo začela obnavljati javna razsvetljava. 
 Vodovod Češnjice: pripravlja se postopek izbora izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za 

izgradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v naselju Češnjice; 
 Narejen je popis vzdrževalnih del na cestnem področju. 
 Projekt Medgeneracijska Škratodežela Mokronog: uresničujemo odločbo o pravici do sredstev, kajti prvi 

zahtevek za izplačilo sredstev mora biti najpozneje 30.6.2018.   
Pridobilo pa se bo: Urejene bodo nove tematske pešpoti in hkrati tudi kolesarske poti, ki se medsebojno 
povezujejo z možnostjo širitve; fitnes na prostem namenjen vsem generacijam, tudi invalidom, 
starejšim in otrokom; učilnica v naravi v gozdičku škratov Mokronožcev; knjiga pravljic o škratih 
Mokronožcih, ki je podlaga za razvoj nove turistične vsebine, lutkovne predstave s škrati Mokronožci; 
oživljanje starega trškega jedra z rokodelskimi delavnicami kjer se predstavijo domači rokodelci. Nove 
športno-turistične vsebine (tek mokrih nog-naokrog, delavske igre, izobraževanje na zunanjih fitnes 
napravah, povezovanje novih pešpoti z lokalnimi znamenitostmi–ruševinami gradu, območjem 
državnega kulturnega spomenika Žalostno goro), s katerimi se posredno vpliva na povečan turistični 
obisk. Prva zloženka o zgodovini kraja ter turistični ponudbi občine. 
 

K 14. točki:  

Pobude in vprašanja svetnikov; 
 Janez Bregant: pohvalil je, da je Občina Mokronog-Trebelno sodelovala in pridobila finančna sredstva za 

pasivno zavarovan nivojski prehod ceste čez železniško progo v naselju Most. Na cesti Gor. Laknice-Zg. 
Priča je nujno narediti proti Gorenji Priči plombo. 

 Franc Glušič: zanimalo ga je, ali kaj vemo, kako daleč je tožba glede operacije GOŠO? – Pojasnjeno je bilo, 
da potekajo obravnave na sodišču. Opozoril je tudi na udarne jame na cesti v kraju Log in sicer točneje 
na mostu.  

 Marjan Starič: pohvalil je gradnjo športnega centra na Trebelnem. Izpostavil je nujnost čiščenja 
zamašenih iztokov na muldah. Prosil je za informacijo, ali je kaj novega glede »priključka Poljane«. 

 Rafael Eržen: na pokopališču na Trebelnem je potrebno postaviti vrata, kajti na pokopališče hodijo psi. 
 Ana Vene: podala je poročilo o aktivnostih v zvezi z dogajanjem na območju bivše vojašnice na Puščavi.  
 

Seja je bila zaključena ob 18.50. uri. 

 

zapisala: 

Marija Sitar  
 

direktorica občinske uprave:                         župan  

Mojca Pekolj                                                                                                                                                Anton MAVER    

 


