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Stališča do pripomb iz javne razgrnitve predloga dokumenta 
 

 
Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta je potekala od 03.01.2008 do 
vključno 04.02.2008 v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 
Trebnje. V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava v prostorih Občine Trebnje 
dne 22.01.2008. Dokument je bil obravnavan na 6. seji Odbora za prostor, komunalno in 
prometno infrastrukturo, ki je bila 29. januarja 2008 v sejni sobi Občine Trebnje.  Na 12. redni 
seji Občinskega sveta Občine Trebnje (prva obravnava), ki je bila v četrtek, 31. januarja 2008 v 
sejni dvorani Občine Trebnje, je bil dopolnjen osnutek umaknjen z dnevnega reda. 
 
V nadaljevanju so zbrane pripombe in predlogi ter podana stališča k razgrnjenemu predlogu 
občinskega podrobnega prostorskega načrt Pavlinov hrib (v nadaljevanju: OPPN). 
 
Pripombe so opredeljene po naslednjih sklopih: 
 
1. pripombe in predlogi iz knjige pripomb in predlogov; 
2. pripombe in predlogi, prispeli po pošti; 
3. pripombe in predlogi, podani na javni obravnavi dne 22.01.2008; 
4. pripombe in predlogi Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo; 
5. pripombe in predlogi Občinskega sveta Občine Trebnje; 
6. pripombe in predlogi Občinske uprave Občine Trebnje. 
 
 

 
 
 
 

GP
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1.  PRIPOMBE IN PREDLOGI IZ KNJIGE PRIPOMB IN PREDLOGOV 
 

V knjigo pripomb in predlogov ni bilo vpisanih pripomb ali predlogov.  
 

 
 
2. PRIPOMBE IN PREDLOGI, PRISPELI PO POŠTI 
  
 
2.1. Lastniki nepremičnin (Gubčeva cesta 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27 in 

Cankarjeva ulica 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39) 
 

a) Lastniki nepremičnin na omenjenih naslovih zahtevamo, da se pred obravnavo in 
sprejemom kateregakoli odloka o občinskem prostorskem načrtu Pavlinov hrib uredi lastništvo in 
zemljiškoknjižno stanje že obstoječih funkcionalnih zemljišč: parkirišč, dvorišč, otroških igrišč, 
zelenih površin, itd., na parc. št. 139/1, 150/1, 150/3, 150/5, 150/7, 150/11, 151/6, 151/11, 
151/12, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 369/9 in 369/13, vse k.o. Trebnje, 
med Občino Trebnje in lastniki nepremičnin, na naslovu, Gubčeva cesta 9, 11, 13, 19, 21, 23, 
25, 27 in Cankarjeva ulica 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, Trebnje.  

b) Lastniki nepremičnin na omenjenih naslovih zahtevamo, se ne strinjamo z Odlokom o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pavlinov hrib, iz več razlogov, kot so urbanistično-
arhitekturni, zunanje ureditveni, prometno in komunalno infrastrukturni, naravovarstveni in 
ekološki, ter vsemi ostalimi, vključno z nerešenim lastništvom, že obstoječih funkcionalnih 
zemljiščih, parkirišč, otroških igrišč in zelenih površin, med Občino Trebnje in lastniki 
nepremičnin, na naslovu Gubčeva cesta 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27 in Cankarjeva ulica 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37,39, Trebnje. 
 
Stališče   :  

a) Pripomba se upošteva v skladu z odločitvijo Občinskega sveta.  
b) Pripomba se upošteva v delu, ki se nanaša na nerešeno lastništvo. 

 
Obrazložitev  :  

a) Za razrešitev nastale situacije je bil 12. maja 2008 sklican sestanek z navedenimi 
etažnimi lastniki.  Predstavniki lastnikov so na tem sestanku sprejeli naslednja sklepa:     
1. Upravnik Terca d.o.o. na sodišču sproži postopek za določitev pripadajočega zemljišča k 

obravnavanim stavbam na Gubčevi in Cankarjevi po zakonu. Upravnik naj poleg tega iz 
arhiva Upravne enote Trebnje pridobi gradbena in uporabna dovoljenja za omenjeno 
območje. Občina Trebnje se v postopek kooperativno vključuje.  

2. Postopek za sprejem OPPN za območje Pavlinovega hriba se nadaljuje po ureditvi 
katastrskega in zemljiškoknjižnega stanja pripadajočega zemljišča za večstanovanjske stavbe 
na tem območju. 

Na koncu je bilo sklenjeno, da se o sklepih lastnikov obvesti občinski svet. 
Zapisnik s sestanka je bil obravnavan na 15. seji občinskega sveta. Po razpravi je župan povzel 
zaključek, da pristojni organi najprej določijo pripadajoča zemljišča k stavbam, nato pa se s 
sprejemanjem OPPN nadaljuje. 

b) V zvezi z nerešenim lastništvom je obrazložitev identična odgovoru pod a). 
Pripomba se nanaša tudi na nestrinjanje z odlokom glede urbanistično - arhitekturnih, zunanje 
ureditvenih, prometno in komunalno infrastrukturnih, naravovarstveni in ekološki,… ureditvah. 
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Pripomba je podana preveč na splošno, da bi lahko podali korekten odgovor. Dokumentacija za  
javno razgrnitev je bila namreč pripravljena na osnovi predhodnih variantnih rešitev, ki jih je 
izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto (marec 2006 in marec 2007).  Izbrana variantna rešitev 
(V3, marec 2007) predstavlja izhodišče za urejanje območja z OPPN. Bodoča pozidava upošteva 
obstoječe stanje v prostoru in skuša z novimi rešitvami izboljšati tudi pogoje za bivanje 
obstoječim prebivalcem soseske Pavlinov hrib, ki se danes soočajo s pomanjkanjem parkirnih 
mest. Naloga občine pri pripravi OPPN je tudi v tem, da skuša v največji možni meri izboljšati 
stanje v prostoru ter zagotoviti tako novim kot tudi obstoječim stanovalcem udobne in kvalitetne 
bivalne pogoje. 
Pridobljena je bila tudi Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-161/2005-IL, z dne 29. 
12. 2005,in sicer da v postopku priprave in sprejemanja OPPN Pavlinov hrib ni potrebno izvesti 
celovite presoje vplivov na okolje. 
 
 
2.2. Marija Čeh in Štern Bojan, Cankarjeva ulica 37, 8210 Trebnje 
 

a) Kot prebivalka Trebnjega pogrešam druženje ljudi, občutek sobivanja z drugimi. Za to 
je kot prvi pogoj potreben ustrezen prostor, nadaljnje aktivnosti pa so seveda naloga vsakega 
posameznika. Že s sedanjo razporeditvijo blokov na Pavlinovem hribu ni nobenega skupnega 
prostora pred bloki oziroma med bloki, da bi se ljudje družili.  
S postavitvijo novih blokov pa se to ne izboljša popolnoma nič. Načrt je zelo drugače zastavljen 
kot je recimo stanje sedaj na Glavarjevem trgu.  
Potreben je nek bolj navidezno zaprt oziroma omejen prostor za druženje. Predvsem pa je 
potrebno nuditi možnost prostora oziroma lokacije, da se otroci in mladina družijo med seboj 
tudi zunaj stanovanj, stran od računalnikov, a vendar blizu doma.  

b) Dušo mesta ali srce mesta povsod tvorijo individualne gradnje ali dodatno na novo 
zgrajene, vendar take, da se vklopijo v prostor. Praviloma so visoki bloki in kompleksi zunaj 
centra oziroma bolj na obrobju. Razen Velenja in Nove gorice, ki sta bila grajena po posebnem 
namenu po 2. svetovni vojni, je tako tudi v Sloveniji. Že bloka Gubčeva 9 in 13 ne sodita v ta 
prostor. Obulični niz stavb je res strjen in zadovoljivo sodi v prostor, ker sledi cesti. Nikakor pa 
to ne bi bilo enako s predstavljeno novogradnjo - velikim dolgim kompleksom za njim.  
Zaradi podobe mesta Trebnje in centra Trebnjega je verjetno ob novogradnji bolj smiselno 
postaviti manj etaž, kompleks pa tudi ločiti med sabo npr. na tri samostojne enote.  

c) V kolikor bo na razpolago 60 stanovanj, je to vsekakor prevelika koncentracija 
stanovalcev na ta prostor. Najbrž ne moremo v Trebnjem uporabljati standardov, ki veljajo za 
večja mesta. Trebnje je velika vas, ki se spreminja in najbrž je to potrebno upoštevati.  
Mesta pa ne naredijo samo stavbe. Odločitev, kakšen bo izgled Trebnjega, je v rokah vseh 
prebivalcev, še najbolj pa tistih, ki trenutno vodijo to mesto. Glede na številne pozitivne premike 
v sedanjem času, pričakujem modre in ustrezne rešitve za tiste, ki sedaj živimo v tem okolju in 
za tiste, ki bodo postali s časom naši someščani.  
 
Stališče   :  

a) Pripomba je že upoštevana v OPPN.  
b) Pripomba se ne upošteva. 
c) Pripomba se ne upošteva. 
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Obrazložitev  :  
a) Na območju OPPN sta predvideni dve površini – zelenici, kjer bo možna postavitev 

igral za otroke, in sicer na območju med stanovanjsko hišo in predvidenim garažnim objektom v 
zahodnem delu, kjer je tudi pešpot, ki vodi do stanovanjskih blokov severno od obravnavanega 
območja. Druga lokacija za postavitev igral se nahaja vzhodno od garažnega objekta, ob 
povezovalnem stopnišču, ki vodi proti stanovanjskim blokom severno od obravnavanega 
območja. 
Na zgornjem platóju garažne hiše, ki je večnamenski, je mogoče urediti parkirne površine 
oziroma namesto tega površino za šport in rekreacijo. Ta možnost je bila dodana z namenom, 
da se stanovalcem soseske omogoči tudi ureditev površin glede na želje in potrebe. V času javne 
razgrnitve OPPN se je pokazalo, da je želja prebivalcev po ureditvi te površine za prostočasne 
dejavnosti zelo velika, zato se ta pripomba lahko upošteva tako, da se zgornji plató garažne hiše 
nameni samo tovrstnim dejavnostim in ne parkiranju ali drugi rabi. 
V OPPN večje zelene površine res niso predvidene, kljub temu pa menimo, da zasnova omogoča 
prebivalcem možnost druženja v neposredni bližini doma. Poudarjamo, da je na območju 
Pavlinovega hriba najbolj pereča problematika neurejenega in nezadostnega parkiranja in da je 
v prvi vrsti potrebno reševati nastalo situacijo, s čimer se najbolj soočajo ravno obstoječi 
stanovalci večstanovanjskih stavb na tem območju. Z urejenim parkiranjem znotraj objektov bo 
prebivalcem ponujeno bolj udobno bivanje kot pa ga imajo danes. 

b) Trebnje ni podeželsko naselje s poudarkom na individualni stanovanjski pozidavi, 
ampak občinsko središče, ki se intenzivno razvija tako gospodarsko, kulturno,… To pa hkrati 
pogojuje tudi večje potrebe po stanovanjih. Povsod v mestnih središčih se gradnja zgoščuje. V 
skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja 
izkoriščenosti zemljišč za gradnjo) je v območju urbanih središč dopusten Faktor zazidanosti 
največ 0,9 in Faktor izrabe največ 3,5. Kriterij velja za gradnjo nad terenom. Na območju OPPN 
te vrednosti nikakor ne bodo in ne smejo biti presežene. Poudarjamo pa, da se v vseh naseljih v 
Sloveniji gradnja usmerja znotraj naselij s poudarkom na zgoščevanju in racionalni rabi prostora, 
še posebej v urbanih središčih, ter z zmanjševanjem zazidanosti proti robu naselij oziroma proti 
odprtemu prostoru. 
Vse okoliške večstanovanjske stavbe na Pavlinovem hribu, z izjemo stavbnega niza ob glavni 
ulici, so zgrajene višje ali v podobnih višinskih gabaritih kot pa je predviden nov večstanovanjski 
objekt. Ta bo na zahodnem delu imel le 3 nadstropne etaže na pritličjem, ki se v vzhodnem delu 
oblikuje tako, da je etažnost na delu štirih lamel lahko le do dveh (2) nadstropij nad pritlično 
etažo. 

c) Nova stanovanja v centru Trebnjega nikakor ne bodo predstavljala nezaželene 
gradnje. Občina mora v svojih načrtih prebivalcem zagotoviti nova stanovanja. V kolikor tega ni, 
si ljudje iščejo nove lokacija, žal velikokrat na robu naselij in na kmetijskih zemljiščih. Prioriteta 
pri gradnji stanovanj je racionalna raba prostora in zgoščevanje gradnje v urbanih središčih, 
kamor pa lokacija Pavlinovega hriba vsekakor sodi. 
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3. PRIPOMBE IN PREDLOGI, PODANI NA JAVNI OBRAVNAVI DNE 22.01.2008 
  
 
3.1. G. Jerak 

a) Kakšno ogrevanje je predvideno v novih objektih? 
b) Opozoril je, da v stari obstoječi kotlovnici na Cankarjevi ulici ni nikakršne rezerve. 

Predlagal je, da se kotlovnico predvidi v kapacitetah za nove objekte, za blok sodišča, Gubčevo 
11 in 13 in zahodni del obuličnega niza. 
 
Stališče   :  

a) Pripomba se ne upošteva, ker gre samo za vprašanje.  
b) Pripomba se ne upošteva. 

 
Obrazložitev  :  

a) Ogrevanje (novih) objektov je možno iz lastne kotlovnice na lahko kurilno olje ali 
zemeljski plin. Ogrevanje objekta je možno tudi z izkoriščanjem drugih virov energije, ki po 
veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja. 
Ogrevanje objektov na območju OPPN se v primeru gradnje javnega plinovodnega omrežja 
lahko vrši preko tega omrežja.  
Obenem ob tem opozarjamo, da je Občinski svet leta 2006 sprejel Odlok o izvajanju 
gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja in o podelitvi koncesije v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 38/06), ki v drugem odstavku: 
- 10. člena določa, da so se vsi uporabniki na območju, kjer je z občinskimi izvedbenimi akti 
predvidena izgradnja, dolžni priključiti na javno plinovodno omrežje; 
- 11. člena določa, da za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje na območju, 
kjer je predvidena oskrba s plinom, nastane obveznost priključitve na plinovodno omrežje ob 
dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe. 
Navedeno pomeni, da je ogrevanje z drugimi viri mogoče le do izgradnje plinovodnega omrežja, 
kasneje pa le še na to omrežje, ravno zaradi zgoraj navedenega sprejetega občinskega odloka. 
V odloku OPPN kljub temu dopuščamo možnost ogrevanja z drugimi viri, v kolikor ne povzročajo 
prevelike obremenitve okolja ob upoštevanju mejnih vrednosti onesnaževanja. 

b) Ogrevanje nove večstanovanjske stavbe je predvideno samostojno iz lastne 
kotlovnice. Kljub obstoječi kotlovnici se tudi stanovanjski niz ob glavni ulici ob izgradnji ni 
priključil nanjo, ampak imajo svojo plinsko cisterno. Smiselno je, da se določila odloka ohranijo, 
obstoječi bloki pa naj se še naprej napajajo iz obstoječe kotlovnice, ki se jo po potrebi dogradi. 
Menimo, da je z vidika investitorja odločitev o lastni kotlovnici bolj smiselna. 
 
 
3.2. G. Miklič 

Ali se zelenico ob regionalni cesti še ohranja? 
 
Stališče   :  

Pripomba je v OPPN že upoštevana.  
 
Obrazložitev  :  

Zelenica ob regionalni cesti se ohranja in je vključena v območje OPPN. Zaradi urejanja 
prometnega omrežja bo z južne strani ceste nekoliko ožja, vendar pa se pas podaljša vse do 
banke. 
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3.3. G. Alojz Zupančič 

Zahteval je, da načrtovalci zelo natančno proučijo vključitev v garažne hiše in da je na 
terenu potrebno vse premeriti. Garaže morajo biti sprejemljive za okolje, gradnja ne sme biti 
ekstravagantna, za primer je dal Gostišče vilo Rakar, kjer je ekstravagantni projektant pred vilo 
zgradil lesen objekt, ki ni ustrezen. Poudaril je, da mora biti investitor zelo pozoren.  
 
Stališče   :  

Pripomba se upošteva.  
 
Obrazložitev  :  

Gradnja garaž in vstopov v garažne prostore je na delu regionalne ceste usklajena z 
upravljavcem te ceste, Direkcijo RS za ceste, ki se strinja, da je vhod z južne strani možen. Pri 
tem je potrebno upoštevati ustrezne tehnične elemente za prometne površine, v skladu z 
veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi, kar je v OPPN že upoštevano. 
Gradnja garažnega objekta severno od obstoječih blokov Gubčeva cesta 11 in 13 je predvidena 
tako, da zapolni teren, ki je s severne strani strm. Najvišja višinska razlika med zgornjim 
platojem in spodnjim parkiriščem znaša 5 m. Severna fasada tega objekta bi bila tako vkopana v 
teren, v celoti bi bila vidna le južna – vhodna fasada in del stranskih. 
V OPPN ni predvideno ekstravagantno oblikovanje objektov, ampak tako, da se skuša čim bolje 
vklopiti v obstoječe okolje. Sicer pa bodo natančne izglede objektov določili projektanti v 
projektni dokumentaciji. 
 
 
3.4. G. Miklič 

a) Vprašal je, kje je predvidena izgradnja otroških igrišč in po pojasnilu poudaril, daje 
treba zagotoviti več otroških igrišč, s čimer so se strinjali tudi ostali prisotni. 

b) Zanima ga ali bo garažna hiša javna ali zasebna in kako bodo zagotovljena parkirna 
mesta za obstoječa stanovanja. 
 
Stališče   :  

a) Pripomba je v OPPN že upoštevana. 
b) Pripomba je v OPPN že upoštevana. 

 
Obrazložitev  :  

a) Na območju OPPN sta predvideni dve površini – zelenici, kjer bo možna postavitev 
igral za otroke, in sicer na območju med stanovanjsko hišo in predvidenim garažnim objektom v 
zahodnem delu, kjer je tudi pešpot, ki vodi do stanovanjskih blokov severno od obravnavanega 
območja. Druga lokacija za postavitev igral se nahaja vzhodno od garažnega objekta ob 
povezovalnem stopnišču, ki vodi proti stanovanjskim blokom severno od obravnavanega 
območja. 
OPPN predvideva gradnjo garažne hiše severno od obstoječih blokov Gubčeva cesta 11 in 13. 
Objekt je predviden z etažnostjo K (klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) + zgornji plató 
(večnamenska ploščad). Na zunanjem platóju, ki je večnamenski, je mogoče urediti parkirne 
površine oziroma namesto tega površino za šport in rekreacijo. Ta možnost je bila dodana z 
namenom, da se stanovalcem soseske omogoči tudi ureditev površin glede na želje in potrebe. V 
času javne razgrnitve OPPN se je pokazalo, da je želja prebivalcev po ureditvi te površine za 
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prostočasne dejavnosti zelo velika, zato se ta pripomba lahko upošteva tako, da se zgornji plató 
garažne hiše nameni samo tovrstnim dejavnostim in ne parkiranju ali drugi rabi. 
Poleg urejanja novih površin za otroška igrišča / igrala na območju OPPN pa obstajajo že 
obstoječe v ta namen določene lokacije, ki so v bližini. Ena od teh je gozd na Cvibljah (Jurčkov 
gozd), ki je namenjen za ureditev otroških igrišč. V pripravi so načrti za ureditev navedenega 
gozda , ki bodo osnova za bodočo gradnjo otroških igrišč oz. postavitrv igral.  Proučuje pa se 
tudi možnost ureditve sprehajalne poti ob Temenici. Slakova ulica, po kateri se lahko tudi 
dostopa do Jurčkovega gozda nima pločnika, vendar pa je od Slakove ulice mimo šolskega 
igrišča zgrajena pešpot, ki ni prometna in zagotavlja varen dostop do tega gozda. Glede ureditve 
pločnika ob Slakovi ulici pa ga ni mogoče zgraditi zaradi poseganja v privatna zemljišča. 

b) Pravni status glede garažne hiše še ni določen, pač pa je predmet dogovora oziroma 
pogodbe med investitorjem in občino. OPPN zagotavlja le dovolj parkirnih mesta tako za 
obstoječe stanovalce kakor tudi za nove z namenom, da bi se parkiranje na tem območju 
uredilo. Situacija parkiranja je danes namreč precej kaotična, poleg tega pa tudi parkirne 
površine niso primerno urejene. 
Predvidenih je približno 61 novih stanovanj ter 129 parkirnih mest znotraj nove večstanovanjske 
stavbe. Garažna hiša pa bo omogočila 181 notranjih parkirnih mest, na zgornjem nepokritem 
platóju pa je možnost ureditve še dodatnih 45 parkirnih mest. Ob stavbah je možnost parkiranja 
še na 24 parkirnih mestih. Pri tem so bile upoštevani Tehnični normativi za projektiranje in 
opremo mestnih prometnih površin (Univerza v Ljubljani – Prometnotehniški inštitut FAGG, 
1.del, Ljubljana 1991) in Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih 
stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03).  
Nova večstanovanjska stavba bo zagotavljala parkiranje novih stanovalcev, medtem ko bodo 
obstoječi stanovalci imeli na voljo parkirne površine v garažni hiši. Danes obstoječe parkirne 
površine ob blokih, ki bi jih z novimi ureditvami ukinili, obsegajo 98 parkirnih mest, in sicer 13 
ob cesti, 5 pri gostilni Pavlin, 32 pred sodiščem, 6 pred bloki in 42 začasnih parkirnih mest. Ta 
parkirna mesta se nadoomestijo v predvidenem garažnem objektu severno od blokov Gubčeva 
11 in 13. 
Glede na število obstoječih stanovanj na tem delu je število prebivalcev približno 61, kar pomeni, 
da bi kot nadomestilo potrebovali vsaj 90 parkirnih mest in kot že rečeno, se ta brez problema 
lahko nadomestijo v novem garažnem objektu. Parkiranje bo omogočeno tudi za potrebe sodišča 
ter za obiskovalce. Ostala parkirna mesta pa se v nadaljevanju lahko tudi prodajo obstoječim 
stanovalcem soseske, ki bodo izkazali interes. 
 
 
3.5. G. Gospodarič 

Pripomnil je, da je predvidena gradnja na Pavlinovem hribu pregosta in da bi bilo 
potrebno zagotoviti več prostih površin. 

 
Stališče   :  
Pripomba se ne upošteva.  
 
Obrazložitev  :  

Pozidanost na območju parcel obeh objektov je določena z upoštevanjem Uredbe o 
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; 91.člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč 
za gradnjo), ki določa, da je v območju urbanih središč Faktor zazidanosti lahko največ 0,9 in 
Faktor izrabe največ 3,5. Kriterij velja za gradnjo nad terenom. Znotraj ureditvene enote 
vrednosti obeh faktorjev ne smejo biti presežene. 



 8 

Pri večstanovanjskem objektu je pozidanost 0,48, pri garažni hiši pa 0,88, faktorja izrabe pa 
1,66 pri večstanovanjskem objektu in 2,13 pri garažni hiši.   
 
 
3.6. G. Hudoklin 

a) Mnenja je, da bi stanovalci lahko kupili parkirišča in da bo cena kvadratnega metra 
obstoječih stanovanj manjša, če bodo pozidane vse površine.  

b) Predlagal je, naj bo kompleks malo bolj zazelenjen. 
c) Vprašal je, zakaj pri parkirni hiši severno od sodišča ni predvidena izgradnja dveh 

kletnih etaž in ureditev zelenice na zgornji etaži namesto tega. 
 
Stališče   :  

a) Pripomba je v OPPN že upoštevana.  
b) Pripomba se ne upošteva. 
c) Pripomba je v OPPN že delno upoštevana.  

 
Obrazložitev  :  

a) Nova večstanovanjska stavba bo zagotavljala parkiranje novih stanovalcev, medtem 
ko bodo obstoječi stanovalci imeli na voljo parkirne površine v garažni hiši. Danes obstoječe 
parkirne površine ob blokih, ki bi jih z novimi ureditvami ukinili, obsegajo 98 parkirnih mest, in 
sicer 13 ob cesti, 5 pri gostilni Pavlin, 32 pred sodiščem, 6 pred bloki in 42 začasnih parkirnih 
mest. Ta parkirna mesta se nadoomestijo v predvidenem garažnem objektu severno od blokov 
Gubčeva 11 in 13. 
Glede na število obstoječih stanovanj na tem delu je število prebivalcev približno 61, kar pomeni, 
da bi kot nadomestilo potrebovali vsaj 90 parkirnih mest in kot že rečeno, se ta brez problema 
lahko nadomestijo v novem garažnem objektu. Parkiranje bo omogočeno tudi za potrebe sodišča 
ter za obiskovalce. Ostala parkirna mesta pa se v nadaljevanju lahko tudi prodajo obstoječim 
stanovalcem soseske, ki bodo izkazali interes. 

b) V OPPN večje zelene površine res niso predvidene, kljub temu pa menimo, da 
zasnova omogoča dovolj zelenih površin. Poudarjamo, da je na območju Pavlinovega hriba 
najbolj pereča problematika neurejenega in nezadostnega parkiranja in da je v prvi vrsti 
potrebno reševati nastalo situacijo, s čimer se najbolj soočajo ravno obstoječi stanovalci 
večstanovanjskih stavb na tem območju. Z urejenim parkiranjem znotraj objektov bo 
prebivalcem ponujeno bolj udobno bivanje kot pa ga imajo danes. 

c) Za gradnjo dodatne kletne etaže ni večjih zadržkov in se lahko upošteva pri pripravi 
OPPN, pod pogojem, da se pri izdelavi projektne dokumentacije izdela in upošteva podrobno 
geološko – geotehnično poročilo, kjer bodo razvidni pogoji glede stabilnosti terena ter načini 
temeljenja objekta.  
OPPN predvideva gradnjo garažne hiše tako, da je zgornji plató možno urejati kot večnamensko 
ploščad, kar pomeni, da se lahko uredi tudi zelenica. 
 
3.7. G. Jerič 

a) Pripomnil je, da je predvidena pregosta pozidava. 
b) zahteval je, da se predvidena gradnja zniža za eno etažo na celotnem kompleksu, pri 

čemer ga je podprlo večina ostalih prisotnih. 
 
Stališče   :  
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a) Pripomba se ne upošteva.  
b) Pripomba se ne upošteva.  

 
Obrazložitev  :  

a) Glej odgovor pod točko 3.5. 
b) Gradnja večstanovanjske stavbe je predvidena v višinsko zamaknjenem nizu iz 

razloga, da se zagotovi postopen prehod od bloka Gubčeva 13 z zniževanjem proti vzhodu. Na 
zahodnem delu so predvidene le 3 nadstropne etaže na pritličjem, ki se v vzhodnem delu 
oblikuje tako, da je etažnost na delu štirih lamel lahko le do dveh (2) nadstropij nad pritlično 
etažo. 
Vse okoliške večstanovanjske stavbe na Pavlinovem hribu, z izjemo stavbnega niza ob glavni 
ulici, so zgrajene višje ali v enakih gabaritih kot pa je predviden nov večstanovanjski objekt.  
 
 
4. PRIPOMBE IN PREDLOGI ODBORA ZA PROSTOR, KOMUNALNO IN PROMETNO 
INFRASTRUKTURO 
  

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta je bil na dnevnem redu 
6. seje Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo ter 12. redne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje. 
Odbor je dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Pavlinov hrib 
obravnaval in sprejel sklep, da se dopolnjen osnutek OPPN za Pavlinov hrib zadrži in se ga ne 
posreduje v obravnavo občinskemu svetu.  
Po zaključku javne obravnave, ki je potekla 4.2.2008 pa se odboru posreduje vse prispele 
pripombe, ki jih bo ta obravnaval in nato posredoval OPPN Občinskemu svetu. 
 
Stališče   :  

Pripomba se upošteva. 
 
 
5. PRIPOMBE IN PREDLOGI OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE 
 

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta je bil na dnevnem redu 
6. seje Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo ter 12. redne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje. 
Odbor je dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Pavlinov hrib 
obravnaval in sprejel sklep, da se dopolnjen osnutek OPPN za Pavlinov hrib zadrži in se ga ne 
posreduje v obravnavo občinskemu svetu.  
Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje je bil odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu  lokacijskem načrtu  za Pavlinov hrib umaknjen z dnevnega reda. 
 
 
 
Pripravila: 
Ksenija Avsec, univ.dipl.inž.arh. 
v sodelovanju z Oddelkom za okolje in prostor Občine Trebnje  
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