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ZAPISNIK 

22. seje Odbora za družbene dejavnosti 

ki je potekala v torek, 20. 5. 2014 ob 16:30 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 – oba opravičeno 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc - direktor, Darinka Trdina - vodja oddelka za družbene in 

gospodarske dejavnosti, Brigita Kalčič - vodja Skupne občinske uprave 
Mirnska dolina, Mateja Zupančič - občinska uprava 

  
 
Sejo je vodil predsednik Odbora, g. Miran Candellari in ob 16:05 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo 

na seji prisotnih 5 članov Odbora.  

  
Predsednik je člane Odbora pozvala k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

Člani Odbora niso imeli predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda, zato predsednik 

Odbora na glasovanje poda predlagani  

 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 5.2.2014  
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih  
          pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje – 1. obravnava 
3. Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti ravnateljev oz. direktorjev  
          javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Trebnje 
4. Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016 
5. Predlog strategije reševanja romskega vprašanja v Občini Trebnje za obdobje  

2014-2020 
6. Predlog Občinskega programa varnosti Občine Trebnje 
7. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Izgradnja    
          pločnika ob  R3-650, odsek 1159 Žužemberk – Pluska v delu naselja Dobrnič   
          oz. od km 7,115 do km 7,420 (v dolžini približno 305 m) ter parkirišča in   
           športnega (šolskega) igrišča« 
8. Razno. 

  

 

 
Datum: 21. 5. 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 
Potrditev zapisnika 21. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 5.2.2014 

 
Predsednik Odbora je člane pozval k posredovanju pripomb ali dopolnitev zapisnika enaindvajsete 
seje, le-teh člani niso imeli. 
 
Predsednik poda na glasovanje 
SKLEP: 
 Zapisnik 21. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 5.2.2014 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 občinskih denarnih pomočeh iz 
sredstev proračuna Občine Trebnje – skrajšan postopek. 
 

 
Predsednik odbora, g. Candellari, prosi občinsko upravo za obrazložitev predloga odloka. Direktor, 
Janez Pirc, na kratko povzame spremembo in dopolnitev Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz 
sredstev proračuna Trebnje. G Mlakar vpraša ali drži, da je to 1. obravnava oziroma ali je tu napaka. 
Ga. Trdina odgovori, da gre za  skrajšan postopek. Sledi kratka razprava o tem, kaj točno je 
»izredna« občinska denarna pomoč, kakšne pogoje mora oseba, ki zanjo zaprosi izpolnjevati in v 
kakšne namene jo je mogoče porabiti. G. Candellari vpraša ali je ta pomoč vračljiva v primeru, da 
oseba ne izpolni zahteve po predložitvi dokazil o namenski porabi. Ga. Trdina mu odgovori, da ni 
vračljiva, ker oseba, ki za denarno pomoč zaprosi že tako nima sredstev ter da je to urejeno isto kot 
na državni ravni, je pa ta oseba sankcionirana na način, da v prihodnjem letu ne more zaprositi za 
občinsko denarno pomoč. 
Po končani razpravi poda predsednik na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 I. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da 

sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih 
pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje – skrajšan postopek. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 



Zapisnik 22. seje Odbora za družbene dejavnosti 

3 

 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Trebnje 
 

 
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev. Ga. Trdina obrazloži Predlog soglasja k oceni 
delovne uspešnosti ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je Občina Trebnje. Člani odbora na predlog nimajo pripomb. 
 
 
Predsednik poda na glasovanje 
SKLEP: 
 Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da 

sprejme soglasje k oceni delovne uspešnosti za leto 2013: 

- direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje ga. Patricije Pavlič 
v višini 100%  vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za 
delovno uspešnost. 

- direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje ga. Tanji Cuder Udovič v višini 
82% po vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno 
uspešnost direktorice. 

- Ravnateljice Vrtca Mavrica Trebnje ga. Vlaste Starc v višini 98,99% 
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. 

 
 
 

 
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 
Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016 
 

 
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev predloga programa. Ga. Trdina preda besedo 
ga. Zupančič Mateji, ki na kratko predstavi Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014-2016. 
Za dodatne obrazložitve preda besedo nazaj ga. Trdini. Ta prisotnim pove, da je bila v skladu z 
Odlokom o mladini v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 87/13) ustanovljena Komisija za mladinska 
vprašanja, ki je, v skladu z istim odlokom, v sodelovanju z občinsko upravo pripravila omenjeni 
program. Ga. Trdina pove, da so del programa tudi prispevki javnih zavodov v zvezi z njihovim 
delovanjem na področju mladine, da pa javnemu zavodu Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
prispevka ni uspelo oddati pravočasno, da bi občinska uprava ta prispevek lahko vključila v 
program, ko je le-ta moral biti poslan kot gradivo za na Odbor za družbene dejavnosti.  Je pa 
Komisija na zadnji seji, 15. 5. 2014, sprejela sklep, da sprejme Program mladinske dejavnosti za 
obdobje 2014-2016 z dopolnitvijo prispevkov o izvajanju programov za mlade, ki se jih pridobi od 
JSKD Območne enote Trebnje in Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. JSKD Trebnje pa 
prispevka ni posredoval in za to njihov prispevek ne bo vključen v program. G. Candellari predlaga, 
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da se Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja doda kot gradivo  za na Občinski svet Občine 
Trebnje in tudi kot gradivo za Odbor za družbene dejavnosti. Ga. Trdina se strinja. 
 
 
Predsednik poda na glasovanje 
SKLEP: 
 Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da 

sprejme Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014 – 2016. 
 
 
 

 
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 
Predlog strategije reševanja romskega vprašanja v Občini Trebnje za obdobje 2014-2020 
 

 
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev predloga. Ga. Trdina poda obrazložitev. Člani 
se s povedanim strinjajo in nimajo nadaljnjih pripomb.  
 
Predsednik poda na glasovanje 
SKLEP: 
 Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da 

sprejme Strategijo reševanja romskega vprašanja v Občini Trebnje za obdobje 
2014-2020. 
 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Občinskega programa varnosti Občine Trebnje 

 
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev. G. Pirc predstavi ga. Kalčič in pove, da bo ona, 
kot vodja Skupne občinske uprave Mirnske doline predstavila Občinski program varnosti Občine 
Trebnje, ker ga je ona tudi pripravila.  
 
Ga. Kalčič podrobno razloži namen, nastanek in cilje programa. Člani odbora na slišano in na 
program nimajo pripomb. 
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Predsednik poda na glasovanje 
SKLEP: 
 Sprejme se predlog Občinskega programa varnosti Občine Trebnje. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Izgradnja pločnika ob  R3-650, 
odsek 1159 Žužemberk – Pluska v delu naselja Dobrnič oz. od km 7,115 do km 7,420 (v 
dolžini približno 305 m) ter parkirišča in športnega (šolskega) igrišča«. 
 

 
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev. Ga. Trdina obrazloži namen in cilje Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta. G. Candellari izpostavi problem varnega prečkanja ceste, ki 
poteka med šolo in zemljiščem, kjer bo predvidoma stalo športno (šolsko) igrišče. Ga. Trdina in g. 
Pirc povesta, da bo prehod ustrezno zavarovan.  
 
Po krajši razpravi, glede tega kaj in kje se bo delalo, poda predsednik na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Trebnje, da 

sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Izgradnja pločnika ob  
R3-650, odsek 1159 Žužemberk – Pluska v delu naselja Dobrnič oz. od km 7,115 
do km 7,420 (v dolžini približno 305 m) ter parkirišča in  športnega (šolskega) 
igrišča« 
 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno. 
 

 
Pod točko Razno člani odbora nadaljnjih pripomb in mnenj niso imeli.  
 
Ker nadaljnje razprave ni, predsednik ob 17:22 zaključi sejo. 
 

                                                      
Zapisala: 
Mateja Zupančič l.r. 
 

Miran Candellari, I.r. 
predsednik 

 


