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Z AP I S NI K
7. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo
ki je potekala v sredo, 14. 10. 2015 ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Špela Smuk, Miran Candellari, Danijel Ocepek, Branko Veselič od 18:15
dalje, Brigita Murn, Marjana Kužnik

Odstotni člani:

Nino Zajc

Ostali prisotni:

Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo, Irena Žužek, svetovalka I

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 18. uri ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih pet (5)
članov odbora. Predsednica je pozvala člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi
predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom. Ker je bilo odboru naknadno
posredovano gradivo za dodatno točko dnevnega reda »Potrditev novelacije DIIP: nakup
prenosnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski pomoči«, je dopolnjen dnevni red
predsednica podala na glasovanje:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 23. 9. 2015,
2. Predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«,
3. Predlog Dokumenta investicijskega programa in Investicijski program za projekt:
»Reševanje prostorske stiske Osnovne šole Veliki Gaber«,
4. Potrditev novelacije DIIP: nakup prenosnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski
pomoči,
5. Razno.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 23. 9. 2015
Pripomb na zapisnik 6. seje Odbora ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 6. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo z dne 23.
9. 2015, se potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«
Trdinova je predstavila predlog Pravilnika, ki je usklajen med obema občinama in bo sprejet
v enaki vsebini na obeh občinskih svetih. Glavna novost je, da se povečuje število kategorij
podeljevanih priznanj, in sicer se poleg drugih podeljuje tudi prizanje mladim športnikom posamezniku/posameznici in ekipi. Vsi prisotni so pozdravili to novost.
Pravilnik je predhodno usklajen s Športno zvezo.
Ocepka je zanimalo, zakaj se stroški med občinama delijo 60/40. Trdinova je pojasnila, da je
to dogovor Športne zveze, verjetno po številu športnikov in športnih društev.
Nato je predsednica podala na glasovanje sklep

SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu sprejem sklepa:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik
leta Občin Trebnje in Mirna«.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta investicijskega programa in Investicijski program za projekt:
»Reševanje prostorske stiske Osnovne šole Veliki Gaber«
Predsednica je poudarila, da bi bilo nujno, da na seji Občinskega sveta pojasnjuje dokument
njegov pripravljalec. Trdinova je obrazložila gradivo, pojasnila je, da je DIIP pripravljen na osnovi
idejne zasnove. Dokument ugotavlja, da je prostorska stiska v Osnovni šoli in vrtcu Sončnica
tolikšna, da je potrebna investicija.
Član Odbora Veselič se je ob 18:15 pridružil seji.
Trdinova je pojasnila, da je bila v okviru DIIP-a preverjena tudi možnost energetske sanacije
stavbe, vendar bi bila ob visokem strošku 1.200.000 EUR po mnenju pripravljalca, nerentabilna.
Predvidena je prenova kotlovnice in izgradnja 6-oddelčnega vrtca (v 1. fazi investicije). V 2. fazi pa
naj bi se opravila prenovitvena dela v osnovni šoli. Ocenjena vrednost 1. faze je 1.300.000 EUR,
druge pa 530.000 EUR. Časovnica je sledeča: v letu 2015 se pripravi investicijska dokumentacija,
v letu 2016 se realizira 1. faza in v letu 2017 še 2. faza investicije.
Sledila je razprava, v kateri se je predsednica osredotočila na dve pripombi in sicer je na str. 45 in
129 navedeno, da so možne vse izvedbe gradnje, lesena pa ni omenjena. Zato meni, da je
potrebno navesti tudi leseno skeletno gradnjo. Moti jo, da je na str. 52 podan strošek le za
kontejnersko gradnjo, kar pomeni, da pripravljalec dokumenta cene drugih vrst gradenj sploh ni
vključil v dokument. Meni, da so naravni lokalni materiali najbolj primerni za stavbo, v kateri bivajo
otroci. Zato naj se v DIIP doda tabela s cenami kvadratnega metra različnih načinov gradenj, tudi
lesene. Dodatna pojasnila naj se pošljejo svetnikom do seje Občinskesa sveta 21. 10. 2015.
Ocepek je izpostavil mnenje, da bi na odboru predstavil DIIP njegov pripravljalec oz. bi bila članom
odbora predložena njegova dokumentacija.
Glede investicije pa se mu zdi, da je pripravljalec cenovno že izbral kontejnersko gradnjo kot
najprimernejšo. Strinja se s Smukovo, da je DIIP pomanjkljiv in naj se dopolni.
Zanima ga, zakaj je občina šele po petih letih pristopila k reševanju prostorske stiske v šoli in vrtcu
v Velikem Gabru.
Moti ga ugotovitev pripravljalca, da energetska sanacija ne bi bila rentabilna. Zahteva, da se ta
trditev podkrepi s konkretnimi podatki.
Candellari je menil, da so 3 faze dobro načrtovane. Če želimo višje standarde, je potrebno vedeti,
kakšne so finančne možnosti. Če je cena energetske sanacije 800.000 EUR, lahko počaka, nujen
je vrtec.
Kužnikova se je strinjala, da kontejnerska gradnja ni primerna. Tudi Murnova in Veselič sta se
strinjala, da je potrebno DIIP dopolniti v smislu kot predlaga Smukova.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu sprejem sklepa:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Dokument investicijskega programa in
Investicijski program za projekt: »Reševanje prostorske stiske Osnovne šole Veliki
Gaber« z naslednjimi dopolnitvami:
- str. 26 in 129 se v odstavku »konstrukcije« besedilo dopolni z »lesene skeletne
konstrukcije«;
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- str. 52 , 1. točka se dopolni s primerjavo cen različnih načinov gradenj;
- str. 49 (ocena in smiselnost energetske sanacije), trditev iz 3. odstavka o strošku
energetske sanacije naj se dopolni s specifikacijo stroškov energetske sanacije.

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 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev novelacije DIIP: nakup prenosnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski
pomoči
Obrazložitev je podala Žužkova. Dodatnih vprašanj ni bilo. Glede na dejstvo, da je občinska uprava
prejela Sklep Ministrstva za zdravje o višini sofinanciranja, je predsednica ugotovila, da je drugi
odstavek predloga sklepa nepotreben.
Podala je na glasovanje predlog sklepa
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga
Občinskemu svetu sprejem sklepa:
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje noveliran Dokument identifikacije
investicijskega projekta: nakup prenosnega ultrazvoka za uporabo v nujni
medicinski pomoči, z dne 13. 10. 2015.

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.
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Ocepek je zastavil vprašanje, koliko otrok je po odprtju novih začasnih oddelkov še na čakalni listi
in kako je s stanovalci v teh objektih.
Trdinova je pojasnila, da so vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje, vključeni in niso več na čakalni listi.
Glede odnosa stanovalcev pa je pričakovano, da jih zanima, kaj se bo dogajalo, vendar hudih
nasprotovanj ni.

Nadaljne razprave ni bilo, zato je predsednica ob 19:10 sejo zaključila.

Zapisala:
Irena Žužek, univ. dipl. soc.
Svetovalka I

Špela Smuk, I. r.
predsednica
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