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Z API SNI K  

14. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, 

ki je bila v sredo, 10. avgusta 2016 ob 16.30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 

Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica Komisije, Nataša Verbič in Stanislav Šlajpah 

– člana Komisije 

  

Odstotni člani: Milan Dragan, Mirko Gliha 

  

Ostali prisotni: mag. Klavdija Tahan, Franci Starbek – vodja oddelka za okolje, prostor in 

infrastrukturo, Vida Šušterčič – predstavniki občinske uprave, Manca Oven 

– zapisnikarica 

 

 

Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Mateja Povhe, in ob 16.30 uri ugotovila sklepčnost, saj so 

bili prisotni 3 člani Komisije. 

 

Predsednica je člane Komisije pozvala k morebitnim predlogom za umik ali razširitev točk dnevnega 

reda, ki je bil posredovan z vabilom. Predlogov ni bilo, zato je na glasovanje dala naslednji 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Komisije z dne 22. 6. 2016 

2. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - 

logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del - 2. obravnava 

3. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje - 2. obravnava 

4. Razno. 

 
Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Komisije z dne 22. 6. 2016 

 

Ga. Povhe je prisotne člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje seje. 

Člani Komisije niso imeli pripomb nanj, zato je predsednica dala na glasovanje naslednji 
 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 13. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 

22. 6. 2016. 

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - 

logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del - 2. obravnava 

 

Predsednica Komisije, ga. Povhe, je predstavnikom občinske uprave predala besedo, da 

obrazložijo usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - 

logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del. 

 

Ga. Šušterčič je na kratko predstavila vsebino usklajenega predloga Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del.  

 

Ga. Povhe je opozorila, da obrazložitev členov ni pripravljena ustrezno in da mora biti pri obrazložitvi 

navedena tudi vsebina samih členov. Poleg tega je tudi predlagala, da se pred pošiljanjem v objavo 

na Uradni list v odloku odpravijo slovnične in pravopisne napake. 

 

Po zaključku razprave je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji 

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu da 

se seznani, da v času javne razgrnitve ter na javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno - logistično cono Bič (BIČ-003 

IG) – južni del, ni bilo pripomb, ter da sprejme Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za poslovno – logistično cono Bic (BIC-003 IG) – južni del. 

 

 

  

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje – 2. obravnava 

 

Predsednica Komisije je pozvala predstavnike občinske uprave, da obrazložijo usklajen predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

industrijsko cono Trebnje. 

 

Ga. Šušterčič in g. Starbek sta na kratko predstavila predmet predloga Odloka o spremembah in 

dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje in 

pripombe krajanov podane v času javne razgrnitve. 

 

Ga. Povhe je povedala, da je bila na sejah občinskega sveta že večkrat obravnavana tematika 

spreminjanja OPPN za industrijsko cono pri različnih točkah dnevnega reda s poudarkom 

razprave na umeščanju objekta večjih dimenzij v P2, ki je najbližje naselju in vprašanju gradnje 

zelene bariere.  

 

Ga. Šušterčič je povedala, da v času po javni razgrnitvi na občini ne beležijo nasprotovanj 

krajanov spreminjanju OPPN ter da s spremembami in dopolnitvami OPPN ne bodo nastali 

dodatni vplivi na okolje. 

 

Ga. Povhe je v nadaljevanju izpostavila, da ocenjuje kot neprimerno, da občina v obrazložitev, 

zakaj se določena pripomba iz javne razgrnitve ne upošteva, navede, da se sprememba OPPN 

izdeluje za konkretnega investitorja, ki bo zagotovil dodatna delovna mesta v okolju. Tako 

navajanje daje občutek, da se gospodarstvu daje prednost pred krajani. 

 

Ga. Povhe je sicer pojasnila, da komisija presoja bolj pravno pravilnost odloka in da je potrebno 

na tem mestu ponovno povedati, da je obrazložitev členov pripravljena neustrezno, kajti manjka 

vsebinska obrazložitev členov v navezavi s členi veljavnega odloka, ki se spreminjajo, kar je še 

toliko bolj pomembno, ko gre za spremembo odloka. V obrazložitvi členov je potrebno navesti  

tiste člene, ki se spreminjajo.  

 

Ga. Povhe je še opozorila, da v 1. členu predloga Odloka manjka navedba Uradnega lista v 

katerem je bil objavljen osnovni Odlok.   

 

Po končani razpravi je predsednica Komisije na glasovanje podala sklep predlagatelja, in sicer  

 

SKLEP: 

 

Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu da 

se seznani s Stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne 

obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 

načrta za Industrijsko cono Trebnje in da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

 

Predsednica Komisije je sejo zaključila ob 17.10 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Manca Oven, univ. dipl. prav., l. r. 

  

Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l. r. 

predsednica 
 

 


