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: 14. 4. 2022
13. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki je
potekala v sredo, 13. 4. 2022, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:
Odsoten:
Ostali prisotni:

Ana Moder, Nada Pepelnak, Jože Avgustinčič, Marija Zupančič (preko
Teams-a), Majda Gazvoda (prihod ob 17.00)
Marjana Kužnik, Ana Moder(se je opravičila)
Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti,
Majda Šalehar, svetovalka.

Predsednica Špela Smuk je ugotovila sklepčnost, saj so bili ob 16.05 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 12. seje Odbora z dne 15. 2. 2022
2. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na
domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje
3. Predlog Sklepov o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje
4. Predlog Sklepa o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na področju
kulture
5. Predlog Sklepa o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno
infrastrukturo na področju kulture
6. Predlog Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v občini
Trebnje
7. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo IP Obnova hiše
Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada« (Turistično družbeni center Grmada Trebnje) in
Programom dela in finančnim načrtom Turistično družbenega centra Grmada Trebnje – TDC
Grmada 2025-2029
8. 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 12. seje Odbora z dne 15. 2. 2022
Predsednica je povprašala člane odbora, če imajo pripombe na zapisnik prejšnje seje. Pripomb in
predlogov ni bilo, zato je podala na glasovanje:
SKLEP:
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Zapisnik 12. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 15. 2. 2022
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 Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na
domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje
Predlog spremembe cene je podala Majda Šalehar. Obrazložila je, da je v predlogu subvencija
Občine enaka kot pretekla leta, in sicer 70,11 %. Cena izvajanja storitve se je zvišala, vendar se ob
enaki subvencije Občine zaradi sredstev države, ki jih je namenila v letu 2022 za stroške dela (višje
plače), za uporabnika zniža. Po metodologiji izračuna cene storitve se ta povračila namenijo
uporabnikom (1,85 EUR/uro), zato so posledično cene za uporabnike nižje.
Pojasnila je, da je izračun pripravljen za 130 uporabnikov mesečno na območju štirih občin. Občina
na podlagi potrditve višine subvencije občine določi končno ceno za uporabnika. Ocenjuje se, da
bodo sredstva, ki so zagotovljena v proračunu za leto 2022, zadoščala za predviden obseg.
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na
domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepov o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje
Predlog sklepa je predstavila vodja oddelka Irena Žužek, in sicer da se presežek prihodkov v višini
15.000,00 EUR nameni za dejavnost za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022, razlika v višini
15.507,60 EUR pa ostane nerazporejen.
V razpravi je predsednica Špela Smuk podala strinjanje, da se presežek nameni za dejavnost in
podala na glasovanje:
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep:
1.
Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje podaja soglasje k porabi presežka
prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe v višini 15.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica
Trebnje nameni svoji dejavnosti za obdobje od 1. 1.
2022 do 30. 4. 2022.
2.
Preostanek presežkov prihodkov nad odhodki v višini 15.507,60 EUR ostane
nerazporejen.
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Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na
področju kulture
Obrazložitev je podala Irena Žužek in dejala, da se z razglasitvijo nepremičnine za javno
infrastrukturo na področju kulture zavaruje in ohrani namembnost kulturnih prostorov.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Sklep o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na področju
kulture.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno
infrastrukturo na področju kulture
Obrazložitev je podala Irena Žužek in dejala, da zemljiške za novogradnjo kulturnega doma še ni
razglašeno za javno infrastrukturo na področju kulture, zato se za namen gradnje predvidene
parcele določijo za javno infrastrukturo.
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Sklep o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno
infrastrukturo na področju kulture
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v občini
Trebnje

Obrazložitev je podala Irena Žužek in dejala, da so bili v zadnjih letih zgrajeni športni objekti in
vzpostavljene nove športne površine, ki so v javni lasti in namenjeni športni vadbi za vse občane.
V sklepu so zajeti vsi športni objekti in površine za šport v občini Trebnje.
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V razpravi je predsednica Špela Smuk podala vprašanje, kakšen je kriterij za določitev javnih
športnih objektov in površin, oz. kje je ločnica med rekreacijo, igro in športom ter podala vprašanje
ali ne bi bilo smiselno med te površine vključiti tudi otroško igrišče »Jurčkov gozd« in igrišče ob
DSO Trebnje in podala predlog, da se do naslednje seje preveri, če se vključi tudi omenjena igrišča.
Špela Smuk je prav tako poudarila, da je prav, da se ob razglasitvi javnih športnih objektov in
površin seznani vse svetnike in sprejme ugotovitveni sklep, da občina Trebnje, kljub veliko sprejetih
dokumentov in predvidenih sredstev proračunu, do sedaj v samo izgradnjo infrastrukture na Športni
center Cviblje ni vložila še nič in da je bilo v pripravo zemljišč, izgradnjo, zatravitev, opremo in drugo
vloženih več desettisoč evrov zasebnih sredstev predsednika NK Trebnje ter mnogo ur
prostovoljnega dela članov in staršev. Ob tem je predstavila poslan dopis iz strani predsednika NK
Trebnje, Dejana Smuka županu Alojziju Kastelicu.
Te informacije so potrebne zato, ker svetniki niso seznanjeni z dejansko realizacijo programov in je
lahko nehote ustvarjena percepcija, da je občina Trebnje vsa leta, ko je bil za to predviden denar,
le to tudi realizirala.
Povedala je, da je Občina v preteklih letih za namen širitve centra odkupila sosednja zemljišča, da
ima pripravljen projekt, za katerega je že oddana vloga za gradbeno dovoljenje in le s tem se bo
občina lahko prijavila na razpis za sofinanciranje za športnega centra Cviblje. In da je razglasitev
Športnega parka Cviblje za javno športno površino občine Trebnje pravilen in potreben korak k
razvoju športne infrastrukture.

Druge razprave bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v občini
Trebnje.
2. Do naslednje seje se preveri možnost vpisa za športno infrastrukturo še »Jurčkov park«
in otroška igrišča in igrišče ob DSO.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo IP Obnova hiše
Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada« (Turistično družbeni center Grmada Trebnje) in
Programom dela in finančnim načrtom Turistično družbenega centra Grmada Trebnje –
TDC Grmada 2025-2029
Irena Žužek je podala informacijo:
Turistično družbeni center Grmada Trebnje je bil konec marca 2022 prijavljen na javni razpis za
sofinanciranje trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanja
vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za
okrevanje in odpornost.
Projekt »obnova hiše Goliev trg 7« je bil uspešno predhodno uspešno prijavljen na javni razpis za
izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021 – 2022
sofinancirala Republika Slovenija v višini 200.000,00 EUR.
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TDC Grmada bo obsegal turistično-informacijsko kavarno z (demonstracijsko) kuhinjo v pritličju,
multimedijskim arheološkim muzejem v prvem nadstropju in spominsko sobo Vilme Bukovec,
izobraževalni konferenčni prostor in dve društveni delavnici v mansardi. Obnovitvena dela se
pričnejo 1. 7. 2022, v nadaljevanju sledijo leto 2023 in 2024 mehke dejavnosti za turistične vsebine
in prepoznavnost lokalnega okolja. Ocenjena vrednost projekta 2.354.637,64 EUR. Predvideva se
sofinanciranje v višini 1.467.496,33 EUR iz mehanizma za okrevanje in odpornost, sofinanciranje v
višini 200.000,0 EUR iz integralnih sredstev MK ter lastna sredstva Občine 687.146,13 EUR .
Program dela TDC Grmada 2025-2029 predvideva ustanovitev javnega zavoda za turizem in šport,
ki bo upravljalec objekta in prevzel tudi druge naloge.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
se seznani s potrjeno novelacijo IP Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«
(Turistično družbeni center Grmada Trebnje) in dokumentom »Program dela in finančni načrt
Turistično družbenega centra Grmada Trebnje – TDC Grmada 2025-2029.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Nada Pepelnak je podala vprašanje, kako poteka obnova stavbe na Golievem trgu 4, za namen
Glasbene šole Trebnje, za katero so bila z rebalansom februarja zagotovljena sredstva.
Irena Žužek je dejala, da je dogovor, da Glasbena šola Trebnje pripravi predlog akustične ureditve
prostorov. Občinska uprava je prejela le tloris pritličja, predloga akustične ureditve pa še ne.
Špela Smuk je podala vprašanje zakaj davčna uprava še ni obveščena o prekinitvi najemne
pogodbe. Podala je pobudo, da se vse uporabnike obvesti o prekinitvi pogodbe o najemu prostora,
da se lahko dela čimprej pričnejo.
Špela Smuk je podala pripombo na ureditev športnega parka v Trebnjem, da je potrebno bistveno
bolj vzdrževati in čistiti površine, ki so zelo obremenjene in brez vsakodnevnega rednega
vzdrževanja se nepopravljivo uničujejo. Glede na sredstva, ki se za le to zagotavljajo iz proračuna
35.000, mora občina zahtevati vsakodnevno, učinkovito in natančno čiščenje in vzdrževanje športnih
površin.
Na sejo je ob 17. uri prišla Majda Gazvoda.
Majda Gazvoda je podala vprašanje glede stanovanjske soseske Dobrava, in sicer, če drži
informacija, da bo nekaj parcel namenjenih za Rome.
Podala je še pobudo, da se v okviru urejanja stanovanjske soseske pristopi k ureditvi ustreznega
avtobusnega postajališča oziroma obračališča, ki bo ustrezal varnostnim pogojem pri vstopu in
izstopu otrok.
Odbor je sprejel sklep, da se poda pobudo, da se obračališče za avtobus projektira in realizira skupaj
z urejanjem stanovanjske soseske.
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Predsednica Špela Smuk je sejo zaključila ob 17.20 uri.

Zapisala:
Majda Šalehar, dipl. upr. org.
Svetovalka I
Predsednica
Špela Smuk
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