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ZAPISNIK 

8. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  

ki je bila v torek, 29. 9. 2020, ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Špela Smuk, Jože Avgustinčič, Marjana Kužnik, Majda Gazvoda, Ana Moder, 

Nada Pepelnak 
  
Odsotni: Marija Zupančič (se je opravičila) 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor OU 
 Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti 
 Aleksandra Stritar, svetovalka 
  
 
Sejo je vodila predsednica Odbora Špela Smuk in ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo 
prisotnih 6 članov Odbora. Predstavila je dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom in pozvala 
članice in člane k dopolnitvi dnevnega reda. Nada Pepelnak je opozorila, da je odbor v preteklosti 
že sprejel sklep, da je na vsakokratnem dnevnem redu tudi točka Poročanje o aktivnostih glede 
reševanja problematike šolskih prostorov. Predsednica je predlagala, da se dnevni red dopolni s 
predlagano točko, ki postane 7., točka Razno pa 8. točka. 
 
Predsednica je podala na glasovanje dopolnjen dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 11. 2. 2020 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2020 – rebalans IV 
3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 

Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek 
4. Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. 

obravnava 
5. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber 
6. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje  
7. Poročanje o aktivnostih gradnje nove devetletke  
8. Razno  

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

Datum: 30. 9. 2020 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje z dne 11. 2. 2020 
 
Člani odbora na zapisnik niso podali pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Zapisnik 7. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 11. 
2. 2020 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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2020 – rebalans IV 
 
Obrazložitev gradiva je podal Janez Pirc, direktor OU. Povedal je, da je rebalans proračuna 
potreben za izvajanje projektov, namenska sredstva so usklajena. Izpostavil je še ključne 
spremembe v rebalansu.  
Majdo Gazvoda je zanimalo, kakšna bo namembnost prostorov pošte na Veliki Loki. Direktor je 
pojasnil, da je nakup ugoden, da se s pošto že dlje časa dogovarjajo za odkup, prostor bo 
namenjen za predšolsko vzgojo. Špelo Smuk je zanimalo, zakaj niso bila prerazporejena sredstva, 
ki so namenjena za stroške svetnikov. Direktor je pojasnil, da so bila sredstva prerazporejena iz 
proračunskih postavk, kjer ni predvidena realizacija ali je predvidena v manjšem obsegu glede na 
plan proračuna. Špelo Smuk je zanimalo financiranje televizije Vaš kanal. Direktor je pojasnil, da 
gre za skupni dogovor vseh dolenjskih občin glede dodatnega financiranja televizije zaradi razmer 
v letošnjem letu, in sicer 1 EUR po občanu. Majda Gazvoda je poudarila, da je to edina regionalna 
televizija, da so njihovi prispevki korektni in bogatijo TV program. 
 
V razpravi se je predsednica navezala še na 7. točko dnevnega reda Poročanje o aktivnostih glede 
reševanja problematike šolskih prostorov in vprašala, katere postavke v proračunu omogočajo 
aktivnosti za novo drugo OŠ v Trebnjem. Direktor je povedal, da potekajo dogovori z lastniki 
zemljišč na izbrani lokaciji. Ko bodo z lastniki podpisane predpogodbe o nakupu zemljišč, bo stekel 
postopek priprave prostorske in druge dokumentacije. Za širitev podružnične šole v Dolenji Nemški 
vasi je že izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI. Podpisane so 
predpogodbe o nakupu zemljišča v velikosti 1 ha v Velikem Gabru. Ravnatelj OŠ Veliki Gaber je že 
naročil izdelavo idejne zasnove za reševanje prostorske problematike šole v V. Gabru. 
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Po razpravi je predsednica podala na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2020 – rebalans IV. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
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-varstvenega zavoda 
Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek 
 
Obrazložitev gradiva je podala Irena Žužek. Novozgrajeni vrtec v Šentlovrencu je s 1. 9. 2020 
pričel z delovanjem. Novo lokacijo »Enoto Lovrenc« je potrebno vpisati v odlok, hkrati pa se iz 
njega izbriše lokacija vrtca v POŠ Šentlovrenc. 
 
Konkretnih pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje po skrajšanem postopku. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. 
obravnava 
 
Aleksandra Stritar predstavi gradivo Hiša Goliev trg 7, ki je bolj znana kot Grmada. Lastnik stavbe 
je občina in na njeno pobudo je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto pripravil 
predlog za razglasitev. Iz vplivnega območja so bile izvzete vse parcele, tako da se za spomenik 
razglasi samo hiša, brez vplivnega območja. Nado Pepelnak je zanimalo, kakšna je vizija za to 
hišo. Aleksandra Stritar je odgovorila, da bo v hiši prostor za kulturno, muzejsko in turistično 
dejavnost. Majda Gazvoda je dejala, da bi bilo potrebno sprejeti celovit odlok in v njem popisati vso 
dediščino v občini. Poudarila je, da če se kulturna dediščina razglasi za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, je to lahko ovira za lastnika, če pa dediščina ni razglašena, potem lastnik ni 
upravičen do javnih sredstev za ohranjanje dediščine. Špela Smuk je povedala, da podpira idejo, 
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da se namenijo sredstva za spodbujanje fizičnih oseb k ohranjanju kulturne dediščine. V 
nadaljevanju je stekla razprava o pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine. 

Po razpravi je podala predsednica na glasovanje 

SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo poziva občinsko upravo, da 
s strani ZVKD pridobi ažurne podatke iz registra kulturne dediščine na območju 
občine Trebnje. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu da sprejme Odlok o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega 
pomena v prvi obravnavi. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber 

 
Irena Žužek je predstavila gradivo. V Vrtcu Sončnica že več let delujeta 2 začasna oddelka v OŠ 
Veliki Gaber. V šolskem letu 2020/2021 je število vpisanih otrok tolikšno, da je potrebno ta dva 
začasna oddelka podaljšati še v to šolsko leto. 
 
Pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da se v Vrtcu Sončnica delovanje dveh začasnih oddelkov, ki delujeta v 
prostorih Osnovne šole Veliki Gaber podaljša od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje 
 
Irena Žužek je predstavila gradivo. Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtca Mavrica Trebnje ustanovitelj na predlog Sveta javnega zavoda odloča o razporeditvi 
presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2019 je imel Vrtec Mavrica Trebnje za 26.906,84 EUR 
presežka iz javne službe in 23,89 EUR iz tržne dejavnosti. V letu 2019 so bila sproščena 
napredovanja, prišlo je do dviga minimalne plače, zato bi 25.000,00 EUR namenili stroškom 
dejavnosti za obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2020. S 1. 5. 2020 je bila sprejeta nova cena programa 
predšolske vzgoje.  
 
Pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 

1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga 
Občinskemu svetu, da na podlagi 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje poda soglasje k porabi 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019 iz naslova javne službe v višini 
25.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica Trebnje nameni svoji dejavnosti za obdobje 
od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020. 

2. Preostanek presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v višini 1.930,73 
EUR, skupaj z nerazporejenimi presežki preteklih let v višini 8.379,61 EUR, 
ostane nerazporejen. Skupen znesek nerazporejenega presežka znaša 
10.310,34 EUR. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 
 
Špelo Smuk je zanimalo, kolikšen bi bil letni strošek Občine Trebnje, če bi pristopila k ukrepom RC 
Novo mesto za subvencioniranje obrestne mere. Ta ukrep se ji zdi koristen za občane. Zanimalo jo 
je tudi, kakšno vizijo ima občina vezano na stavbo »Dolenjka«. Dodala je, da se ji zdi neprimerno v 
isti stavbi mešati tako različni vsebini kot sta kultura in zdravstvo. Direktor je pojasnil, da je 
Zdravstveni dom Trebnje kupil prostor od Veletekstila (trgovina Bala), ker je nujno potreboval ločen 
prostor za COVID ambulanto. Dvorana STIK se uporablja do obnove Kulturnega doma, potem bo v 
uporabi Zdravstvenega doma. Direktor je povedal, da je s strani direktorja KZ Trebnje v teh dneh 
prišel predlog za odkup stare upravne stavbe Kmetijske zadruge, kamor bi lahko preselili kulturno 
dejavnost ali šolstvo. Nada Pepelnak je dejala, da je že pred leti predlagala odkup stare upravne 
stavbe KZ. Marija Kužnik je menila, da bi bilo potrebno določiti vizijo namembnosti stavb kot celoto 
in temu slediti.  
 
Majda Gazvoda je pohvalila delo občinske uprave pri premagovanju administrativnih ovir in tudi 
novo turistično zloženko, kjer so na enem mestu zbrane vse potrebne informacije. Obenem je 
povprašala, kako je z obratovanjem športnega parka. Predsednica je pojasnila, da je športni park v 
poletnem času odprt do 22. ure.  
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Majda Gazvoda je dodala, da naj občinska uprava pristopi k začetku izvajanja aktivnosti za 
medobčinski projekt za kolesarsko povezavo Trebnje-Žužemberk ob državni cesti. 
 
Špela Smuk je prosila, če je mogoče pridobiti izpis glede subvencioniranja vrtca (kolik staršev 
plačuje določen %) za lansko leto za oba vrtca. 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 18.25 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Aleksandra Stritar, univ. dipl. ing. agr. 
svetovalka III 

Špela Smuk, l. r. 
predsednica 

 


