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ZAPISNIK 

6. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  

ki je bila v sredo, 4. 12. 2019 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Špela Smuk, Marija Zupančič, Jože Avgustinčič, Marjana Kužnik, Majda 

Gazvoda, Ana Moder, Nada Pepelnak 
  
Odsotni: / 
  
Ostali prisotni: Alojzij Kastelic, župan (prišel ob 18.35 uri) 
 Janez Pirc, direktor OU 
 Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti 
 Blaž Malenšek, direktor Espri d. o. o 
 Aleksandra Stritar, svetovalka 
  
 
Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17.uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih 7 
članov odbora. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 
 
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 
naslednji dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne 15. 10. 2019 
2. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. 

obravnava 
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske 

lekarne Novo mesto – 2. obravnava 
4. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2020 
5. Potrditev investicijske dokumentacije (DIIP in IP) »Energetska prenova CIK Trebnje« 
6. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Analiza šolskega prostora v 

občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let« 
7. Odgovori na sprejete sklepe in pobude članov Odbora 
8. Razno  

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

Datum: 5. 12. 2019  
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne 15. 10. 2019 
 
Člani odbora  na zapisnik niso podali pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Zapisnik 5. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 15. 

10. 2019 se potrdi. 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. 
obravnava 

 
Obrazložitev gradiva je podal Janez Pirc, direktor  OU. Pove, da je Odlok v drugem branju v 
enakem besedilu in da večina občin ustanoviteljic Odlok sprejema. 
Pripomb in predlogov na Odlok ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo 
mesto v drugi obravnavi. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske 
lekarne Novo mesto – 2. obravnava 
 
Obrazložitev gradiva je podal direktor  OU. Pojasnil je, da se oba Odloka sprejemata skupaj in da s 
strani manjših občin ni prišlo do nasprotovanj k Odloku.  
Pripomb in predlogov na Odlok ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega 
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v drugi  obravnavi. 
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Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program športa v občini Trebnje za leto 2020 

 
Irena Žužek je predstavila gradivo. Navedla je, da je LPŠ pripravljen na podlagi Odloka o 
sofinanciranju letnega program športa v Občini Trebnje, ki je bil sprejet v letošnjem letu. V 
proračunu so zagotovljena sredstva, ki se bodo z razpisi za šport dodelila društvom. K 
predstavljenemu programu poda mnenje tudi športna zveza , ki se s programom strinja, razen v 
delu, ki se nanaša na višino sredstev za investicije. Žužkova tudi pojasni, da investicijski del ni del 
Letnega programa športa. 

Špela Smuk opozori, da je športni park zelo zaseden s treningi raznih športnih skupin in zmanjka 
prostora za rekreacijo za občane. Ob tej zasedenosti parka pa je potrebno tudi redno vzdrževanje. 
Tartan in umetna trava se morata vzdrževati, vsaj 3x letno ju je potrebno prečesati. Sredstva za 
vzdrževanje so samo za objekte, ki imajo status javne športne infrastrukture, to pa je v občini samo 
strelišče. Meni, da je športni park javni objekt in da mu je potrebno urediti status javnega objekta 
ter ga potem tudi primerno vzdrževati.  

Predsednica opozori tudi, da ne glede na vlaganja v športno infrastrukturo zadnja leta, je občina 
Trebnje še vedno zelo podhranjena oz. krepko pod slovenskim povprečjem tako po odprtih, kot 
zaprtih športnih površinah po m2 na prebivalca. Temu priča tudi zasedenost objektov. 

Žužkova odgovarja, da bo uprava proučila zakonodajo, da se preveri pogoje, ki so potrebni, da 
objekt pridobi status javne športne infrastrukture. Direktor pojasni, da je športni park s pogodbo 
dan v upravljanje CIKu. Ko pa bo opravljena parcelacija, bo dan v upravljanje KS Trebnje. Kar se 
tiče garancije za umetno travo, jo mora uveljavljati društvo, ki je izvedlo naročilo in ima pogodbo z 
dobaviteljem. 

Marjana Kužnik doda, da je v parku lokal ter, da se starši pritožujejo, da šolarji sedijo v lokalu. 
Smukova pojasni, da imajo tako rekoč vsi športni parki takšne pomožne objekte in da lokal v času 
šole ne obratuje, odpre se po 16. uri. Primarni namen lokala ni gostinska dejavnost, temveč 
koordinacija društev, usklajevanje zasedenosti športnih terenov oz. treningov, skrb za red v 
Športnem parku, skrb za dostopnost garderob, sanitarij, športnih rekvizitov… 

Po razpravi je podala predsednica na glasovanje 

 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Letni program športa v občini Trebnje za leto 2020. Letni program 
športa se uskladi  z  morebitnim rebalansom proračuna za leto 2020. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
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ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: 0 

 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev investicijske dokumentacije (DIIP in IP) »Energetska prenova CIK Trebnje« 
 
Direktor OU je seznanil prisotne, da je pripravljena dokumentacija za prijavo na razpis Ministrstva 
za gospodarstvo, ki bo predvidoma v marcu 2020. Delež sofinanciranja Občine je dokaj visok, 
vendar je to trenutno najboljša možnost. Večji del investicije zajema zamenjava strehe.  
Konkretnih pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da potrdi investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP) »Energetska prenova CIK 
Trebnje« 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Analiza šolskega prostora v 
občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let« 
 
Gradivo je predstavil Blaž Malenšek. Poudari, da obstaja prostorska stiska v šoli, ki se bo vsako 
leto večala. Trenutno primanjkuje prostora za 6 oddelkov, v roku 3-4 let bo še dodaten manko 
prostora za 3 do 4 oddelke. Ob takem trendu priseljevanja in rodnosti lahko v roku 10 let pride do 
pomanjkanja prostora tudi za več kot 20 oddelkov. Potrebno je nemudoma pristopiti k reševanju te 
problematike. Daleč največji porast je in se pričakuje na področju KS Trebnje, opazen porast pa je 
tudi na področju KS Veliki Gaber. 
 
Špela Smuk se strinja, da je potrebno problem kratkoročno rešiti takoj, istočasno pa pristopiti k 
aktivnostim za iskanje nove lokacije za devetletko v Trebnjem. Govora je bilo o petih lokacijah, od 
katerih pa so 3 popolnoma neprimerne, ker imajo status kmetijskega zemljišča, in bo postopek 
spremembe namembnosti predolg. Malenšek pove primer dveh občin, ki sta šli v spremembo OPN 
za samo eno parcelo in izvedli postopek v enem letu. Lokacija zraven obstoječe osnovne šole bi 
bila najcenejša, vendar je običajno, da se šole gradijo razpršeno po območju in ne ena zraven 
druge. Na sejo pride župan. Župan pove, da je imel 3. 12. 2019 sestanek s Svetom staršev o 
prostorski problematiki na OŠ Trebnje. Tam so predlagali, da se v DNV odkupi zemljišče in se tam 
postavi kontejnerska zloženka kot začasni objekt. To se lahko postavi, ker je tam primeren, raven 
teren. Župan ima sklenjeno predpogodbo o odkupu zemljišča. Vmes se poišče lokacijo za novo 
šolo in prične s pridobivanjem dokumentacije. 
 
Smukova pripomni, da bi to bila le začasna rešitev, tudi DNV bo potrebovala trajno rešitev. 
Župan pove, da v kolikor gremo v gradnjo DNV, bo premalo sredstev, oziroma se bi podaljšala 
gradnja nove šole. Rešitev z začasnim objektom je najbolj optimalna, v kolikor želimo čim prej 
pristopiti h gradnji nove osnovne šole v Trebnjem. 
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Špela Smuk pove, da je gradivo poslala v vednost tudi  v Veliki Gaber. Tam imajo veliko pripomb, 
ker tamkajšnja šola ni upoštevana v širitev. Tudi v Veliki Gaber se priseljuje veliko ljudi in bo 
potrebno razmišljati tudi glede investicije v širitev tamkajšnje šole. Malenšek pove, da so pri 
pripravi gradiva sodelovali z ravnateljem ter da ta hip v Velikem Gabru še ni prostorske stiske 
Smukova povpraša kako je s sofinanciranjem gradnje s strani države. Malenšek pojasni, da na 
državni ravni ni virov financiranja, razpisov ni, niti niso napovedani. Prav tako jih ni za vrtce, ali 
DSO. 
 
Marija Zupančič pove, da jo čudi, da se razmišlja o začasni rešitvi. K reševanju problema moramo 
pristopiti dolgoročno, v DNV je dovolj prostora za izgradnjo 18 oddelčne šole. Smukovo zanima, če 
je v DNV problem z odkupom zemljišča, če kdo od lastnikov ne želi prodati. Lahko bi šli v 
spremembo OPPN, ki je hitro izvedljiva. 
Župan razloži, da je na tem področju prišlo do spremembe zakonodaje. Spremeniti bi bilo potrebno 
OPN, kar pa je dolgotrajen postopek. Če želimo graditi novo šolo v Trebnjem ne moremo okrniti 
sredstev z gradnjo v DNV. Če gradimo v DNV se bo gradnja šole v Trebnjem odrinila še za nekaj 
časa, vmes pa bo prišlo do še večjega pomanjkanja prostora. V DNV je šola obnovljena, zraven je 
telovadnica in tudi obnovljeno igrišče. Pravi, da tudi sam želi najti dolgoročno rešitev. 
 
Nado Pepelnak zanima, kolikšni bi bili stroški najema kontejnerske zloženke. Župan odgovarja, da 
se te informacije zbirajo. 
Jože Avgustinčič povpraša kako dolgo zdržijo  take kontejnerske enote, Malenšek pove, da okoli 
20 let. 
 
Špela Smuk se strinja s kratkoročno rešitvijo, v kolikor bi to pomenilo takojšnji pričetek gradnje v 
Trebnjem.  
 
Župan predlaga lokacijo na Studencu, na tej lokaciji niso najboljša kmetijska zemljišča. Potrebno bi 
bilo urediti tudi dostop. Špelo Smuk skrbijo dodatni stroški pri urejanju cestnega dostopa ter da se 
pri odkupu zemljišč ne bi zakompliciralo in bi se tako podaljšal čas za pridobivanje dokumentacije. 
 
Predsednica poudari, da mora župan, če želi soglasje svetnikov, zelo dobro konkretizirati variante 
v Trebnjem. V Trebnjem namreč zraven OŠ občina razpolaga s primernim zemljiščem; plusi te 
lokacije so, da so zemljišča v lasti občine Trebnje, da so zemljišča komunalno urejena in po 
obstoječih prostorskih aktih primerna za gradnjo OŠ. Minus te lokacije je, da bosta dve šoli v 
neposredni bližini ter promet, ki se ga da s primerno študijo rešiti. Ta rešitev je daleč najcenejša, 
saj ni potreben odkup zemljišč, komunalno urejanje, dovozne ceste in najhitrejše, saj ne rabimo 
spreminjati prostorskih aktov. 
Druga varianta na Studencu ima plus, ker ni v neposredni bližini obstoječe OŠ, po drugi strani pa 
je potrebno odkupiti med 20. in 30.000 m2 zemljišč, ne vemo koliko bo stalo, ne če bodo lastniki 
želeli prodati. Vse parcele so komunalno neurejene, zgraditi bi se morala nova dovozna cesta iz 
Račjega sela, ki bo po oceni g. Malenška stala dodaten milijon; potrebna bo sprememba 
prostorskih aktov….Skratka, predlaga, da je vse svetnikom in širši javnosti zelo natančno in 
transparentno predstavljeno, da se lažje sprejme soglasna odločitev o primernejši lokaciji. Dejstvo 
je, da OŠ potrebujemo takoj in da je pri drugo varianti preveč vprašajev, tako cenovnih kot 
časovnih. 
 
Marija Zupančič je povprašala, kako se bo uredilo parkiranje pri osnovni šoli. Župan odgovarja, da 
Občina ureja parkirno politiko. Zaposleni bodo parkirali pri pokopališču, ostala parkirišča bodo na 
voljo za začasno parkiranje. 
 
Nada Pepelnak predlaga reševanje prostorske stiske v šoli z uvedbo dvoizmenskega pouka. 
Župan se s predlogom ne strinja, pravi, da se ne smemo spustiti pod standard, ki ga ni nikjer v 
Sloveniji. Malenšek dodaja, da bi o bilo možno za srednje šole, nikakor pa ne za osnovno šolo. 
 
Po razpravi predsednica poda na glasovanje 
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SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da se seznani s Predlogom Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Analiza šolskega prostora v občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let« 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 1 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 
 
Špela Smuk pove, da je odgovor direktorice Dolenjskih lekarn skop in neprimeren. Glede 
primerjave cen v lekarnah je zavajajoč, saj je član OS Nino Zajc opravil dodatne konkretne 
primerjave z imensko znanimi lekarnami in ta primerjava dokazuje, da so cene v Lekarni Trebnje 
najvišje (dodatna primerjava z Lekarno Žužemberk, Lekarno Komenda…). Predsednica upa, da bo 
nov Odlok in nov Svet ustanoviteljic uredil tudi cenovno politiko v javnem zavodu, ki mora biti v 
primerjavi z zasebnimi lekarnami vsaj primerljiva, če ne za uporabnike ugodnejša. 
Majdi Gazvoda se zdi najugodnejša Lekarna Žužemberk, ki ima tudi ugodno spletno trgovino.   
 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Aleksandra Stritar, univ. dipl. ing. agr. 
svetovalka 

Špela Smuk 
predsednica 

 


