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ZAPISNIK  

15. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta,  

ki je bila v sredo 29. 5. 2013, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Bogdana Brilj – predsednica komisije, Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar, 

Franc Kozlevčar, Silvester Prpar, Branko Veselič 

  

Odstotni člani: Maja Jarc (se je opravičila), mag. Marko Grandovec (se je opravičil), Miran 

Candellari 

  

Ostali prisotni: Janez Pirc – direktor občinske uprave, Nada Pepelnak, Franci Starbek, 

Karmen Fortuna – predstavnika občinske uprave 

 

 

 

Sejo je vodila predsednica Bogdana Brilj in ob 17.05 ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih 5 članov 

odbora. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega 

reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 

naslednji dnevni red. 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Komisije z dne 3. 4. 2013 

2. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obr. 

3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo 

občanov« - 2. obr. 

4. Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija 

Studenec« in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija 

Studenec« - skrajšani postopek 

5. Razno 

 

Podatk i  o  g lasovan ju :  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 30. 5. 2013 
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 14. seje  Komisije z dne 3. 4. 2013 

 

Predsednica komisije je člane pozvala k posredovanju pripomb ali dopolnil k zapisniku. Pripomb ali 

dopolnil ni bilo. 

 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Zapisnik 14. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega 

sveta z dne 3. 4. 2013 se sprejme in potrdi. 

 

 

 

 
 

Podatk i  o  g lasovan ju :  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obr. 

 

Direktor občinske uprave Janez Pirc je poudaril, da je bilo v priprava Predloga Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Trebnje vloženega veliko dela zadnjih let. Besedo za podrobnejšo 

obrazložitev je predal predstavniku občinske uprave Franciju Starbeku. 

 

Predstavnik občinske uprave Franci Starbek je podrobneje razložil postopek nastajanja predloga 

vse od javne razgrnitve maja lani do predloga, ki je danes pred nami. 

 

Ob 17.10 je prišel g. Silvester Prpar. 

 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje v 2. obravnavi.  

 

 

 

 
 

Podatk i  o  g lasovan ju :  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo 

občanov« - 2. obr. 

 

Direktor občinske uprave Janez Pirc je povedal, da so v Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« vključene predlagane spremembe  v 1. 

obravnavi. 

 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo 

občanov« v 2. obravnavi. 

 

 

 

 
 

Podatk i  o  g lasovan ju :  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija 

Studenec« in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija 

Studenec« - skrajšani postopek 

 

Predstavnik občinske uprave Franci Starbek je pojasnil, da je Odlok o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija Studenec« podlaga za odmero komunalnega 

prispevka. Kanalizacija je bila že  zgrajena sedaj rabimo še pravno podlago za odmero prispevka. 

 

G. Andrej Jevnikar je povedal, da je odlok že obravnaval Odbor za prostor, komunalo in prometno 

infrastrukturo in ga v celoti potrdil. 

 

G. Franc Kozlevčar je opozoril, da ni povsem jasno do kje se pripelje kanalizacija. Potrebna bi bila 

natančna opredelitev ali do parcele ali do hiše. Podal je primer gostilničarja Ravnikarja na Čatežu, 

ki se ni mogel priključiti na kanalizacijo. 

 

Predstavnik občinske uprave Franci Starbek je pojasnil, da je dolžnost občine zgraditi primarne in 

sekundarne komunalne vode kanalizacija, hišni priključki pa so terciarna komunalna oprema. 

Problem se pojavi v starih vaseh, kjer nimajo vsi lastniškega dostopa do sekundarnih komunalnih 

vodov. Poudaril je, da je bila izgradnja kanalizacije v Občini Trebnje večinoma financirana iz 

evropskih sredstev, kar je pomenilo še večjo kontrolo, da je res vse zgrajeno po projektu ki je 

načrtoval samo izgradnjo primarne in sekundarne komunalne opreme. Kjer se je gradilo po 

asfaltirani javni površini so se izvajali priklopi samo v okviru asfaltiranih površin, da se je pri 

priklopih izognilo rušenju asfaltiranih površin drugače se tega ne dela. 

 

G. Franc Kozlevčar je vprašal kaj se stori, če mora lastnik čez republiško cesto. 

 

Predstavnik občinske uprave Franci Starbek je odgovoril, da lahko vsak investitor zaprosi za 

dovoljenje na Direkciji RS za ceste. Za vsak poseg v tako cesto in varovalni pas je potrebno 

dovoljenje. 
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G. Silvester Prpar je omenil, da so pripombe na mestu vendar je kanalizacija že narejena in je 

odlok samo podlaga za obračun komunalnega prispevka. 

 

G. Franc Kozlevčar je dodal, da bi bilo prav, da bi vsi plačali enak strošek priključitve na 

kanalizacijo ne glede na to kako daleč so od priključka. 

 

Direktor občinske uprave Janez Pirc je povedal, da ima primer Velikega Gabra posebnost, ker se 

je projekt financiral iz evropskih sredstev. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 I.  Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da potrdi 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Kanalizacija Studenec«  

II.  Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da potrdi in 

sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

»Kanalizacija Studenec« po skrajšanem postopku. 

 

 

 

 
 

Podatk i  o  g lasovan ju :  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

G. Franc Kozlevčar je opozoril na 108. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Trebnje, ki pravi: »Vinska klet mora biti samostojen objekt, kombinacija objekta vinske kleti z 

zidanico ni dopustna« in prosil za obrazložitev. 

 

Predstavnik občinske uprave Franci Starbek je odgovoril, da v kolikor omogočamo  izgradnjo 

zidanice in vinske kleti kot enoten objekt je to po velikosti že stanovanjski objekt. Namen te 

določbe je preprečiti, da bi se delali stanovanjski objekti v območju vinogradov. Lahko bosta dva 

ločena objekta povezana s prehodom, ne sme pa se zlagati en objekt na drugega. 

 

G. Franca Kozlevčarja je zanimalo kdaj se bo na seji Občinskega sveta obravnavala Gorica na 

Medvedjeku. 

 

Direktor občinske uprave Janez Pirc je odgovoril, da mogoče že na naslednji seji drugače pa na 

seji v jeseni. 

 

Seja je bila končana ob 17. 30 uri.  

 

 

Zapisnik zapisala: 

Karmen Fortuna, l.r. 

 

Bogdana Brilj, l.r. 
predsednica 

 


