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Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitev šole v Dolenji 
Nemški vasi 

 
I. NASLOV 
 
Naslov dokumenta se glasi: Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje dokumenta 
 

Osnovna šola Trebnje se že dlje časa sooča s precejšnjo prostorsko stisko. Število vpisanih 
otrok je bistveno večje od dejanskih prostorskih zmožnosti in še vedno narašča in šola je prišla 
do stanja, ko nima več nobenih notranjih rezerv, ki bi jih še lahko izkoristila. Da bi razbremenila 
matično OŠ Trebnje je Občina Trebnje pristopila k pripravi projekta razširitve (sedaj 
podružnične) šole v Dolenji Nemški vasi, kjer je trenutno organiziranih 5 oddelkov od prvega 
do petega razreda. Z dodatnimi oddelki in posledično povečanim šolskim okolišem bi šola nase 
prevzela del bremena povečanega vpisa in omogočila šoli v Trebnjem, da nekoliko lažje 
zadiha. V trenutku priprave tega dokumenta je Občina Trebnje v procesu pridobivanja zemljišč 
za potrebe razširitve šole. Tehnična dokumentacija, ki bi podala podrobnejše informacije o 
projektu, še ni bila izdelana, zato na tem mestu večino parametrov (velikost, investicijska 
vrednost) navajamo bodisi glede na veljavne standarde in normative, bodisi izkustveno. To 
pomeni, da imajo vse v tem dokumentu navedene informacije status grobe ocene, katere 
namen je podati prvo informacijo Občini Trebnje, OŠ Trebnje, Občinskemu svetu in drugi 
zainteresirani javnosti, kakšne stroške lahko lokalna skupnost glede tega projekta pričakuje in 
kakšna je zasnova projekta. 
 
V dokumentu sta obravnavani dve osnovni varianti – razširitev iz sedanjih 5 na 9 oddelkov (9 
x 1) ali razširitev na 18 oddelkov (9 x 2). Slednja varianta je pričakovano precej dražja, hkrati 
pa seveda bolje rešuje sedanjo prostorsko stisko. Odločitev o tem, katera varianta je 
primernejša, se prepušča Občini Trebnje oz. Občinskemu svetu le-te. 
 
2. Ocena stanja 
 

Kot že napisano se OŠ Trebnje in njene podružnice soočajo s precejšnjo prostorsko stisko. V 
lanskem letu je OŠ Trebnje prvič gostovala v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) 
Trebnje, ko so bili tam organizirani trije oddelki četrtega razreda, podružnične osnovne šole v 
Dolenji Nemški vasi, Dobrniču in Šentlovrencu pa tudi nimajo kapacitet, da bi lahko 
razbremenile matično šolo, ampak se nekatere tudi same soočajo s prostorsko stisko. Takšno 
stanje povzroča številne težave, saj je število učilnic prenizko, telovadnica je zasedena 
praktično non-stop, izdelava urnika pa je izrazito težavna. Ta hip manjkajo najmanj štiri učilnice 
za četrte razrede (in še dodatno dve v Šentlovrencu), skupni prostor za strokovne delavce ter 
več dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi 
potrebami in romske učence in učilnic ter kabinetov za delo z otroki, ki potrebujejo drugačne 
pristope in vodenje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poleg izvajanja strokovnega dela se 
težave poznajo tudi pri ostalih spremljajočih aktivnostih (organizacija prevozov, obremenitev 
kuhinje in ureditev prehrane za vse, izvajanje projektov…). Prostorsko stisko občutijo tudi 
zaposleni, saj šola praktično nima več nobenih prostorov za zaposlene. 
 

Za potrebe širitve šole je bil že pred leti sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) »za 
šolski kompleks Dolenja Nemška vas« (Uradni list RS, št. 48/08), ki prostorsko opredeljuje 
trenutno še prosto zemljišče ob šoli za njeno morebitno širitev. 
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3. Pravna podlaga za sprejem dokumenta 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi bil 
izdelan skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Druge 
pravne podlage za sprejem dokumenta so Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007, 65/2008, 99/2010, 51/2014), Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/14-popr in 
49/16), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja 
Nemška vas (Uradni list RS, št. 48/2008) in odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 32/19). Druge strokovne podlage za pripravo dokumenta in investicijo pa 
so Letno poročilo za Osnovne šole Trebnje za leto 2018, OŠ Trebnje, februar 2019, Navodila 
za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, maj 2007 
Aplikacija Sokol, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, junij 2019, Statistični urad 
Republike Slovenije, junij 2019, Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-
izobraževalnih programov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, junij 2019, 
Prostorski informacijski sistem občin – PISO, junij 2019. 

 
4. Cilji in načela 
 
Cilj predlaganega dokumenta je predstavitev dveh osnovnih variant – razširitev šole v Dolenji 
Nemški vasi iz sedanjih 5 na 9 oddelkov (9 x 1) – VARIANTA 1 ali razširitev na 18 oddelkov (9 
x 2) – VARIANTA 2 ter posledično z izvedbo investicije po izbrani varianti 1 ali varianti 2 
reševanje prostorske stiske na OŠ Trebnje oziroma v občini Trebnje.  
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 

Skupna ocenjena vrednost investicije znaša po varianti 1 (9 oddelkov) 3.821.013 EUR in po 
varianti 2 (18 oddelkov) 8.204.851 EUR.  
 
Za enkrat se celotno financiranje investicije predvideva iz občinskega proračuna, vendar bo 
Občina Trebnje vsekakor iskala zunanje vire sofinanciranja investicije.  
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III. BESEDILO DOKUMENTA 
 
Glej prilogo. 

 

 Alojzij Kastelic 
ŽUPAN 

OBČINE TREBNJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


