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ZAPISNIK  

25. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki 

je potekala v torek, 29. 5. 2018, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine 

Trebnje  

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

  
Odsoten:  Brigita Murn, Danijel Ocepek  

  
Ostali prisotni:  Janez Pirc, direktor občinske uprave,  

Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, 
Irena Žužek, 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. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Odbora z dne 13. 2. 2018 in zapisnika 24. seje 
Odbora z dne 20. 2. 2018 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2018 – rebalans II 

3. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v enotah 
E-2D in E-2C za glasbeno šolo  

4. Predlog Novelacije investicijskega programa (IP) in dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu« 

5. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkup in adaptacija 
objekta Pod Gradom 5« 

6. Razno 

Predsednica je člane Odbora seznanila z dodatno točko, ki je bila posredovana naknadno in 
se uvrsti pred točko Razno, in sicer: Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov 
Vrtca Sončnica Veliki Gaber od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 
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Predlogi niso bili podani, zato je predsednica na glasovanje podal naslednji  
 
DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Odbora z dne 13. 2. 2018 in zapisnika 24. 
seje Odbora z dne 20. 2. 2018 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2018 – rebalans II 

3. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v 
enotah E-2D in E-2C za glasbeno šolo  

4. Predlog Novelacije investicijskega programa (IP) in dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu« 

5. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkup in 
adaptacija objekta Pod Gradom 5« 

6. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki 
Gaber od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

7. Razno 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

Dnevni red je bil sprejet.  
 
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Odbora z dne 13. 2. 2018 in zapisnika 24. seje 
Odbora z dne 20. 2. 2018 

  
Na zapisnika člani niso podali pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje  
 
SKLEP:  
Zapisnika 23. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 13. 
2. 2018 in zapisnik 24. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
z dne 20. 2. 2018, se potrdita.  
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2018 – rebalans II 

 
Direktor je podal podrobno obrazložitev predloga z navedbo projektov in razlogov, zaradi 
katerih je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v proračunu za leto 2018. 
 
Predsednica je odprla razpravo. 
Nino Zajc je opozoril, da se gradivo za Rebalans II, ki je bilo posredovano članom Odbora, ne 
da odpret. Ugotavlja, da velikih sprememb ni, je pa opozoril na odločitev Odbora, sprejeto na 
eni od predhodnih sej, da je potrebno v Trebnjem postaviti urbano opremo - koše za pasje 
iztrebke. Tudi lokacije so bile že predlagane.  
Direktor je pojasnil, da je občinska uprava glede na potrjeno obliko urbane opreme pridobila 
okvirno ocenjeno vrednost (okrog 4.000 EUR) in da bo uprava preverila zagotovitev sredstev 
v veljavnem proračunu, sicer bo potreben amandma. 
Mag. Candellari je menil, da gre za deset košev, kar finančno ni velik znesek, glede lokacij pa 
bi morali upoštevati dejstvo, da bo igrišče ograjeno in psi ne bodo mogli nanj. 
 
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 rebalans II. 
 
2. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo poziva občinsko upravo, 
da v okvirih veljavnega proračuna za leto 2018 preveri možnost prerazporeditve 
sredstev v višini 4.000 EUR za namen nakupa in postavitve urbane opreme – košev za 
pasje iztrebke. 
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA  
 Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v enotah 
E-2D in E-2C za glasbeno šolo 

 
Direktor je podal obrazložitev DIIP-a in prisotne seznanil, da bo na seji Občinskega sveta 
prisoten pripravljelec DIIP-a, ki bo podal podrobno obrazložitev. 
Špela Smuk je pohvalila delo občinske uprave, ki je sledila sklepu občinskega sveta, da je 
potrebno projektirati tudi glasbeno šolo. Ni pa zadovoljna s časovnico. Glasbena šola naj se 
gradi hkrati s Kulturnim domom, zato predlaga spremembo časovnice v DIIP-u. DIIP zajema 
še dve pereči zadevi: Knjižnico Pavla Golie Trebnje in Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. 
Prelagala je, da se DIIP potrdi, časovnica pa naj se uskladi s časovnico gradnje kulturnega 
doma. 
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Nino Zajc je postavil vprašanje, kaj je načrtovano za objekt na Golievem trgu 1. Direktor je 
pojasnil, da so prosti prostori v objektu bili ponujeni za trenutno rešitev prostorske tematike 
Knjižnice. Ravno tako je dvorana Stik, ki je namenjena za vse uporabnike, na voljo za dogodke, 
ki jih organizira Knjižnica. 
Mag. Candellari je menil, da bi potrdili DIIP, a brez spremembe časovnice. 
 
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog  
 
SKLEP-a:  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v enotah E-2D in E-
2C za glasbeno šolo. 
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 1 
PROTI so glasovali: 1 

 
 Sklep ni bil sprejet. 

 
 
Nato je predsednica podala na glasovanje še predlog  
 
SKLEP-a:  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 
da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v enotah E-
2D in E-2C za glasbeno šolo, vendar se tabela virov financiranja po letih uskladi z 
dinamiko izgradnje kulturnega doma. 
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog Novelacije investicijskega programa (IP) in dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu« 

 
Gradivo je predstavil Žiga Zaplotnik. Zaradi povišanja ocenjene vrednosti investicije je bilo 
potrebno novelirati DIIP in Investicijskega programa (IP). Projekt se usklajuje tudi v virih 
financiranja. 
Predsednica je ponovno izrazila obžalovanje, ker bo vrtec modularen. Graditi bi morali 
trajnostno in iz lokalnih materialov. Prav tako je izrazila začudenje ob tako visoki podražitvi. 
Cena je za 4 oddelčni vrtec po njenem mnenju mnogo previsoka. 
Direktor je pojasnil tretji del predloga sklepa. 
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Po razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog 
 
SKLEP-a:  
I. Občinski svet potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
investicijo »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«.  
II. Občinski svet potrjuje investicijski program (IP) za investicijo »Gradnja štiri-
oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«. 
III. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, 
za sprejem morebitne naknadna novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) in za prijavo oz. koriščenje sredstev po 
23. členu ZFO. Ob morebitnem sprejemu novelacije dokumentov, župan na prvi 
naslednji seji s tem seznani Občinski svet. 

 
 Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
Ob 17:45 je sejo zapustil Branko Veselič. 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkup in adaptacija 
objekta Pod Gradom 5« 

 
Direktor je predstavil DIIP. Gre za odkup rojstne hiše pokojne operne pevke Vilme Bukovec, v 
kateri bosta urejeni spominski sobi v njeno čast in počastitev nadškofa Alojzija Šuštarja. 
Nino Zajc je zastavil vprašanje, kje so površine, predvidene za parkiranje. Direktor je pojasnil, 
da nepremičnino obdaja veliko zemljišče. Letos so zagotovljena sredstva za odkup 
nepremičnine. 
Na seji je bila kot zainteresirana javnost prisotna ga. Tanja Benedik, ki je podala pobudo za 
postavitev spominske plošče Vilmi Bukovec. Po njenem mnenju se spominska plošča lahko 
postavi že na neobnovljen objekt. Predlagala je, da se občinska uprava poveže s Fundacijo 
Ladka Korošca, ki ima obilo tovrstnih izkušenj. Menila je, da bi Občina Trebnje lahko postala 
prva ustanoviteljica glasbenega muzeja v Sloveniji. 
 
Predsednica je podala na glasovanje predlog 
 
SKLEP-a:  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 
da potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkup in adaptacija 
objekta Pod Gradom 5«. 
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP-a:  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 
da sprejme pobudo za postavitev spominske plošče Vilmi Bukovec. 
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber 
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 

 
Žužkova je obrazložila, da je zaradi števila vpisanih otrok nujno podaljšati delovanje dveh 
začasnih oddelkov, ki delujeta v prostorih osnovne šole, tudi v šolskem letu 2018/2019. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje predlog 
 
SKLEP-a:  
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 
da se delovanje dveh začasnih oddelkov vrtca Sončnica, ki delujeta v prostorih 
Osnovne šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.  
 

 Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Razno 

 
Nino Zajc je spregovoril o obilici predvolilnih plakatov v Trebnjem. Predlagal je, da občinska 
uprava to področje uredi tako kot sosednje občine. Direktor je pojasnil, da na volitvah sodeluje 
večje število kandidatov, zato je tudi plakatiranja več.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 18:10. 
 
 
Zapisala: 
Irena Žužek  

Špela Smuk 
predsednica 

 
 


