
 

OBČINA TREBNJE OBČINSKI 
SVET  
ODBOR ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   
IN KMETIJSTVO 

www.trebnje.si  
E: obcina.trebnje@trebnje.si  
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE  
T: 07 348 11 00  

  
Datum: 13. 2. 2018      

ZAPISNIK  

23. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  ki je 

potekala v torek, 13. 2. 2018, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje  

  

Prisotni člani:  Špela Smuk, Brigita Murn, Nino Zajc, Miran Candellari, Branko Veselič, 

Marjana Kužnik,   

  

Odsoten:  Danijel Ocepek  

  

Ostali prisotni:  Janez Pirc, direktor občinske uprave,  

Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, 

Aljoša Hribar, svetovalec, 

Majda Šalehar, svetovalka. 

 

 

Sejo je vodila Špela Smuk, ki je ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih šest (6) članov 

odbora.  

Uvodoma je opozorila,  

- da je za  obravnavo točke »Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov 

kulturni dom Trebnje«, ki je predlagana na Odboru za okolje, prostor in infrastrukturo, pristojen 

Odbor za družbene in gospodarske dejavnosti, zato naj se le-ta uvrsti na naslednjo sejo odbora; 
- da pogreša na dnevnem redu obravnavo predlog reševanja prostorske problematike na osnovni 

šoli v Trebnjem. 
 

Direktor je pojasnil, da je obravnava  DIIP-a za kulturni dom Trebnje predviden na Odboru za okolje, 

prostor in infrastrukturo, ker se projekt vodi na tem Oddelku za prostor in da se je na odbor za 

družbene in gospodarske dejavnosti pri tem pomotoma pozabilo. 

Glede prostorske problematike v osnovni šoli je pojasnil, da so aktivnosti za reševanje predvidene v 

rebalansu, zato predlaga, da se to obravnava pod točko 2. 

 

Članom odbora se je predstavil Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske 

dejavnosti. 

 

Predsednica je pozvala člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.   

 

DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 14. 11. 2017 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2018 – rebalans I 
3. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 2. obravnava 
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4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje – 
skrajšani postopek 

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta: Športni park Trebnje – drsališče, 
kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki, januar 2018 – seznanitev 

6. Novelacija št. 1 dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova športnega igrišča 
OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, januar 2018« - seznanitev 

7. Razno. 

Podatki o glasovanju:  

Prisotni člani: 6  

ZA so glasovali: 6  

PROTI so glasovali: 0  

  

Dnevni red je bil sprejet.  

 

Predsednica je dala na glasovanje  

SKLEP: 

na naslednjo sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  se uvrsti in 

obravnava točka »Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov kulturni 

dom Trebnje«. 

 Podatki o glasovanju:  

Prisotni člani: 6  

ZA so glasovali: 6  

PROTI so glasovali: 0  

  

  Sklep je bil sprejet.  

 

    

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 14. 11. 2018  

  

Na zapisnik člani niso podali vsebinskih pripomb, (popravi se le napačni zapis priimka 

na 7. strani),  zato je predsednica podala na glasovanje  

SKLEP:  

Zapisnik 22. seje Odbora za družbene,  gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, z dne  14. 11. 

2017, se potrdi.  

 

  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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2018 - rebalans 

 

Direktor je podal obrazložitev predloga.  

 

Predsednica je odprla razpravo. 

V razpravi je poudarila, da se nekatere postavke predvolilno zelo povišujejo; sredstva za 

reprezentanco visoka, saj je v rebalansu predvidenih iz dosedanjih 8.000 dvig na 25.000,00 EUR, 
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prav tako sredstva za promocijo občine, ki so iz 25.530,00 EUR povečana na 64.500,00 EUR, 

sredstva za CGP 10.000 Eur ipd.  

 

Direktor je pojasnil,  

- da so sredstva za reprezentanco povečana za 12.000,00  EUR za nakup knjige »Lepote 

Slovenije«, 500 izvodov, v kateri bo predstavljena občina Trebnje; 

- da so sredstva za promocijo povečana za obnovitev usmerjevalnih tabel, avio posnetku. 

 

Žiga Zaplotnik je dejal, da se zaposlena na TIC-u in Majo Kos ukvarjata s promocijo občine kot 

turistične destinacije, ki bi povezala gostinstvo, kulturo, šport oziroma vse ponudnike, ki delujejo na 

področju turistične ponudbe in pripravljata zloženko. 

 

Predsednica je bila mnenja, da so ponovni avio posnetki, glede na to, da jih je župan dal izdelati 

pred zadnjimi volitvami, nepotrebni, kakor tudi smiselnost kupovati knjige za tako visoke zneske. 

Poudarila je, da  brošure kot promocijski material niso več aktualne, niti učinkovite, da naj se 

prioritetno pristopi k sodobnejši in učinkovitejši promociji občine. Kot primer je omenila dobro prakso 

Vulkanlanda, ki so v turistični ponudbi na učinkovit in inovativen način povezali vse ponudnike. 

 

Smukova podaja pobudo,  

- da se ponovno zagotovi sredstva za podjetnike, in sicer za Spodbujanje inovativnosti ter 

Subvencijo obrestnih mer, saj se podjetniki sedaj ne morejo prijaviti, zato predlaga ponovno 

vključitev v shemo Razvojnega centra NM ali pa vzpostavitev drugačnega financiranja; 

- da se na gospodarstvu odpre nova postavka in omogoči financiranje, subvencijo tudi za 

podjetniške ideje zavodov, samostojnih podjetnikov, in sicer tiste, ki se na podeželju ukvarjajo s 

predelavo, proizvodnjo, nimajo pa status kmeta in se ne morejo prijaviti na razpis, ki namenja 

tovrstna sredstva iz kmetijstva 

- da rebalans ne izkazuje resne volje ali namena reševati problem pomanjkanja prostora v osnovni 

šoli Trebnje. Predlaga, da se povišajo sredstva za ureditev manjkajočih prostorov za 

osnovnošolce v Trebnjem, saj se sedaj pouku treh razredov izvaja izven šolskih prostorov in 

predlagala povečanje postavke, ki je v rebalansu predvidena v višini 20.000,00 EUR, pod 

kontom: za načrte in drugo projektno dokumentacijo, na 100.000,00 EUR; 

- da se poveča sredstva za dodatne programe Glasbene šole Trebnje, in sicer na 6.000,00 EUR; 

- da se poveča sredstva za investicije v prostorih Glasbene šole Trebnje na 26.000,00  EUR (za 

ureditev vhodnih vrat v GŠ in ureditev ene učilnice, poseg v stene – vse v prostorih menze). 

 

Nino Zajc se strinja s predlogi Smukove, ocenjuje, da je proračun prenapihnjen in dvomi v izvedbo v 

celoti. Pozdravlja promocijo občine, predlaga obnovo – označitev poldnevnika (uro), označitev 

trebanjskega leva pri gradu in sprašuje, kako je z »evropskim razpisom Wi-fi«. Predlaga povečanje 

na področju izobraževanja, in sicer da se nameni več sredstev za štipendije nadarjenih in poveča 

število štipendij  za dva dijaka in dva študenta – povečanje  postavke za 12.000 EUR. Opozoril je na 

zagotavljanje prostora za osnovno šolo, predlagal dograditev POŠ Dol. Nemška vas in izgradnjo 

vrtca v Šentlovrencu.  

 

Direktor je pojasnil,  

- da je pričetek gradnje vrtca v Šentlovrencu predviden v letošnjem letu, da je projekt prijavljen na 

Ekosklad in še ni odobren; 

- da je v promocijo vključena tudi kolesarska dirka po Slovenije, ki jo bo občina financirala v višini 

20.000 EUR; 

- glede razpisa za Wi-fi so bili izvedeni ogledi in aktivnosti o ponudbi za projekt. 

 

Po razpravi je predsednica oblikovala predlog  

SKLEP-a: 

1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 

sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018  
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- rebalans I z naslednjimi dopolnitvami povečanja v višini 116.000,00 EUR na naslednjih 

postavkah:    

   

PRORAČUNSKA POSTAVKA 

 

PRORAČUN 

2018 

 

PREDLOG 
POVEČANJA 

v višini 

 

 

SKUPAJ 

 

14003  

Sofinanciranje programa sklada 
oziroma projektov, poslovnih načrtov 
in predstavitev enot malega 
gospodarstva – sofinanciranje 
programov Podjetniške sheme  

 

 

27.962,00 EUR  

 

 

 

 

15.000,00 EUR 

 

 

42.962,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 

- da se zagotovi sredstva v višini 10.000 EUR za podjetnike, in sicer spodbujanje inovativnosti ter subvencija 

obrestnih mer, saj se podjetniki sedaj ne morejo prijaviti, zato predlaga ponovno vključitev v shemo 

Razvojnega centra NM ali pa vzpostavitev drugačnega financiranja; 

- da se omogoči financiranje v višini 5.000,00 EUR, subvencijo tudi za podjetniške ideje zavodov, samostojnih 
podjetnikov, in sicer tiste, ki se na podeželju ukvarjajo s predelavo pa nimajo kmetijske dejavnosti. 

 

 

 

 
   

PRORAČUNSKA POSTAVKA 

 

PRORAČUN 

2018 

 

PREDLOG 
POVEČANJA 

v višini  

 

 

SKUPAJ 

 

19014 

Dodatni programi v glasbenih šolah 

 

3.000,00 EUR 

 

 

3.000,00 EUR 

 

6.000,00 EUR 

19015  

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
glasbenih šol 

 

20.000,00 EUR 

 

6.000,00 EUR 

 

26.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 

- sredstva za dodatne programe Glasbene šole Trebnje, in sicer na 6.000,00 EUR. 

- sredstva za investicije v prostorih Glasbene šole Trebnje na 26.000,00  EUR (za ureditev vhodnih 

vrat v GŠ in rušenje stene in ureditev učilnice – vse v prostorih menze). 
 

 

 
   

PRORAČUNSKA POSTAVKA 

 

PRORAČUN 

2018 

 

PREDLOG 
POVEČANJA 

v višini  

 

 

SKUPAJ 

 

19034 

Štipendije za nadarjene 

38.000,00 EUR  

 

12.000,00 EUR 50.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 

- sredstva za štipendije nadarjenih se poveča, podeli se 20 štipendij  (povečanje štipendij – dve za 

dijaka in dve za študente) – povečanje  postavke za 12.000 EUR. 
 

 
   

PRORAČUNSKA POSTAVKA 

 

PRORAČUN 

2018 

 

PREDLOG 
POVEČANJA 

v višini  

 

SKUPAJ 

 

19011  

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
osnovni šol 

konto 420804 

Načrti in druga projektna dokumentacija 

 

 

20.000,00 EUR  

 

 

 

80.000,00 EUR 

 

 

100.000,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV: 
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- povečanje sredstev za ureditev prostorov za osnovnošolce v Trebnjem, za takojšnje aktivnosti 

umestitve, načrtovanja in priprave dokumentacije za izgradnjo nove devetletke (v rebalansu 

predvidena  20.000,00 EUR) pod kontom: za načrte in drugo projektno dokumentacijo, na 

100.000,00 EUR; 
 

 

2. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo poziva župana, da pristopi k 

takojšnim aktivnostim za zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne 

šole in takojšnjem aktivnostim za izgradnjo nove samostojne devetletke. 

 

   Podatki o glasovanju:  

   Prisotni člani: 6 

   ZA so glasovali: 6  

   PROTI so glasovali: 0  

    

  

 

   Sklep je sprejet.  

  

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 2. obravnava  

  

Odlok sta predstavila direktor in Aljoša Hribar. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje predlog  

SKLEP-a:  

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 

sprejme Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje v 2. obravnavi.  

 

    Podatki o glasovanju:  

   Prisotni člani: 6  

   ZA so glasovali: 6  

   PROTI so glasovali: 0  

    

    Sklep je sprejet.  

  

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – 

skrajšani postopek   

  

Odlok sta predstavila direktor in Aljoša Hribar. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje predlog 

SKLEP-a:  

  

1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 

da sprejme Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Trebnje po skrajšanem postopku.  

2. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 

da sprejme Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Trebnje.  

 

    Podatki o glasovanju:  
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   Prisotni člani: 6  

   ZA so glasovali: 6  

   PROTI so glasovali: 0  

    

    Sklep je sprejet.  

  

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Športni park Trebnje – drsališče, 

kotalkališče, teniško igrišče in  igrišče za odbojko na mivki, januar 2018 – seznanitev   

  

Direktor je predstavil DIIP in dejal, da ga je župan že potrdil, odbor in občinski svet se le seznanita 

z vsebino. 

Razprave ni bilo, zato je predsednica podala  na glasovanje  

 

SKLEP:  

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 

sprejme sklep: Občinski svet Občine Trebnje se seznani z dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta: Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in 

igrišče za odbojko na mivki, januar 2018, ki ga je po pooblastilu Občinskega sveta Občine 

Trebnje št. 900-9/2017 z dne 21. 12. 2017 sprejel župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic, s 

sklepom št. 430-4/2018 dne 22.1.2018. 

  

    Podatki o glasovanju:  

   Prisotni člani: 6  

   ZA so glasovali: 6  

   PROTI so glasovali: 0  

    

    Sklep je sprejet.  

   

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Novelacija št. 1 dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova športnega 

igrišča OŠ Veliki Gaber – izvedba tartana, januar 2018 - seznanitev  

  

Direktor je predstavil novelacijo DIIP-a in dejal, da ga je župan že potrdil, odbor in občinski svet se 

le seznanita z vsebino. 

Nino Zajc je poudaril, da je potrebno na igrišču celovito urediti razsvetljavo in onemogočiti dostop 

motorjem. 

 

Ostalih pripomb in predlogov ni bilo, zato je predsednica podala  na glasovanje  

SKLEP:  

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 

sprejme sklep: Občinski svet Občine Trebnje se seznani z Novelacijo št. 1 dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber – izvedba 

tartana, januar 2018, ki jo je s sklepom št. 430-28/2017-27,  dne 22. 1. 2018, potrdil župan 

Občine Trebnje, Alojzij Kastelic. 

  

    Podatki o glasovanju:  

   Prisotni člani: 6  

   ZA so glasovali: 6  

   PROTI so glasovali: 0  

    

    Sklep je sprejet.  
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Razno  

  

Razprave ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 18.30. 

 

 

 

Zapisala:  

Majda Šalehar, dipl. upr. org. 

Svetovalka I  

  

Špela Smuk, 

predsednica 


