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ZAPISNIK
7. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo ki je
potekala v torek, 11. 2. 2020, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:
Odsoten:
Ostali prisotni:

Špela Smuk, Marjana Kužnik, Ana Moder, Nada Pepelnak, Majda Gazvoda,
Jože Avgustinčič
Marija Zupančič (opravičeno)
Irena Žužek, 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 šest
(6) članov odbora. Predstavila je predlagan dnevni red, ki so ga prisotni prejeli z vabilom, predlogov
za dopolnitev ni bilo, zato je podala na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 4. 12. 2019
2. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa
3. Seznanitev s strateškim načrtom krepitve zdravja Občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno
in Šentrupert
4. Razno.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 4. 12. 2019
Predsednica je pozvala prisotne, če imajo pripombe na zapisnik. Člani odbora pripomb niso podali,
zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Zapisnik 6. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 4. 12. 2019
se potrdi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa
Obrazložitev gradiva je podala Majda Šalehar, ki je navedla, da je predlog razdelitve sredstev
pripravljen na enaki višini kot preteklo leto in da višina ne presega finančnega načrta kluba. Poudarila
je, da se kluba, ki se financirata neposredno po pogodbi, ne moreta prijaviti na druge razpise občine.
Člani odbora so bili seznanjeni, da so objavljeni javni razpisi za mladino, kulturo in socialo in je rok
za prijavo potekel 10. 2. 2020. Prijave na razpis za šport so možne do 17. 2. 2020, za kmetijstvo pa
je rok prijave do 30. 4. 2020.
Razprave ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep
1) Sredstva v višini 143.000,00 EUR, pod postavko 18082 – Sofinanciranje društev, ki delujejo
v javnem interesu – šport, se namenijo za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa, in se dodelijo kluboma, ki delujeta v javnem interesu, in sicer:
- Rokometnemu klubu Trimo Trebnje, v višini: 90.000,00 EUR in
- Nogometnemu klubu Trebnje v višini: 53.000,00 EUR.
2) Sredstva se zagotovijo na podlagi kriterijev, upoštevanju višine financiranja v preteklem
letu ter predvidenem obsegu programa. Z izvajalcema se sklene pogodba, s katero se
določi način sofinanciranja. Višina sredstev ne presega finančnega načrta kluba.
3) Rokometni klub Trimo Trebnje in Nogometni klub Trebnje nista upravičena do sredstev iz
javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2020.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s strateškim načrtom krepitve zdravja Občin Trebnje, Mirna, MokronogTrebelno in Šentrupert
Obrazložitev gradiva je podala Irena Žužek. Poudarila je, da je Zdravstveni dom Trebnje pridobil
sredstva na Ministrstvu za zdravje za »Nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu v lokalnih skupnostih« ter pridobil programe, ki jih izvaja
Center za krepitev zdravja (CKZ). Za izgradnjo prostorov za izvajanje CKZ je Občina pridobila
sredstva v višini 172.097 EUR, prostori so že zgrajeni in program se že uspešno izvaja. Ena Od
nalog je tudi oblikovanje Lokalne skupine za krepitev zdravja, ki jo sestavljajo predstavniki lokalne
skupnosti, ki sprejela Strateški načrt krepitve zdravja Občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in
Šentrupert v katerem se opredeljuje oceno stanja in oceno potreb ter akcijski načrti dejavnosti za
krepitev zdravja z namenom slediti cilju, da se vsem občanom (zajete so vse starostne skupine,
ranljive skupine, otroci) omogoči dostop do preventivnih zdravstvenih programov.
Konkretnih pripomb in predlogov, ki se nanašajo na to točko ni bilo. Prisotni so soglasno ugotovili,
da CKZ že uspešno deluje in se seznanili s strateškim načrtom, zato je predsednica podala na
glasovanje
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SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep o seznanitvi s strateškim načrtom krepitve zdravja Občin Trebnje, Mirna,
Mokronog-Trebelno in Šentrupert.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Jože Avguštinčič je povprašal, če je v letošnjem letu predvidena prenova oziroma ureditev strelišča
z novimi tarčami.
Irena Žužek je odgovorila, da je ureditev strelišča možna šele po zagotovitvi sredstev.
Predsednica je prisotne seznanila, da je od Nina Zajca prejela informacijo, da je komisija za
mladinska vprašanja na seji dne 3. 2. 2020 podala pobude, da se preveri možnost oprostitve plačila
najemnin za mladinska društva, da se preveri možnost zagotovitve novih prostorov za društvo KŠOT
(predlog kontejnerji ob Sparu ali prostori bivše Komunale), da se prouči možnost uvedbe olajšave
pri plačilu vrtca staršem oziroma mladim družinam, ki odplačujejo stanovanjski kredit.
Irena Žužek je dejala, da je komisija v razpravi res podala navedene pobude, ki pa niso
konkretizirane, prav tako je komisija podala tudi predlog, da se sofinancira študij mladih v tujini
Erasmus in prouči možnost nagrajevanja diplomskih nalog, ki se vsebinsko navezujejo na občino.
Dejala je, da bo občinska uprava podala stališče na pobude.
Predsednica je predlagala, da bo na naslednjo sejo povabila Nina Zajca, da poda obrazložitve
oziroma jih konkretizira.
Predsednica je izpostavila problematiko zagotavljanja splošne zobozdravstvene oskrbe za odrasle
v občini Trebnje. Izpostavila je odlično delovanje ZD Trebnje na primarni ravni, saj so le redke občine,
kjer je zagotovljena zdravstvena oskrba občanom na tako zavidljivi ravni. Povedala je, da se zaveda,
da je sistem javne mreže zobozdravstva v Sloveniji tako rekoč razpadel in da je javnim zdravstvenim
ustanovam zelo težko dobiti kader za izvajanje programov. Da pa kljub temu moramo skrbeti in
nosimo odgovornost, da imajo naši občani dostop do tovrstnih storitev. Podala je pripombe na
delovanje zobozdravstvene službe v Zdravstvenem domu Trebnje, saj po njenem vedenju ne
izvedejo programa v celoti in jim »kvota ostaja« in dejala, da je potrebno pripraviti poziv, da povečajo
obseg storitev oz. dodeliti program nekomu, ki bo le to izvedel, hkrati pa usmeriti prizadevanja, da
ZZZS odobri dodatni program, vse z razlogom zagotavljati dostopnost uporabnikom do storitev.
Pritisk predvsem na področju splošnega zobozdravstva za odrasle na našem območju je namreč
zelo velik.
Irena Žužek je povedala, da po njenem vedenju zdravstveni dom izvede programe v celoti in
predsednico zaprosila, naj ji predloži dokument, da bo občinska uprava pridobila pojasnilo oziroma
ugotovila stanje. Predsednica je zagotovila, da bo posredovala uradni dokument ZZZSja.
Predsednica je podala tudi pobudo za ureditev »dnevnega centra za starejše«, saj na ta način občine
omogočajo starejšim varno preživljanje dopoldanskega časa, ko so svojci odsotni. Predlaga, da se
prouči možnost za zagotovitev prostora in kadra, da bi tudi v občini Trebnje to zagotovili starejšim.
Prisotni so se strinjali, da so starejši ranljiva populacija, ki zaradi visokih cen domske oskrbe in
premajhnega števila namestitev v domovih za starejše, le-ta ni vsem dostopna, zato bi bil dnevni
center ena od možnosti za zagotavljanje ustreznega in varnega okolja za bivanje.
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Predsednica je sejo zaključila ob 17.50 uri.
Zapisala:
Majda Šalehar, dipl. upr. org.
Svetovalka I
Špela Smuk l.r.,
predsednica
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