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Z AP I S NI K
20. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo
ki je potekala v sredo, 21. 6. 2017 ob 17:30 v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:
Odstotni člani:
Ostali prisotni:

Nino Zajc, Branko Veselič, Marjana Kužnik, Miran Candellari, Danijel Ocepek
-- Špela Smuk, Brigita Murn
Janez Pirc, direktor občinske uprave, Darinka Trdina, Klavdija Tahan, Irena
Žužek, občinska uprava

Sejo je po pooblastilu predsednice Špele Smuk, vodil Nino Zajc in ob 17:30 ugotovil sklepčnost, saj
je prisotnih pet (5) članov odbora. Pozval je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi
predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom. Člani odbora pripomb niso podali,
zato je predsedujoči predlagani dnevni red podal na glasovanje:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Odbora z dne 11. 4. 2017
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v
Občini Trebnje – 1. obravnava
3. Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva
4. 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.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Odbora z dne 11. 4. 2017
Pripomb na zapisnik 19. seje Odbora ni bilo, zato je predsedujoči podal na glasovanje

Zapisnik 20. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

SKLEP:
Zapisnik 19. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo z dne
11. 4. 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
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v
Občini Trebnje – 1. obravnava
Trdinova je podala obrazložitev predloga Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje. Z njim želimo vzpodbuditi morebitne koncesionarje in
tako pridobiti dodatna mesta v vrtcih. Zgledovali smo se po občinah, ki imajo koncesioniranje
predšolske vzgoje že urejeno, npr. občini Grosuplje.
Člane odbora je seznanila s potekom javne razprave - Predlog Odloka je bil predhodno v javni
razpravi, pripomb strokovne ali zainteresirane javnosti pa nismo prejeli.
Predlog Odloka določa postopek podelitve koncesije, pogoje, merila in način prenehanja
koncesijskega razmerja. Glede časovnega trajanja je predlog doba desetih (10) let z možnostjo
podaljšanja.
Sledila je razprava, v kateri je B. Veselič menil, da je doba 10 let nekoliko predolga in bi predlagal 5
do 6 let.
Tudi N. Zajc se je pridružil temu mnenju. Izrazil je upanje, da morebitna podelitev koncesije ne bo
pomenila zastoj že načrtovanih investicij v objekte za predšolsko vzgojo, kot je vrtec v Šentlovrencu
in vrtec v Velikem Gabru. Zastavil je vprašanje, ali ima Občina Trebnje morebiti informacije o tem,
da se kdo pripravlja ali zanima za koncesijo. Trdinova je odgovorila, da ne, seznanjeni pa smo s
postopkom varuha predšolskih otrok, ki na MIZŠ uveljavlja vpis v razvid zasebnih vrtcev.
M. Candellari je menil, da prekratko obdobje koncesijskega razmerja, lahko odbija potencialnega
koncesionarja.
D. Ocepek je preveril, kakšno dobo je v svojem aktu predpisala Občina Grosuplje, ugotovil je, da
deset (10) let. Predlog Odloka sicer pozdravlja in ne bo oporekal dobi deset (10 let). Sprašuje pa se,
kako bo občina ravnala v primeru, da se zmanjša število otrok za vpis v vrtec.
V razpravi, ki je sledila, so člani Odbora menili, da so nekatera vprašanja še odprta, zlasti glede
možnosti prekinitve koncesijskega razmerja, ki je sicer sklenjeno za deset let, število otrok pa manjše
od pričakovanega.
Predsedujoči je podal na glasovanje

SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
da sprejme sklep:
Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v Občini Trebnje v 1. obravnavi, s pripombo:
Občinska uprava naj poda dodatno pojasnilo glede možnosti prekinitve
koncesijskega razmerja v primeru, da oddelek pri koncesionarju ni polno zaseden.
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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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane
predšolske vzgoje in varstva
K. Tahan je podala obrazložitev popravka gradiva. Namen Pravilnika je da se staršem otrok, ki niso
vključeni v javne vrtce Občine Trebnje, dodeli subvencija v višini 100 EUR za dobo enega leta.
Pravilnik bo veljal za prehodno obdobje, in sicer do 31. 8. 2021.Obrazložila je tudi vlogo in obrazec
ter sam postopek uveljavljanja.
M. Candellari je postavil vprašanje, komu naj bi se izplačala ta subvencija.
K. Tahan je pojasnila, da staršu otroka, ki bo umaknjen z liste sprejetih v vrtec.
N. Zajc je vprašal, koliko je takšnih otrok in K. Tahan je pojasnila, da ni podatka.
D. Ocepek se je vprašal, zakaj potrebujemo ta Pravilnik. Staršem bi plačevali, če se odpovedo vrtcu.
Direktor je pojasnil, da je bil namen župana zmanjšati pritisk na javne vrtce. Če je npr. starš na
porodniškem dopustu, so lahko različni pristopi glede vpisa drugega otroka v vrtec.
D. Ocepek je v razpravi poudaril, da so vrtci ustanovljeni z namenom. Otroci pridobivajo znanja,
socialne veščine, izkušnje. Mi pa bi vzpodbujali starše, naj otroka izpišejo iz vrtca. S tem Pravilnikom
bi poleg tega vzpodbujali delo na črno. Namesto tega bi morali vzpodbujati zasebne varuhe
predšolskih otrok, da se registrirajo.
M. Kužnik je zanimalo, kaj pa po izteku porodniškega dopusta, ko bi starši želeli otroka ponovno
vključiti v vrtec.
N. Zajc je izrazil dvom o ustreznosti Pravilnika, kajti po njegovo gre za fiktivno reševanje prostorske
problematike v vrtcih, poleg tega pa obstaja bojazen, da bodo družine, ki sedaj plačujejo manj kot
100 EUR, izpisovale otroke iz vrtcev.
D. Ocepek je pripravljavko gradiva vprašal, ali so bile v javni obravnavi podane kakšne pripombe na
predlog Pravilnika. K. Tahan je pojasnila, da ne, ker predlog ni bil v javni razpravi.
M. Candellari je tudi izrazil nasprotovanje Pravilniku, ker ja ta v nasprotju s tem, zakaj vrtce sploh
ustanavljamo.
Po razpravi je predsedujoči podal na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
da sprejme sklep:
Sprejme se Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo
organizirane predšolske vzgoje in varstva.

P o d at k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 0
PROTI so glasovali: 5
Sklep ni bil sprejet.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je N. Zajc ob 18:15 sejo zaključil.

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

Nino Zajc l. r.
po pooblastilu
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