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: 18. 11. 2021
11. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki je
potekala v sredo, 17. 11. 2021, ob 16.50 uri v veliki sejni sobi Občine
Trebnje
Prisotni člani:
Odsoten:
Ostali prisotni:

Ana Moder, Nada Pepelnak, Majda Gazvoda,
Jože Avgustinčič (preko Teams-a),
Marjana Kužnik, Špela Smuk, Marija Zupančič
Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti,
Majda Šalehar, svetovalka.

Za vodenje seje je predsednica Špela Smuk pooblastila Nado Pepelnak, ki je ob 16.50 uri ugotovila
sklepčnost, saj so bili prisotni štirje (4) člani odbora. Predstavila je predlagan dnevni red, ki so ga
prisotni prejeli z vabilom, predlogov za dopolnitev ni bilo, zato je podala na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 5. 10. 2021
2. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 2. obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe proračuna - II
4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1. obravnava
5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski objekt Veliki
Gaber
6. Predlog potrditve novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Skupaj za
varni jutri«
7. Razno
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 5. 10. 2021
Predsednica je pozvala prisotne, če imajo pripombe na zapisnik. Člani odbora pripomb niso podali,
zato je predsednica podala na glasovanje
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SKLEP:
Zapisnik 10. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 5. 10. 2021
se potrdi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 2. obravnava
Obrazložitev je podala Irena Žužek.
V razpravi je Majda Gazvoda ponovno poudarila, da bi bilo potrebno z enim odlokom razglasiti vse
spomenike hkrati in predlagala Občinski upravi, da pri Zavodu za varovanje kulturne dediščine
pridobi seznam aktualne registrirane kulturne dediščine.
Druge razprave ni bilo, zato je Nada Pepelnak podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena v drugi obravnavi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe proračuna - II
Obrazložitev gradiva je podala Irena Žužek, ki je pojasnila, da je rebalans pripravljen z namenom,
da se investicijska sredstva iz leta 2021 prenese v naslednje leto in tako zagotovi sredstva za
energetsko sanacijo stavbe CIK-a, izgradnje telovadnice OŠ Veliki Gaber ter izvedbo projekta
»skupaj za varni jutri«.
V razpravi je Majda Gazvoda želela pojasnila, če so zagotovljena soglasja za postavitev »AED«
naprav.
Irena Žužek je pojasnila, da so soglasja za postavitev pridobljena.
Ano Moder je zanimalo, kaj je vključeno v energetsko sanacijo stavbe CIK-a.
Irena Žužek je dejala, da je predvidena obnova strehe, fasade stavbe in stavbnega pohištva – oken.
Po razpravi je Nada Pepelnak podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –

spremembe proračuna – II.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
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PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1. obravnava
Obrazložitev gradiva je podala Irena Žužek, in sicer, da je pripravljen Odlok podlaga za javni razpis
za koncesijsko dejavnost na področju splošne medicine v občini Trebnje. Objava javnega razpisa je
možna ob pogoju, da javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja zdravstvene dejavnosti.
Kot določa zakon, je pridobljeno od Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
pridobila predhodno soglasje k koncesijskemu aktu (Odloku), s priporočilom, da se navede
variabilnost obsega programa, kar je upoštevano v predlaganem Odloku.
V razpravi je Nada Pepelnak povprašala glede dobe podelitve koncesije, ki jo določa zakon (15 let)
in povprašala, če je možno, da se definira krajše obdobje, in sicer 7 let. Zanima jo, kako poteka
postopek podaljšanja koncesijskega razmerja Zoboestetiki d.o.o., saj je sklep občinskega sveta, da
se podaljša koncesijo za dobo 7 let, v nasprotju z zakonom.
Irena Žužek je pojasnila, da postopek podaljšanja koncesijskega razmerja Zoboestetiki d.o.o. še ni
zaključen. Pridobljeno je negativno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pojasnila
je, da je zakonsko določena doba 15 let.
Majda Gazvoda poudarila, da je zdravnikov družinske medicine premalo in podpira zakonsko
določeno dobo 15 let. Prav tako se z njo strinjata Ana Moder in Jože Avguštinčič.
Po razpravi je Nada Pepelnak podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni

dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje v prvi obravnavi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski objekt Veliki
Gaber
Obrazložitev je podala Irena Žužek, in sicer da je na lokaciji nad OŠ Veliki Gaber predvidena ureditev
»Večnamenskega objekta«, ki bi zagotavljal prostore za delovanje lokalnih društev, knjižnično
dejavnost, dnevnega centra za starejše oziroma pilotnega projektna dnevnega varstva starejših
izven klasičnega institucionalnega bivanja in podobnih dejavnosti, ki se izvajajo v kraju. Predvidena
je izgradnja novega objekta.
V razpravi je Majda Gazvoda opozorila, da je navajanje »dnevni center za starejše« neprimeren
izraz, saj se lahko zamenja z institucionalno ureditvijo varstva.
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Jože Avguštinčič podpira predlog DIIP-a in pohvali angažiranost Društva upokojencev Veliki Gaber
pri tem projektu.
Po razpravi je Nada Pepelnak podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski objekt Veliki
Gaber.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog potrditve novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Skupaj za
varni jutri«
Obrazložitev je podala Irena Žužek, in sicer da je novelacija DIIP-A potrebna zaradi spremenjenega
časovnega načrta izvajanja projekta. Projekt je že v izvajanju in obsega širitev mreže AED naprav
oziroma postavitev desetih naprav na manj poseljenih lokacijah, promocija AED naprav, delavnice
za usposabljanja in izdelava brošure za hitro ukrepanje pri nujnih stanjih. Projekt bo sofinanciran s
strani Agencije RS za kmetijske trge v višini 91.898,98 EUR, o tega za Občino Trebnje 39.548,38
EUR.
Razprave ni bilo, zato je Nada Pepelnak podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
potrdi novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Skupaj za varni jutri«
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Majda Gazvoda podaja predlog, da se pripravi elaborat za celostno rešitev obvestilne signalizacije
v občini, ki bi vključeval turistično področje, pomembne objekta ipd.
Nada Pepelnak je sejo zaključila ob 17.35 uri.
Zapisala:
Majda Šalehar, dipl. upr. org.
Svetovalka I
Nada Pepelnak,
Po pooblastilu
predsednice Špele
Smuk
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