OBČINA TREBNJE OBČINSKI
SVET

ODBOR ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
IN KMETIJSTVO
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Datum: 8. 5. 2019
ZAPISNIK
2. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki je
potekala v torek, 7. 5. 2019, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Špela Smuk, Marjana Kužnik, Marija Zupančič, Ana Moder, Nada
Pepelnak, Majda Gazvoda, Jože Avgustinčič

Odsoten:

-

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor občinske uprave
Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti,
Majda Šalehar, svetovalka.

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk, ki je ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih
sedem (7) članov odbora.
Predstavila je predlagan dnevni red, ki so ga prisotni prejeli z vabilom in predlagala dopolnitev
dnevnega reda za naslednjimi točkami:
- Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – šport
- Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje.
Ana Moder je podala vprašanje, zakaj na dnevnem redu ni gradiva za program kmetijstva.
Direktor je pojasnil, da pravilnik za dodeljevanje sredstev za kmetijstvo ne predvideva letnega načrta.
Prisotni so soglasno potrdili dopolnitev, zato je predsednica podala na glasovanje spremenjen
oziroma dopolnjen
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 18. 2. 2019
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2020
3. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – šport
4. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2019
5. Letni program socialnega varstva za leto 2019 v občini Trebnje
6. Letni program socialnega varstva za leto 2020 v občini Trebnje
7. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2019
8. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2020
9. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019
10. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020
11. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. obravnava
12. Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje
13. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
14. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega
pomena
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15. Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje
za leto 2019
16. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi devetletke v Trebnjem
17. Razno.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 18. 2. 2019
Na zapisnik člani odbora niso podali pripomb, zato je predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 1. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 18. 2. 2019
se potrdi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2020
Obrazložitev gradiva je podal direktor. Navedel je ključne investicije in predstavil tudi predloge
sprememb proračuna, ki so bile že prejete v obdobju javne razprave, ki se zaključi z današnjim
dnem.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo in predlagala, da člani odbora podajo svoje predloge
in pobude o predlogu odloka.
Moder Ana je predlagala povečanje postavk za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti. Povečanje
je namenjeno subvencijam v kmetijstvu, in sicer za male kmetije, ki se ne morejo prijaviti na državne
razpise z namenom, da se spodbudi razvoj zelenjadarstva, in sicer 50.000,00 EUR v letu 2019 in
100.000,00 EUR v letu 2020. Opozorila je na uporabo lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Prav
tako predlaga povečanje postavke Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost,
domača obrt), in sicer v višini 20.000,00 EUR leto 2019 in 40.000,00 EUR v letu 2020.
Predsednica je pobudo podprla in obrazložila pomembnost razvoja zelenjadarstva na področju
občine Trebnje. To povišanje naj bo zavestna odločitev občine, da vzpodbudi mlade kmete k
investicijam in posledično pridelavi in predelavi zelenjave, saj je stanje trenutno, tudi glede na
potencial, ki ga kot izrazito podeželska občina imamo, porazen. Po sprejetju te dopolnitve v
proračunu je napovedala naslednje korake in sicer spremembo pravilnika in vzpostavitev
komunikacije med naročniki; predvsem javnimi zavodi in pridelovalci zelenjave.
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Marija Zupančič je opozorila na nesorazmerje sredstev za materialne stroške za osnovno šolo. Iz
predloga proračuna je razvidno, da je za Osnovno šolo Trebnje glede na število učencev ter
podružnic ter novih prostorov na Ciku zagotovljenih bistveno manj sredstev kot za Osnovno šolo
Veliki Gaber. Seznanjena je, da za materialne stroške OŠ Trebnje potrebuje 267.058,00 EUR in ne
180.000,00 EUR kot je predvideno v proračunu. Poziva, da se sredstva poveča in pri planiranju
upošteva finančni načrt OŠ Trebnje ter predlog sprememb proračuna, ki ga je podala OŠ Trebnje.
Potrebno je upoštevati, da so materialni stroški višji in opozorila na bistveno dražje ogrevanje šolskih
prostorov. Dejala je še, da na to problematiko ravnatelj že dalj časa opozarja občinsko upravo in jo
zanimajo ukrepi.
Direktor je dejal, da ni seznanjen s problematiko ogrevanja. Da pa bi moral biti prvi ukrep namestitev
termostatov na radiatorje.
Predsednica je dejala, da je bilo občinskemu svetu ob sprejemanju odločitve za DOLB predstavljeno,
da bo cena energije občutno nižja. Tako so se vsi javni zavodi priključili na daljinsko ogrevanje, kar
naj bi bilo pomenilo za 1/3 znižanje stroškov, je pa tudi ona seznanjena, da je za OŠ Trebnje sedaj
strošek višji kot v obdobju, ko je bilo ogrevanje s kurilnim oljem. Opozorila je, da je uporabniki
(zavodi) plačujejo fiksno mesečno tarifo cca 3.000,00 EUR. Zanimalo jo je, če je občinska uprava
seznanjena s problematiko in če se je na problematiko opozorila Komunalo Trebnje d.o.o.
Žiga Zaplotnik je pojasnil, da je seznanjen in da se v zvezi s tem do sedaj ni ukrepalo.
Nada Pepelnak je dejala, da bi morali predstavniki Sveta zavoda OŠ Trebnje opozoriti občinsko
upravo na to problematiko. Zanima jo še, zakaj šola plačuje najemnino CIK-u za uporabo prostora.
Majdo Gazvoda je zanimalo za kakšen namen se kupuje hiša Vilme Bukovec pod gradom in kakšen
status se predvideva za Baragovo hišo v Mali vasi.
Direktor je pojasnil, da je hiša Vilme Bukovec predvidena za turistične namene in sicer za spominsko
sobo Bukovčeve, Alojzija Šuštarja in ostalih turističnih dejavnosti. Glede Baragove hiše pa je dejal,
da je hiša v zasebni lasti in ni seznanjen, da bi lastniki želeli prodati.
Marjana Kužnik je opozorila na neurejenost okolice in objekta pod gradom – hiša v lasti občine.
Direktor je pojasnil, da so v hiši sedaj stanovalci, ob urejanju cestne infrastrukture pod gradom pa
je predvideno rušenje objekta.
Jože Avguštinčič je dejal, da ga starši šolskih otrok opozarjajo na slabo organizacijo šolskih
prevozov, saj se zaradi časovnih razporedov prevozov otroci predolgo zadržujejo v šoli in podal
pobudo, da se v prevoze vključi več izvajalcev in prevozi organizirajo časovno bolj optimalno oziroma
ugodno za otroke.
Direktor je dejal, da se prevozi izvajajo skladno s pogodbo in pod pogoji iz javnega naročanja, ki je
omogočal, da bi bilo več izvajalcev, vendar ni bilo ponudb. Časovni razpored prevozov je v
pristojnosti šole.
Marija Zupančič je na to odgovorila, da je bil razpis sporen, kar je ugotovil tudi NO, saj ni omogočal
lokalnim prevoznikom, da bi se povezani prijavili na razpis.
Predsednica je podala pobudo, da se za izvajanje storitve pomoči na domu sredstva povišajo za
20.000,00 EUR in sledi predlogu DSO Trebnje, da se zaradi porasta povpraševanja storitve in
zvišanja subvencije občine zagotovi zadostno višino sredstev.
3

Zapisnik 2. seje ODGK, 7. 5. 2019
Predsednica je podala predlog, da se za sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – šport
nameni več sredstev in podala predlog, da se postavko poveča za 37.000,00 EUR. Predlog je
utemeljila, da je v društvih in klubih vključenih več otrok kot preteklo leto, da je v NK Trebnje
registriranih 350 članov in da je v vadbo vključenih 500 otrok. Predlagala je tudi povečanje postavke
za ureditev oziroma obnovo igrišča z umetno travo na šolskem igrišču, in sicer v višini 30.000,00
EUR.
Predsednica je zanima kako je z načrtovanjem gradnje prostorov vrtca v Velikem Gabru.
Direktor je pojasnil, da so v proračunu za leto 2020 predvidena sredstva za pripravo dokumentacije
za izgradnjo vrtca, trenutno pa potekajo še dogovori glede dodatnega zemljišča.
Predsednica je opozorila na dolgoletno popolno podcenjevanje pomembnosti turizma, pomanjkanje
strategije in dolgoročnega trajnostnega in strokovnega pristopa k razvoju te najhitreje rastoče
gospodarske panoge na svetu. Preteklo in trenutno načrtovanje v proračunu je le za financiranje
prireditev, TIC-a in promocijskega materiala (zloženk), kar je mnogo, mnogo premalo in po njenem
mnenju tudi zgrešeno investiran proračunski denar. Prav zaradi pomanjkanja razumevanja in
napačnega pristopa ne predlaga povišanja sredstev. Ugotavlja, da nas cela Slovenija in občine
močno prehitevajo saj se zadeve lotevajo resneje in strokovno.
Majda Gazvoda in Jože Avguštinčič sta predlagala, da se v letošnjem letu zagotovi sredstva za
ureditev igrišča ob osnovni šoli v Dobrniču, in sicer v višini 50.000 EUR
Majda Gazvoda je podala pobudo, da se uredi enotne usmeritvene table turističnih znamenitosti v
občini.
Direktor je dejal, da so usmerjevalne table oziroma označevanje predvideno pri urejanju na cestnem
področju in da je za to zadolžen Janko Zakrajšek.
Po podanih predlogih so člani oblikovali predlog dopolnitve oziroma sprememb predloga proračuna.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 2020, z naslednjimi spremembami in
dopolnitvami na področjih oziroma postavkah:
proračunska
postavka/

povečanje
Naziv postavke:

konto
11003
410217

Ohranjanje in razvoj
kmetijstva
Kompleksne subvencije v
kmetijstvu

PREDLOG

povečanje

PREDLOG

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019
2020
50.000,00

90.000,00

100.000,00

140.000,00

OBRAZLOŽITEV:
Povečanje je namenjeno subvencijam v kmetijstvu, in sicer za male kmetije, ki pridelujejo zelenjavo, pa se
ne morejo prijaviti na državne razpise ter spodbudi samooskrbe v pridelovanju vrtnin.
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proračunska
postavka/

konto

povečanje
Naziv postavke:

PREDLOG

povečanje

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019

Podpora razvoju dopolnilnih
11006 dejavnosti
(turistična
dejavnost, domača obrt)
Kompleksne subvencije v
410217
kmetijstvu

PREDLOG

20.000,00

27.000,00

2020

40.000,00

47.000,00

OBRAZLOŽITEV: Povečanje je namenjeno subvencijam dopolnilnih dejavnosti; predelavi.

proračunska
postavka/

konto
18076

povečanje
Naziv postavke:
Obnova športnega igrišča v
Trebnjem

PREDLOG

povečanje

PREDLOG

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019
2020
30.000,00

207.000,00

0,00

120.000,00

420401 Novogradnje
OBRAZLOŽITEV: Povečanje je namenjeno nujno obnovi igrišča z umetno travo v športnem parku Trebnje
- šolsko igrišče.

proračunska
postavka/

povečanje
Naziv postavke:

konto

PREDLOG

povečanje

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019

Sofinanciranje društev, ki
18082 delujejo v javnem interesu področje športa
412000

PREDLOG

37.000,00

180.000,00

2020

37.000,00

180.000,00

Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

OBRAZLOŽITEV: Povečanje je namenjeno društvom, ki delujejo v javnem interesu, in sicer RK Trimo
Trebnje in NK Trebnje. Razdelitev med društvi določi občinska uprava glede na obseg delovanja in
izvajanja programov športa.

proračunska
postavka/

povečanje
Naziv postavke:

konto

PREDLOG

povečanje

PREDLOG

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019

2020

Varovanje
zgradb
in
prostorov,
zavarovalne
premije za objekte in drugi
19007
materialni
stroški
v
osnovnih šolah (za prostore,
opremo, materialni stroški)
413302

Tekoči transferi v javne zavodeza izdatke za blago in storitve

87.000,00

315.418,00

87.000,00

315.418,00

OBRAZLOŽITEV: Za pokrivanje materialnih stroškov zavoda, ki ga je v obdobju javne podal v predlogu za
spremembo proračuna. Zvišanje je zaradi porasta cen materiala, zvišanje cen storitev, zvišanja stroškov
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uporabe stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj, povečanja stroškov ogrevanja v OŠ Trebnje in v PŠ
Šentlovrenc in stroškov najema prostorov na CIK-u, kjer se bo izvajal pouk s štirimi oddelki 4. razreda.

proračunska
postavka/

povečanje
Naziv postavke:

konto
19011

PREDLOG

povečanje

PREDLOG

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019
2020

Investicije in investicijski
vzdrževanje osnovnih šol

420401 Novogradnje

50.000,00

72.500,00

0,00

50.000,00

420804

Načrti in druga projektna
dokumentacija

5.000,00

60.000,00

0,00

150.000,00

432300

Investicijski transferi javnih
zavodom

1.600,00

89.832,00

4.952,00

114.952,00

OBRAZLOŽITEV: Za izvedbo igrišča pri POŠ Dobrnič se nameni v letu 2019 50.000,00 EUR. Za
dokumentacijo za ureditev prostorov jedilnice in zbornice se nameni v letu 2019 5.000,00 EUR in za
ureditev prostora na zunanjem igrišču v POŠ Šentlovrenc se v letu 2019 zagotovi 1.600,00 EUR ter za
investicijsko vzdrževanje za nakup IKT opreme, in sicer v letu 4.952,50 EUR, kar omogoča prijav na projekt,
ki je sofinanciran iz EU.

proračunska
postavka/

povečanje
Naziv postavke:

konto
20011

Dejavnost izvajanja pomoči
na domu

411999

Drugi transferi posameznikom
in gospodinjstvom

PREDLOG

povečanje

PREDLOG

2019 v EUR PRORAČUNA 2020 v EUR PRORAČUNA
2019
2020
20.000,00

142.000,00

20.000,00

142.000,00

OBRAZLOŽITEV:
Zvišanje sredstev je predlagano zaradi povečanja obsega izvajanja storitve, ki je posledica porasta
povpraševanja zadnjem obdobju in zvišanja subvencije občine, ki je od 1. 3. 2019 dalje 70,11 %.

Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
Ob 19.00 sta sejo zapustila Marija Zupančič in direktor.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – šport
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu prejšnje točke, dodatnih vprašanj ni bilo,
zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme sklep:
1. Sredstva pod postavko 18082 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu
– šport, se namenijo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa dvema
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društvoma, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Rokometnemu klubu Trimo Trebnje
in Nogometnemu klub Trebnje.
2. Sredstva se zagotovijo na podlagi meril in kriterijev in upoštevanju višine financiranja
v preteklem letu ter predvidenem povečanju obsega programa, in sicer za program in
dejavnost:
Rokometnega kluba Trimo Trebnje v višini sprejeti v proračunu, kot je predlagal odbor
Nogometnega kluba Trebnje v višini sprejeti v proračunu, kot je predlagal odbor.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program športa v občini Trebnje za leto 2019
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna. Člane je
zanimalo, če je spodbujanje športnega udejstvovanja žensk v športu nova postavka pri letnem
programu.
Šalehar Majda je pojasnila, da je to prvič uvrščeno v letni program in namenjeno ženskim
športnicam, ki se udejstvujejo v športu v klubih izven občine, in sicer za športe, ki se ne izvajajo v
občini, ker ni prostorskih možnosti oziroma izvajalcev programa.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme Letni program športa v občini Trebnje za leto 2019. Letni program športa se uskladi
s sprejetim proračunom za leto 2019.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program socialnega varstva za leto 2019 v občini Trebnje
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna, dodatnih
vprašanj 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 2019. Letni program se uskladi
s sprejetim proračunom za leto 2019.
2. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2019 znaša: če je
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR, če je
novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 EUR.
Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
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ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program socialnega varstva za leto 2020 v občini Trebnje
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna, dodatnih vprašanj
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 2020. Letni program se uskladi
s sprejetim proračunom za leto 2020.
2. Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v letu 2020 znaša: če je
novorojenec prvi otrok 156,00 EUR, če je novorojenec drugi otrok 208,00 EUR, če je
novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok 312,00 EUR.
Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna znaša 270,00 EUR
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2019
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna.
Nada Pepelnak je vprašala ali so kulturna društva, njihova zveza ali JSKD podali pripombe v času
javne obravnave. Uprava je odgovorila, da ne.
Dodatnih vprašanj ni bilo, zato 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 2019
zagotovi sredstva v skupni višini 23.272,00 EUR, od tega:
- 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega 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 2019. Letni program kulture
se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2019 in z morebitnimi rebalansi med
proračunskim letom 2019.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
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Sklep je sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2020
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna, dodatnih vprašanj
ni bilo, zato 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 2019
zagotovi sredstva v skupni višini 24.000,00 EUR, od tega:
- 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega sklada, namenjenih kulturnim
društvom, ki delujejo v Občini Trebnje:
- 9.000,00 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 2020. Letni program kulture
se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2020 in z morebitnimi rebalansi med
proračunskim letom 2020.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019
Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna, dodatnih vprašanj
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 mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019. Letni
program mladinske dejavnosti za leto 2019 se uskladi s sprejetim proračunom za
leto 2019 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2019.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020
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Vsebinska obrazložitev in razprava je potekala v sklopu točke predloga proračuna, dodatnih vprašanj
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 mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020.
Letni program mladinske dejavnosti za leto 2019 se uskladi s sprejetim
proračunom za leto 2020 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom
2020.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 1.
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. obravnava
Vsebinsko obrazložitev je podala Majda Šalehar in pojasnila, da je občinska uprava prejela v obdobju
javne razprave odloka nekaj pripomb in predlogov, na katere se bo občinska uprava opredelila. V
razpravi so člani povprašali, če bo na podlagi tega odloka pripravljen razpis.
Majda Šalehar je pojasnila, da bo razpis izveden po sprejetju odloka in po sprejemu letnega
programa športa za leto 2019, ki je pripravljen v povezavi s predlogom odloka. Zaradi novega odloka
je pripravljen letni program športa samo za leto 2019, za leto 2020 pa bo letni program športa
pripravljen po izvedenem razpisu, ko bodo znani učinki novega odloka.
Po 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 sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Trebnje v 1. obravnavi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje
Vsebinsko obrazložitev je podal Žiga Zaplotnik.
V razpravi je predsednica opozorila, da je presežek ustvarjen iz delovanja zavoda in se skladno z
odlokom upošteva pri oblikovanju cene storitve. Iz predloga je razvidno, da se sedaj namenja v
osnovna sredstva, kar ni skladno z odlokom. Opozorila je, da občinski svet ni pravočasno obveščen
o višini presežka in da je iz dokumentacije razvidno, da je zavod porabil presežek brez soglasja
ustanovitelja, zato je načelno proti potrditvi sklepa. Povedala je, da absolutno podpira vse naštete
nabave opreme in investicije, vendar meni, da bi se presežek moral prerazporediti v cene programa
(tam, kjer je nastal), kar pomeni da 2/3 presežka prejme občina v obliki nižjih cen, 1/3 pa starši. Vsa
oprema in investicije pa se morajo plačati iz proračuna.
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V razpravi je Majda Gazvoda dejala, da je potrebno upoštevati, da je presežek nastal zaradi dobrega
gospodarjenja zavoda in se sedaj namenja nakupu nujnih osnovnih sredstev.
Po 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 38. člena odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje podaja soglasje k porabi
nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v skupni višini 8.000,00
EUR, ki ga Vrtec Mavrica nameni nakupu pralnega stroja za enoto Videk, mehčalne
naprave za pomivalni stroj za enoto Kekec in pomivalnega stroja za enoto Ostržek.
2. S tem sklepom se odpravi sklep Občinskega sveta št. 900-2/2016 z dne 13. 4. 2016, s
katerim je določeno, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, v višini
4.805,35 EUR, nameni nakupu igral za enoto v Šentlovrencu. Sredstva ostanejo
nerazporejena, ker je Vrtec Mavrica Trebnje za isti namen pridobil donatorska
sredstva.
3. Preostanek presežkov prihodkov nad odhodki iz leta2015 v višini 4.805,35 EUR, iz
leta 2017 v višini 11.461,74 EUR (od tega 10.655,44 EUR iz javne službe in 806,30 EUR
iz tržne dejavnosti) in iz leta 2018 v višini 829,92 EUR (od tega 793,86 EUR iz javne
službe in 363,06 EUR iz tržne dejavnosti) ostane nerazporejen. Skupen znesek
nerazporejenega presežka znaša 17.097,01 EUR.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena,
1. obravnava
Vsebinsko obrazložitev je podal Žiga Zaplotnik.
V razpravi je predsednica dejal, da podpira razglasitev, vendar predlaga, da se iz vplivnega območja
če je le možno izvzame območje cest. S tem se Občina v primeru investicij in rekonstrukcij cest,
križišča izogne morebitnim zapletom.
Prisotni so se strinjali s predlogom predsednice in predlagali, da se odlok razglasi pod pogojem, da
območje ceste ni vplivno območje. Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega
vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava, pod pogojem da se iz
vplivnega območja izloči območje ceste.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
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K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega
pomena, 1. obravnava.
Vsebinsko obrazložitev je podal Žiga Zaplotnik. Razprave ni bilo.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1.
svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena 1. obravnava pod pogojem, da se iz
vplivnega območja izloči območje ceste.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje
za leto 2019
Vsebinsko obrazložitev je podal Žiga Zaplotnik.
V razpravi so prisotni opozorili na višino cene grobarine, ki so v predlogu višje od preteklih, čeprav
je bilo predstavljeno, da cene storitev ne bodo višje.
Zaradi nejasne obrazložitve so člani odbora predlagali, da se točka umakne iz dnevnega reda in
uvrsti na naslednjo sejo, na kateri naj cene in storitve javne službe predstavi direktor Komunale
Trebnje d.o.o.
Predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep:
Občinskemu svetu Občine Trebnje predlaga umik točke in obravnavo na naslednji seji, ko bo
gradivo naprej odboru, kasneje pa še občinskemu svetu predstavljeno s strani Komunale
Trebnje d.o.o.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi devetletke v Trebnjem
Predsednica je zaprosila Žigo Zaplotnika, da pojasni aktivnosti glede pomanjkanja prostora za
izvajanje devetletke v osnovi šoli Trebnje in kako je s predvideno izgradnjo šole v POŠ Dolenja
Nemška vas.
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Žiga Zaplotnik je pojasnil, da je za pridobitev zemljišča v Dolenji Nemški vasi, takoj po sprejemu
proračuna predviden postopek razlastitve lastnika zemljišča. Predvidoma bodo v Dolenji Nemški vasi
zagotovljeni prostori za izvajanje programa 9-letke čez 4 leta.
Predsednica meni, da bo rešitev čez 4 leta veliko prepozna, saj je zaradi prostorske stiske nujno
takojšnje ukrepanje in zagotovitev prostorov. Zanima jo, tudi kolikšna sredstva bi zadostovala za
odkup zemljišča in pričakuje večje soodločanje občinskega sveta. Tudi izjave župana, da Trebnje ne
razpolaga z drugimi zemljišči za gradnjo ne držijo.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Ni bilo razprave, zato je predsednica sejo zaključila ob 20. uri.

Zapisala:
Majda Šalehar, dipl. upr. org.
Svetovalka I
Špela Smuk l.r.,
predsednica
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