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ZAPISNIK 

21. seje Odbora za družbene dejavnosti,  

ki je potekala v sredo, 5. 2. 2014 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
 
Prisotni člani: Miran Candellari, Andrej Jevnikar, Bogomir Mlakar, Marjana Kužnik, Gregor 

Lindič 
  
Odstotni člani: mag. Marko Grandovec, Nika Benedičič (sta odsotnost opravičila) 
  
Ostali prisotni: Nada Pepelnak, podžupanja, Janez Pirc, direktor občinske uprave, Darinka 

Trdina, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti in Irena Žužek, 
svetovalka 

  
 
 
 
Sejo je vodil predsednik Miran Candellari in ob 17. uri ugotovil sklepčnost, saj je prisotnih pet (5) 
članov odbora. Pozval je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. Dne 3. 2. 2014 so člani odbora prejeli gradivo za 
obravnavo dodatne točke na seji odbora in sicer: Predlog soglasja Vrtcu Mavrica Trebnje za izplačilo 
¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenim. Predsednik je predlagal, da se gradivo 
obravnava kot 8. točka dnevnega reda, točka Razno pa se preštevilči v 9. točko. Direktor je opozoril, 
da je bilo gradivo k 3. točki delno dopolnjeno. 
 
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednik podal na glasovanje 
naslednji dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 11.12. 2013  
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 

– rebalans 
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
4. Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2014 
5. Letni program kulture v Občini Trebnje 
6. Letni program socialnega varstva za leto 2014 

7. Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2014 
8. Predlog soglasja Vrtcu Mavrica Trebnje za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v 

osnovnih plačah zaposlenim 
9. Razno 

 
 

Datum: 6. 2. 2014 
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Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 20. seje z dne 11. 12. 2013 

 
Predsednik odbora je člane pozval k posredovanju pripomb ali dopolnil k zapisniku. Pripomb ali 
dopolnil niso podali.  
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
 Zapisnik 20. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 11. 12. 2013 se sprejme 

in potrdi. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

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 2014 – rebalans 

 
Pirc je podal kratko obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2014. Predlog vsebuje 
prenesene pravice porabe iz leta 2013 in nekatere spremembe višin proračunskih postavk, kot npr. 
sredstva za plačilo premij za obvezno zdravstveno zavarovanje nezavarovanih občanov. Direktor je 
predal besedo Trdinovi, ki je obrazložila predlog rebalansa po področjih: kultura, sociala, predšolska 
vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, glasbeno izobraževanje. Jevnikar je postavil vprašanje glede 
sredstev za nadaljnje aktivnosti v odkupljeni stavbi Dolenjke v letu 2014. Trdinova je pojasnila, da 
so sredstva v višini 20.000 € planirana za pridobitev investicijske dokumentacije.  
Lindiča je zanimalo, zakaj je v predlogu rebalansa planirano za delovanje TREMS-a le 2.000 € in ne 
4.200 € kot jih je TREMS predvidel za delovanje in projekte v svojem finančnem načrtu. Žužkova je 
pojasnila, da je imel TREMS v letu 2013 izkazanih zgolj 300 € stroškov delovanja. Poleg tega ostaja 
postavka, na kateri so sredstva za javni razpis za mladinsko področje na ravni lanskega leta in 
TREMS bo svoje projekte lahko prijavil na javni razpis mladine za leto 2014. 
Candellari je postavil vprašanje, zakaj se večajo sredstva za krajevne skupnosti. Direktor je pojasnil, 
da je vzrok prenos neplačanih obveznosti iz preteklega leta. Candellari je zastavil tudi vprašanje o 
namenu zadolževanja v višini 1 mio EUR, ter prejel direktorjevo razlago, da se občina zadolžuje 
samo za investicije. 
Ob 5:35 se je prisotnim pridružil župan. 
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Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
  
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2014. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

 
Trdinova je razložila, kaj je v gradivu spremenjenega – sprememba je v besedilu 1. člena, kjer je bilo 
potrebno citirati naslov veljavnega Pravilnika in številko objave v Uradnem listu RS. 
Obrazložila je predlagane spremembe Pravilnika, do katerih je prišlo na pobudo vodstev obeh vrtcev. 
Gre za nekaj tehničnih sprememb: 

- v besedilu se omeni sistem HKOM,  
- starše se seznani z datumom zasedanja komisije za sprejem otrok v vrtec, 
- starše se seznani, da morajo vsako šolsko leto podati novo vlogo za sprejem otroka ali za 

premestitev, 
- sprememba pri kriterijih omogoča, da se lahko otroci, ki še niso dopolnili starost 11 mesecev, 

uvrstijo na čakalni seznam, 
- akontacija se plača od vrednosti 2. plačilnega razreda, saj je 1. plačilni razred enak 0. 

S popravki se poenoti sistem v obeh vrtcih. 
Candellarija je zanimalo, ali sta o predlogu razpravljala sveta vrtcev in koliko otrok trenutno čaka na 
prosto mesto v vrtcu. Trdinova je pojasnila, da devet v Velikem Gabru, v Trebnjem pa 13 ali 14.  
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
  
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program športa v Občini Trebnje v letu 2014 

 
Trdinova je pojasnila, da so letni programi športa, socialnega varstva, kulture in mladinske dejavnosti 
pripravljeni v skladu z veljavnim proračunom 2014. Ko bo sprejet rebalans proračuna 2014, bo 
strokovna služba pripravila javne razpise. 
Lindič je vprašal, kje je predvidena lokacija nogometnega igrišča. Župan je pojasnil, da je to bivša 
deponija Cviblje. Če bodo izpolnjeni pogoji, bo tam  površina 100m x 45m zatravljena in urejena 
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drenaža. Septembra 2014 bi površino lahko že uporabljali. Candellari je opozoril, da tam plast zemlje 
meri le 1m ali manj, pod njo pa so smeti. Vprašal je, kdo je opravil potrebne raziskave. 
Lindič je predlagal lokacijo za CIK-om, župan pa je menil, da je na tej lokaciji premalo prostora, poleg 
tega je lokacija Cviblje blizu šole. Candellari je opomnil, da na Cvibljah ni prostora za parkirišča in 
sanitarije ter da bi morali denar namenjati tudi za druge športe. Šolsko igrišče je neprimerno. Župan 
je obrazložil, da so nogometaši naredili velik preboj in vključujejo veliko število otrok. Glede slabega 
stanja igrišča osnovne šole pa je dejal, da še nihče ni opozoril na slabo stanje le tega.  
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEP: 
  
Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2014. Letni program športa 
se uskladi z rebalansom proračuna za leto 2014. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program kulture v Občini Trebnje v letu 2014 

 
Trdinova je podala obrazložitev predlogov obeh sklepov. 
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 
SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo ugotavlja interes lokalne skupnosti za delovanje Javnega Sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini Trebnje. 
Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto 2014 
zagotovi sredstva v skupni višini 18.000,00 EUR za bogatitev programov sklada, 
namenjenih kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje; 

 
2. Sprejme se Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2014. Letni program kulture 
se uskladi z morebitnim rebalansom proračuna 2014. 

 
 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklepa sta bila sprejeta. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program socialnega varstva v Občini Trebnje v letu 2014 

 
Kratko obrazložitev je podala Trdinova. Višina občinske enkratne denarne pomoči ostaja v enaki 
višini kot leto poprej. Enako velja za višino enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka. 
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 

SKLEPA: 
 

1. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2014. Letni program športa se 
uskladi z rebalansom proračuna za leto 2014.  
 

2. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2014 znaša: če je 
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR in če je 
novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 EUR.  
Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR. 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklepa sta bila sprejeta. 

 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje v letu 2014 

 
Obrazložitev je podala Žužkova. V proračunu za leto 2014 je posebna proračunska postavka 
namenjena sofinanciranju stroškom delovanja in projektom TREMS-a, kar omogoča novosprejeti 
Odlok o mladini v Občini Trebnje. 
Župan je seznanil odbor z njegovim nedavnim sestankom s predstavniki KŠOT-a, ki jim je predlagal 
redna mesečna srečanja z mladimi. Tako bi izmenjali ideje in izkušnje. Od mladih pričakuje, da se 
posvetijo možnostim zaposlovanja in podjetniškim idejam. Omenil je tudi možnost, zaposlitve 
javnega delavca, ki bi prevzel vlogo motivatorja mladih in možnost, da bi mladi začasno uporabljali 
stavbo Dolenjke. Izkušnje s kulturno-umetniškim inkubatorjem so zelo pozitivne. 
Lindič  je idejo o rednih mesečnih srečanjih mladih z županom podprl. 
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 

SKLEP: 
 

1. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2014. 
Letni program mladinske dejavnosti za leto 2014 se uskladi z morebitnim rebalansom 
proračuna 2014. 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
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K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog soglasja Vrtcu Mavrica Trebnje za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v 
osnovnih plačah zaposlenim 

 
Trdinova je obrazložila gradivo in predlog sklepa. Candellari je zastavil vprašanje o plačah 
zaposlenih in prejel pojasnilo Trdinove, da vrtec financira plače iz cene programa. Člani odbora so 
se v razpravi, ki je sledila, strinjali, da je boljše, da Vrtec Mavrica Trebnje izplača sredstva za odpravo 
tretje četrtine plačnih nesorazmerij iz privarčevanih sredstev iz preteklih let. 
 
Predsednik je podal na glasovanje 
 

SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Trebnje izdaja soglasje Vrtcu Mavrica Trebnje, da privarčevana 
sredstva iz preteklih let in leta 2013 (odprava PČR) deloma porabi za izplačilo ¾ 
plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenim. 

 
2. Izplačana sredstva ne smejo posegati v sredstva za delovno uspešnost iz naslova 

povečanega obsega dela (bolniške in druge dopustne vire) ali delovnouspešnost iz 
naslova tržne dejavnosti. 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 0 

 
Sklepa sta bila sprejeta. 

 
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Razprave z delovnega področja družbenih dejavnosti ni bilo, zato se je predsednik ob 18:45 
prisotnim zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil. 
 
 
Zapisala: 
Irena Žužek, univ. dipl. soc. 
svetovalka I.r. 

Miran Candellari 
predsednik, I.r. 

 


