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: 21. 9. 2018
ZAPISNIK
26. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo,
ki je potekala v četrtek, 20. 9. 2018, ob 17. uri
v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Špela Smuk, Nino Zajc, Miran Candellari, Branko Veselič, Marjana Kužnik,
Brigita Murn,

Odsoten:

Danijel Ocepek

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor občinske uprave,
Silva Kek, svetovalka
Tomaž Praznik, ŠD Veliki Gaber (pri točki 1)

Sejo je vodila Špela Smuk, ki je ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni štirje (4) člani
odbora.
Predsednica je predstavila g. Tomaža Praznika, predsednika Športnega društva Veliki Gaber, ki je
želel biti prisoten pri obravnavi točke Predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber«, zato je predlagala spremembo dnevnega reda,
in sicer, da se kot 1. točka obravnava Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber«, ostale točke dnevnega reda, določenega s
posredovanim vabilom pa se ustrezno preštevilčijo.
Predlog spremenjenega dnevnega reda:
1. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova športnega igrišča
OŠ Veliki Gaber«
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Odbora z dne 29. 5. 2018
3. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani postopek
4. Soglasje za ustanovitev (odprtje) nove lekarne javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo
mesto p. o. v mestu Trebnje
5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: CIK Trebnje - dvigalo
6. Predlog Novelacije št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Večnamensko igrišče z umetno travnato površino – Cviblje«
7. Razno.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 4
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova športnega
igrišča OŠ Veliki Gaber«
Direktor občinske uprave je predstavil predlog DIIP-a »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber«.
Predsednica je dodala, da glede na to, da je Občinski svet že sprejel sklep, s katerim je župana
pooblastil, da sprejeme ta DIIP, se odbor le seznanja z njim. Predlagala je, da se temu ustrezno
oblikuje tudi sklep te točke ter odprla razpravo.
Seji se je ob 17.05 pridružil g. Candellari in ob 17.10 g. Veselič.
Predsednica je povedala, da so se nanjo obrnili tako ravnatelj OŠ Veeliki Gaber, kot predstavniki
Športnega društva, vsi z argumentirano željo, da se k predvideni obnovi vključi tudi postavitev
prepotrebnih novih in varnih nogometnih golov, mreže, koši in reflektori. Slednje bi naj financirala
KS Veliki Gaber, ostalo pa občina. Predstavila g. Tomaža Praznika, predsednika Športnega društva
Veliki Gaber, ki je želel podrobneje predstaviti potrebe in želje pri obnovi športnega igrišča. Le-ta
je pojasnil, da pozdravlja odločitev, da se izvede ureditev športnega igrišča v predlaganem obsegu.
Pojasnil je tudi, da so bili že pred leti načrti tik pred izvedbo obnove, a se je le-ta odložila zaradi
toče, ki je močno poškodovala šolo na Mirni in je bilo nujno potrebno sanirati njene poškodbe.
Opozoril je, da se je društvo ves čas trudilo, da je osnovni šoli v Velikem Gabru pomagalo po svojih
močeh pri tekočem vzdrževanju igrišča.
Predsednica je članom odbora predlagala, da sprejmejo sklep, da se zagotovijo dodatna sredstva
za nakup reflektorjev, golov, košev in zaščitnih mrež, ki niso vključeni v popise del, ki so predmet
sofinanciranja ministrstva.
Sledila je krajša razprava, v kateri so se člani odbora strinjali s predlogom.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog:
SKLEP-a:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo se seznanja z dokumentom
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki
Gaber«.
2. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu
in županu, da se v proračunu zagotovijo sredstva v višini 5.000 EUR za koše, gole,
zaščitne mreže in reflektorje za športno igrišče v Velikem Gabru ter da se investicija
izvede v času obnove, ki je vključena v DIIP za »Obnovo športnega igrišča OŠ Veliki
Gaber«.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklepa sta bila sprejeta.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Odbora z dne 29. 5. 2018
Na zapisnik 25. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo člani niso podali
pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje
2

SKLEP:
Zapisnik 25. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne, 29. 5.
2018, se potrdi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani postopek
Direktor je na kratko pojasnil vzroke za sprejetje novega odloka o turistični in promocijski taksi.
Pripomb na predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje ni bilo, zato je
predsednica podala na glasovanje predlog:
SKLEP-a:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Trebnje
po skrajšanem postopku.
2. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Trebnje.

Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklepa sta bila sprejeta.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje za ustanovitev (odprtje) nove lekarne javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo
mesto p. o. v mestu Trebnje
Direktor je na kratko pojasnil vzroke za odprtje nove enote Dolenjskih lekarn v mestu Trebnje.
Smukova je povedala, da obstoječa lekarna dobro posluje, da smo uporabniki z njihovimi storitvami
in obstoječo lokacijo zelo zadovoljni. Je pa izrazila nestrinjanje z njihovo politiko cen za izdelke v
prosti prodaji, ki so po mnenju več uporabnikov absolutno previsoke. Po njenem mnenju, bi moral
javni zavod strmeti k dostopnejšim cenam zdravil, ki jih po nasvetu zdravnika, dobimo le
samoplačniško. Nedopustno je, da so zdravila v javnem zavodu, katerega solastniki in ustanovitelji
smo, dražja kot v zasebnih lekarnah in specializiranih trgovinah. Veseli jo, da je Dolenjske lekarne
poslujejo z dobičkom, ki bi ga sedaj investirale v nove prostore, še bolj pa bi bila vesela, če bi bilo
dobička manj in zdravila dostopnejša.
K razpravi in potrditvi mnenju predsednice, se je pridružil tudi g. Zajc. Dodal je, da je dobro, da
obstoječa enota Dolenjskih lekarn v Trebnjem uspešno posluje, vesel je tudi, da je zavod pripravljen
investirati v ureditev dodatne enote v Trebnjem. Izpostavil je pa tudi neformalno novico, da imajo
3

Dolenjske lekarne načrte k obnovi enot v Mokronogu in na Mirni. Imel pa je pomisleke, da bi dodatno
odprta enota lekarne na Obrtniški ulici povzročila, da bi Dolenjske lekarne čez čas zaprle enoto na
Mirni.
G. Candellari je izpostavil uspešno delovanje obstoječe enote Dolenjskih lekarn in njihovo namero
odprtja njihove enote na novi lokaciji na obrobju mesta, ki bo dostopnejša uporabnikom, ki nimajo
zdravnika v trebanjskem zdravstvenem domu in se bodo s tem ognili tudi težavam pri parkiranju
pred Zdravstvenem domu Trebnje. Tudi njega motijo visoke cene izdelkov v prosti prodaji, vendar
je bil mnenja, da se nestrinjanje s cenovno politiko Dolenjskih lekarn nikakor ne sme pogojevati
soglašanju k odprtju nove enote. V tem primeru bi Dolenjske lekarne, verjetno, investirale v enote
zunaj meja naše občine.
Predsednica in direktor sta predlagala, da se zaradi izraženega nestrinjanja s cenovno politiko
Dolenjskih lekarn, povabi direktorico zavoda na eno izmed sej občinskega sveta k obrazložitvi
njihovih poslovnih odločitev.
G. Candellari odide s seje ob 17.40.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog:
SKLEP-a:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da poda soglasje k ustanovitvi (odprtju) nove lekarne javnega zavoda Dolenjske
lekarne Novo mesto p.o. v mestu Trebnje.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: 0
vzdržan: 1
2. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo izraža kritiko k obstoječi
cenovni politiki Dolenjskih lekarn, ter da odprtje dodatne enote Dolenjskih lekarn v
Trebnjem, ne povzroči zapiranje manjših enot v mirnski dolini.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklepa sta bila sprejeta.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: CIK Trebnje - dvigalo
Predsednica je pojasnila, da je bil DIIP za ureditev dvigala v stavbi CIK-a že dalj časa pripravljen ter
da je investicijo nujno potrebno izvesti.
Pripomb članov odbora ni bilo zato je predsednica podala na glasovanje predlog:
SKLEP-a:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta CIK Trebnje dvigalo.
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Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Novelacije št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Večnamensko igrišče z umetno travnato površino – Cviblje«
Krajšo pojasnitev Predloga Novelacije št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Večnamensko igrišče z umetno travnato površino – Cviblje« je podal direktor.
Po krajši razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog:
SKLEP-a:
1. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu
svetu, da potrdi novelacijo št.1 dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
za projekt »Večnamensko igrišče z umetno travnato površino - Cviblje«.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno

Ga. Kužnik je vprašala kdaj se bodo začela dela za ureditev igrišča v Dobrniču. Direktor je
pojasnil, da je postopek izbire izvajalca v teku.
G. Zajca je zanimalo kdaj oz. zakaj po več kot dveh letih po sprejemu Odloka o obveznostih
lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Trebnje, še ni nameščenih košev za pasje
iztrebke. Direktor je pojasnil, da so koši naročeni ter da se je javno zbiralo predloge lokacij, kjer
bodo nameščeni.
G. Zajca je zanimalo tudi ali imamo v občini Trebnje določene lokacije, primerne za pristajanje
helikopterja, v primeru zagotavljanja nujne zdravniške pomoči. Direktor je odgovoril, da
omenjenih primernih mest ni specificiranih niti v načrtih Civilne zaščite.
G. Zajc je tudi posredoval pritožbi ogorčenih staršev nad, po njihovem mnenju, prehitri vožnji
šolskih avtobusov. Direktor je povedal, da medobčinski inšpektorat in redarstvo v tem času
izvaja merjenje hitrosti v neposredni bližini šol in vrtcev in bo morebitne kršitelje ustrezno
kaznoval.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 18. uri.
Zapisala:
Silva Kek, l.r.
svetovalka

Špela Smuk, l.r.
predsednica Odbora
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