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Z AP I SNI K  

19. seje Komisije za pripravo statuta občine in poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje, 

ki je bila v sredo, 11. 12. 2013 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

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

Branko Veselič (odšel ob 18.35 uri), Miran Candellari, Maja Jarc in 

Silvester Prpar (prišel ob 18:05 uri) 
  

Odsotni člani: mag. Marko Grandovec, Franc Kozlevčar - opravičila 

  

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic – župan, Janez Pirc – direktor Občinske uprave, Klavdija 

Tahan in Franci Starbek – predstavnika Občinske uprave, Nada Pepelnak, 

podžupanja, Blaž Malenšek – ESPRI d.o.o. 
 

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Bogdana Brilj in ob 18.03 uri ugotovila sklepčnost, saj je 

bilo prisotnih 6 članov Komisije.  

Predsednica Komisije je predlagala dopolnitev dnevnega reda s točko, ki je bila posredovana 

naknadno in sicer:  

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – 
spremembe proračuna 2014. 

 
Predsednica je člane Komisije pozvala k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

Predsednica Komisije, ga. Brilj je na glasovanje podala naslednji  

SKLEP:  

Na predlagani dnevni red se uvrsti dodatna točka: Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – spremembe proračuna 2014. 

 

  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 
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Glede na glasovanje je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji dopolnjeni 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 18. seje Komisije z dne 13. 11. 2013 
2. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 2. obravnava 
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 
naselju Trebnje – 1. obravnava 
4. Predlog Programa opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Trebnje in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje 
– skrajšani postopek 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2014 – spremembe proračuna 2014 
6. Razno 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Komisije z dne 13. 11. 2013 

 

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

dopolnil ni bilo. 
 

Ga. Brilj, predsednica Komisije je podala na glasovanje naslednji 
 

SKLEP: 
 Zapisnik 18. seje Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta z dne 13. 

11. 2013 se sprejme in potrdi. 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 

Ob 18.07 uri pride na sejo Komisije g. Prpar. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 2. obravnava 

 

Kratko obrazložitev poda g. župan, Alojzij Kastelic in pojasni vsebino Odloka.  

Direktor občinske uprave, g. Pirc pojasni, da se nomotehnično zadeva spreminja zgolj pri objavi 

odloka, saj mora vsaka ta odlok občina objaviti v uradnem glasilu. 

G. Candellari poudari, da ga moti odnos ostalih občin in da to ni sprejemljivo. Prav tako niso bili 

predlogi in sklepi, dani na seji občinskega sveta, upoštevani in to ni dobra praksa. Ime Temeniška 

dolina bi moral biti vključen v sam naslov odloka. 
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G. župan pojasni, da morajo biti ostali akti usklajeni s tem odlokom in bodo sprejeti šele na podlagi 

tega odloka (primer: ureditev »modrih con«…). Nadalje pojasni, da je ime sicer pomembno, vendar 

je vsebina še pomembnejša. Možnost preimenovanja obstaja, in sicer v skrajšanem postopku. 

G. Candellari pove, da ne razume, čemu taka naglica pri sprejemanju tega odloka. Z njim so namreč 

povezani stroški in večina teh stroškov bo tako ali tako krila Občina Trebnje. Za ostale občine bo to 

ceneje. Sam se nagiba k odločitvi, da se počaka s sprejemom odloka do spomladi, ko se lahko 

uskladijo tudi glede imena. 

G. Jevnikar se strinja in pove, da gre tu samo za računico ostalih občin. 

G. župan pove, da se je že tako zadeva vlekla nekaj let in če se bo odlok odložil to ne bo dobro, saj 

nas država opominja, da nimamo redarja. Posledice za občino ne bodo obetavne, saj bomo plačevali 

za neizpolnjevanje predpisov. Pomisleke prisotnih razume, vendar ne za ceno, da se odlok ne 

sprejme. 

G. Candellari pove, da v kolikor se bo zadeva odložila, se pač bo, vendar ne zaradi tega, ker ima on 

osebno pomisleke. 

G. župan pojasni, da smo se želeli povezati v skupno občinsko upravo z Novim mestom, vendar se 

zadeva ni realizirala, kar obžaluje, saj bi bila taka povezava dobra, zlasti iz strokovnega vidika. 

G. Prpar pove, da mu ime ni všeč, a on bo odlok kot celoto podprl. Podpira »modre cone« in da se 

to uredi. 

Ga. Pepelnak vpraša, če bi lahko odlok bolje peljali. G. župan pove, da občina potrebuje ostale 

občine pri izvrševanju. 
 

Po končani razpravi je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 

SKLEP: 
 

 

Sprejme se Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – v 

2. obravnavi. 
 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 1 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v 
naselju Trebnje – 1. obravnava 
 

G. Pirc na kratko pojasni zadevo, na predlog nima nihče pripomb. 

 

Predsednica Komisije, ga. Brilj je dala na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju 
ulic v naselju Trebnje v 1. obravnavi. 
 
   

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

  Prisotni člani: 7 

  ZA so glasovali: 7 

  PROTI so glasovali: 0 
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   Sklep je bil sprejet. 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Programa opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Trebnje in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Trebnje 
– skrajšani postopek 
 

 

Vodja oddelka za okolje in prostor, g. Starbek na kratko predstavi Program. Pove, da se akt 

usklajuje zaradi zakonodaje, ki to zahteva. Predstavi tudi zakonsko podlago, ki je povod za nov 

predlog. 

Ga. Brilj pove, da je ta akt zelo dobro pripravljen. 

G. Prpar vpraša, kako je z azbestnimi cevmi, ali je to že upoštevano v samem Programu.  

G. Starbek in g. Malenšek odgovorita, da so upoštevani vsi podatki iz katastra. 

G. župan pojasni, da so transportne vode urejene, nekaj sekundarnih vodov ostaja iz tega 

materiala. 

G. Korbar vpraša ali ta program velja za vsa naselja v Občini Trebnje, ker nekatera naselja v 

slednjem niso zapisana (Gorica nad Medvedjekom?).  

G. Starbek pove, da to velja za vsa naselja v Občini Trebnje. 

G. župan doda, da se bodo spremembe upoštevale in usklajevale s prostorskimi akti. 
 

Po končani razpravi je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji  
 

SKLEP: 
 Sprejme se predlog Programa opremljanja in merila za odmero komunalnega 

prispevka za območje občine Trebnje in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Trebnje – skrajšani postopek. 
 

 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

  
 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2014 – spremembe proračuna 2014 
 

 

G. župan na kratko pojasni Odlok. Poudari, da se bodo peljali novi projekti in se dokončali 

nekateri že potrjeni projekti. Ta akt je bilo potrebno iz tega naslova dopolniti in sprejeti. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj na glasovanje podala naslednji 
 

SKLEP: 
 Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Trebnje za leto 2014 – spremembe proračuna 2014. 
 

 

 

 

Podatk i  o  g lasovanju:  

      Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet.  
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Predlogov ali pobud k točki ni bilo, zato je predsednica Komisije, ga. Brilj zaključila sejo. 
 

Seja je bila končana ob 18.38 uri. 
 

 

Zapisala: 

Klavdija Tahan, l.r. 

svetovalka 

Bogdana Brilj, l.r. 

predsednica 
 

 

 


