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ZAPISNIK
5. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo ki je
potekala v torek, 15. 10. 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 (prišel ob 17.05)

Odsoten:

-

Ostali prisotni:

Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti,
Gorazd Koračin, višji svetovalec,
Majda Šalehar, svetovalka.

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk, ki je ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih šest
(6) članov odbora, ob 17.05 pa sedem članov.
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 4. seje Odbora z dne 27. 8. 2019
2. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 1. obravnava
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske
lekarne Novo mesto – 1. obravnava
4. Predlog Imenovanja komisije za štipendiranje
5. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi gradnje nove devetletke v Trebnjem
6. 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 4. seje Odbora z dne 27. 8. 2019
Na zapisnik je članica Nada Pepelnak podala pripombo, da je navedba o glasovanju napačna, saj
je obrazložitev podala Majda Gazvoda in ne Nada Pepelnak. Zapisnik se ustrezno popravi. Ostalih
pripomb člani odbora niso podali, zato je predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:

[Vnesite besedilo]
Zapisnik 4. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 27. 8. 2019
se potrdi s popravkom:
V 1. točki »Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 11. 6. 2019« se spremeni
navedba obrazložitve glasovanja, ki pravilno glasi: »Majda Gazvoda je podala obrazložitev: o
zapisniku ni glasovala, saj ni bila prisotna na 3. seji Odbora.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 1.
obravnava
Obrazložitev gradiva je podal Gorazd Koračin. Navedel je ključne spremembe in dejal, da je nov
odlok pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo ter vključuje vse občine ustanoviteljice javnega
zavoda. Predlagan odlok potrjujejo vse občine ustanoviteljice na občinskih svetih.
Na sejo je prišel Jože Avguštinčič (ob 17.05).
Predsednica je v razpravi dejala, da je predvideno, da Dolenjske lekarne Novo mesto odprejo novo
lekarno na lokaciji, ki jo je odobril občinski svet v prejšnjem mandatu. Novih prostorov trenutno še
ni. Seznanila je prisotne, da je bila Dolenjska lekarna pozvana k obrazložitvi politike cen, saj občani
ugotavljajo, da so prodajne cene zdravil višje kot pri zasebnikih. Direktorica lekarn kljub večkratnim
pozivom Občinskega sveta do sedaj ni podala obrazložitve oz. ustreznih pojasnil. Če bodo drugo
lekarno na našem področju kot predvideno odprle Dolenjske lekarne, bo zaradi monopolnega
položaja situacija lahko še slabša. Predsednica je predlagala, da predstavnik ustanovitelja, Andrej
Zupančič, opozori na politiko cen in na cenovno dostopnost zdravil ter osnovno poslanstvo javnega
zavoda.
G. Avguštinčič je dodal, da je bila podelitev koncesije za drugo lokacijo Dolenjskim lekarnam napaka.
Nada Pepelnak je dejala, da naj vsi občinski sveti ustanoviteljic zahtevajo seznanitev s finančno
politiko ter opozorijo na previsoke cene.
Ana Moder je povprašala, če je v odloku že predvidena nova lokacija.
Gorazd Koračin je pojasnil, da je v odloku navedena obstoječa lokacija, ob ustanovitvi druge lekarne,
pa bo to notranjo organizacijsko enoto potrdil Svet ustanoviteljic.
Pojasnil je tudi, da politika prodajnih cen zdravil ne more biti opredeljena v odloku.
Konkretnih pripomb in predlogov, ki se nanašajo 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 prvi obravnavi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
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[Vnesite besedilo]
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske
lekarne Novo mesto – 1. obravnava

Obrazložitev gradiva je podal Gorazd Koračin. Navedel je ključne spremembe in dejal, da so v Svet
ustanoviteljic vključeni vsi župani ustanoviteljic, ki odločajo na podlagi pristojnosti navedenih v
Odloku.
Nada Pepelnak je povprašala, če je odločanje iz 8. člena Odloka ne glede na prisotnost (z večino
vseh ustanoviteljic).
Gorazd Koračin je pojasnil, da Svet ustanoviteljic odloča z večino vseh ustanoviteljic (absolutna
večina).
Konkretnih pripomb in predlogov, ki se nanašajo 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 prvi obravnavi.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Imenovanja komisije za štipendiranje
Irena Žužek je podala obrazložitev pridobljenih predlogov za člane komisije za štipendiranje.
Pojasnila je, da bo komisija v letošnjem letu obravnavala 55 vlog za štipendiranje in podelila 20
občinskih štipendij.
Pripomb ni bilo, zato je predsednica je podala na glasovanje
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme sklep:
1. Imenuje se petčlanska komisija za štipendiranje v naslednji sestavi:
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Trebnje: Marjan Krmelj, Kidričeva
ulica 24, 8210 Trebnje,
- predstavnica Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine: Marta Strmec,
Breza 5, 8210 Trebnje,
- predstavnica negospodarstva: Andreja Jaklič, Rimska cesta 18e, 8210
Trebnje,
- predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Novo mesto:
Alenka Stare Draginc, Sokolska 4, 8233 Mirna,
- predstavnik krovne mladinske organizacije – Trebanjskega mladinskega sveta
TREMS, Matej Novak, Paradiž 5, 8210 Trebnje.
2. Komisija izmed svojih članov na prvi seji izvoli predsednika.
3. Komisija za štipendiranje se imenuje za obdobje mandata župana.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
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[Vnesite besedilo]
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi gradnje nove devetletke v Trebnjem
Irena Žužek je seznanila prisotne, da je bil na temo gradnje nove devetletke, 11. oktobra 2019, na
občini sestanek, na katerem so bili prisotni župan, predsednica odbora Špela Smuk, Blaž Malenšek,
(Espri d.o.o) - pripravljalec gradiva, podjetje Viias d.o.o. - pripravljalec gradiva, Vida Šuštaršič iz
oddelka za okolje in prostor ter Irena Žužek, vodja oddelka za družbene dejavnosti.
Tema sestanka je bila proučitev možnosti umestitve nove devetletke. Ugotovljeno je bilo:
- da v Dolenji Nemški vasi dograditev 18-oddelčne šole ni možna, saj občina ne razpolaga s
primerno površino zemljišča. Možna je dograditev manjše šole, npr. z 12 oddelki.
- da je ob upoštevanju urbanističnega planiranja razvijanja občine, smotrna gradnja na zahodnem
delu Trebnjega.
Špela Smuk je dejala, da je zapisnik sicer skop in nepopoln ter da so bile na sestanku sprejete tri
odločitve, ki se morajo, da pridemo do želene rešitve akutnega problema nujno izvajati hkrati in sicer:
1. Občina v Dolenji Nemški vasi prične z investicijo dozidave osnovne šole v največjem
možnem obsegu oddelkov;
2. Občina v Dobrniču prične z investicijo dozidave osnovne šole za program popolne
devetletke in prične z izgradnjo;
3. Na območju mesta Trebnjega se zagotovi ustrezno zemljišče za gradnjo nove šole ter
začne z aktivnostmi gradnje nove 18 oddelčne osnovne šole.
V razpravi je Smukova dejala, da so na sestanku razpravljali o petih potencialnih lokacijah, ki jih je
pripravilo podjetje Espri d.o.o., in sicer: Rožni vrh - jug, Rožni Vrh - sever, Pekel, Dolenja Nemška
vas in območje ob obstoječi osnovni šoli, ki je sedaj že namenjeno vzgoji in izobraževanju ter v lasti
občine. Ostale predlagane lokacije niso v lasti občine in niso opredeljene v OPN za namen gradnje
za izobraževalne namene, nekatere od njih so celo kmetijska zemljišča I. kategorije, zato predvideva,
da bi bili postopki za spremembo OPN-ja predolgi, ker je potrebno prostorsko problematiko šolskih
prostorov reševati nemudoma. Pozvala je, da se odbornikom poda dokumentacija o možnostih
prostorske umestitve gradnje osnovne šole.
Povedala je, da je na sestanku predlagala rešitev in sicer, da se zraven popolne devetletke v DNV
dogradi PŠ Dobrnič, kjer se enako vzpostavi popolna devetletka. Le te dve investiciji hkrati bi rešile
situacijo do izgradnje nove 18 oddelčne OŠ v Trebnjem. Predlagala je, da tudi odbor potrdi odločitve
sestanka in da se pristopi k izvajanju vseh treh odločitev hkrati.
Marjana Kužnik je povprašala, zakaj se prostorska problematika ni reševala že v preteklem obdobju.
Nada Pepelnak je dejala, da se je v preteklem mandatu opozarjalo na prostorsko stisko v šolah.
Po razpravi so člani odbora oblikovali sklep, in sicer:
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti, in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu in
občinski upravi, da se trije sklepi izvajajo hkrati, in sicer, da se nemudoma pristopi
- k izgradnji šole v Dolenji Nemški vasi v največjem možnem obsegu oddelkov;
- k izgradnji šole z devetletnim programom v Dobrniču,
- k aktivnosti za izgradnjo nove 18 oddelčne šole na območju mesta Trebnjega.
Vse aktivnosti se izvajajo hkrati kot prioriteta v naslednjem obdobju.
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[Vnesite besedilo]
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Marjana Kužnik je opozorila na čiščenje obrežja Temenice.
Jože Avguštinčič je opozoril na vključevanje v promet iz Majcnove ulice, saj je sedaj, ko poteka
obvoz, zelo oteženo, zato predlaga , da se omeji hitrost vožnje in v ulici namesti »ležeče ovire«.
Člane odbora je zanimalo kako je z odprtjem vrtca v Šentlovrencu.
Irena Žužek je pojasnila, da se sedaj izvaja protipoplavno urejanje prostora in pridobiva soglasje, ki
je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za delovanje vrtca.
Pod točko razno so člani odbora na glasovanje podali
SKLEP:
1. Občinska uprava pozove vodstvo Dolenjske lekarne Novo mesto za pojasnila o
cenovni politiki in seznani predstavnika sveta zavoda o problematiki cen.
2. Do seje občinskega sveta odbor želi odgovor glede predvidenega odprtja Vrtca v
Šentlovrencu.
3. Oddelek za okolje prostor se opozori na njujnost vzdrževanja in čiščenja brežin
Temenice.
4. Oddelek za okolje in prostor ter Svet za preventivo v cestnem prometu se pozove k
namestitvi začasnih ležečih ovir za umiritev prometa na Majcnovi cesti v času
obvoza.

Predsednica je sejo zaključila ob 18.25 uri.

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