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

           

 

Številka: 900-5/2019-437 

Datum: 26. 2. 2021 
 

OSNUTEK ZAPISNIKA 
 

 
20. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, 

 

s  t r a j a n j e m  

 
od torka, 23. februarja 2021, od sklica seje 

do četrtka, 25. februarja, do 9.00 ure 

 

 

 i n  n a s l e d n j i m  d n e v n i m  r e d o m :  
 

1. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z 

uredbo (UEM) za projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove 

telovadnice - 1. faza 

 
Vabilo na dopisno sejo s priloženim gradivom za obravnavo je bilo posredovano na podlagi 
20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu 
delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z 
nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni 
list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj je bilo vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine 
Trebnje, od katerih je osebno vročitev vabila z glasovanjem potrdila več kot polovica, in sicer: 
Tanja Cesar, Andrej Jevnikar, Franci Kepa, dr. Jože Korbar, Leon Lobe, Franci Ostanek, Blaž 
Ovnik, Nada Pepelnak, Mateja Povhe, Vinko Ribič, Miha Sever, Branko Veselič.  
Silvo Zupančič je opravil glasovanje po koncu seje, tj. 25. 2. 2021 ob 9.19. 
 
Dopisna seja se je opravila z glasovanjem po elektronski pošti na naslov: info@trebnje.si.  
 
Glasovanje se je opravilo za naslednji sklep: 

 
I. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za 
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt 
Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza.  
Župan na prvi naslednji seji Občinski svet seznani s potrjeno investicijsko 
dokumentacijo posamezne stopnje. 
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 Podatk i  o g lasovanju:  

ZA so glasovali: 12 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

Predlagani sklep je bil sprejet, saj so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine 

Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas. 

 

Dopisna seja je bila zaključena v četrtek, 25. 2. 2021, ob 9.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav. 
višja svetovalka II 

Alojzij Kastelic, l. r.  
ŽUPAN 

 
 

   


