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ZAPISNIK 

5. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo  

ki je potekala v torek, 19. 5. 2015 ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Špela Smuk,  Nino Zajc, Miran Candellari, Danijel Ocepek, Branko Veselič,  

  

Odstotni člani:  Brigita Murn, Marjana Kužnik  

  

Ostali prisotni:  Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene, gospodarske dejavnosti in 

kmetijstvo, Irena Žužek, svetovalka I 

  

 

 

 

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 18. uri  ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih pet (5) 

članov odbora. Predsednica je pozvala člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi 

predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom. Ker je bilo odboru naknadno 

posredovano gradivo za dodatno točko dnevnega reda »Predlog za podaljšanje delovanja 31. 

oddelka in odprtje 32. oddelka Vrtca Mavrica Trebnje«, je dopolnjen dnevni red predsednica 

podala na glasovanje: 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 5. 5. 2015. 
2. Predlog Lokalnega programa kulture 2015-2018 v občini Trebnje. 
3. Predlog spremembe cene pomoči družini na domu. 
4. Letni programi kulture, mladinske dejavnosti, športa in sociale v Občini Trebnje v letih 2015 

in 2016.  
5. Predlog za podaljšanje delovanja 31. oddelka in odprtje 32. oddelka Vrtca Mavrica Trebnje 
6. Razno. 

 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 20. 5. 2015 
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 5. 5. 2015 

 

Pripomb na zapisnik 4. seje Odbora ni bilo, zato je predsednica  podala na glasovanje 

 
SKLEP: 

Zapisnik 4. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo z dne 5. 

5. 2015, se 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 Lokalnega programa kulture 2015-2018 v občini Trebnje 

 

Žužkova je predstavila Lokalni program kulture Občine Trebnje 2015 – 2018 (v nadaljevanju 

LPK) po posameznih poglavjih in seznanila člane Odbora, da je LPK od 8. 5. 2015 do 22. 5. 

2015 objavljen na spletni strani občine in v  javni obravnavi.  

Predsednica je menila, da bi podaljšanje javne obravnave in dvofazen postopek sprejema, 

omogočila večjo kvaliteto dokumenta. Občinskemu svetu bi predlagali, da se v prvem branju 

seznani z LPK in s pripombami iz javne obravnave, v drugem pa do njih opredeli in sprejme 

dokument. 

Ocepek se je strinjal in dodal predlog, da bi v LPK, v poglavju o javni kulturni infrastrukturi, 

dodali konkretne cilje, zlasti glede najema kulturnega doma. Pogreša tudi opredelitev cilja, 

kako približati kulturo občanom in kako podpreti kulturne ustvarjalce, posameznike. 

Žužkova je obrazložila, da je država v zakonodaji predvidela pogoje za pridobitev statusa 

»samozaposlenega v kulturi«. Samozaposleni so upravičeni do javnih sredstev, sicer pa je 

nemogoče sofinanciranje posameznikov, če le ti niso vključeni v kako kulturno društvo. 

Zajca je zanimalo, kakšne vsebine bodo v kulturnem domu, rad bi več informacij o načrtu 

občinske uprave.  

Predsednica je želela podatek, koliko pripomb je občinska uprava prejela do današnjega 

dne. Odgovor Žužkove je, da eno. 

Candellari je menil, da bi predloge sprememb LPK lahko zbirali v času predvidene javne 

obravnave, tj. do 22. 5. 2015 in da je enofazen postopek sprejetja dokumenta ustrezen. 

Načeloma je proti podaljšanju javne obravnave, saj se zaradi nekaj pripomb LPK ne bo 

spremenil. 

Predsednica je poudarila, da ker gre za strateški dokument, vidi veliko pomanjkljivosti v 

delu, ki se nanaša na javno kulturno infrastrukturo ter investicije. Gre namreč za najbolj 

pereč problem na tem področju, zato je prav, da strateško določimo cilje; tako za kulturni 

dom v Trebnjem, prostorsko stisko Galerije, prostor za nastope in vaje za orkesterske 

zasedbe GŠ in drugo. 

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani Odbora, je predsednica podala na glasovanje 

sklep, ki je predlagan v gradivu: 

 
SKLEP:  
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Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu sprejem sklepa:  
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Lokalni program kulture v Občini Trebnje 2015 
– 2018. 

                                

 

 

                                                                                       

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 3 

 
Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Nato je predsednica podala na glasovanj še alternativni sklep 
 

SKLEP:  

 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga 
Občinskemu svetu sprejem sklepa:  
Javna obravnava Lokalnega programa kulture 2015-2018 v občini Trebnje se 
podaljša do 10. 6. 2015. Lokalni program kulture 2015-2018 v občini Trebnje se 
sprejme na junijski oz. julijski seji Občinskega sveta. 

 

  

 

 

 
 

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 spremembe cene pomoči družini na domu. 
 

 

Trdinova je obrazložila gradivo. Gre za uvedbo pomoči na domu (v nadaljevanju PND) ob nedeljah 

in praznikih. Izkušnje kažejo, da obstoja potreba uporabnikov po PND tudi ob nedeljah in 

praznikih/dela prostih dnevih. Določamo ceno storitve, ki je od redne cene PND višja le toliko, 

kolikor je delo izvajalk PND dražje oz. višje vrednoteno na nedeljo oz. praznik. 

 

Trdinova je predstavila tudi gradivo, ki se nanaša na uskladitev cene PND. Ker je v zadnjem času 

naraslo število uporabnikov storitve PND, se je skladno z normativi in standardi povečal delež 

delavke, ki koordinira in vodi javno službo PND. Zaradi te spremembe se cena za uporabnike PND 

ne spremeni. 

Še vedno pa je v občini Trebnje število uporabnikov ni9žje kot ga predvideva Nacionalna strategija 

socialnega varstva.  Trdinova je seznanila člane Odbora z prihranki, ki bodo nastali zaradi najema 

vozil oskrbovalk, ki po novem ne bodo pri svojem delu uporabljale lastnih avtomobilov.  

Predsednica je podala na glasovanje 
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SKLEP: 

 

1. Stroški neposredne socialne oskrbe za delo v nedeljo in na dan, ki je z 

zakonom določen kot dela prost dan znaša 17,39 EUR/efektivno uro.  

Cena se  prične uporabljati po prejemu soglasja občin Trebnje, Mirna, 

Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
 

2. Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči 
družini na domu, in sicer: 

 

        Stroški vodenja in koordiniranja in stroški v zvezi s strokovno pripravo    

dogovorov za 0,6 delavca znašajo 2.703,49 € in se med občinami Trebnje, Mirna, 

Šentrupert, Mokronog-Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov 

mesečno. Cena se uskladi s 1. 6. 2015 oziroma s prvim dnem naslednjega meseca po 

prejemu soglasja občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
 

 

 

 
 

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 programi kulture, mladinske dejavnosti, športa in sociale v Občini Trebnje v letih 
2015 in 2016.  
 

 

Člani odbora niso zahtevali dodatnih pojasnil, zato je predsednica podala na glasovanje sklepe: 
 

SKLEP: 

 

 Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga 

Občinskemu svetu sprejem sklepa: 

 
1. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o 

uresničevanju  javnega interesa za kulturo ugotavlja javni  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 2015 zagotovi sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od 
tega: 

- 15.000,00 EUR za bogatitev programov sklada, namenjenih 
kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje; 

- 8.272,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega 
strokovnega delavca Območne izpostave Trebnje) za pomoč 
izvajalcem kulturnih programov in  pripravi drugih projektov s 
področja kulture. 

 
2. Sprejme se Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2015. Letni 
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program kulture se uskladi z morebitnimi rebalansi med proračunskim 
letom 2015. 

 
3. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o 

uresničevanju  javnega interesa za kulturo ugotavlja javni  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 2016 zagotovi sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od 
tega: 

- 15.000,00 EUR za bogatitev programov sklada, namenjenih 
kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje; 

- 8.272,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega 
strokovnega delavca Območne izpostave Trebnje) za pomoč 
izvajalcem kulturnih programov in  pripravi drugih projektov s 
področja kulture. 

 
 
4. Sprejme se Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2016. Letni 

program kulture se uskladi z morebitnimi rebalansi med proračunskim 
letom 2016. 

 
5. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 

2015. 
  Letni program mladinske dejavnosti za leto 2015 se  uskladi z morebitnimi     
rebalansi proračuna 2015. 
 
6. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 

2016. 
Letni program mladinske dejavnosti za leto 2016 se  uskladi  z morebitnimi 
rebalansi proračuna 2016. 
 
7. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2015. Letni 

program se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 2015. 
 Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2015 znaša:               
če je novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 
208,00 EUR, če je novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 EUR. 

      Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR. 
 

8. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2016. Letni 
program se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 2016.  
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2016 
znaša: če je novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi 
otrok 208,00 EUR, če je novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 
EUR.  

          Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00EUR. 
 

 

9. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 3. člena Zakona o športu 

ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje Rokometnega 

kluba Trimo Trebnje in Nogometnega kluba Trebnje, zato pod 

proračunsko postavko 18048 Vrhunski šport, konto 402999 drugi 

operativni odhodki, zagotovi sredstva v višini 12.000 EUR, ki so 

namenjena za pokritje stroškov uporabe športne dvorane za vadbo, in 

sicer  Rokometnemu klubu Trimo Trebnje 10.000 EUR in Nogometnemu 

klubu Trebnje 2.000 EUR. 
         Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2015. Letni              
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program športa se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 2015. 

 
  10. Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2016. Letni     
program športa se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 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 za podaljšanje delovanja 31. oddelka in odprtje 32. oddelka Vrtca Mavrica Trebnje 
 

 

 

Trdinova je podala obrazložitev gradiva. Glede na podatke o vpisu otrok, ki so znani od četrtka, je 

potrebno 31. oddelek (enota Mojca), ki je bil odprt kot začasni, pretvoriti v stalnega. Poleg tega je 

potrebno odpreti 32. oddelek v prostori POŠ Šentlovrenc. V proračunu 2015 je zagotovljeno 

20.000 EUR za prenovitev prostora.  

Temu primerno je potrebno Vrtcu Mavrica podati soglasje k dodatnim zaposlitvam. 

Predsednica je podala na glasovanje sklep 

 

SKLEP: 

 

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu 

svetu sprejem sklepa: 

 
V Vrtcu Mavrica Trebnje se delovanje začasnega 31. oddelka podaljša od 1. 9. 
2015 dalje in se s tem oddelek preoblikuje v stalni oddelek Vrtca Mavrica Trebnje, 
Enota Mojca.   
V Vrtcu Mavrica Trebnje se v Šentlovrencu odpre 32. oddelek dnevnega varstva I. 
starostnega obdobja in sicer za obdobje od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.  
Javnemu zavodu Vrtcu Mavrica Trebnje se izda soglasje za zaposlitev za določen 
čas za dve vzgojiteljici in tri pomočnice vzgojiteljic.  
Za delovanje dveh novih oddelkov vrtca se potrebna dodatna sredstva za plačilo 
razlike med ceno programov in plačilom staršev zagotovijo z rebalansom ali 
prerazporeditvijo v proračunu za leto 2015 in leto 2016.   

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 
Razno 
 

Predsednica je Odbor seznanila s primeri, da so učenci OŠ Trebnje, pripadniki romske 

narodnostne skupnosti, prejeli odločbe za izobraževanje na domu. Opozorila je na v preteklih letih 

izkazane napore občinske uprave, CSD Trebnje, Vrtca Mavrica Trebnje, CIKa in mnogih društev 

ter civilnih gibanj, ki so se aktivno zavzemali za to, tudi z ustanovitvijo in financiranjem oddeka 

vrtca v Hudejah ter mnogimi drugimi usklajenimi aktivnostmi, da bi bili romski otroci ustrezno 

pripravljeni na vstop v šolo in bi lažje napredovali v učnem procesu. Navedla je 90. člen Zakona o 

osnovni šoli: »Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni 

standard, kot ga zagotavlja obvezni program osnovne šole«, česar po njenem mnenju v Vejarju 

nikakor ne morejo zagotoviti in zato OŠ nima podlage, da je izdala odločbe. Zraven rednega 

izobraževanja, pa se ne sme pozabiti  pomembnosti socializacije in odgovornosti, ki bi ju romski 

otroci pridobili z obiskovanjem šole. 

Smukova je opozorila, da bo takšna odobritev šolanja na domu povzročila, da bodo zahteve 

staršev v prihodnje še narasle in da je ta praksa slab zgled.  

Predsednica je po razpravi, kjer so se člani odbora strinjali, da je tovrstna praksa negativno vpliva 

na napredek pri delu z romsko narodno skupnostjo, predlagala sprejem sklepa: 

 

 
SKLEP:  

 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu 
sprejem sklepa:  
 

Zaradi izredne pomembnosti rednega izobraževanja v osnovni šoli, socializacije in 

integracije, pridobivanja čuta odgovornosti ter usklajenega kontinuiranega številnih 

inštitucij v lokalni skupnosti,  

Občinski svet Občine Trebnje Osnovno šolo Trebnje poziva, da se v prihodnje izogiba 

izdajanju odločb za izobraževanje na domu otrokom romske narodnostne skupnosti.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Po glasovanju je predsednica ob 19:35 sejo zaključila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Irena Žužek, univ. dipl. soc. 

Svetovalka I 

 

Špela Smuk, I.r. 
predsednica 

 


