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ZAPISNIK 

25. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,  

ki je bila v sredo, 4. aprila 2018, ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica Komisije, Mirko Gliha, Milan Dragan, 

Nataša Verbič – člani Komisije   
  
Odstotni člani: Stanislav Šlajpah 
  
Ostali prisotni: Franci Starbek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo; mag. 

Klavdija Tahan, pravnica 
 
Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Povhe, in ob 16.15 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili na seji prisotni 4 člani Komisije.    
 
Ga. Povhe je nato 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 podala naslednji 
 
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Komisije z dne 14. 2. 2018 
2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN 

za »trgovski objekt« 
3. Razno. 

 
         Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
 
             Dnevni red je bil sprejet. 

 
 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Komisije z dne 14. 2. 2018 

 
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 24. seje Komisije.  
Člani Komisije na zapisnika niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe na glasovanje podala 
naslednji 
  

Datum: 5. 4. 2018  
 OSNUTEK 
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SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 24. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z 
dne 14. 2. 2018. 
 
 

 
     Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
 

         Zapisnik je bil potrjen. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za 
»trgovski objekt« 

 
Ga. Povhe je predala besedo g. Starbeku, ki je predstavil bistvene določbe predloga Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski 
objekt«. 
Poudaril je, da je predlog pripravljen na podlagi razprave in sklepov, sprejetih na prejšnji seji 
Občinskega sveta. Pojasnil je, da so stroški investicije opredeljeni v 6. členu Odloka, v 8. 
členu je predvidena pogodba o opremljanju (komunalni prispevek se ne bo odmerjal z 
odločbo), v 14. členu so med drugim opredeljeni stroški odkupa zemljišč, ki jih bo nosil 
investitor. 
 
Ga. Povhe je poudarila, da je med finančnimi posledicami navedeno le-to, da sprejem tega 
odloka ne bo predstavljal finančnih obremenitev za proračun Občine Trebnje, nikjer pa niso 
navedene pozitivne finančne posledice. Predlagala je, da se to navede v gradivu za sejo. 
Izpostavila je še, da ni obrazložitve po členih, kar naj se pripravi do seje Občinskega sveta. 
 
Člane Komisije je zanimalo ali bo zagotovljena izgradnja krožišča. G. Starbek je odgovoril, 
da je krožišče predvideno. 
 
Po kratki razpravi je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji  
 
 
SKLEP: 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga, da občinska uprava 
do seje Občinskega sveta pripravi obrazložitev po členih. 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu  
sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 
OPPN za »trgovski objekt«. 
 
 

 
   Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
 
         Sklep je bil sprejet. 

 
  



Zapisnik 25. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

3 
 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 16.25 uri. 
 
Zapisala: 
mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. 
višja svetovalka III 

Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 
predsednica 

 


