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ZAPISNIK  

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

potekala v torek, 20. 2. 2018, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje  

  

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

  

Odsoten:  Danijel Ocepek, Brigita Murn, 

  

Ostali prisotni:  Janez Pirc, direktor občinske uprave,  

Vida Šušteršič, višja svetovalka 

Blaž Malenšek, Espri d.o.o. 

Majda Šalehar, svetovalka. 

 

 

Sejo je vodila Špela Smuk, ki je ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih pet (5) članov 

odbora.  

 

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

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.   

 

DNEVNI RED:  

1. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »NOV KULTURNI DOM 
TREBNJE« 

2. Razno. 

Podatki o glasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5  

PROTI so glasovali: 0  

  

Dnevni red je bil sprejet.  

 

    

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »NOV KULTURNI DOM 

TREBNJE« 

 

Predlog DIIP-a sta predstavila Vida Šuštaršič in Blaž Malenšek, Espri d.o.o., kot pripravljalec DIIP-

a. Prisotni so se seznanili, da je pri pripravi sodelovala komisija za izbiro natečajne rešitve, da so si 

ogledali primerljive kulturne domove, da je za izvedbo investicije možno pridobiti sredstva Eko 

sklada, se prijaviti na razpis »mobilnost«  za garažno hišo in na razpise na ministrstvo za kulturo. 
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V razpravi je Nino Zajc opozoril na višino predvidenih sredstev za izgradnjo in povprašal, če je 

predvidena avtobusna postaja. 

 

Predsednica je dejala, da je pričakovala, da se bo v prostorih  kulturnega doma predvidela dejavnost 

oziroma izvajala vsebina, ki bi vsakodnevno kulturnemu centru dajala življenje, kot na primer 

glasbena šola, za pouk in orkestralne vaje… Podala je tudi mnenje, s katerim so se prisotni strinjali, 

da za upravljanje novega Kulturnega centra ni potrebno ustanavljati novega zavoda, saj imamo kar 

nekaj obstoječih javnih zavodov, ki bi lahko kvalitetno prevzeli to nalogo, npr. Glasbena šola Trebnje, 

katere edini ustanovitelj je Občina Trebnje ali Cik.  

 

Vsi so bili enotni, da se k zasnovani ureditvi kulturnega doma, parkirišča in ostalih objektov (glasbene 

šole) pristopi čim prej oz. najbolje hkrati, zato naj se čimprej pripravi dokumentacija tudi za  enote E-

2d in E-2C. Odbor je bil mnenja, da bi bilo optimalno, da če bo finančna situacija dopuščala, po 

možnosti tudi uspešno kandidiranje na razpisih z DIIP Nov kulturni dom in DIIP Glasbena šola – da 

se k investiciji oz. izgradnji Kulturnega doma, Glasbene šole in parkirišč pristopi hkrati. 

 

Direktor je dejal, da je DIIP prvi dokument s katerim se prične z aktivnostmi za izvedbo projekta 

oziroma gradnjo in ne more vključevati še vsebine, saj se bo le-ta še dopolnjeval in spreminjal. 

 

Candellari je poudaril, da se že več let načrtuje izgradnjo kulturnega doma, prav tako pa je potrebno 

urediti mirujoči promet in umakniti parkirišča iz središča mesta. 

 

Po razpravi je predsednica oblikovala predlog  

SKLEP-a: 

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

da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta »NOV KULTURNI DOM 

TREBNJE«.  

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

da sprejme sklep, da se pristopi k pripravi DIIP-a za preostalo gradnjo v enotah E-2d in 

E-2C, kjer se predvidi stavba Glasbene šole Trebnje. 

 

   Podatki o glasovanju:  

   Prisotni člani: 5 

   ZA so glasovali: 5  

   PROTI so glasovali: 0  

    

    Sklep je sprejet.  

  

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Razno  

  

Razprave ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 17.50. 

 

 

Zapisala:  

Majda Šalehar, dipl. upr. org. 

Svetovalka I  

  

Špela Smuk, 

predsednica 


