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Z AP I S NI K
19. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo
ki je potekala v torek, 11. 4. 2017 ob 17:00 v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:
Odstotni člani:
Ostali prisotni:

Špela Smuk, Nino Zajc, Branko Veselič, Brigita Murn, Marjana Kužnik
-- Miran Candellari, Danijel Ocepek
Janez Pirc, direktor občinske uprave, Majda Šalehar, Aljoša Hribar, Irena
Žužek, občinska uprava

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17:00 ugotovila sklepčnost, saj so prisotni štirje (4)
člani odbora. Predsednica je pozvala člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi
predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom. Ob 17:05 se je seji pridružil Nino
Zajc, prisotnih je pet (5) članov odbora.
Člani odbora pripomb niso podali, zato je predsednica predlagani dnevni red podala na glasovanje:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora z dne 15. 2. 2017
2. Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2017
3. Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2018
4. Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2017
5. Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2018
6. Letni program socialnega varstva za leto 2017
7. Letni program socialnega varstva za leto 2018
8. Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2017
9. Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2018
10. Predlog za določitev tržne najemnine za službena stanovanja
11. 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: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora z dne 15. 2. 2017
Pripomb na zapisnik 18. seje Odbora ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 18. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo z dne
15. 2. 2017, se potrdi.
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: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2017
Žužkova je podala obrazložitev Letnega programa kulture za leto 2017 z višino sredstev na
posamičnih podprogramih in postopke za realizacijo proračunskih postavk. Obrazložila je tudi
predlog sklepa. V letu 2017 se namenja več sredstev na podprogramu Premična kulturna dediščina,
saj Galerija likovnih samorastnikov Trebnje praznuje jubilejno, 50. leto izvedbe tabora.
Nino Zajc je postavil vprašanje glede načrtov za izgradnjo kulturnega doma Trebnje v letih 2017 in
2018, zanimalo ga je, ali bo postavka realizirana.
Direktor je podal pojasnila, da se načrtuje porabo planiranih sredstev ob gospodarni porabi glede na
terminski plan in da je natečaj v teku. Predsednica je rekla, da ni nikjer sasledila javnega poziva,
direktor je pojasnil, da ga ni bilo, ampak, da je strokovna komisija na natečaj povabila le izbrane
projektante.
Predsednico je zanimala sestava natečajne oz. strokovne komisije. Direktor je odgovoril, da je po
njegovem vedenju to župan, podžupan in ga. Vida Šušteršič.
Nino Zajc je želel informacijo o sami izvedbi javnih kulturnih projektov v sklopu obeležitve »Leta
kulture Temeniške in Mirnske doline«.
Žužkova je pojasnila, da bo objavljen javni poziv, predvidoma konec maja.
Po krajši razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
da sprejme sklep:
1. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za
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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 2017 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 2017. Letni program
kulture se uskladi z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2017.

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: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2018
Žužkova je podala obrazložitev Letnega programa kulture za leto 2018 z višino sredstev na
posamičnih podprogramih in vrsto postopka za realizacijo proračunskih postavk. Obrazložila je tudi
predlog sklepov.
Po krajši razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
da sprejme sklep:
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 2018 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 2018. Letni program
kulture se uskladi z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2018.
P o d at k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
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Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2017
Majda Šalehar je podala obrazložitev Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2017, ki
obsega programe in investicije na področju športa. V letu 2017 je predvidenih več sredstev na
postavki «športna vzgoja otrok, mladine in študentov«. Za celoten javni razpis za področje športa je
v letu 2017 predvideno 167.500,00 EUR. Letos se glede na spremembo Pravilnika lahko prijavijo
tudi društva, ki izvajajo program v Občini Trebnje, pa nimajo sedeža v njej. Investicije na področju
športa – za obnovo športnega igrišča Trebnje je planirano 183.983,44 EUR. Za nogometno igrišče
z umetno travo Cviblje pa so predvidena sredstva za pridobitev dokumentacije, drugih vlaganj za
Cviblje ni predvidenih.
Predsednica je povedala, da je po njenem vedenju Občina na Fundacijo za šport prijavila projekt
Nogometno igrišče na Cvibljah. Postavila je vprašanje, kako bo občina zagotovila sredstva za lastni
delež investicije, v primeru, da bo od Fundacije za šport dobila odobreno sofinanciranje in zakaj
sredstev, če se je projekt prijavljal na razpis ni že zagotovljenih v proračunu. Direktor je pojasnil, da
ne ve, da bi prijavljali projekt na razpis. Če pa so, se sredstva lahko zagotovijo s prerazporeditvijo
znotraj proračuna.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme sklep:
1. Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2017. Letni
program športa se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto
2017.
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: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2018
Majda Šalehar je podala obrazložitev Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2018, ki
obsega programe in investicije na področju športa. V letu 2018 je predvidena enaka višina
sredstev za programe športa, skupno je zagotovljenih 346.000,00 EUR, od tega 172.793,56 EUR
za obnovo športnega igrišča Trebnje.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
1. Sprejme se Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2018. Letni program
športa se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto 2018.
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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: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program socialnega varstva za leto 2017
Majda Šalehar je podala obrazložitev Letnega programa socialnega varstva za leto 2017. Povečanje
sredstev na postavki »bivanje starejših oseb v socialnih zavodih« in za dejavnost pomoči na domu
je posledica večjega števila uporabnikov. Dom starejših občanov Trebnje uspešno izvaja pomoč na
domu in trenutno je zaposlenih 9 oskrbovalk. Obrazložila je tudi druge postavke, kot so pomoč
staršem ob rojstvu otroka, družinski pomočnik, subvencioniranje stanarin, enkratne denarne pomoči,
urejanje bivalnih razmer za Rome. Za javni razpis je predvidenih 49.000,00 EUR, kar je enako kot
lani. Povečuje se sofinanciranje upokojenskih društev, Veseli december pa ostaja na lanski ravni.
Za celotno področje socialnega varstva je planiranih 611.100,00 EUR.
Predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
1. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2017. Letni program
socialnega varstva se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto
2017.

P o d at ki o gla so van ju :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program socialnega varstva za leto 2018
Majda Šalehar je podala obrazložitev gradiva – višina postavk v letu 2018 je enaka kot v letu 2017.
Vprašanj v zvezi s to točko ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
1. Sprejme se Letni program socialnega varstva za leto 2018. Letni program
socialnega varstva se uskladi z morebitnimi spremembami proračuna za leto
2018.

P o d at ki o gla so van ju :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
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Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2017
Žužkova je podala obrazložitev višine sredstev in postopkov za realizacijo. V letu 2017 je predvidenih
10.000,00 EUR za sofinanciranje mladinskega projekta ŠVIC. Predlog za umestitev v proračun je
podala Komisija za mladinska vprašanja. Skupno je za področje mladine planiranih 26.000,00 EUR.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
1. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2017.
Letni program mladinske dejavnosti se uskladi z morebitnimi spremembami
proračuna za leto 2017.

P o d at ki o gla so van ju :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2018
V letu 2018 je za mladinske programe/projekte zagotovljenih 16.000,00 EUR, saj sofinanciranje
ŠVIC-a ni načrtovano. Sicer sredstva za javni razpis in financiranje Tremsa ostajajo na ravni iz leta
2017.
V razpravi je Nino Zajc izrazil željo, da se z evalvacijo mladinskega programa 2014 – 2016 seznani
tudi tiste člane Odbora, ki niso člani Občinskega sveta.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
1. Sprejme se Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2018.
Letni program mladinske dejavnosti se uskladi z morebitnimi spremembami
proračuna za leto 2018.

P o d at ki o gla so van ju :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za določitev tržne najemnine za službena stanovanja
Gradivo je predstavil Aljoša Hribar, pripravnik. Pojasnil je razloge za povišanje najemnin in zakonske
podlage. Občina Trebnje se je odločila, da za službena stanovanja določi tržno najemnino, saj
veljavna zakonodaja dopušča prosto oblikovanje najemnin v službenih stanovanjih. Uradni cenilec
je določil višino tržne najemnine za posamična stanovanja. Po sprejetju predlaganega sklepa bodo
z najemniki sklenjeni aneksi in najemnine bodo višje za 72%. Na ta način se pričakuje večje
zanimanje najemnikov za odkup službenih stanovanj.
V razpravi je Nino Zajc izrazil zadovoljstvo, saj ne vidi potreb po službenih stanovanjih, nekateri
najemniki so celo upokojeni. Direktor je pojasnil, da so ti že odkupili stanovanja.
Po krajši razpravi je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep:
1. Sprejme se Sklep o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti
Občine Trebnje.

P o d at ki o gla so van ju :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Marjana Kužnik je vprašala, kdaj bo dokončana gradnja prizidka k PŠ Dobrnič za potrebe vrtca. Po
njenem mnenju že opravljena dela izgledajo nekakovostna. Direktor je pojasnil, da je občina kot
investitor zagotovila tudi gradbeni nadzor, ki mora opraviti svojo nalogo.
Marjana Kužnik je vprašala ali res namerava župan nekomu v Dobrniču zgraditi hišo, le to naj bi se
govorilo in razburilo krajane. Direktor je odgovoril, da ne, da za kaj takega ni podlage in da gre le za
govorice.
Nino Zajc je postavil vprašanje glede postavitve smetnjakov za pasje iztrebke, kdaj bo realiziran
sklep. Direktor je pojasnil, da je oprema za igrišče že naročena, da celoten projekt urbane opreme
načrtuje KS Trebnje in v sklopu tega bi naj bili tudi smetnjaki za pasje iztrebke.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica ob 18:05 sejo zaključila.

Zapisala:
Irena Žužek, univ. dipl. soc.
svetovalka I

Špela Smuk l. r.
predsednica
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