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Z API SNI K 

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

ki je potekala v sredo, 27. 9. 2017 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Brigita Murn, Nino Zajc, Miran Candellari, Branko Veselič, Marjana Kužnik,  

 
Odsotna: Špela Smuk, Nino Ocepek 

 
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor občinske uprave 

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

  
 
Sejo je po pooblastilu vodil Nino Zajc in ob 17. uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih pet (5) 
članov odbora. Pozval je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
Predlogov ni bilo, zato je Nino Zajc podal na glasovanje naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora z dne 21. 6. 2017 
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v 

Občini Trebnje – 2. obravnava  
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 

2017 – rebalans II 
4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na 

domu« 
5. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 
6. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber 
7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega igrišča pri 

OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017  
8. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup hiše Lesjak - Čatež« 
9. Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-

2020 za jugovzhodno statistično regijo 
10. Razno. 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
  

Datum: 28. 9. 2017 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora z dne 21. 6. 2017 

 
Na zapisnik člani niso podali pripomb, zato je Nino Zajc podal na glasovanje 
SKLEP: 

 Zapisnik 20. seje Odbora z dne 21. 6. 2017 se potrdi. 0 
 
 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 Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini 
Trebnje – 2. obravnava 

 
Darinka Trdina je dejala, da je v predlogu upoštevana sprememba 14. člena, ki določa podaljšanje 
koncesije, in sicer, da se koncesija lahko podaljša v skladu z zakonom. 
 
Nino Zajc je povprašal, če se izvajalci zanimajo za podelitev koncesije in kdaj se bo izvajala. 
 
Direktor je pojasnil, da bo občina razpisala koncesijo, ko bodo izkazane potrebe. V septembru so bili 
v vrtec sprejeti vsi otroci, zato trenutno ni potreb za razpis koncesije. Potrebno je upoštevati, da je 
predvidena gradnja novih prostorov vrtca v Šentlovrencu in Velikem Gabru. 
 
Po razpravi je Nino Zajc podal na glasovanje SKLEP-a: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v 
Občini Trebnje v 2. obravnavi.  
  Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 in Predlog Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2018 

 
Direktor je na kratko obrazložil predlog rebalansa, Darinka Trdina pa je pojasnila spremembe, ki 
zadevajo področje družbenih dejavnosti. 
 
Nino Zajc je dejal, da je iz proračuna razvidno, da je povečanje na športu namenjeno predvsem za 
nogometno infrastrukturo in opozoril, da bi bilo potrebno zagotoviti infrastrukturo tudi za druge 
športe.  
 
Direktor je pojasnil, da je planirana ureditev igrišča v Velikem Gabru (DIIP) in Dobrniču. Pri investiciji 
v športni park v Trebnjem se ureja vsa infrastruktura glede na projekt in ne samo nogometno igrišče. 
 
Miran Candellari je povprašal, če je pri projektu »nogometno igrišče v vsako vas«, nujna ureditev 
igrišča z umetno travo, saj meni, da je ureditev nogometnega igrišča z naravno travo bolj ustrezna. 
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Po razpravi je Nino Zajc podal na glasovanje SKLEP-a: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 
- rebalans II.   
  Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na 
domu« 

 
Darinka Trdina je obrazložila spremembe cen in pojasnila, da so v treh občinah, v katerih DSO 
Trebnje izvaja pomoč družini na domu, sklepe že potrdili. 
 
Nino Zajc je podal na glasovanje SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na 
domu«. 
 
  Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 

 
Darinka Trdina je obrazložila spremembe cen programov in pojasnila, da se spreminjajo cene, ki 
veljajo od 1. 1. 2016, sprememba cene bo v veljavi od 1. 11. 2017. Podražitev oziroma dvig cene je 
večjem delu posledica sprememb plačnega sistema, ki je v veljavi od 1. 7. 2017.  
Miran Candellari je dejal, da povečanje visoko, vendar je to posledica dviga plač, zato na to ni 
mogoče vplivati. 
 
Nino Zajc je podal na glasovanje SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje od 1. 11. 2017.  

 
  Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber 

 
Darinka Trdina je obrazložila predlog. 
 
Nino Zajc je podal na glasovanje SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, 
da sprejme sklep, da se Vrtcu Sončnica delovanje dveh začasnih oddelkov, ki delujeta v 
prostorih Osnovne šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.  

 
  Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 

 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega igrišča 
pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017 

 
Direktor je obrazložil predlog DIIP-a, s katerim se predvideva obnova šolskega igrišča v Velikem 
Gabru. Projekt bo občina prijavila na Fundacijo za šport. 
 
Nino Zajc je podal na glasovanje SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme sklep, da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova šolskega 
igrišča pri OŠ Veliki Gaber, izvedba tartana, junij 2017. 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 

 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup hiše Lesjak – 
Čatež« 

 
Direktor je obrazložil predlog DIIP-a, s katerim se predvideva nakup stavbe v vrednosti 24.000 EUR, 
in sicer skupaj s Turističnim društvom Čatež, Krajevno skupnostjo Čatež in Občina Trebnje, vsak v 
višini 8.000 EUR. 
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Nino Zajc je podal na glasovanje SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme  sklep, da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Nakup 
hiše Lesjak – Čatež. 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 

 
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 
2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo 

 
Majda Šalehar je na kratko predstavila regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva. 
 
Nino Zajc je podal na glasovanje SKLEP: 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme sklep, da se je seznanil z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega 
varstva za obdobje 2012-2020 za jugovzhodno regijo. 

  Podatk i  o  g lasovanju:  
 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: 0 

  
  Sklep je sprejet. 
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Nino Zajc je postavil vprašanje o zagotavljanju prostorskih pogojev v osnovni šoli v Trebnje, saj se 
zaradi pomanjkanja prostorov za 4. razred izvaja pouk na CIK-u. Zanima ga, kako je s projekcijo za 
načrtovanje novih prostorov oziroma morebitno spremembo šolskega okoliša. 
 
Darinka Trdina je pojasnila, da se pripravlja načrtovanje novih šolskih prostorov. 
 
Miran Candellari je dejal, da podpira izgradnjo nove šole in ne širitve obstoječe. 
 
Nino Zajc je dejal, da naj občinska uprava preveri govorice, da CSD Trebnje financira izgradnjo hiše 
v Vejarju. 
 
Sejo je predsednik zaključil ob 18.10. 
 
 
Zapisala: 
Majda Šalehar, dipl. upr. org. 
Svetovalka I 
 

Nino Zajc, po pooblastilu  

 


