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Z API SNI K  

7. seje Odbora za lokalno samoupravo,  

ki je bila v torek, 12. 11. 2013, ob 16.30. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

Prisotni člani: Franc KOZLEVČAR, Maja JARC, Tanja KUŽNIK, Miran CANDELLARI,  

 Anton STRAH, Marjan KRMELJ 

Odsotni člani: Boštjan KONCILJA - opravičil 

  

Predstavniki OU: Janez PIRC - direktor občinske uprave, Darja GORENC – OU 

 

Ostali prisotni: Nada PEPELNAK, podžupanja 

 

 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za lokalno samoupravo z dne 18.7.2013 

2. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 1. 

obravnava 

3. Razno 

 

 

Predsednik odbora je pozval člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, saj sta bila naknadno posredovana gradivo – Predlog Odloka o spremembi in 

dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje - 1. obravnava ter Predlog 

Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1 obravnavan z vabilom 

 

G. Candellari je predlagal umik obeh predlogov, saj gradivo ni bilo posredovano pravočasno, pove 

še, da se je potrebno držati predpisanega dnevnega reda. 

G. Kozlevčar se strinja z navedbami g. Candellarija zato predlaga, da se ti dve točki ne uvrstita na 

dnevni red. 

G. Pirc obrazloži, da je obravnava Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina 

nujna, saj je planirano, da se prične z izvajanjem skupne občinske uprave s 1. 1. 2014. 

G. Strah pove, da je to točko potrebno vključiti v dnevni red, saj se mora gledati tudi z vidika 

ekonomskih posledic. Druga točka glede preimenovanja ulic v naselju Trebnje, pa naj se poda na 

naslednjo sejo. 

 
  

Datum: 13. 11. 2013 
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda, tako, da se po dopolnitvi glasi: 

 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za lokalno samoupravo z dne 18.7.2013 

2. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 1. 

obravnava 

3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1. obravnava 

4. Razno 

 

 
Predsednik odbora je podal na glasovanje predlog dopolnjenega dnevnega reda 

 

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 6. seje Odbora za lokalno samoupravo z dne 18.7.2013 

 

Predsednik odbora je dal v razpravo zapisnik 6. seje z dne 18.7. 2013.  

 
 

Predsednik je podal na glasovanje 
SKLEP: 

 Zapisnik 6. seje odbora za prostor z dne 18.7. 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. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:  

Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 1. 

obravnava 

 

 

Predsednik odbora je predal besedo g. Pircu, ki je predstavil vsebino zadeve.  

Ga. Jarc pove, da so dali predlog za preimenovani krajani in ne občina. Zakaj v tem primeru stroške 

krije občina? 

G. Pirc pove, da je bil glavni interes po preimenovanju s strani občine, zaradi enakega obravnavanja 

kot je to bilo v drugih primerih poimenovanja oz. sprememb imen krajev (Razbore in Gorica na 

Medvedjeku) se predlaga tudi v tem primeru, da stroške na vlogo občana povrne občina. 

G. Candellari doda, da se mu zdi ta način logičen, saj bi bilo v tem primeru nesmiselno strošek 

prevaliti na ljudi. Glede na vse stroške, ki so nastali v povezavi z romskim naseljem, je ta strošek 

minimalen. 
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G. Kozlevčar sprašuje, če so bila podana vsa mnenja ministrstev. 

G. Pirc mu pove, da so bila pridobljena vsa potrebna mnenja. 

G. Strah pove, da je prav, da se ta zadeva končno uredi. Tudi s strani kazenskih deliktov bo mogoča 

večja kontrola. Zanima ga še, kje je meja same vasi. 

G. Pirc mu pove, da je meja takoj za naseljem. 

G. Krmelj doda, da bodo sklicani zbori krajanov, na katerih se bodo podala mnenja. 

 

Predsednik odbora je razpravo zaključil in dal na glasovanje naslednji 

 

 

SKLEP:  

1. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 1. 

obravnava 

  

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 0 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1 obravnava 

 

 

Predsednik odbora je predal besedo g. Pircu, ki je obrazložil predlagano gradivo. 

G. Candellari pove, da bi se moralo spremeniti ime inštitucije, ki bi bilo lahko uprava Mirenske doline 

in doline reke Temenice. Druga stvar je, da se naj razjasni koliko je predvidenih ljudi (redarjev) za 

našo občino. Predlaga tudi, da se naj bolj jasno določi, da se naš inšpektor zaposli v skupni upravi. 

Iz 16. točke odloka ni razvidno, da se zavezuje, da se našega inšpektorja avtomatsko prenese v 

skupno službo. V sedanjem odloku je to napisano zelo ohlapno, predlaga, da se dikcija s strani 13 

vstavi v odlok. 

G. Strah in g. Krmelj se strinjata, da se ta člen bolj jasno napiše. 

G. Kozlevčar se s tem ne strinja. Pove, da ne ve kakšno delo opravlja inšpektor, da se recesija 

povečuje, poleg tega pa ni javnih parkirišč. Ljudem je potrebno pomagati, ne pa, da jih v teh časih s 

takimi ukrepi življenje še bolj otežujemo, da nimamo kje parkirati svoje vozilo in strašiti z 

inšpektorjem, to ni več prijazna občina. 

Ga. Kužnik se strinja z navedbo g. Kozlevčarja. 

 

Ob 17.05 se je opravičil za udeležbo in sejo zapustil g. Candellari 

 

G. Strah pove, da se ne strinja v celoti z navedbami predsednika. Na vse skupaj moramo gledati 

tudi iz ekonomskega vidika. Glede inšpektorja se strinja. Ne strinja pa se z redarstvom, saj nimamo 

javnih parkirišč. 

G. Krmelj pove, da glavni problem predstavljajo žive meje ob krajevnih poteh, to predstavlja problem 

predvsem v zimskem času, ko sneg iz živih meja pada na cestišče. Pove še, da ni vse samo v 

sankcijah. Včasih je dovolj že to, da se to dejstvo ljudem pove. V naselju Trebnje je veliko pešpoti in 

neobdelanih živih meja. Nimamo pa nobene pristojnosti, da se ta zadeva uredi, zato moramo imeti 

predpis. 

G. Strah še doda, da se mora vse to natančno opredeliti v odloku, ki pa mora biti življenjski. 
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Predsednik odbora je razpravo zaključil in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1. obravnava, 

s pripombami, 

- spremeni se ime skupne občinske uprave: Odlok o ustanovitvi skupne občinske 

uprave Mirnske doline in doline reke Temenice, 

- v 16. člen odloka naj se doda dikcija iz obrazložitve na 13 strani, ki natančneje 

navaja status inšpektorja 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 3 

 

 Sklep ni bil sprejet. 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Razno 

 

 

G. Kozlevčar prosi za obrazložitev Geodetske uprave, na kakšen način se dodeljujejo hišne številke 

(vrstni red oziroma razporeditev številk po objektih v naselju). 

G. Pirc mu odgovori, da bo z vprašanjem poslan dopis na GURS in mu bo odgovor posredovan. 

 

G. Straha je zanimalo kako daleč je priprava statuta občine. 

G. Pirc mu odgovori, da potekajo zadnja usklajevanja s svetniškimi skupinami v OS. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.25 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala: 

Darja Gorenc 

svetovalka, l.r. 

Franc Kozlevčar 
Predsednik, l.r. 

 

 

 

 


