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Z AP I S NI K
15. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo
ki je potekala v ponedeljek, 7. 11. 2016 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Špela Smuk, Brigita Murn, Nino Zajc, Miran Candellari, Branko Veselič, Marjana
Kužnik, Daniel Ocepek

Ostali prisotni:

Darinka Trdina, vodja oddelka za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo, Majda Šalehar, svetovalka

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17. 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.
Daniel Ocepek je predlagal, da se na dnevni red uvrsti točko:
1. Pobuda za vzpostavitev območja brez TTIP in CETA ter TISA tudi v občini Trebnje
2. Problematika predšolskega varstva
Predsednica je dejala, da podpira obravnavo obeh točk in opozorila predlagatelja, da bi moral
članom odbora posredovati gradivo vsaj tri dni pred sejo, da bi bili z vsebino seznanjeni.
Na glasovanje je podala predlog o uvrstitvi dodatnih točk na dnevni red:
1. Pobuda za vzpostavitev območja brez TTIP in CETA ter TISA tudi v občini Trebnje
2. Problematika predšolskega varstva
ZA uvrstitev dodatne točke so glasovali 4 člani, 1 je bil PROTI.
Dodatni točki se uvrsti na dnevni red pod točko 5 in 6.. Predlog sprejet.
Predsednica podala na glasovanje spremenjen
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Odbora z dne 20. 9. 2016
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2016 (rebalans II)
3. Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini
Trebnje
4. Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov , ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
5. Pobuda za vzpostavitev območja brez TTIP in CETA ter TISA tudi v občini Trebnje
6. Problematika predšolskega varstva

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

7. 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: 1
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Odbora z dne 20. 9. 2016
Na zapisnik člani niso podali pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 14. seje Odbora z dne 20. 9. 2016 se potrdi.
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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016
(rebalans II)
Predstavitev je podala Darinka Trdina.
Predsednica odprla razpravo in podala vprašanje:
- zakaj ni bila realizirana postavka za promocijo ekološkega kmetovanja;
- zakaj občani občine Trebnje pri Razvojnem centru niso mogli koristiti sredstev za inovacije;
- vprašanje, če je ureditev poti res možno prijaviti na CLLD, saj meni, da to ne sodi v ta razpis;
- ali se šolski prevozi izvajajo v enakem obsegu kot preteklo leto oziroma kot določa sklep
občinskega sveta,
- ali občinska uprava že pripravlja proračun za 2017 in pozvala k pripravi.
Daniel Ocepek je povprašal, če je pri šolskih prevozih izvedena samo optimizacija oziroma ali se
spoštuje sklep OS.
Nino Zajc ugotavlja, da bo obnova kulturnega doma Velika Loka izvedena v letu 2017, zanima pa
ga zakaj so še vedno sredstva v proračunu za ureditev kulturnega doma v Trebnjem.
Darinka Trdina je pojasnila, da za izvedbo promocije ekološkega kmetovanja v proračunu ni bil
opredeljen način izvedbe. Šolski prevozi so optimizirani (na sestanku s predstavniki šole, prevoznika
in predsednikom Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu, Gliho, so bile pregledane
pripombe staršev in predlogi šole) saj je bila izvedena uskladitev le-teh. Glede kulturnega doma v
Trebnjem, ne more podati odgovora, saj projekt pripravljajo na Oddelku za okolje in prostor. Glede
priprave proračuna je pojasnila, da je občinska uprava pozvala javne zavode, da pripravijo finančne
načrte za leto 2017.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje SKLEP-a:
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Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2016 (rebalans II).
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 sprejet.
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo poziva župana in strokovne službe
k pripravi proračuna za leto 2017, da ga bo Občinski svet obravnaval že decembru.
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:
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje

Predstavitev gradiva je podala Majda Šalehar.
V razpravi člani podpirajo predlog sprememb in predlagajo, da se pri pripravi novega pravilnika
poskuša zagotoviti sofinanciranje tudi društvom, ki niso registrirani v občini in izvajajo program v
občini Trebnje za občane Trebnjega.
Po razpravi je predsednica je podala na glasovanje
SKLEP-a:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu predlaga, da sprejme Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in
vrednotenju športnih programov v občini Trebnje.
2. Pri pripravi novega pravilnika se poskuša zagotoviti sofinanciranje tudi društvom,
ki niso registrirani v občini in izvajajo program v občini Trebnje za občane
Trebnjega.
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov , ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Darinka Trdina je predstavila gradivo, in sicer, da je namen sprememb enak kot pri športu.
Prisotni so ugotovili, da so tematiko sprememb pravilnika zajeli že pri prejšnji točki, zato je
predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
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[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov , ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Trebnje.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
7
7
0

Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pobuda za vzpostavitev območja brez TTIP in CETA ter tudi TISA v občini Trebnje
Danijel Ocepek je predstavil gradivo, ki je bilo posredovano tudi svetnikom in članom odbora in
poudaril, da je namen pobude, da občina pozove vlado k zavrnitvi ratifikacije prostotrgovinskih
sporazumov in tako zagotovi zaščito lokalnega interesa. Dejal je še, da so te pobude podprli že v
občini Celje, Maribor, Litija, Trbovlje, Kamnik in tudi druge.
V razpravi so prisotni dejali, da tematiko poznajo samo iz medijev in da niso dovolj seznanjeni, da
bi odločali.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep, da Občinski svet Občine Trebnje poziva Vlado RS in Državni zbor RS, da
zavrne ratifikacijo prostotrgovinskih sporazumov.
Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
7
5
0

Sklep je bil sprejet.
Ob 18. 15 je sejo zapustil Brane Veselič.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Problematika predšolskega varstva
Predsednica je prosila Darinko Trdina za pojasnilo kako poteka reševanje prostorske problematike
za izvajanje predšolske vzgoje, in sicer za prostore vrtca v Dobrniču, Šentlovrencu in Trebnjem.
Prebrala je pobudo staršev za odprtje novega oddelka z dne 23. 9. 2016, kjer je navedenih 24
čakajočih otrok. Predlagala je tudi, da se prouči možnost o razpisu koncesije za izvajanje varstva
predšolskih otrok.
Prisotni v razpravi so opozorili na čimprejšnjo zagotovitev prostorov v Dobrniču in podali mnenje, da
v šoli poteka sedaj pouk dveh razredov združeno, zato menijo, da bi se lahko tam zagotovili prostori
za dodaten oddelek.
Darinka Trdina je pojasnila, da
- za zagotovitev prostorov v Dobrniču (gradnja prizidka) poteka izbira izvajalca gradbenih del,
s katerim bo (v primeru, da ne bo revizije postopka), podpisana pogodba za izvedbo in prične
z gradbeni deli. Ocenjuje, da bodo prostori zagotovljeni 1. 9. 2017. Dejala je, da vodja
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[Vnesite besedilo]

-

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

Podružnične šole Dobrnič, Ane Kastigar, pojasnila, da v prostorih šole ni prostih učilnic
oziroma prostorov, ki bi jih lahko namenili za odprtje začasnega oddelka v Dobrniču;
da je občinska uprava za izgradnjo prostorov v Šentlovrencu pričela s postopkom pridobitve
gradbenega dovoljenja, vendar mora predhodno pridobiti še poplavno študijo za območje
Šentlovrenca, izvedba je predvidena v letu 2018;
bodo dodatni prostori v Trebnjem zagotovljeni, ko bodo otroci vključeni v nove prostore v
Dobrniču in bodo tako prosta v mesta v Trebnjem.

Predsednica je podala na glasovanje naslednji:
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga občinska uprava pristopi
k razpisu koncesije za izvajanje predšolskega varstva in za to zagotovi sredstva v proračunu
2017.
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Nina Zajca zanima kako je z odkupom zemljišča za zagotavljanje površine za pokopališče.
Nino Zajc je podal pobudo, da občinska uprava opozori stanovalce v občinski hiši Pod Gradom na
primerno obnašanje in k reševanju pozove tudi Center za socialno delo Trebnje in Policijo Trebnje,
da se zagotovi javni red in mir.
Predsednica je sejo zaključila ob 19.10 uri.
Zapisala:
Majda Šalehar, dipl. upr. org.
Svetovalka II

Špela Smuk, I.r.
predsednica
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