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ZAPISNIK 

1. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  

ki je potekala v sredo, 28. 1. 2015 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
Prisotni člani: Špela Smuk, Brigita Murn, Nino Zajc, Miran Candellari, Danijel Ocepek, 

Branko Veselič, Marjana Kužnik  
  
Odstotni člani:   - 
  
Ostali prisotni:  Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, Irena 

Žužek, svetovalka I 
  

 
 
 
Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17. uri  ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih sedem (7) 
članov odbora. Predsednica je člane odbora seznanila z delovnim področjem odbora kot je 
opredeljeno v Poslovniku Občinskega sveta Občine Trebnje. Pozvala je člane odbora k umiku, 
dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom.  
 
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 
naslednji dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti splošne ambulante v DSO Trebnje 
2. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Pokopališka stavba (mrliška 

vežica) Sela pri Šumberku 
3. Predlog za odprtje 31. oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje 
4. Seznanitev s Povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 

2014-2016 za jugovzhodno statistično regijo 
5. Razno 

 
 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 29. 1. 2015 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti splošne ambulante v DSO Trebnje 

 
Obrazložitev gradiva, ki je bilo posredovano z vabilom in spremembe gradiva, ki so ga člani odbora 
prejeli dan pred sejo, je podala Žužkova. Po objavljenem javnem razpisu koncesije za  opravljanje 
javne službe v ambulanti Doma starejših občanov Trebnje v obsegu 0,6 tima za dobo treh let smo 
prejeli eno prijavo, in sicer pravne osebe Zdravost d.o.o., v okviru katere bi dejavnost opravljala 
lastnica družbe Tanja Perkovič, dr. med, specialistka družinske medicine. Kasneje se je izkazalo, da 
bi lahko ta družba kot nov izvajalec zdravstvenih storitev, sklenila pogodbo z ZZZS šele v začetku 
julija 2015. Zato je zdravnica pristala na to, da bo dejavnost opravljala pod okriljem Zavoda 
Promedico plus, katerega ustanoviteljica in lastnica je že od leta 2013 in znotraj katerega že opravlja 
koncesijsko dejavnost v drugem domu starejših občanov. Občini je podala pisno vlogo za 
spremembo pravne osebe, kar se tudi predlaga odboru, da upošteva pri svojem sklepu. 
Sledila je razprava o koncesijah in ugotovitev, da so le te lahko pod določenimi pogoji primerna 
dopolnitev delu  zdravstvenih domov. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 
  

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga 
Občinskemu svetu sprejem sklepa: Koncesija za opravljanje dejavnosti 
splošne ambulante v Domu starejših občanov Trebnje se po pridobitvi 
zakonsko predpisanih mnenj in soglasja Ministrstva za zdravje, z upravno 
odločbo podeli pravni osebi Zavod Promedico plus, Snebrska c. 128 b, 1260 
Ljubljana Polje, znotraj katerega je nosilka oz. izvajalka koncesijske dejavnosti 
Tanja Petkovič dr. med. spec. dr. med.. 
Koncesija se podeli v predvidenem obsegu 0,6 tima za dobo treh let.  
 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Pokopališka stavba (mrliška 
vežica) Sela pri Šumberku 

 
Trdinova je predstavila DIIP in poudarila nujnost izgradnje mrliške vežice v Sela Šumberk. Lani je bil 
izdelan DIIP in PGD.  
Predsednica se je strinjala, da je izgradnja mrliške vežice res nujna, a da je ocenjena vrednost 
160.000 € previsoka. Menila je, da bi pripravljalec DIIP-a morda na seji OS predstavil dokument v 
celoti. V razpravi, ki je sledila, so vsi člani odbora soglašali, da je ocenjena vrednost vsaj 40% 
previsoka, da so določena predvidena dela neracionalna (centralna kurjava) ter predlagali k 
ponovnemu pregledu del v projektu. 
Ocepek je pogrešal podatek o površini parkirnega prostora in zunanjih površin, saj bi le tako bilo 
možno oceniti, kakšen je strošek na m². 
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Candellari je menil, da je ne glede na ocenjeno vrednost edina merodajna cena tista, ki bo dosežena 
v postopku javnega naročila.  Tudi Trdinova se je strinjala in povedala, da izkušnje kažejo, da so te 
cene v povprečju do 30% nižje od ocenjenih vrednosti v DIIP. 
Zajca je zanimalo, kakšne so cene drugih mrliških vežic, da bi lahko primerjali cene. 
Candellari je dejal, da bi potrdil ta DIIP s pozivom pripravljalcu k ponovni kalkulaciji ocenjene 
vrednosti in Občinskemu svetu naj predstavi, kako so bili izračunani stroški. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP:  
 

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga 
Občinskemu svetu sprejem sklepa: Občinski svet občine Trebnje sprejme 
dokument identifikacije investicijskega projekta Pokopališka stavba (mrliška 
vežica) Sela pri Šumberku, a je potrebno ocenjene stroške znižati za 40% ob 
smiselni racionalizaciji vsebin. 

 
  
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za odprtje 31. oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje 

 
Trdinova je obrazložila gradivo. Starši so podali pobudo za odprtje 31. oddelka v Vrtcu Mavrica. 
Vrtec je podal kalkulacijo predvidenih stroškov za odprtje oddelka. Z županom se je posvetovala o 
prostoru in edino v stavbi na Golievem trgu 4 bi s preureditvijo lahko zagotovili prostor za novi 
oddelek. Vendar bi to lahko realizirali šele po sprejetju proračuna 2015, torej v začetku aprila 2015 
in ne v začetku marca kot predlaga vodstvo vrtca. 
Predsednica je dejala, da že pol leta vemo, da je potrebno odpreti nov oddelek in da se strinja z 
vrtcem, da se odpre do 1. 3. 2015. Dvomi pa o primernosti prostora v stavbi na Golievem trgu 4, saj 
za otroke 1. starostne skupine prostori nekdanje menze niso primerni. Kako pa je s prostori v stavbi 
CIK-a, ki so bili v preteklosti že namenjeni predšolski vzgoji? Trdinova je pojasnila, da po njenem 
vedenju tam ni primernih prostorov. 
V razpravi, ki je sledila in v kateri so sodelovali vsi člani odbora, je bilo izpostavljeno mnenje, da bi 
morala občina v primeru, da ne uspe zagotoviti ustrezen prostor, razpisati koncesijo. 
Predsednica je menila, da bi v primeru, da je v stavbi CIK-a prosta učilnica v 2. nadstropju, lahko 
premestili eno skupino 2. starostnega obdobja iz Vrtca Mavrica vanjo, in tako sprostili prostor za 1. 
starostno skupino, ki čaka na sprejem. 
Sledila je razprava o načrtovani gradnji vrtca v Velikem Gabru in o odprtju novega oddelka v 
Šentlovrencu. 
Predsednica je podala na glasovanje 
  
 
 
SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem sklepa: 
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I. V Vrtcu Mavrica Trebnje se od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015 odpre 31. oddelek dnevnega 
varstva I. starostnega obdobja. Občina Trebnje mora ustrezne prostore za 
delovanje novega oddelka  urediti najkasneje do 1. 3. 2015.  

II. Javnemu zavodu Vrtcu Mavrica Trebnje se izda soglasje za zaposlitev za določen 
čas za eno vzgojiteljico in eno pomočnico vzgojiteljice.  

III. Za delovanje novega oddelka se sredstva za plačilo razlike med plačili staršev in 
občino in sredstva za nabavo opreme igralnice, garderob in didaktični material 
zagotovijo v proračunu za leto 2015.   

IV. Občinska uprava naj glede na potrebe in demografske projekcije najde prostorske 
rešitve tudi za šol. l. 2015/2016. V nasprotnem primeru naj prične s postopki za 
podelitev koncesije za izvajanje predšolske vzgoje. 

 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s Povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 
2014-2016 za jugovzhodno statistično regijo 

 
Trdinova je prisotne seznanila z gradivom. V pojasnilo Ocepku je pojasnila, kateri projekti se bodo 
izvajali na območju občine Trebnje. Aktivni so zlasti  Društvo upokojencev Veliki Gaber, CIK in na 
področju dnevnih centrov za pripadnike romske skupnosti. V razpravi so člani odbora opozorili, da v 
dokumentu pogrešajo opredelitev konkretnih nosilcev in določitev časovnih rokov. 
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 
 Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga 

Občinskemu svetu sprejem sklepa: 
Občinski svet se je seznanil s Povzetkom regijskega izvedbenega načrta na 
področju socialnega varstva 2014-2016 za jugovzhodno statistično regijo in 
predlaga, da se v načrtu konkretno opredelijo nosilci za izvedbo posameznih 
ukrepov s časovno opredelitvijo. 
 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
  



Zapisnik 1. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 

5 

 

 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
 
Predsednica je opozorila, da je bil na 2. redni seji Občinskega sveta sprejet sklep, ki je zavezoval 
občinsko upravo, da: »po 1. 1. 2015 prouči ceno v vseh vrtcih v Občini Trebnje in jo ustrezno korigira 
oz. zniža in na naslednji seji o tem obvesti Občinski svet«, a ni seznanjena z realizacijo tega sklepa. 
Trdinova je pojasnila, da je bil sklep posredovan obema vrtcema. Podatki za preračun cene bodo 
znani po zaključnem računu konec februarja. Zdaj nimajo verodostojnih podatkov.  
 
Nadaljnje razprave z delovnega področja odbora ni bilo, zato se je predsednica ob 18:35 prisotnim 
zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Irena Žužek l.r., univ. dipl. soc. 
Svetovalka I 
 

Špela Smuk, I.r. 
predsednica 

 


