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Z API SNI K 

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

 
ki je potekala v torek, 31. januarja 2017, ob 16.00 uri v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 
5, Trebnje. 
 
Prisotni člani: Špela Smuk, Nino Zajc, Branko Veselič, Brigita Murn, Marjana Kužnik, Danijel 

Ocepek  
Opravičeno 
odsoten:  

 
Miran Candellari 

Ostali prisotni: Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, 
Klavdija Tahan, višja svetovalka,  Lovro Hren, od gasilcev. 

  
Sejo je vodila predsednica Špela Smuk, ki je ob 16. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih šest 
(6) članov odbora. Predsednica je predlagala dopolnitev dnevnega reda še s točko »Predlog 
razglasitve leta 2017 za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«. Pozvala je tudi člane odbora k 
umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z 
vabilom. Spremembo dnevnega reda – zamenjavo 2. In 3. točke dnevnega reda je predlagala 
Darinka Trdina. Predsednica je dnevni red s predlaganimi spremembami in dopolnitvami podala na 
glasovanje: 
 
 Dnevni red: 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Odbora z dne 12. 12. 2016 
2.    Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Odkup prostorov in ureditev vrtca 

na Režunovi ulici« 
3.   Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter Investicijski program 

(IP) za »Nakup nove avto lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32« 
4.   Predlog razglasitve leta 2017 za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«.  
5.    Razno. 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
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 16. seje Odbora z dne 12. 12. 2016 

 
Pripomb na zapisnik 16. seje Odbora ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
 
 

Datum: 31. 1. 2017 
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SKLEP: 
 
Zapisnik 16. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo z dne 12. 
12. 2016, se potrdi. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Odkup prostorov in ureditev 
vrtca na Režunovi ulici« 

 
   
Trdinova je obrazložila DIIP. Poudarila je da je objekt na Režunovi ulici 9 in 11 (dva vhoda iste 
stavbe) je stanovanjsko-poslovni objekt v neposredni bližini Vrtca Mavrica. Predmet odkupa za 
potrebe vrtca bi bila dva prostora v velikosti 64,8 m2 in 114,95 m2, skupaj 179,75 m2. V neposredni 
bližini objekta, na sosednji parceli tik pod stavbo je obstoječe otroško igrišče Vrtca Mavrica in čez 
cesto stavba Vrtca Mavrica. Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 300.000 EUR. 
 
Predsednica je pozvala prisotne k podaji pripomb in predlogov.  
Zajc je izrazil pomislek ali bodo v sosednjih prostorih istega objekta kasneje odprti gostinski lokali in 
ali je to potem primerno mesto za vrtec. Ocepek je poudaril, da se strinja s projektom, vendar je 
potrebno opozoriti občinsko upravo, da je odbor v preteklosti že velikokrat potrjeval različne 
investicijske dokumente, na katerih pa še vedno ni nič narejenega, kot npr. mrliška vežica v Sela pri 
Šumberku, vrtec Dobrnič in vrtec Šentlovrenc. Potrditev novega DIIP-a ne sme iti na »škodo« ostalim 
projektom. Tudi predsednica je poudarila, da se s predlaganim sklepom strinja in bo projekt podprla, 
vendar tudi ona meni, da to ne sme iti na škodo gradnje vrtca Dobrnič in Šentlovrenc, ta dva projekta 
je potrebno zaključiti v prihajajočem proračunskem obdobju 2017/2018.  
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
 
SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
Občine Trebnje da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta »Odkup 
prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici«, januar 2017, vendar navedeni projekt ne 
sme posegati v prioritetno listo in proračunsko kvoto namenjeno za zaključek 
projektov gradnje vrtca v Dobrniču in v Šentlovrencu.  
 
 Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo opozarja občinsko upravo, 
da preveri ali se bo v isti stavbi v pritličju odvijala tudi gostinska dejavnost in ali je 
zakonsko sprejemljivo, da se odvija dejavnost predšolske vzgoje izvaja v neposredni 
bližini gostinskega lokala.  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 



Zapisnik 17. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 

3 

 

 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter Investicijski program 
(IP) za »Nakup nove avto lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32« 

 
Klavdija Tahan je predstavila uvodni del gradiva, obrazložitev DIIP-a pa je podal Lovro Hren, 
predvsem je poudaril, da bo z novo avto lestvijo s košaro in zgibnim lestvenikom PGD Trebnje 
lahko učinkovito izvajalo ukrepe požarne varnosti, zaščite in reševanja ter prispevalo k večji 
varnosti prebivalcev in premoženja na območju Gasilske zveze Trebnje oziroma občin Trebnje, 
Mirna, Mokronog- Trebelno in Šentrupert. 

Odbornike je v nadaljevanju zanimalo kako oz. komu se bo prodalo obstoječe vozilo, po kakšni ceni, 
kolikokrat letno se to vozilo uporabi in kakšne velikosti je to vozilo. Lovro Hren je obrazložil, da so 
variante o prodaji vozila še odprte, lahko se bo prodalo v tujino ali na območju Slovenije, ocenjena 
vrednost je od 60.000-80.000 EUR, da se bo ta znesek upošteval pri deležu Občine Trebnje, da se 
vozilo uporablja 5 do 6 x letno in da bo vozilo nabavljeno standardnih dimenzij.  
 
Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga da potrdi 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Nakup nove avto lestve z 
zgibnim lestvenikom ALK-Z 32 in Investicijski program (IP) za »Nakup nove avto lestve 
z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32«. 
 

 
Prisotni člani: 

 
6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog razglasitve leta 2017 za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«. 

 
Predsednica je podala kratko obrazložitev in poudarila, da javni interes za razglasitev leta 2017 za 
»Leto kulture Temeniške in Mirnske doline« izhaja iz dejstva, da bo letos potekal jubilejni, 50. 
Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje.  

 Predsednica je podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
razglasi leto 2017 za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«.  

 
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 

 
 
Po točko razno je Nino Zajc opozoril na problematiko avtobusnih postajališč na državnih cestah. 
Omenjeno problematiko je obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Nino 
Zajc predlaga, da občinska uprava naredi seznam neurejenih postajališč ter glede na projekcije 
števila prebivalstva postavi prioritetno listo postajališč, ki naj bi se uredila z nadstreški, označbam 
ipd. s tem bi zagotovili večjo varnost otrok ter večjo varnost v cestnem prometu, saj se sedaj 
dogaja, da avtobusi ustavljajo na cestah na neoznačenih, velikokrat pa tudi na neustreznih mestih. 
Prav tako predlaga, da občinska uprava razišče možnost financiranja ureditve postajališč na 
državnih cestah, saj v tem trenutku ni jasno kdo je zadolžen za postavitev avtobusnih postajališč 
na državnih cestah, ki jih uporabljajo učeni OŠ Trebnje, OŠ Veliki Gaber ter podružničnih šol. 
Predsednica je dala na glasovanje  
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo poziva Občinsko upravi, da 
pripravi seznam neurejenih postajališč ter glede na projekcije števila prebivalstva postavi 
prioritetno listo postajališč ter razišče možnost financiranja ureditve postajališč na državnih 
cestah. 

 
Prisotni člani: 

 
6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
 
 

Sklep je bil sprejet. 

 
Seja se je zaključila ob 16.40 uri. 
 
 
 
  Zapisala: 
Darinka Trdina, l. r.  
Višja svetovalka I 

                           
 
 
 
 
 
                          Špela Smuk, l. r.   

Predsednica 
 


