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ZADEVA: OBVESTILO O POPRVAKU GRADIVA ŠT. 1 

NASLOV GRADIVA 
KI SE SPREMINJA: 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje 

Gradivo pripravila: Občinska uprava 

 

 
1. BESEDILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV: 

 

Predlog gradiva se spreminja v delu in sicer tako, da se predlaga poimenovanje ene 

ulice in sicer Metelkove ulice, ki po predlogu gradiva poteka od križišča (krožišče) z 

nekdanjo avtocesto (cesta H1), preko krožišča v smeri naselje Mirna in sicer do meje 

naselja Trebnje z naseljem Primštal. 
 

Poimenovanje ulice oziroma ceste, ki bo glede na predlog, ki se spreminja, potekala od 

meje naselja Trebnje z naseljem Dolenji Podboršt pri Trebnjem, do meje naselja 

Trebnje z naseljem Benečija, se bo izvedlo z ločenim postopkom. 
 

 

2. OBRAZLOŽITEV: 

 

Predlog popravka gradiva se predlaga, saj je potrebno v delu naselja Trebnje zaradi 

zagotovitve hišne številke pravni osebi (trgovsko podjetje), izpeljati postopek 

poimenovanja ulice v tem delu naselja. 

 

 

 Alojzij Kastelic 
ŽUPAN, l.r. 

 
 

Priloge: 
- Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju ulic 

v naselju Trebnje v 1. obravnavi – NOVO GRADIVO 

Številka: 031-1/2013-5 

Datum: 20. 11. 2011  
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OBČINA TREBNJE 
ŽUPAN 
 

www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 

 

 
 

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje 

 

Gradivo pripravil: 

 

Pisarna župana,  

Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. 

Pristojno delovno 

telo: 

 

Odbor za lokalno samoupravo 

Komisija za pripravo statuta in poslovnika 

 

Gradivo predlaga: Župan Občine Trebnje 

Poročevalec po 

pooblastilu župana 

Občine Trebnje  

Alojzija Kastelica: 

Klavdija Tahan, univ. dipl. prav., 

svetovalka v Pisarni župana 

 

PREDLOGA SKLEPA: 
 

SKLEP 

 
I. Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in 

preimenovanju ulic v naselju Trebnje v 1. obravnavi. 

 

 

 Alojzij Kastelic 
ŽUPAN, l.r. 

 

Priloge: 
- Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju ulic 

v naselju Trebnje v 1. obravnavi 

Številka: 031-1/2013-5 

Datum: 20. 11. 2013 
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Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju 
ulic v naselju Trebnje – 1. obravnava 
 
 
I. NASLOV 
 
Naslov odloka se glasi: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in 
preimenovanju ulic v naselju Trebnje 
 
 
II. UVOD 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o 
ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter 
označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) je potrebno dopolniti sistem ulic oz. 
cest v naselju Trebnje, glede na dejstvo, da je zaradi izgradnje novih cest v naselju to 
potrebno. 
 
1. Razlogi za sprejetje odloka 

 
Obstoječi Odlok o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje je zaradi izgradnje 
novih cest v naselju potrebno dopolniti. 
 
Na podlagi zahtevka Geodetske uprave Novo mesto je župan Občine Trebnje, Alojzij 
Kastelic podal predlog poimenovanja nove ulice, kot je razvidno iz priloženega 
predloga odloka. 
 
Obrazložitev glede poimenovanja: 
 
Alojzij Metelko, slovenski politik, poslanec in diplomirani inženir agronomije, * 29. 
avgust 1940. Leta 1992 je bil izvoljen v 1. državni zbor Republike Slovenije; v tem 
mandatu je bil  tudi član številnih delovnih teles. Bil je župan Občine Trebnje in vsa leta 
delal v Kmetijski zadrugi Trebnje ter svoje življenje posvetil izboljšanju kmečkega 
prebivalstva na območju občine. 
 
Občina Trebnje vodi postopek za imenovanje novih ulic v naselju Trebnje. Postopek se 
izpelje na podlagi določb Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju 
ZDOIONUS). Predlogu odloka v skladu z 12. členom ZDOIONUS prilagamo grafično 
prilogo. V kolikor bo predlog odloka v 1. obravnavi sprejet, bo potrebno opraviti 
predhodno posvetovanje, ki mora trajati najmanj 15 dni. Upoštevajoč navedeno bo 
predlog odloka s prilogami objavljen na spletni strani občine skupaj s pozivom k 
predhodnemu posvetovanju z navedbo načina in roka, v katerem se lahko vložijo 
mnenja, predlogi in pripombe k predlogu. Ustrezen poziv bo objavljen tudi v Glasilu 
občanov. 
 
Po končanem javnem posvetovanju bo moral Občinski svet občine Trebnje mnenja, 
predloge in pripombe, dane na predhodnem posvetovanju obravnavati in se do njih 
opredeliti ter o svojih stališčih obvestiti javnost na spletnih straneh občine. V kolikor bo 
stališče Občinskega sveta glede sprejetja predmetnega odloka tudi po opredelitvi do 
podanih pripomb pozitivno, bo mogoče na isti seji kot tudi stališča glede pripomb, 
podanih v predhodnem posvetovanju, predlog odloka v 2. obravnavi dokončno sprejeti. 
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2. Ocena stanja 
 
Zaradi novih cest v naselju Trebnje je potrebno ulični sistem uskladiti z novim 
dejanskim stanjem. 
 
 
3. Pravna podlaga za sprejem odloka 
 
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – 

ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08), 
- Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in 

poteka ulic ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08), 
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11). 
 
 
4. Cilji in načela 
 
Sprejetje odloka bo omogočilo urejenost dejanskega stanja z ustrezno dopolnitvijo 
uličnega sistema. 
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Sprejetje odloka nima finančnih posledic, razen stroška objave v Uradnem listu RS. 



 

 

5 

 

 
III. BESEDILO ČLENOV 

1. OBRAVNAVA 

 

 

 

 

ODLOK  

o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju u lic v 
naselju Trebnje 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 

naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o 

ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter 

označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) ter skladno z 18. členom Statuta 

Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine 

Trebnje na _____ redni seji dne ________________ sprejel 

 

O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 

naselju Trebnje 
 
1. člen  

 

V 1. členu Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje (Uradni list RS, št. 

41/94) se doda nov odstavek, ki se glasi: 

 

Določi se naslednje ime ulici: 

 Metelkova ulica, ki poteka od križišča (krožišče) z nekdanjo avtocesto (cesta 

H1), preko krožišča v smeri naselje Mirna in sicer do meje naselja Trebnje z 

naseljem Primštal. 

 

Grafična priloga je del tega odloka. Na njem je Metelkova ulica označena z rumeno 

barvo. 
2. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št. 

Trebnje, dne  

   Župan  

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic, l.r. 
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GRAFIČNA PRILOGA 
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 IV. OBRAZLOŽITEV 

 
K členu 1: Opredejeno je novo poimenovanje ulice v Občini Trebnje z imenom: 

Metelkova ulica. 

 

Natančen prikaz predloga poimenovanj nove ulice je razviden iz grafičnega prikaza 

registra prostorskih enot in je sestavni del tega odloka, pri čemer je potrebno opozoriti 

na to, da predstavlja rumena označba na grafičnem prikazu Metelkovo ulico. 

 

K členu 2: Definirana je veljavnost odloka. 


