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Z AP I S NI K
3. seje Odbora za druţbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo,
ki je potekala v četrtek, 23. 4. 2015, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje.
Prisotni člani:

Špela Smuk, Brigita Murn, Miran Candellari, Danijel Ocepek, Branko
Veselič, Marjana Kuţnik.

Odsotni člani:

Nino Zajc – opravičeno odsoten.

Ostali prisotni:

Janez Pirc – direktor občinske uprave, Darinka Trdina, vodja oddelka, Boţa
Čebular – svetovalka

Sejo je vodila predsednica ga. Špela Smuk in ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih 6
članov odbora. Pozvala jih je k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Ţupan je podal predlog za dodatno točko dnevnega reda: Predlog pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeţelja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 –
2020, ki je bil članom komisije posredovan v ponedeljek, 20. 4. 2015. Drugih predlogov ni
bilo.
Ga. predsednica je pozdravila predlog, da se je pravilnik pripravil, vendar predlaga, da se ga
obravnava na naslednji seji, saj je po njenem mnenju gradivo obseţno in ga je teţko preučiti
v tako kratkem času.
G. direktor se strinja s predsednico, vendar ţeli, da se pravilnik čim prej sprejme in gre v
priglasitev, določene določbe Pravilnika (de minimis) pa se lahko izvaja ţe prej ne glede na
priglasitev. Dokler Pravilnik ni sprejet, se ukrepi de minimis ne morejo izvajati. Ga.
predsednica razume, vendar ţeli gradivo glede na njegovo obseţnost in pomembnost bolj
preučiti.
G. direktor predlaga, da se opravi razprava ali pa se pred sejo skliče še en odbor.
G. Branko Veselič predlaga, da se odbor še enkrat skliče. Odbor se z njim strinja. Naslednji
odbor bo v torek, 5. 5. 2015 ob 17. uri.

Zapisnik 3. seje Odbora za druţbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Ga. predsednica je podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Predlog dodatne točke dnevnega reda Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeţelja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020 se na
dnevni red ne uvrsti.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0

Dodatnih predlogov ni bilo, zato je predsednica Komisije na glasovanje podala naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 9. 3. 2015
2. Nov predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Nov predlog Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 – HITRI POSTOPEK
3. Imenovanje strokovne komisije za šport – predstavnika odbora
4. Razno.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za druţbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo z dne 9. 3. 2015
Ga. predsednica je prisotne pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje seje. Na
zapisnik pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje

SKLEP:
Zapisnik 2. seje Odbora za druţbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z
dne 9. 3. 2015 se potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Nov predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Nov predlog Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 – HITRI POSTOPEK
G. direktor je na kratko predstavil predlog Novega predlogu proračunu Občine Trebnje za
leto 2015 in leto 2016. Na delovnem področju odbora je sprememba pri zagotavljanju
dodatnih sredstev glede na prejeto cenitev zemljišča za nakupu stavbnih zemljišč za namen
investicije v vrtec Veliki Gaber in nekaj manjših sprememb pri zagotavljanju sredstev na
področju predšolske vzgoje.
G. Miran Candellari je pripomnil, da bistvenih drugih sprememb ni. Nakup zemljišča za vrtec
je potrebno speljati.
Ga. predsednica meni, da vse spremembe niso bile upoštevane, ter da veliko predlogov ni
vključenih v nov predlog proračuna in se ji zdi prav, da se vključijo.
Odbor je v nadaljevanju razpravljal o dilemi nakupa oz. najema kulturnega doma.
Ga. predsednica meni, da bi bilo bolje namenjena sredstva za najem vloţiti za nakup stavbe,
kot dajati za najemnino.
G. Miran Candellari nima nič proti, vendar se boji, da bo posel propadel.
G. Branku Veseliču se zdi bolj primerna izgradnja novega kulturnega doma, za kar obstaja
po mnenju g. Teršarja realna moţnost.. Presenetila pa ga je informacija o nakupu, saj meni,
da si Trebnje zasluţi nov kulturni dom. Vsi člani so se strinjali, da Trebnje potrebuje kulturni
dom.

Ga. predsednica je podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Nov predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 3
Sklep ni bil sprejet.
Ga. predsednica je podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Nov predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 3
Sklep ni bil sprejet.
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje strokovne komisije za šport – predstavnika odbora
Ga. predsednica predlaga v strokovno komisijo za šport aktivnega člana društva in člana
Občinskega sveta g. Janka Zakrajška.
Vodja oddelka g. Darinka Trdina je povedala, da so v preteklosti obravnavali na občinskem
svetu in da je smiselno, da je v komisiji nekdo iz odbora, da so člani seznanjeni.
G. Miran Candellari predlaga, da se v komisijo imenuje g. predsednico, saj je bila to praksa v
prejšnjem mandatu, kjer je bil sam v tej funkciji in tako je bilo tudi pred njim. Predsednica bo
tako seznanjena s tem področjem.
G. Danijel Ocepek je za imenovanje v komisijo predlaga Mašo Zarabec.
G. Branko Veselič v strokovno komisijo predlaga predsednico in Janka Zakrajška. Odbor se
z njim strinja.

Ga. predsednica je podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Odbor za druţbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo v strokovno
komisijo za šport imenuje:
1) Špelo Smuk
2) Janka Zakrajška

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno.
Razprave ni bilo.
Seja je bila končana ob 17:45 uri.

Zapisala:
Boţa Čebular, dipl.ekon.
svetovalka III

Špela Smuk, l.r.
predsednica
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