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Z AP I S NI K
6. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo
ki je potekala v sredo, 23. 9. 2015 ob 16. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:
Odstotni člani:
Ostali prisotni:

Špela Smuk, Brigita Murn, Nino Zajc, Miran Candellari, Danijel Ocepek,
Branko Veselič, Marjana Kužnik,
Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo, Majda Šalehar, svetovalka II

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 16. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih
sedem (7) članov odbora. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi
predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Danijel Ocepek je predlagal zamenjavo točke 5. in 6. ter dodatno točko, in sicer: Obravnava
prošnje Vrtca Mavrica Trebnje, ki je zaprosil za porabo presežka za namen ureditve parkirišča pri
enoti Ostržek (odstranitev robnikov) v višini 620 EUR.
Predsednica Špela Smuk je predlagala, da se prošnja obravnava na naslednji seji, saj na današnji
člani odbora ne razpolagajo z dokumentacijo.
Predsednica je podala na glasovanje predlog:
točki 5. in 6. zamenjata;
Trije člani so glasovali ZA zamenjavo točke, PROTI nihče. Predlog sprejet.
-

uvrstitev dodatne točke: Obravnava prošnje za porabo presežka prihodkov nad odhodki
Vrtca Mavrica Trebnje z dne 19. 5. 2015.
En član je glasoval ZA, trije člani so glasovali PROTI. Predlog ni sprejet.

Predsednica podala na glasovanje spremenjen dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 19. 5. 2015
Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Trebnje 2015 - 2018
Imenovanje komisije za štipendiranje
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
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5. Soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz preteklih let za Vrtec
Mavrica Trebnje
6. Predlog za odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega oddelka oz. 34. oddelka v Vrtcu
Mavrica Trebnje
7. Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika
Gorica in Občino Trebnje
8. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 19. 5. 2015
Na zapisnik je Danijel Ocepek podal dopolnitev, da se pod točko razno doda njegov poziv,
da se obravnava prošnja Vrtca Mavrica Trebnje za porabo presežka za namen ureditve
parkirišča pri enoti Ostržek (odstranitev robnikov) v višini 620 EUR ki jo je občinska uprava
prejela 19. 5. 2015. Zapisnik se dopolni z navedbo, da je Darinka Trdina potrdila, da je
občinska uprava prejela vlogo in da jo bo odbor obravnaval na naslednji seji.
Ostali člani niso podali pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 5. seje Odbora z dne 29. 5. 2015 se potrdi z dopolnitvijo pod točko
razno, in sicer: Danijel Ocepek je podal poziv, da se obravnava prošnja Vrtca
Mavrica Trebnje z dne 19. 5. 2015 za porabo presežka nad prihodki za namen
ureditve parkirišča pri enoti Ostržek (odstranitev robnikov) v višini 620 EUR.
Darinka Trdina potrdila, da je občinska uprava prejela vlogo in da jo bo odbor
obravnaval na naslednji seji.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Trebnje 2015 - 2018
Predsednica je poudarila, da je bilo smiselno, da so pozvali pri pripravi lokalnega programa še
ostale deležnike in prejeli dopolnitve. Poudarila je, da je pomanjkljiv del programa, ki opredeljuje
infrastrukturo za kulturo, saj se še proučuje možnost o izgradnji oziroma zagotovitvi prostora za
knjižnico, galerijo, orkestralno dejavnost. Dejala je, da program ni idealen in ga je možno
dopolnjevati, zato je člane odbora pozvala k dopolnitvi in razpravi.
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Nino Zajc je dejal, da iz programa ni razvidna strategija infrastrukture kulturnih objektov in opozoril
na nejasnost glede uporabe sredstev 50.000 EUR za najem kulturnega doma v letih 2015 in 2016.
Miran Candellari je dejal, da štiriletni program kulture še možno dopolnjevati in da glede
infrastrukture še ni končne odločitve in je potrebno pridobiti širše soglasje pri reševanju te
problematike.
Danijel Ocepek je dejal, da letni program kulture ni v redu, saj ni dovolj konkretiziran.
Predsednica je še enkrat pozvala, da člani podajo konkretne dopolnitve letnemu programu.
Konkretnih dopolnitev člani niso podali, zato je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture v Občini Trebnje 2015-2018.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje komisije za štipendiranje
Predsednica komisije je dejala, da predlogu ni priloženih dokazil, da so predlagani člani komisije
predstavniki institucij, ki sestavljajo komisijo.
Nino Zajc je predlagal, da je potrebno spremeniti pravilnik o podeljevanju štipendij v skladu z
veljavno zakonodajo in tudi v delu, kjer je navedena sestava, da se pri imenovanju lokalne
študentske organizacije upošteva odlok o mladini, saj bi predstavnika lahko predlagal TREMS.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da imenuje za izvajanje nalog, ki izhajajo iz Pravilnika o podeljevanju štipendije Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 112/08, 63/09, 64/11) petčlansko komisijo, in sicer v naslednji
sestavi:
- predstavnik Obrtne zbornice: Branko Meglič, Lukovek 14, 8210 Trebnje
- predstavnica Gospodarske zbornice: Marta Strmec, Breza 5, 8210 Trebnje
- predstavnica negospodarstva: Tanja Cuder, Repče 7, 8210 Trebnje
- predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, Območna enota Trebnje: Marija Medved,
Vrh 38, 8232 Šentrupert;
- predstavnik lokalne študentske organizacije – KŠOT: Gašper Mlakar, Gorenja
Nemška vas 10 A, 8210 Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP št. 2:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo poziva občinsko upravo, da do
naslednje seje odbora pristopi k spremembi pravilnika o štipendiranju in ga uskladi z
veljavno zakonodajo in odlokom o mladini.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
Darinka Trdina je predstavila gradivo, predsednica je odprla razpravo in podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep, da se v Vrtcu Sončnica delovanje dveh začasnih oddelkov, ki delujeta v
prostorih Osnovne šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz preteklih let za Vrtec
Mavrica Trebnje
Darinka Trdina je obrazložila vsebino točke in poudarila, da bi ta sredstva namenili za ureditev
prostorov na Gubčevi cesti 21 in 23 za dva oddelka vrtca, za katere bo potrebno zagotoviti okvirno
od 25.000 do 30.000 EUR, razliko pa bi se zagotovilo iz proračunskih sredstev. Glede prošnje za
uporabo presežka v višini 620 EUR je dejala, da pri pripravi te točke s strani vrtca ni bila
opozorjena, da še vedno potrebujejo sredstva za ureditev parkirišča, zato prošnja ni vključena v
predlog porabe presežka.
Predsednica je poudarila, da podpira odprtje novih oddelkov in ponovno poudarja, da je potrebno
presežek prihodkov nad odhodki preračunati v ceno vrtca, saj se mora le-ta redno regulirati.
Miran Candellari meni, da je, glede na višino sredstev, ki jih Vrtec Mavrica Trebnje potrebuje za
izvajanje dejavnosti, to minimalni presežek in se strinja, da se nameni za ureditev prostorov za
dodatna oddelka.
Danijel Ocepek podpira odprtje oddelkov, vendar poudarja, da Svet zavoda Vrtec Mavrica Trebnje
o razporeditvi še ni odločal, in poudarja, da je ustanovitelj dolžan zagotavljati sredstva za ureditev
dodatnih oddelkov, zato ne podpira uporabe presežka za ureditev prostorov. Opozoril je, da je iz
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proračuna razvidno, da je za delovanje vrtca zagotovljenih premalo sredstev, in sicer 38.000 EUR
za novi oddelek.
V razpravi so člani oblikovali predlog, da se potrdi predlog sklepa in ga dopolni z navedbo , da se
na seji občinskega sveta obravnavna še prošnja za ureditev parkirišča v višini 620 EUR in se
ustrezno zmanjša višina presežka, ki je navedena v gradivu.
Predsednica je podala na glasovanje naslednja:
SKLEP-a :
I. Zneski za porabo presežka prihodkov nad odhodki se po potrebi korigirajo z vlogo Vrtca
Mavrica Trebnje z dne 19.5.2015 za cca 620 EUR za ureditev parkirišča.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
II.

Občinski svet daje soglasje Vrtcu Mavrica Trebnje za porabo presežka prihodkov nad
odhodki iz leta 2014 v višini 13.105,82 EUR in iz preteklih let v višini 1.877,00 EUR za
ureditev prostorov oziroma za zagonska sredstva za začetek delovanja dveh
oddelkov vrtca s 1. 11. 2015 na Gubčevi cesti 21 in 23 v Trebnjem.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 2
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega oddelka oz. 34. oddelka v Vrtcu Mavrica
Trebnje
Darinka Trdina je predstavila gradivo, predsednica je odprla razpravo.
V razpravi so člani opozorili, da se pri soglasju za zaposlitev za besedo specialnega, doda
»rehabilitacijskega«.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
I. V Vrtcu Mavrica Trebnje se s 1. 10. 2015 dalje odpreta nov 33. oddelek dnevnega
varstva I. starostnega obdobja in nov razvojni oddelek oziroma 34. oddelek.
II. Javnemu zavodu Vrtcu Mavrica Trebnje se izda soglasje za zaposlitev za enega (Ž/M)
specialnega rehabilitacijskega pedagoga ali defektologa, eno (Ž/M) vzgojiteljico in tri
pomočnice vzgojiteljice (Ž/M).
III. Za delovanje dveh oddelkov se preuredijo poslovni prostori v lasti občine na
Gubčevi ulici 21 in 23 v Trebnjem.
IV. Za delovanje 33. oddelka in razvojnega oddelka – 34. oddelka se sredstva za plačilo
razlike med plačili staršev in občino in zagonska sredstva v skupni višini 18.238,00
EUR zagotovijo v proračunu občine za leto 2015.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in
Občino Trebnje
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep: Občinski svet Občine Trebnje se strinja z obnovitvijo listine o pobratenju
med Mestno občino Velika Gorica in Občino Trebnje in pooblašča župana Občine Trebnje za
potrditev Sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in
Občine Trebnje in podpis Listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in Občino
Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Danijel Ocepek daje pobudo, da občinska uprava pristopi k pripravi programa športa, športnih
prireditev, turizma. Opozoril je na neurejene kolesarske steze na terenu in table, ki označujejo
turistične znamenitosti.
Miran Candellari meni, da občinska uprava težko pripravi predloge, saj to sodi med politične
odločitve in se odraža tudi s sredstvi, ki so za to namenjena v proračunu.
Predsednica Špela Smuk je dejala, da je strategija turizma že pripravljena, da je to zahteven
dokument, ki potrebuje izvedbene dokumente in podporo politične odločitve o višini sredstev, ki so
s proračunom zagotovljena za podporo in izvajanja turizma v občini.
Predsednica je sejo zaključila ob 17.30 uri.
Zapisala:
Majda Šalehar, dipl. upr. org.
Svetovalka II

Špela Smuk, I.r.
predsednica
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