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ZAPISNIK 

10. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  

ki je bila v torek, 5. 10. 2021 ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Špela Smuk, Marija Zupančič, Nada Pepelnak, Majda Gazvoda, Jože 

Avgustinčič 
  
Odsotni: Ana Moder (opravičeno), Marjana Kužnik 
  
Ostali prisotni: Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti 
 Aleksandra Stritar, svetovalka 
 Vera Rozman, direktorica Zdravstvenega doma Trebnje 
  
 
Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17.uri ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni 4 člani 
odbora. Ob 17.02 je prišla Majda Gazvoda. Predsednica je predstavila predlagan dnevni red, ki so 
ga člani prejeli z vabilom, predlogov za dopolnitev ni bilo, zato je podala na glasovanje naslednji: 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 24. 2. 2021 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – 

rebalans II 
3. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik 

lokalnega pomena – prva obravnava 
4. Predlog za poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje  
5. Seznanitev s postopkom pred iztekom koncesijskega razmerja z gospodarsko družbo 

Zoboestetika d.o.o. in prenos programa v javni zavod Zdravstveni dom Trebnje 
6. Razno 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 24. 2. 2021 
 
Predsednica je pozvala prisotne, naj podajo pripombe na zapisnik  9. seje. Pripomb ni bilo, zato je 
predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 

Datum: 5. 10. 2021  
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Zapisnik 9. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 24. 
2. 2021 se potrdi. 

 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans 
II 
 
Irena Žužek je predstavila predlog rebalansa II, za postavke, ki se nanašajo na področje družbenih 
dejavnosti. Največ dodatnih sredstev se zagotavlja za dozidavo OŠ DNV, zaradi podražitve cen 
gradbenega materiala in storitev. Vse prejete ponudbe na javno naročilo za gradnjo prizidka k OŠ 
DNV so močno presegala zagotovljena sredstva za izvedbo naročila. 
Predsednica je odprla razpravo. 
 
Najprej je predsednica povprašala, katere aktivnosti so bile izvedene v zvezi s predlogom, da se 
vrtčevska igrišča v popoldanskem času odprejo za vse občane. V ta namen so bila z amandmajem 
v proračun dodana sredstva v višini 7.000 EUR. Irena Žužek je pojasnila, da je bilo pridobljeno 
mnenje bivše ravnateljice, ki je bilo proti temu predlogu, priložila je tudi mnenje strokovne inštitucije 
za varnost pri delu. Prav tako je bila k mnenju pozvana nova ravnateljica, ki je podala negativno 
mnenje in poudarila, da se že sedaj srečujejo z vandalizmom, poškodovanjem igral zaradi 
nenamenske uporabe večjih otrok in odlaganjem smeti. 
Nada Pepelnak pove, da razume odločitev ravnateljic in da se je vandalizem izvajal tudi predno so 
bila otroška igrišča ograjena. Člani odbora se strinjajo, da v mestu primanjkuje otroških igrišč ter da 
se je potrebno načrtno lotiti gradnje novih. 
 
Špela Smuk pove, da imata oba športna kluba, ki delujeta v javnem interesu, v letošnjem letu 
zagotovljena sredstva v višini kot je bila lanskoletna realizacija, ki pa je bila zaradi korona virusa in 
omejitev nižja od plana. Predlaga povišanje sredstev na višino plana za leto 2020, in sicer 
povišanje za 25.000,00 EUR za Rokometni klub Trimo, ki ima letos tudi višje stroške zaradi 
odličnih rezultatov ter 10.340,00 EUR za Nogometni klub Trebnje.  
 
Majdo Gazvoda zanima, zakaj je prišlo do tolikšnega povišanja na postavki za nakup zemljišč. 
Irena Žužek je pojasnila, da gre za odkup zemljišč v Velikem Gabru za potrebe razširitve osnovne 
šole. Majda Gazvoda prosi, naj občinska uprava pripravi pojasnilo zakaj je prišlo do tolikšnega 
povečanja sredstev oziroma zakaj niso bila že načrtovana v tej višini. 
 
Nado Pepelnak zanima kako je z objektom za starejše v Velikem Gabru. Žužkova pojasni, da ta 
investicija v letošnjem letu še ne bo zaključena, zato se sredstev ne dodaja. 
 
Majdo Gazvoda zanima kako je z gradnjo igrišča v Dobrniču. Žužkova pojasni, da je izbran 
izvajalec, ki bo z delom pričel še v oktobru. 
 
Špela Smuk predstavi primer dobre prakse nekaterih občin, ki so zbrale potrebe javnih zavodov, 
gostincev in občanov po kmetijskih pridelkih ter na podlagi zbranih informacij z ukrepi ciljno 
vzpodbujajo in ustvarjajo pogoje za razvoj kmetijstva. Meni, da bo tudi v Trebnjem potrebno 
sprejeti ukrepe za spodbude v kmetijstvu, saj je zelo nizko samooskrbno. 
 
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje: 
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SKLEP št. 1: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2021 – rebalans II z naslednjimi dopolnitvami na postavkah: 

Proračunska 
postavka/konto 

Naziv postavke Povečanje Predlog rebalansa II 

18082 
 
 
412000 

Sofinanciranje društev, ki 
delujejo v javnem 
interesu-področje športa 
Tekoči transferi 
nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 

35.340,00 EUR 178.340,00 EUR 

OBRAZLOŽITEV 

Povečanje v skupni višini 35.340,00 EUR, in sicer 25.000,00 EUR za 
Rokometni klub Trimo in 10.340,00EUR za Nogometni klub Trebnje, z 
namenom zagotoviti sredstva v višini kot je bil finančni načrt klubov za 
leto 2020. 

 

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik 
lokalnega pomena – prva obravnava 
 
Obrazložitev gradiva je podala Irena Žužek. Strokovne podlage za razglasitev je pripravil ZVKD, 
enota Novo mesto. Spomeniku se določi tudi vplivno območje. Predlog Odloka je usklajen z ZVKD. 
Majda Gazvoda meni, da bi bilo potrebno z enim odlokom razglasiti vse spomenike naenkrat. 
 
Konkretnih pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni 
spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog za poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje 
 
Irena Žužek predstavi gradivo. Direktor Galerije Božidar Jakac je na župana naslovil dopis, v 
katerem je opozoril na neprimerno poimenovanje ploščadi. Naziv Forma Viva se namreč uporablja 
za Mednarodni kiparski simpozij Forma Viva. Župan je imenoval strokovno komisijo za 
poimenovanje ploščadi, ki je županu predlagala, da se ploščad poimenuje »Park likovnih 
samorastnikov«. 

Špela Smuk pove, da je KS Trebnje pridobila mnenje Ministrstva za kulturo in s poimenovanjem 
Forma Viva ni bilo nič narobe ali sporno. Novo ime se ji zdi primerno, vendar ker je bil projekt 
izgradnje ploščadi sofinanciran iz evropskih sredstev je potrebno sofinancerja seznaniti s 
spremembami. 

Po razpravi je podala predsednica na glasovanje 

SKLEP: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme predlog, ki ga je podala strokovna komisija za poimenovanje 
prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje, in sicer, da se prireditveno 
ploščad poimenuje z nazivom: »Park likovnih samorastnikov«. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 
 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s postopkom pred iztekom koncesijskega razmerja z gospodarsko družbo 
Zoboestetika d.o.o. in prenos programa v javni zavod Zdravstveni dom Trebnje 
 
Irena Žužek je predstavila gradivo. Novembra 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja področje koncesij v zdravstvu. S spremembo 
so bile uvedene določene novosti, kot so podeljevanje koncesij za določen čas, obveznost 
podeljevanja koncesij na podlagi koncesijskega akta in po postopku javnega razpisa, določitev 
nosilca koncesije… Konec leta 2021 poteče koncesija Zoboestetika d.o.o, koncesijsko razmerje je 
bilo sklenjeno za dobo 8 let. Občinska uprava je skladno s 42. in 43. členom Zakona o zdravstveni 
dejavnosti preverila ali obstajajo potrebe po podaljšanju oziroma možnosti prevzema programa s 
strani javnega zdravstvenega zavoda. Zdravstveni dom Trebnje je podal pisno izjavo, da ima 
možnost prevzeti 0,41 programa zobozdravstvo odrasli, saj izpolnjujejo kadrovske in prostorske 
pogoje, razpolagajo s sodobno opremo, uporabljajo najkvalitetnejše materiale. Pogoji za 
podaljšanje koncesijskega razmerja niso izpolnjeni, zato se 0,41 programa zobozdravstvo odraslih 
prenese v Zdravstveni dom Trebnje. 
 
Špela Smuk pove, da bo 1400 občanov moralo menjati izbranega zobozdravnika. Ti občani so 
sedaj zadovoljni z zobozdravstveno oskrbo in dostopnostjo do zobozdravnika, menjava bo 
povzročila slabo voljo. Prav tako jo skrbi, kako bo potem z dostopnostjo do zobozdravnika oziroma 
ne želi, da toliko ljudi ostane brez izbranega zobozdravnika. Po podatkih je realizacija ZD Trebnje 
bila v zadnjih letih slaba in sicer 83 in 85%, program koncesionarke pa 150 in 120 %. Zdravstveni 
dom kandidira za 0,79 dodatnega programa, tako ne vidi razloga, zakaj bi koncesionarki odvzeli 
program, ki ga uspešno izvaja. Za občino so v prvi vrsti pomembni občani in zagotavljanje 



Zapisnik 10. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  

5 

 

dostopnosti do kakovostnih storitev. V obstoječi pogodbi, takrat sklenjeni le za 8 let piše, da se 
pogodba podaljša, razen v primeri hujših kršitev pogodbe. 
Razmerje koncesij na našem območju za zobozdravstvo je trenutno 5,6 programa ZD Trebnje in 
vsi koncesionarji skupaj 4,2. 
 
Vera Rozman pojasni, da je ZD Trebnje pred petimi leti kandidiral za dodatne programe, za 
dodatni program so zaprosili tudi letos, že petič, in se trudijo povečati program, vendar je zelo 
težko pridobiti povečanje programa. V preteklem letu so bile ambulante zaprte, zaradi navodil 
NIJZ, tako so imeli vsi zobozdravniki po državi težave z doseganjem plana. Predlansko leto so 
odprli novo ambulanto, ki ni dosegala visoke realizacije, ker še ni imela opredeljenih pacientov. 
Pove še, da bo vse zobozdravstvene storitve v enaki meri zagotavljal Zdravstveni dom, da 
razpolagajo s kadrom, prostorom in opremo, uporabljajo kvalitetne materiale, zobozdravniki se 
redno dodatno izobražujejo. 2 zobozdravnika sprejemata nove paciente.  
 
Irena Žužek dodatno pojasni, da je plačnik storitev ZZZS, ki ne bo podal soglasja k podelitvi 
koncesije zasebniku, če za to niso izpolnjeni pogoji, kot jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti. 
 
Majda Gazvoda doda, da bi se na ponovni razpis za dodelitev koncesije lahko prijavil kdorkoli, ki 
izpolnjuje razpisne pogoje, ne samo zdajšnja koncesionarka. Meni, da je kvaliteta storitev boljša v 
javni zdravstveni mreži. 
 
Marija Zupančič se strinja, da se postopek dodelitve koncesije vodi skladno z zakonskimi določili. 
 
Ga. Pepelnak ni naklonjena prenosu. Gre za uspešno izvajanje koncesije. Tudi sama je iskala 
zobozdravstveno oskrbo v ZD Trebnje in ker je ni dobila, se je obrnila na koncesionarko. Prav tako 
meni, da je le ta vložila veliko sredstev v opremo in kader, da so občani s storitvami zadovoljni in 
da ne vidi razloga, zakaj občina ne bi podaljšala pogodbe. 
 
G. Avuštinčič se temu mnenju pridružuje. Ne strinja se s prenosom 0,41 programa, saj bi tako čez 
noč ostalo brez zobozdravstvene oskrbe skoraj 1400 zadovoljnih pacientov, ki bi morali menjati in 
iskati novega zobozdravnika. 
 
Ga. Smuk je oporekala interpretaciji ga. Žužek, da se odbor in OS ne more odločiti drugače kot 
piše v sklepu. Če bi bilo tako, potem Občina ne bi imela več nobene pristojnosti pri podeljevanju 
koncesij in tudi uvrstitev te točke na dnevni red ne bi bila upravičena. Temu mnenju se je pridružil 
g. Avguštinčič. 
 
Špela Smuk poudari, da ni smiselno, da toliko občanov menja izbranega zobozdravnika, če so pri 
izbranem zadovoljni. Predlaga, da se koncesijsko razmerje podaljša za dobo 7 let, Zdravstveni 
dom Trebnje pa pridobi 0,79 dodatnega programa. 
 
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje 
 
SKLEP št. 1: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu Občine Trebnje, da se seznani z ugotovitvami postopka, izvedenega na podlagi 
drugega odstavka 42. člena ZZDej in ugotovi, da ni zakonske podlage za podaljšanje 
koncesijskega razmerja gospodarski družbi Zoboestetika d.o.o., Gubčeva cesta 41a, 
Trebnje za izvajanje programa zobozdravstvo odrasli v obsegu 0,41 tima. 
 
Program zobozdravstvo odrasli v obsegu 0,41 se s 1. 1. 2022 prenese na javni 
zdravstveni zavod Zdravstveni dom Trebnje, ki izpolnjuje kadrovske, prostorske in 
druge pogoje za izvajanje programa. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
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Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 3 
 
 Sklep ni bil sprejet. 
  
 
SKLEP št. 2: 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu 
svetu Občine Trebnje, da se koncesijsko pogodbo z Zoboestetika d.o.o., Gubčeva 
cesta 41a, 8210 Trebnje, za izvajanje programa zobozdravstvo odrasli v obsegu 0,41 
tima podaljša za dobo 7 let. 
 
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga, da Občina 
Trebnje podpre prizadevanja Zdravstvenega doma Trebnje pri pridobitvi dodatnega 
programa zobozdravstva obrasli za 0,79 tima. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
VZDRŽANI glasovanja 2 

 
 Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 
 
Pri točki razno člani odbora niso imeli posebnih vprašanj. 
 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 18.45. 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Aleksandra Stritar, univ. dipl. inž. agr. 
svetovalka III 

Špela Smuk 
predsednica 

 


