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Z AP I S NI K
11. seje Odbora za lokalno samoupravo
ki je potekala v sredo, 14. 5. 2014 ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Franc Kozlevčar, Miran Candellari, Maja Jarc, Boštjan Koncilija, Marjan
Krmelj, Tanja Kužnik (prišla ob 18.10 uri), Anton Strah

Odstotni člani:
Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor občinske uprave, Klavdija Tahan, Mateja Zupančič,
občinska uprava

Sejo je vodil predsednik Odbora, g. Franc Kozlevčar in ob 18:05 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo
na seji prisotnih 6 članov Odbora. Ga. Jarc pove, da jo je ga. Kužnik obvestila po telefonu, da bo
zamudila nekaj minut.
Predsednik je člane Odbora pozvala k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Člani Odbora niso imeli predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda, zato predsednik
Odbora na glasovanje poda predlagani
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje z dne 26. 3. 2014
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju
ulic v naselju Trebnje – 1. obravnava
3. Predlog sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu
občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v
Občini Trebnje v letu 2014
4. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Trebnje v letu 2014
5. Razno

Zapisnik 11. seje Odbora za lokalno samoupravo

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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 10. seje z dne 26. 3. 2014
Predsednik Odbora je člane pozval k posredovanju pripomb ali dopolnitev zapisnika 10. seje, le-teh
člani niso imeli.
Predsednik poda na glasovanje naslednji
SKLEP:
Zapisnik 10. seje Odbora za lokalno samoupravo z dne 26. 3. 2014 se sprejme in
potrdi.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v
naselju Trebnje – 1. obravnava
G. Kozlevčar napove 2. točko dnevnega reda in prosi občinsko upravo, in sicer go. Klavdijo Tahan,
za obrazložitev.
Ob 18:10 uri se seje udeleži ga. Tanja Kužnik.
Ga. Tahan prisotnim razloži, da gre za dopolnitev Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju
Trebnje, ki ga je izglasoval Občinski svet Občine Trebnje na 26. redni seji dne 9. 4. 2014. Dopolnitev
tega Odloka pa se mora izvesti v skladu z zahtevo Geodetske uprave Novo mesto (v nadaljevanju:
GURS), in sicer je potrebno dopolniti sistem ulic oz. cest v naselju Trebnje, kar bo omogočilo
urejenost dejanskega stanja. Razloži, da sprejetje odloka nima večjih finančnih posledic, razen
objave v uradnem listu in preštevilčenja treh hišnih števil, na naslovih Pod gradom 10, 11a in 12,
kjer se nahaja Petrol in Restavracija Hribar. Pove, da Občina Trebnje skladno z zakonodajo krije
stroške izdelave uličnih tabel in tudi stroške zamenjave hišnih številk zaradi preštevilčenja.
G. Krmelja zanima, zakaj je bil iz območja poimenovanja te ulice izvzet Kukenberk. Ga. Tahan
povzame, da načine in postopke določitve območij ulic po Zakonu o določanju območij ter
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) izvaja GURS Novo mesto.
G. Krmelj pove, da se mu zdi nelogično, da se bo preštevilčilo in preimenovalo stavbe, kjer dejansko
ne živi prebivalstvo, ampak so to samo poslovne stavbe.
G. Candellari izrazi mnenje, da po njegovem vedenju o preštevilčenju teh treh stavb v prejšnjih
gradivih ni bilo govora in poudari, da se mu to ne zdi prav. G. Janez Pirc, direktor občinske uprave,
prisotnim razloži, da je iz grafike, ki je del gradiva Predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka
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o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje in del gradiva Predloga Odloka o določitvi in
preimenovanju ulic v naselju Trebnje, natančno razvidno kje poteka predlog osi nove ulice – Ulice
Vilme Bukovec. Prisotnim razloži še, da se občinska uprava trudi najti najbolj smiselne, logične in
enostavne rešitve glede številčenja tudi v drugih postopih številčenja v naseljih, primer Gorica na
Medvedjeku in Vejar, ter da potek in način le-tega usklajuje z GURS Novo mesto, vendar pa ima tu
še vedno glavno besedo GURS.
G. Kozlevčar izrazi mnenje, da je podatek v gradivu, da se bo preštevilčila hišna številka na naslovu,
kjer se nahaja Restavracija Hribar, napačen, ker g. Hribar ni več lastnik omenjene stavbe niti se ne
imenuje več Restavracija Hribar. Občinsko upravo vpraša kdo je sedaj lastnik nekdanjega motela.
Ga. Tahan mu razloži, da to za preštevilčenje ni bistvenega pomena in da je ugotavljanje lastništva
stvar zemljiške knjige in se ne tiče postopka preimenovanja.
G. Kozlevčar, g. Krmelj, g. Koncilja in ga. Kužnik se strinjajo, da preimenovanje in preštevilčenje
teh treh hišnih številk ni potrebno in ni smiselno. G. Kozlevčar pove, da se po tej cesti – mimo
Petrola in bivšega »Hribarja« vozi v Novo mesto po opravkih, in zato ne želi, da se zaradi
preimenovanja ta del spremeni v naselje in bo omejitev vožnje 50 km/h. S tem se strinja tudi ga.
Kužnik, ki je mnenja, da je preimenovanje in s tem preštevilčenje nepotrebno.
G Kozlevčar vpraša ali so pridobljena vsa potrebna soglasja za poimenovanje in ali je poimenovanje
potrdil tudi Občinskem svet (v nadaljevanju: OS). Vpraša tudi, kaj se zgodi, če se lastniki ne strinjajo
s preimenovanjem in preštevilčenjem. Ga. Tahan mu pove, da je OS na prejšnji seji izglasoval sklep
za poimenovanje nove ulice (ceste). G. Candellari pove, da se lahko pritožijo še lastniki oziroma bo
predlog odloka, če ga OS sprejme, dan v javno razpravo. Ga. Tahan pritrdi g. Candellariju in pove,
da bo potrebno, v kolikor bo predlog odloka sprejet v 1. obravnavi, izvesti predhodno posvetovanje,
ki bo trajalo najmanj 15 dni. Razloži, da bo predlog odloka s prilogami objavljen na spletni strani
občine in v Glasilu občanov skupaj s pozivom zainteresirani javnosti, da vloži svoje mnenja,
predloge in pripombe k predlogu.
Po končani razpravi poda predsednik na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju
ulic v naselju v Trebnjem – 1. obravnava .

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 4
Sklep ni bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za
predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu
2014
G. Kozlevčar napove 3. točko dnevnega reda in prosi go. Tahan za obrazložitev predloga. Ga.
Tahan na kratko obrazloži predlog. Nadaljnje razprave ni.
Predsednik poda na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v
»Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne
volitve v Občini Trebnje v letu 2014.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Trebnje v letu 2014
G. Kozlevčar napove 4. točko dnevnega reda in prosi go. Tahan za obrazložitev predloga sklepa.
Ga. Tahan obrazloži predlog. Nadaljnje razprave ni.
Predsednik poda na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Trebnje v letu 2014.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Strah poda predlog, da v kolikor bo in ko bo na razpolago ulica za poimenovanje, se ta poimenuje
po pobrateni Občini Velika Gorica, ker ima tudi Velika Gorica Trebanjsko ulico.

Ker nadaljnje razprave ni bilo, predsednik ob 18:52 sejo zaključi.

Zapisala:
Mateja Zupančič l.r.

Franc Kozlevčar, I.r.
predsednik
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