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ZAPISNIK 

 

22. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo,  

ki je potekala v torek, 14. 11. 2017 ob 17:00 v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Špela Smuk, Nino Zajc, Branko Veselič, Marjana Kužnik, Miran Candellari, 

Danijel Ocepek  
  
Odstotni člani: --  Brigita Murn (opravičeno) 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor občinske uprave, Aljoša Hribar, Irena Žužek, občinska 

uprava 
  

 
 
Sejo je vodila predsednica Špela Smuk, ki je ob 17.00 uri ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih šest 
(6) članov odbora. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom. Člani odbora pripomb niso podali, zato je 
predlagani dnevni red podala na glasovanje: 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Odbora z dne 27. 9. 2017 
2. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 1 obravnava 
3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Trebnje 
4. Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017 - 2019 
5. Predlog za oprostitev najemnine za dobo 5 let za najeme v naselju Vejar 
6. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Medgeneracijski športno 

– družabni center Trebnje - Blato 
7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gozdni cesti Velika Loka 

– Mlačna in Pluska – Mlačna 
8. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Heritage in it age (Her-it-

age) 
9. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup kulturnega doma 

Čatež« 
10. Razno. 
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 Podatki o glasovanju: 
 Prisotni člani: 6 
 ZA so glasovali: 6 
 PROTI so glasovali: 0 
  
 Dnevni red je bil sprejet. 

 
  
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 27. 9. 2017 

 
Nino Zajc je opozoril na napako na 1. strani zapisnika, kjer ja napačno navedeno ime Nino Ocepek, 
ki se popravi v Danijel Ocepek. Drugih pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
V zapisniku 21. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 
27. 9. 2017, se upošteva navedeni popravek na 1. strani. 
 
 

 
Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 1 obravnava 
 

 
Aljoša Hribar je podal obrazložitev predlaganega odloka, ki je usklajen z novim Zakonom o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti. Ta je prinesel nekaj novosti, kot je 24-urna dežurna služba in tržno naravo 
pokopališke dejavnosti. V predlogu odloka je zapisana tudi opredelitev, da na območju občine 
Trebnje ne bo možno pridobiti dovoljenja za izvedbo pogreba izven pokopališča. 
Nino Zajc je konstatiral, da bo Komunala Trebnje, ki je predviden izvajalec 24-urnega dežurstva, 
pokopališčne in pogrebne dejavnosti, morala najeti oz. kupiti določeno prevozno sredstvo. 
Predsednica je izrazila pričakovanje, da bodo pri izvajanju pogrebne dejavnosti ustvarjena vložena 
v občini Trebnje za razvoj pokopališke dejavnosti oz. v njeno infrastrukturo. Zanimalo jo je ali nam 
to Komunala lahko zagotovi. Nino Zajc se je spraševal o finančnih posledicah za občane. Aljoša 
Hribar je pojasnil, da bo Občinski svet sprejel cenik storitev. 
 
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje sklep: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
Sprejme se Odlok o pokopališkem redu v občini Trebnje v 1. obravnavi. 
 
 

 
Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 6 



Zapisnik 22. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 

3 

 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Trebnje 

 
Žužkova je podala obrazložitev predloga odloka in razloge za sprejem po skrajšanem postopku.  
Nino Zajc je izrazil zaskrbljenost, da bodo oddelki OŠ, ki delujejo v prostorih CIK-a, ostali tam trajno. 
Predlagal je občinski upravi, da se začnejo pogovori o prostorski problematiki osnovnošolskega 
izobraževanja. Predsednica je dejala, da namerava to temo odpreti pri točki Razno. 
 
Glede na to, da gre zaradi vpisa v razvid na ministrstvu za nujno dopolnitev Odloka o ustanovitvi OŠ 
Trebnje, so se člani Odbora strinjali s predlogom sklepa: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 

I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o spremembi 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Trebnje po skrajšanem postopku. 

II. Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje. 

 
 

                                      Podatki o glasovanju: 
                   Prisotni člani: 6 

 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017 - 2019 

 
Žužkova je podala kratko obrazložitev. Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017 – 
2019 je že obravnavala Komisija za mladinska vprašanja, ki predlaga, da se dokument sprejme. 
Mladinski svet TREMS je opravil tudi evalvacijo Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2014 – 
2016 in ugotovil, da je težava zlasti pomanjkanje mladinske infrastrukture. 
 
Predsednica je podala na glasovanje predlog sklepa: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 
Sprejme se Program mladinske dejavnosti za obdobje 2017 – 2019. 
 

                                      Podatki o glasovanju:  
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                   Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za oprostitev najemnine za dobo 5 let za najeme v naselju Vejar 

 
Direktor je podal obrazložitev gradiva. Gre za 7 najemov na podlagi mnenja CSD Trebnje. 
Predsednico je zanimalo, kako najemnino plačuje 35 lastnikov za objekte, ki so že pridobili gradbena 
dovoljenja. Menila je, da bi morali imeti vsi izenačen položaj. 
 
Po razpravi je podala na glasovanje dopolnjen predlog sklepa: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 
Najemnike za zemljišča v naselju Vejar se oprosti plačila najemnine za dobo pet (5) 
let, šteto od pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
 
Pozivamo občinsko upravo, da enako uredi za 35 objektov, ki so pridobili gradbena 
dovoljenja že v preteklosti. 

 
                                      Podatki o glasovanju: 

                   Prisotni člani: 6 
 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Medgeneracijski 
športno – družabni center Trebnje - Blato 

 
Direktor je podal obrazložitev projekta v več fazah. Občina je z izdelanim DIIP-om pripravljena na 
morebitne razpise za pridobitev sredstev. 
Predsednica je poudarila, da tega projekta ne podpira, ker je ocenjena vrednost zelo visoka. Za 3 
mio evrov je možno zgraditi športno dvorano ali devetletko v Dolenji Nemški vasi. Menila je tudi, da 
za tak projekt ne bo lahko pridobiti sredstev na javnih razpisih. 
 
Ob 17:30 je sejo zapustil Branko Veselič. 
 
Nino Zajc je soglašal. Cena je zelo visoka in tudi lokacija se mu ne zdi primerna. Danijel Ocepek je 
pripomnil, da ni denarja za osnovno šolo, za vrtce tudi ne, tu pa se želi postajališče za avtodome 
pripeljat v neko vas. Negativno mnenje do projekta je izrazil tudi Danijel Ocepek. 
Predsednica je podala na glasovanje predlog sklepa: 
 
SKLEP: 
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Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 
sprejme se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Medgeneracijski 
športno – družabni center Trebnje – Blato. 

 
                                      Podatki o glasovanju: 

                   Prisotni člani: 5 
 

ZA so glasovali: 0 
PROTI so glasovali: 4 

 
 Sklep ni bil sprejet. 

 
 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gozdni cesti Velika 
Loka – Mlačna in Pluska – Mlačna 

 
Direktor je predstavil gradivo. Odbor je seznanil z razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, kjer pričakujemo sredstva, svoj delež pa bo prispevala tudi krajevna skupnost. Pobuda je 
prišla s strani krajevne skupnosti. 
Danijel Ocepek je zastavil vprašanje, ali je predvidena makadamska gozdna pot. Govori se o trim 
stezi. Direktor je potrdil, da gre v teh dokumentih in v prvi fazi projekta za ureditev makadamske 
gozdne poti in da trim steza ne gre na razpis. 
 
Predsednica je po razpravi podala na glasovanje: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 
sprejme se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gozdni cesti 
Velika Loka – Mlačna in Pluska – Mlačna. 

 
                                      Podatki o glasovanju: 

                   Prisotni člani: 5 
 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Heritage in it age (Her-
it-age) 

 
Direktor je pojasnil gradivo. Gre za seznanitev z novelacijo DIIP-a, saj je bil projekt že prijavljen na 
razpis, tudi gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. Predsednica je tokrat projekt pripravljen tako, da 
je z njim moč upati na supeh na razpisu in da je dobro, da smo prvi, zelo slabo pripravljen projekz 
na Komisiji zavrnili.Podala informacijo o prvem roku Interreg razpisa, ko je od 115 prijavljenih prejelo 
odobreno sofinanciranje zgolj pet prijavljenih projektov. Zanimalo jo je, kdaj se bo pričela izvedba. 
Direktor je pojasnil, da po objavi rezultatov razpisa. 
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Predsednica je podala na glasovanje sklep: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 
Občinski svet se seznani z novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za HERitage in IT AGE (Her-it-age). 

 
                                      Podatki o glasovanju: 

                   Prisotni člani: 5 
 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup kulturnega doma 
Čatež« 

 
Direktor je predstavil gradivo. Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
da sprejme sklep: 
 
sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup kulturnega 
doma Čatež«. 
 

                                      Podatki o glasovanju: 
                   Prisotni člani: 5 

 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
 
Predsednica je pričela razpravo o prostorski stiski v Osnovni šoli Trebnje in o izvajanju pouka v 
stavbi CIK. Poudarila je, da je njena svetniška skupina že v času, ko se je obnavljala POŠ Dolenja 
Nemška vas, opozarjala na večje potrebe in premislek o devetletki. Danes je težava velika, jutri bo 
še večja, zato je nujno potrebno najti rešitve. Dva mandata je bila članica sveta OŠ Trebnje in se ne 
strinja s širitvijo le te, saj je OŠ Trebnje že zdaj ena največjih šol v državi. Optimalno število učencev 
OŠ je 400 – 450, zato ne vidi smisla v dograjevanje OŠ na Kidričevi. Potrebno bi bilo sprejeti sklep, 
da se zagotovi sredstva za dograditev POŠ Dolenja Nemška vas v devetletko ali gradi novo 
devetletko v smeri Štefana. Oboje je tako rekoč v Trebnjem.. 
Miran Candellari je izrazil strinjanje, težko je obvladovati tako veliko šolo kot je OŠ Trebnje. 
Dolgoročno gledano bi se moral del otrok seliti na drugo lokacijo.  
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Nino Zajc je opozoril na statistične podatke, ki kažejo, da se prebivalci občine Trebnje pomlajujejo 
in tudi, če bi dogradilo POŠ Dolenja Nemška vas v devetletko, to ni dokončna rešitev.  
Danijel Ocvirk je dodal, da tudi ravnatelj podpira izgradnjo nove osnovne šole.  
Predsednica je dodala, da če si politika zatiska ušesa pred problemom, bi morala biti opozorila OŠ 
glasnejša. Povedala je, če se lahko brez soglasja OS  naročujejo nenujni DIIPi, kot je bil npr. za 
Blato, potem bi pričakovala, oz. pričakuje, da se takoj aktivno lotimo projekta devetletke. 
Miran Candellari je poudaril, da je potrebna politična odločitev pri sprejemanju proračuna. 
Predsednica je podala na glasovanje sklep: 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme stališče o takojšnjih aktivnostih in rešitvah za ustrezno prostorsko 
rešitev za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Občinska uprava naj v najkrajšem možnem času predlaga rešitve za novo devetletke. 
 

                                      Podatki o glasovanju: 
                   Prisotni člani: 5 

 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 
V nadaljevanju je predsednica opozorila na zelo zelo zanemarjena krožišča, katerih urejenost je 
naše ogledalo in stanje kot je, nam ne bi smelo biti v ponos.  
Danijel Ocepek pa je povprašal o socialnem primeru ženice iz Repč, ki nima vodovoda. Direktor je 
podal informacije, ki jih je prejel s strani Center za socialno delo Trebnje, ki primer spremljajo in 
organizirajo potrebno pomoč ter da ima gospa organizirano oskrbo na domu. 
 
 
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je Špela Smuk ob 18:20 sejo zaključila. 
 
 
 
Zapisala: 
Irena Žužek, univ. dipl. soc. 
svetovalka I 
 

Špela Smuk l. r. 
predsednica 

 


