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ZAPISNIK 

28. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo,  

ki je bila v torek, 6. novembra 2018, ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: Mateja Povhe – predsednica Komisije, Stanislav Šlajpah (pride pri 2. 
točki dnevnega reda), Milan Dragan (pride pri 2. točki dnevnega reda), 
Mirko Gliha, Nataša Verbič – člani Komisije   

  
Odstotni člani: / 
  
Ostali prisotni: mag. Klavdija Tahan, pravnica in Vida Šušterčič – višja svetovalka na 

oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo 
 
 
Sejo je vodila predsednica Komisije, ga. Povhe, in ob 16.00 uri ugotovila sklepčnost, saj so 
bili na seji prisotni 3 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.  
Člani Komisije predlogov niso imeli, zato je ga. Povhe dala na glasovanje naslednji  
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. seje Komisije z dne 19. 9. 2018 
2. Usklajen predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obravnava  
3. Razno. 

 
         Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: nihče 
 
             Dnevni red je bil sprejet. 

 
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Pregled in potrditev zapisnika 27. seje Komisije z dne 19. 9. 2018 

 
Ga. Povhe je člane Komisije pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik 27. seje Komisije.  
 

Datum: 6. 11. 2018  
 OSNUTEK 
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Člani Komisije na zapisnik niso imeli pripomb, zato je ga. Povhe na glasovanje podala 
naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 27. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z 
dne 19. 9. 2018. 
 
 

 
     Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: nihče 
 

         Zapisnik je bil potrjen. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Usklajen predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obravnava 

 
Ga. Povhe je predala besedo, ge. Šušterčič, ki je izčrpno predstavila postopek sprejemanja 
akta, usklajenega predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trebnje. 
 
Povedala je, da je Občina Trebnje prejela več kot 1050 pobud s strani krajanov, bodočih 
investitorjev za stanovanjske hiše ter poslovne objekte. Izvedena je bila celovita presoja in 
pregled vseh pobud, mnenj, ipd. Osnutek akta je bil posredovan v pridobitev vseh potrebnih 
mnenj pristojnih organov, v začetku leta je bila izvedena javna razgrnitev (z več javnimi 
obravnavami), poudarila je, da se je približno 44 ha zemljišč spremenilo iz stavbnega v 
kmetijsko ter ravno toliko se jih je iz kmetijskega in gozdnega spremenilo v stavbno zemljišče. 
Povedala je še, da so bile v akt umeščene nove površine za promet in področja za razširitev 
koridorja za rondoje. Predlog prostorskega akta je bil maja 2018 posredovan v 2. mnenje 
pristojnim ministrstvom. Upoštevane so bile pobude za posamezne manjše površine. 
 
Ga. Povhe je vprašala, kako je bila v postopku zagotovljena obveščenost lastnikov zemljišč, 
katerih namenska raba se s tem aktom spreminja.  
 
Ga. Šušterčič je povedala, da so bili vsi, ki so dali pobudo o predlogih pisno obveščeni 
(obveščalo se jih je na način, da se je navedlo predloge občanov po številkah, ne pa po 
osebnih podatkih). Tudi sicer je uradna razlaga pristojnih organov o tem, da je potrebno vse 
predlagatelje obvestiti na ustrezen način. 
 
Ga. Povhe je vprašala, ali zakonodaja omogoča občini, da na lastno pobudo in brez da bi o 
tem postopku obvestila lastnika zemljišča, spreminja namensko rabo. 
 
Ga. Šušterčič je odgovorila, da se zadevo lahko ureja na ta način, vendar se na Občini 
Trebnje tega načina niso posluževali, upoštevani so bili zgolj predlogi občanov. Poudarila je, 
da je najpomembnejši del vsega postopka ravno javna razgrnitev. 
 
Ga. Povhe je vprašala, kdo je bil izdelovalec sprememb OPN-ja. 
 
Ga. Šušterčič je odgovorila, da Struktura d.o.o. s sedežem v Mirni Peči ter da so bili izbrani 
kot najugodnejši ponudnik za izvedbo postopka priprave prostorskega akta. 
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Ga. Povhe je pripomnila, da jo je zmotil način jezikovnega izražanja v določenih členih, ki ni 
ravno pravni oziroma so nekatere določbe zelo nenormativno zveneče. Vsebina določb v 
predpisih mora biti namreč oblikovana normativno, ne pa deskripitivno. Primeroma je navedla 
2., 111. in 113. člen. Predlagala je, da se v prihodnje upošteva nomotehnična pravila za 
jezikovno izražanje v predpisih.  
 
G. Gliha je vprašal, ali je bil predlog za umestitev zahodne obvoznice pri Velikem Gabru 
upoštevan v tem aktu.  
 
Ga. Šušterčič je odgovorila pritrdilno. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je ga. Povhe na glasovanje podala naslednji  
 
SKLEP: 
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo predlaga Občinskemu svetu  
sprejem Usklajenega predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje v 2. obravnavi. 
 
 

 
   Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
 
         Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno člani Komisije niso imeli predlogov, zato je ga. Povhe sejo zaključila. Seja 
je bila končana ob 16.30 uri. 
 
Zapisala: 
mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. 
višja svetovalka III 

Mateja Povhe, univ. dipl. prav. 
predsednica 

 


