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: 15. 2. 2022

Z AP I S N I K
12. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo
ki je bila v torek, 15. 2. 2022 ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Špela Smuk, Nada Pepelnak, Majda Gazvoda, Ana Moder, Jože Avgustinčič,
Marija Zupančič-prisotna preko spletne aplikacije

Odsotni:

Marjana Kužnik

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic, župan
Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti
Aleksandra Stritar, svetovalka

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17.uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih 6
članov odbora. Predsednica je predstavila predlagan dnevni red, ki so ga člani odbora prejeli z
vabilom, predlogov za dopolnitev ni bilo, zato je podala na glasovanje naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 17. 11. 2021
2. Predlog novelacije Investicijskega programa (IP) »Razširitev kapacitet Osnovne šole
Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2022 – rebalans
4. Sklep o vodenju projekta ZDRAVE OBČINE / ZDRAVA MESTA
5. Predlog Sklepa o določitvi Parka likovnih samorastnikov za javno infrastrukturo na področju
kulture
6. Predlog za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2022 s sklenitvijo neposredne
pogodbe
7. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim Dokumentom
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf
Blato
8. Razno
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 17. 11.
Predsednica je pozvala prisotne, naj podajo pripombe na zapisnik 11. seje. Pripomb ni bilo, zato je
predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 11. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 7. 11.
2021 se potrdi.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o v a nj u :
6
6
0

Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog novelacije Investicijskega programa (IP) »Razširitev kapacitet Osnovne šole
Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas
Irena Žužek je pojasnila, da je Občinski svet Občine Trebnje v lanskem letu potrdil IP »Razširitev
kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«.
Novelacija je potrebna, da se IP uskladi z dejanskim stanjem. Ocenjena vrednost se je povišala za
več kot 20 %, zaradi povišanja cen gradbenih storitev in materialov. Spreminja se tudi terminski
načrt investicije in sicer izgradnja v letu 2022, oprema pa v letu 2023. Investicija je nujno potrebna,
saj na ta način rešujemo prostorsko stisko matične osnovne šole.
Špelo Smuk zanima ali so nove cene fiksne ali se pričakujejo še dodatne podražitve.
Župan pojasni, da se med gradnjo pojavijo situacije, ki jih projektant ni predvidel, ki se nato
rešujejo in usklajujejo s projektantom sproti, vendar meni, da bodo načrtovana sredstva
zadostovala in ne pričakuje dodatnih podražitev.
Jože Avguštinčič doda, da razume podražitve, vendar obžaluje, da ni bila izbrana modularna
gradnja v sodelovanju z lokalnim podjetjem REM.
Župan odgovarja, da klasična gradnja daje dodatno vrednost in predstavlja trajno rešitev, medtem,
ko bi modularna gradnja predstavljala samo začasno rešitev prostorske stiske.
Ana Moder pohvali zasnovo projekta. Meni, da je prizidek lepo umeščen v prostor. Zanima jo kdaj
bo nova šola pričela z delovanjem.
Irena Žužek pojasni, da je oprema načrtovana v letu 2023, tako da je predvideno, da nova šola
odpre vrata učencem s septembrom 2023.
Po razpravi poda predsednica na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu Občine Trebnje, da potrdi novelacijo Investicijskega programa Razširitev
kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška
vas.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2022 – rebalans
Irena Žužek je predstavila predlog rebalansa II po proračunskih postavkah, ki se nanašajo na
področje družbenih dejavnosti. Poudari bistvene spremembe in pojasni razloge, zakaj prihaja do
povišanja.
Špelo Smuk zanima zakaj na postavki 06027 Plače delavcev skupne občinske uprave prihaja do
povišanja za 40 %. Župan pojasni, da skupna občinska uprava opravlja čedalje več nalog, prav
tako se kaže čedalje več potreb po zagotavljanju določenih storitev, zato bodo potrebne
prezaposlitve.
Špelo Smuk zanima zakaj se višajo sredstva na postavki 16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi…) in prosi občinsko upravo za
dodatno obrazložitev.
V nadaljevanju Špela Smuk vpraša zakaj na postavki 18082 Sofinanciranje društev, ki delujejo v
javnem interesu - področje športa ni zagotovljenih dodatnih sredstev, kot je bilo določeno s
sklepom Občinskega sveta v lanskem letu. Župan pojasni, da se je ob pripravi rebalansa pozabilo
na sprejeti sklep OS in da se za dodatna sredstva mora vložiti amandma.
Špela Smuk dodatno vpraša zakaj prihaja do povišanja na postavki 18087 Vzdrževanje športnega
parka Trebnje. Irena Žužek odgovori, da so sredstva namenjena za stroške upravljanja ŠPT in za
plačilo stroškov dela, za zagotovitev delavca, ki bo odgovoren za redno vzdrževanje in čiščenje.
Komunala Trebnje v letošnjem letu ni bila uspešna na razpisu za javna dela, ko bi v tem primeru bil
sofinanciran s strani ZRSZ. Zato se povišujejo sredstva za eno bruto plačo.
Špela Smuk vpraša zakaj je za ureditev parkirišča pri OŠ Trebnje zagotovljenih samo 18.000 eur.
Župan odgovarja, da je v letošnjem letu načrtovanih veliko investicij, zato se v letošnjem letu za
parkirišče pri OŠ Trebnje pridobi dokumentacijo, z izgradnjo pa se nadaljuje v naslednjem letu.
Razprava se nadaljuje v zvezi z zagotavljanjem sredstev Glasbeni šoli Trebnje. Špela Smuk pove,
da so bila na postavki 19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol vsa leta Glasbeni
šoli zagotovljena sredstva v višini 20.000 eur. Lanski proračun jih je nižal na 10.000 eur, vendar je
bilo naknadno z amandmajem zagotovljenih še 10.000 eur, zato predlaga, da se tudi letos sredstva
povišajo na 20.000 eur. Prav tako pove, da podpira predlog Glasbene šole, da se uredijo prostori
na naslovu Goliev trg 4, ter tako cela stavba nameni za delovanje GŠ. Tako bi se sprostili prostori
v OŠ Trebnje, Glasbena šola pa si zasluži svojo stavbo. Glasbena šola ima kvaliteten kader,
učenci dosegajo dobre rezultate na glasbenih tekmovanjih, je zavod, ki je bil vsa leta najbolj
zapostavljen kar zadeva ureditve prostorskih pogojev. Zato podpira sanacijo stavbe, kar bi
začasno rešilo prostorsko stisko in Glasbeni šoli še naprej omogočalo kvalitetno delo.
Ana Moder pritrdi ter izpostavi, da prostorska stiska Glasbene šole že dolgo traja, ter da je zdaj
pravi čas za rešitev.
Nada Pepelnak se strinja s povedanim, da se Glasbeni šoli mogoči prostorske pogoje za nadaljnjo
kvalitetno delo. Podpira povišanje na tej postavki za sanacijo pritličnih prostorov in da se celotna
stavba nameni za delovanje GŠ.
Župan pojasni, da je proračun izrazito investicijsko naravnan, investicije imajo zunanje vire
financiranja in ne vidi možnosti zagotavljanja dodatnih sredstev.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans z naslednjimi dopolnitvami na postavkah:
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Proračunska
postavka/konto
19015

Naziv postavke
Investicije in investicijsko
vzdrževanje glasbenih šol

Povečanje

Predlog rebalansa II

10.000 eur

20.000 eur

Tekoči transferi nepridobitnim
120.000 eur
150.000 eur
organizacijam in ustanovam
Dodajajo se sredstva za investicije Glasbene šole, da se zagotavljajo v
OBRAZLOŽITEV enaki višini kot pretekla leta ter sredstva za ureditev prostorov na
Golievem trgu 4 za reševanje prostorske stiske Glasbene šole.
19021

Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o vodenju projekta ZDRAVE OBČINE / ZDRAVA MESTA
Irena Žužek predstavi gradivo. Projekt je o sedaj izvajalo Društvo za zdravje in sožitje v družinah
Trebnje, ki pa je v letu 2022 prenehalo obstajati, zato je bila podana pobuda Projektnega sveta
zdrave občine, da izvajanje programa nadaljuje CIK Trebnje. Program je financiran s strani 3
občin, Občina Šentrupert ne sodeluje več. Z izvajalcem se vsakoletno sklene pogodbo za izvajanje
in zagotovi sofinanciranje v višini, ki ga potrdi Projektni svet »Zdrave občine«.
Posebnih vprašanj ni bilo, predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme Sklep, da se za vodenje in izvajanje projekta ZDRAVE
OBČINE / ZDRAVA MESTA pooblasti Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.
S Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje se sklene pogodba in zagotovi
sofinanciranje po programu, ki ga potrdi Projektni svet Zdrave občine.«.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi Parka likovnih samorastnikov za javno infrastrukturo na
področju kulture
Irena Žužek je predstavila gradivo. V lanskem letu je Občinski svet Občine Trebnje sprejel sklep,
da se ploščad poimenuje »Park likovnih samorastnikov. Ploščad je bila zgrajena z namenom
zagotavljanja zunanjega prireditvenega prostora in se uporablja za izvedbo kulturnih prireditev.
Posebnih vprašanj ni bilo, predsednica je podala na glasovanje
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu Občine Trebnje, da sprejme Sklep o določitvi Parka likovnih samorastnikov za
javno infrastrukturo na področju kulture.
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P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2022 s sklenitvijo neposredne
pogodbe
Gradivo je predstavila Irena Žužek. Kolesarski klub Adria Mobil je na Občino Trebnje naslovil vlogo
za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji, višina sofinanciranja znaša 6.100,00 EUR z DDV.
Dirka poteka skozi občino Trebnje, na Eurosportu in RTVSLO pa bo v prenosu v živo, v trajanju 10
do 15 sekund predstavitev ene interesne točke v Trebnjem.
Posebnih vprašanj ni bilo, predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da potrdi sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2022, v višini
5.000,00 EUR (brez DDV) oziroma 6.100,00 EUR (z DDV).
Sredstva se zagotovijo s sklenitvijo neposredne pogodbe z organizatorjem dirke,
Kolesarskim klubom Adria Mobil.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o v a nj u :
6
6
0

Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim Dokumentom
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf
Blato
Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 18. redni seji z dne 24. 11. 2021 pooblastil župana Občine
Trebnje, da za potrebe prijave projekta Obnova igrišča in vadišča za golf Blato na javni razpis
Fundacije za šport, potrdi investicijsko dokumentacijo. DIIP Obnova igrišča in vadišča za golf Blato
je bi s strani župana potrjen s sklepom. Posodobitev igrišča Blato bo potekala v več fazah,
omenjeni DIIP pa obsega prvo fazo posodobitve - menjavo umetnih zelenic in namestitve umetne
zelenice 6. luknje.
Posebnih vprašanj ni bilo, predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo se seznani s potrjenim
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova igrišča in
vadišča za golf Blato.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
5
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PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Špelo Smuk je najprej zanimalo zakaj ni bil objavljen razpis za dodelitev koncesije za opravljanje
javne zdravstvene službe v DSO.
Irena Žužek je pojasnila, da je bil razpis objavljen na portalu javnih naročil in na spletni strani
Občine Trebnje.
Špela Smuk pove, da je v športnem parku Trebnje potrebno poskrbeti za koordinacijo dogodkov,
uporabo objektov, meni, da ŠPT manjka vsebina. Župan pojasni, da je športnim klubom in
društvom na voljo vsa oprema v ŠPT, prav tako lahko sami organizirajo različne športne dogodke,
turnirje, lige, tečaje. Špela Smuk pravi, da vsa oprema, npr. drsalke ni na voljo občanom. Da
imamo športne terene za katere smo dožni skrbeti tudi v vsebinskem delu. Sprašuje zakaj imamo
npr. drsališče, naši otroci pa morajo hoditi drsati v druge občine, ker teren ni vzdrževan, drsalke pa
so zaklenjene. Župan doda, da so drsalke namenjene šolarjem v sklopu šolskih dejavnosti, občina
ne more zagotavljati dodatnega zaposlenega. Ana Moder predlaga, da bi se lahko naslednjo zimo
zagotovi študenta, ki bi izposojal drsalke in ostalo opremo. Majdo Gazvoda zanima kako deluje
sistem rezervacij posameznih igrišč V ŠPT. Irena Žužek je odgovorila, da deluje spletna aplikacija,
kjer se rezervira igrišče. Aplikacijo upravlja Komunala.
Majdo Gazvoda zanima še, ali obstaja terminski plan za nakup parcel na Dobravi. Župan je
odgovoril, da bodo parcelacija narejena predvidoma konec leta, razpis za nakup pa bo objavljen
predvidoma spomladi 2023.
Nado Pepelnak zanima, kako naj postopajo pacienti, glede na to, da se je Zoboestetika d.o o.
pritožila zoper odločbo. Špela Smuk meni, da je občinska uprava postopek vodila napačno in da je
bila odločitev Občinskega sveta jasna, da se koncesija Zobosetetiki d.o.o podaljša. Občina je
izdala odločbo v nasprotju s sprejetim sklepom OS. Irena Žužek razloži, da pacienti lahko izberejo
novega zobozdravnika v ZD Trebnje ali drugje, skladno z dopisom, ki so ga prejeli od ZZZS.
Špela Smuk je izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem v Zdravstvenem domu Trebnje, ki ga
zapuščajo direktorica in trije zdravniki. Okoli 4500 pacientov bo ostalo brez osebnega zdravnika.
Prav tako jo skrbi, da bi zaradi pomanjkanja zdravnikov ukinili NMP, in vztraja, da mora občina
pozorno slediti dogajanju v ZD, saj do česar takega nikakor ne sme priti.
Predsednica je sejo zaključila ob 18.44.

Zapisnik zapisala:
Aleksandra Stritar, univ. dipl. inž. agr.
svetovalka III

Špela Smuk
predsednica
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