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Z AP I S NI K
23. seje Odbora za družbene dejavnosti
ki je potekala v torek, 22. 7. 2014 ob 19. 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

Sejo je vodil predsednik Odbora, g. Miran Candellari in ob 19:00 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 22. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 20.5.2014
2. Predlog Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Zagotavljanje
prostorov za Glasbeno šolo Trebnje«
4. Predlog idejne zasnove »Gradnja 6-oddelčnega vrtca v Velikem Gabru in
preureditev prostorov OŠ Veliki Gaber«
5. Predlog sklepa o določitvi najemnine za službena stanovanja v Občine
Trebnje
6. Razno.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

Zapisnik 2. seje Komisije za mladinska vprašanja

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 22. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 20.5.2014
Predsednik Odbora je člane pozval k posredovanju pripomb ali dopolnitev zapisnika dvaindvajsete
seje, le-teh člani niso imeli.
Predsednik poda na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 22. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 20.5.2014 se sprejme in
potrdi.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
Predsednik odbora, g. Candellari, prosi občinsko upravo za obrazložitev predloga pravilnika. Ga.
Trdina na kratko predstavi pravilnik ter razloži, da glede na to, da Zakon o zdravstveni dejavnosti
ne določa načina podeljevanja koncesij za izvajanje javne službe na primarni ravni, predlagani akt
pomeni zapolnitev te praznine.
Člani odbora go. Trdina posebej opozorijo na 5. člen tega pravilnika, ki se glasi:
»Občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo, izvede postopek javnega razpisa koncesije
v primeru, ko javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Trebnje, sam ne uspe zagotoviti izvajanja
javne službe. Razlogi so lahko kadrovske, prostorske ali tehnične narave.
V takšnem primeru je Zdravstveni dom Trebnje o nezmožnosti in razlogih zanjo dolžan
nemudoma obvestiti občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo, ki po preučitvi razmer prične
postopek javnega razpisa za podelitev koncesije.«
Članom se zdi izbira besede »nemudoma« preohlapna. Odgovornost ZD Trebnje, da pravočasno
obvesti občinski upravni organ o nezmožnosti (in razlogih zanjo) zagotovitve izvajanja javne
službe želijo rokovno opredeliti. Po kratki razpravi med člani odbora, določijo rok 3 mesecev, ki se
jim zdi primerno obdobje, znotraj katerega mora javni zavod zagotoviti novega koncesionarja. Po
preteku 3 mesecev pa mora ZD Trebnje, v primeru, da mu izvajanja javne službe ne uspe
zagotoviti, o tem obvestiti občinski upravni organ, ki po preučitvi razmer prične postopek javnega
razpisa za podelitev koncesije.
Člani odbora predlagajo, da se 5. člen pravilnika spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, ko javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Trebnje, sam ne uspe zagotoviti
izvajanja javne službe, je dolžan po preteku največ 3 (treh) mesecev o nezmožnosti in razlogih
zanjo obvestiti občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo. Razlogi so lahko kadrovske,
prostorske ali tehnične narave.
Občinski upravni organ po preučitvi razmer prične postopek javnega razpisa za podelitev
koncesije.«
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Nadalje člani odbora opozorijo, da v pravilniku manjka opredelitev, kaj se zgodi z obstoječimi, že
dodeljenimi pogodbami o koncesiji. Predlagajo, da pravna služba občine preveri, ali je mogoče to
opredeliti v prehodne in končne določbe pravilnika.
Po končani razpravi poda predsednik na glasovanje naslednja

SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da
sprejme Pravilnik o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje s sledečimi
popravki:
I. Odbor za družbene dejavnosti sprejme sklep, da se 5. člen tega pravilnika
glasi:
5. člen
V primeru, ko javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Trebnje, sam ne uspe
zagotoviti izvajanja javne službe, je dolžan po preteku največ 3 (treh) mesecev
o nezmožnosti in razlogih zanjo obvestiti občinski upravni organ, pristojen za
zdravstvo. Razlogi so lahko kadrovske, prostorske ali tehnične narave.
Občinski upravni organ po preučitvi razmer prične postopek javnega razpisa za
podelitev koncesije.
II. Odbor za družbene dejavnosti sprejme sklep, da se dodajo V. Prehodne in
končne določbe, in pod te 15. člen, ki se glasi:
V. Prehodne in končne določbe
15. člen
Za zasebne zdravstvene delavce, ki jim je bila skladno z ustanovitvenim aktom
koncesija podeljena že pred uveljavitvijo tega pravilnika, pravilnik začne veljati
šele ob morebitni novi podelitvi koncesije.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Zagotavljanje prostorov za
Glasbeno šolo Trebnje«
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev. Ga. Trdina obrazloži Predlog Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta: »Zagotavljanje prostorov za Glasbeno šolo Trebnje«.
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Navede razloge za sprejetje dokumenta in predstavi članom odbora sedanje stanje oz. prostorsko
stisko Glasbene šole Trebnje in Osnovne šole Trebnje.
Člani odbora opozorijo, da so v povzetku ocene tržne vrednosti nepremičnine opazili, da med
lastnikoma stavbe na Baragovem trgu 3 ni urejena etažna lastnina. DIIP sprejmejo, vendar pa
sprejmejo tudi spodaj oblikovani sklep.

Predsednik poda na glasovanje
SKLEP:
I. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje,
da sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Zagotavljanje
prostorov za Glasbeno šolo Trebnje«.
II. Odbor za družbene dejavnosti sprejme sklep, da naj občinska uprava od
prodajalca Kmetijske zadruge Trebnje pridobiti vso potrebno dokumentacijo iz
katere bo razvidno, da je urejena razdelitev solastniških deležev z Župniščem
Trebnje.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog idejne zasnove »Gradnje 6-oddelčnega vrtca v Velikem Gabru in preureditev
prostorov OŠ Veliki Gaber«
G. Candellari prosi občinsko upravo za obrazložitev predloga programa. Ga. Trdina predstavi
dokument IDZ Gradnje 6-oddelčnega vrtca v Velikem Gabru in preureditev prostorov OŠ Veliki
Gaber. Pove, da se tudi OŠ Veliki Gaber sooča z veliko prostorsko stisko in da nima več nobenih
notranjih rezerv, ki bi jih lahko izkoristila. Nadaljuje, da je namen projekta rešiti prostorsko stisko in
s tem izboljšati vzgojno-izobraževalni proces.
Člani odbora večjih pripomb na idejno zasnovo nimajo.

Predsednik poda na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje, da
sprejme Idejne zasnovo »Gradnja 6-oddelčnega vrtca v Velikem Gabru in
preureditev prostorov OŠ Veliki Gaber«.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sklepa o določitvi najemnine za službena stanovanja v Občine Trebnje
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 sklep o določitvi najemnine za službena stanovanja v Občine Trebnje.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno.

Pod točko Razno člani odbora nadaljnjih pripomb in mnenj niso imeli.

Ker nadaljnje razprave ni, predsednik ob 20:00 zaključi sejo.

Zapisala:
Darinka Trdina

Miran Candellari, I.r.
predsednik
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