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E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Datum: 26. november 2021
OSNUTEK

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je potekala v sredo, 24. novembra 2021, ob 16.00 uri, v predavalnici CIK Trebnje (II.
nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, in preko videokonference MS Teams.
Prisotni člani:

Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Simon Erjavec, Saša Gognjavec
(prisotna od 2. točke naprej), Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar (MS
Teams), Leon Lobe (priklopil ob 16.27 uri preko MS Teams), Branko
Longar, Ana Moder, Franci Ostanek (MS Teams), Blaž Ovnik, Darko
Pekolj, Nada Pepelnak, Mateja Povhe, Vinko Ribič, Miha Sever, Špela
Smuk, Branko Veselič in Silvo Zupančič.

Odsotni člani:

Franci Kepa

Ostali prisotni:

•
•
•

•
•
•

Alojzij Kastelic, župan
mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: mag. Janez Zakrajšek, vodja Oddelka
za okolje, prostor in infrastrukturo, Irena Žužek, vodja Oddelka za
družbene in gospodarske dejavnosti, Gorazd Koračin, vodja Oddelka
za splošne zadeve, Klavdija Tahan Križman, pravnica, in Andreja
Perc, referentka
Gregor Pečjak, vodja oskrbe s pitno vodo na Komunali Trebnje d.o.o.
(odšel ob 16.44 uri)
Tomaž Špendal, predsednik Krajevne skupnosti Šentlovrenc
Rok Nose, Dolenjski list

Pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta je Občina Trebnje spoštovana priporočila in
ukrepe NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Obvezno je bilo razkuževanje
rok, prav tako uporaba zaščitne maske in spoštovanje zadostne medosebne razdalje.
Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) je bilo za udeležbo na seji potrebno
izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim
vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT niso izpolnjujevali, je bila omogočena udeležba
na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
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Sklic seje je bil posredovan v roku, kot ga določa poslovnik, gradiva so bila objavljena na
spletni strani.
Ob 16.10 uri je župan, g. Alojzij Kastelic, začel z 18. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 17 članov Občinskega sveta.
Uvodoma je župan predlagal umik 6. točke: Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Trebnje – skrajšani postopek.
Pojasnil je, da sta na državnem nivoju v postopku sprejemanja Zakon o urejanju prostora in
Zakon o graditvi objektov in bo na tem področju nekaj sprememb, ki bodo vplivale rudi na
odlok..
V nadaljevanju je župan predlagal dopolnitev dnevnega reda s Predlogom pooblastila županu
za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt Obnova igrišča in
vadišča za golf Blato.
Gradivo za obravnavo je bilo članom Občinskega sveta posredovano fizično na mizo pred
začetkom seje, kot razlog za sprejem pa se navaja oddaja prijave na javni razpis.
Člane Občinskega sveta je v nadaljevanju pozval k podaji predlogov za umik točk s
predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.
Ga. Povhe je predlagala dopolnitev dnevnega reda z razpravo glede realizacije sklepa
predhodne seje, glede podaljšanja koncesije za zobozdravstvo odraslih. Razlog za to točko je
gradivo, negativno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so ga svetniki
prejeli okoli 15. ure.
Ostali člani Občinskega sveta niso podali predlogov za umik oz. dopolnitev predlaganega
dnevnega reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Iz predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan s sklicem seje, se umakne 6. točko,
ostale točke se preštevilčijo, na predlagani dnevni red se kot 11. točko uvrsti točko, ki
se glasi: »Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno
z uredbo UEM za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf Blato«, na 12. točko pa se
uvrsti točko, ki se glasi: »Realizacija sklepa Občinskega sveta glede podaljšanja
koncesije zobozdravstvo odraslih«.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
z dne 13. 10. 2021
2. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
3. Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje
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4. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni
spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
– spremembe proračuna - II
6. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1.
obravnava
7. Predlog Sklepa o usklajenosti predloga Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih
vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju občine
Trebnje v obdobju 2022-2025 z Občino Trebnje
8. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – šport
9. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski
objekt Veliki Gaber
10. Predlog potrditve novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
»Skupaj za varni jutri«
11. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf Blato
12. Realizacija sklepa Občinskega sveta glede podaljšanja koncesije zobozdravstvo
odraslih
13. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
14. Odgovori na svetniška vprašanja
15. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
16. Vprašanja in pobude članov sveta
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z
dne 13. 10. 2021
G. Ribič je podal pripombo na zapisnik 17. redne seje, in sicer na strani 6, kjer je povprašal,
kakšne so bile aktivnosti v zvezi sprejema proračuna za parkirni prostor pri osnovni šoli.
Spomnil je, da je župan izjavil, da bodo ta sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2022.
Tega ni zapisanega v zapisniku in je predlagal, da se zapisnik ustrezno dopolni.
Pripombo je imel tudi na strani 8 in dejal, da ni spraševal glede vizije za izgradnjo športne
dvorane v Velikem Gabru, zanimala ga je razlika v ceni za nakup zemljišč in zapisnik se v tej
smeri dopolni oz. popravi.
Ostali člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 17. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila dne 13. 10. 2021.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 13. 10. 2021 se s
predlaganima spremembama sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
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Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
Ga. Tahan Križman je povedala, da je Občinska volilna komisija Trebnje na svoji 5. redni seji
ugotovila, da je Saša Gognjavec naslednja kandidatka na listi. Kandidatko je pozvala naj se
izjasni, ali sprejema funkcijo nadomestne članice Občinskega sveta Občine Trebnje.
Saša Gognjavec je v roku podala izjavo o sprejemu funkcije nadomestne članice, ki je
priložena h gradivu.
G. Longar, ki je po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja vodil sejo komisije, je povedal, da komisija Občinskemu svetu predlaga sprejem
obeh predlaganih sklepov.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednja
SKLEP-a:
I.
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje nadomestni mandat v Občinskem svetu
Občine Trebnje Saši Gognjavec, roj. 2. 4. 1986, stan. Dolenje Ponikve 23, 8210
Trebnje.
II.

Nadomestni članici se izteče mandat hkrati z iztekom mandata Občinskemu
svetu.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklepa sta bila sprejeta.

Novi članici Občinskega sveta Občine Trebnje je župan čestital in jo povabil, da zasede svoje
mesto.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje
G. Longar, ki je po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja vodil sejo komisije, je povedal, da je na objavljeni javni poziv prispel en predlog,
in sicer za kandidatko Kristino Hočevar iz Sel pri Šumberku.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje za nadomestno članico Občinske volilne komisije Občine
Trebnje imenuje Kristino Hočevar iz Sel pri Šumberku.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
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ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik
lokalnega pomena – 2. obravnava
Kratko obrazložitev predloga Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za
kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi obravnavi je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za
družbene in gospodarske dejavnosti. Povedala je, da je pri prvi obravnavi izpadel iz gradiva
uvod. V drugi obravnavi je posredovano kompletno gradivo, drugih pripomb oz. sprememb ni.
Ga. Pepelnak, ki je po pooblastilu predsednice Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti
in kmetijstvo vodila sejo odbora, je povedala, da je odbor Odlok obravnaval in predlaga
Občinskemu svetu sprejem.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika
v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena v drugi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe proračuna - II
Ga. Starič je povedala, da nova dejstva in okoliščine, zlasti nujnost prenosa projektov v
izvajanju, ki v letu 2021 ne bodo v celoti realizirani, v leto 2022 – energetska prenova CIK
Trebnje, dokumentacija za obnovo in dozidavo OŠ Veliki Gaber z izgradnjo večnamenske
športne dvorane, projekt »Skupaj za varni jutri«, ureditev centralnega krožnega križišča
Trebnje, ureditev ceste Veliki Gaber, gradnja infrastrukturne ureditve na Studencu, PZI
dokumentacija za kulturni dom Trebnje ter za razširitev pokopališča Trebnje, gradnja vodovoda
Ječkovec - Zvale, komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava, itd. –
narekujejo potrebo po ponovni spremembi sprejetega odloka.
Gre za projekte, za katere so sredstva zagotovljena v letu 2021, z rokom izvedbe do 30. 11.
2021, ki pa zaradi različnih razlogov v letošnjem letu ne bodo realizirani ali bodo realizirani le
delno, in je nujno podaljšati rok izvedbe in prenesti finančne obveznosti v leto 2022.
Uskladitev (oz. prenos v leto 2022) je nujna, ker je potrebno rok podaljšati pred potekom
pogodb, pred 30. 11. 2021.
Ga. Povhe, predsednica Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo je povedala,
da je odbor gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu sprejem.
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G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je tudi njihov
odbor gradivo obravnaval in predlaga sprejem le tega.
Ga. Pepelnak, ki je po pooblastilu predsednice Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti
in kmetijstvo vodila sejo odbora, je povedala, tudi njihov odbor predlaga Občinskemu svetu
sprejem.
Ga. Brilj, predsednica Odbora za proračun in finance je tudi povedala, da odbor predlaga
sprejem predlagane spremembe proračuna za leto 2022.
Župan je uvodoma povedal, da je bil pravočasno vložen amandma št. 1 k predlogu Odloka o
spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna II, s
prvopodpisanim Mihom Severjem.
G. Sever je podal podrobno obrazložitev amandmaja št. 1, ki je priloga tega zapisnika.
Seji se je pridružil g. Lobe, ob 16.27 uri, preko MS Teams.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se vloženi Amandma št. 1 k predlogu Odloka o spremembah Odloka o
spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna
II, s prvopodpisanim Miho Severjem.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe II, z upoštevanjem sprejetega Amandmaja št. 1 k predlogu Odloka o
spremembah Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 –
spremembe proračuna II.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1.
obravnava
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Kratko obrazložitev predloga Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje v prvi obravnavi
je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti.
Povedala je, da Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da je primarna zdravstvena dejavnost,
ki jo izvajajo javni zdravstveni zavodi in zasebni izvajalci s koncesijo, v pristojnosti občine.
Novembra 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni
dejavnosti, ki je določil, da so občine dolžne pred podelitvijo koncesije, sprejeti koncesijski akt
v obliki občinskega odloka. Šele po sprejetju odloka lahko objavijo javni razpis za podelitev
koncesije in to le v primeru, ko javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanje
zdravstvene dejavnosti. Občina mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje
Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
V nadaljevanju je povedala, da je Zdravstveni dom Trebnje Občino Trebnje z dopisom z dne
13. 8. 2021 pozval k razpisu koncesije za izvajanje javne službe na področju splošne
ambulante v Domu starejših občanov Trebnje v obsegu 0,53 tima. Kot razlog je navedel
nezmožnost izvajanja programa, ki je posledica pomanjkanja zdravnikov splošne oz. družinske
medicine. Glede na kadrovske projekcije je sicer predlagal trajanje koncesije za dobo treh let,
vendar ZZDej določa 15-letno trajanje koncesije. Dom starejših občanov ima sedež v občini
Trebnje, zato gre v primeru sprejetja koncesijskega akta za krajevno pristojnost Občine
Trebnje.
Občina Trebnje je predlog koncesijskega akta dne 29. 9. 2021 posredovala v predhodno
soglasje Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Soglasje
ZZZS je prejela dne 20. 10. 2021, s priporočilom, da se dodatno navede variabilnosti obsega
programa, kar smo upoštevali z navedbo v drugem odstavku 3. člena. Soglasje Ministrstva za
zdravje smo prejeli 22. 10. 2021.
Ga. Pepelnak, ki je po pooblastilu predsednice Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti
in kmetijstvo vodila sejo, je povedala, da je odbor gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu
svetu sprejem.
V razpravi je ga. Smuk dejala, da je zaskrbljena, ker teh storitev ne more več opravljati
Zdravstveni dom Trebnje, ki je blizu in fleksibilen.
Župan je povedal, da je trenutno problem v zdravstvenem domu, kjer so večinoma zaposlene
mlade zdravnice, ki odhajajo na porodniške dopuste, zaradi družinskih zadev, težava je z
zagotavljanjem kadra. Nasploh v zdravstvu, kjer imamo nujno medicinsko pomoč, terensko
delo. Že tri mesece se pogovarjamo o zdravstvenem domu, kako zagotoviti dežurstva.
Po krajši razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti in področju splošne medicine v občini Trebnje
v prvi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o usklajenosti predloga Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih
vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju občine
Trebnje v obdobju 2022-2025 z Občino Trebnje
Kratko uvodno obrazložitev predloga Sklepa o usklajenosti predloga Programa oskrbe s pitno
vodo iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju občine
Trebnje v obdobju 2022-2025 z Občino Trebnje je podal g. Gregor Pečjak, vodja vodooskrbe
na Komunali Trebnje d.o.o.
Med naloge obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo spada na
podlagi 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 88/12) tudi priprava programa
oskrbe s pitno vodo. Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena
omenjene uredbe, ki predpisuje vsebinske sklope programa oskrbe s pitno vodo. Odgovorna
oseba izvajalca javne službe potrdi program oskrbe s pitno vodo, ko je usklajen z občino.
G. Jevnikar, predsednik Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, je povedal, da je odbor
gradivo obravnaval in predlaga Občinskemu svetu potrditev.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Predlog Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju
Komunale Trebnje d.o.o. na območju občine Trebnje v obdobju 2022-2025 je usklajen z
Občino Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – šport
Uvodno obrazložitev predlaganega gradiva je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene
in gospodarske dejavnosti.
Povedala je, da je pod postavko 18082 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu –
šport zagotovljenih 143.000,00 EUR, in sicer za programe športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, strokovno izobraževanje v športu, športne prireditve,
dejavnost športnega društva, ki jih izvaja društvo v javnem interesu.
Pri tem gre sofinanciranje programa društva, ki izkaže pomembnejše dosežke, s katerim
dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja,
na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oziroma
mreže nevladnih organizacij.
Rokometni klub Trimo Trebnje in Nogometni klub Trebnje izpolnjujeta vsaj tri kriterije, ki so
določeni v 6. členu Pravilnika o določitvi kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov
delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list RS, št. 102/12) in jima je
s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dodeljen status društva v javnem
interesu.
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V razpravi je ga. Pepelnak povprašala zakaj gradivo ni bilo obravnavano na seji odbora.
Ga. Žužek je pojasnila, da je bilo gradivo pripravljeno po seji Odbora in zaradi sprejetega
rebalansa je bila uprava mnenja, da je bolj primerno, da se ne čaka. Sicer bi lahko še čakali,
gradivo bi lahko dali na naslednjo sejo, ampak v skrbi, da se čim preje zagotovi financiranje
kluboma, je bilo pripravljeno že za to sejo.
Ga. Povhe je predlagala dodatno točko sklepa, da se z rebalansom proračuna za leto 2022
zagotovi razlika do zneska višine izplačil iz proračuna, kot je bilo v letu 2021.
Župan je dejal, da je potrebno proračun za leto 2022 še izpiliti, glede na zastavljene investicije
imamo veliko stvari.
Župan je še dejal, da nima nič proti še dodatnim sredstvom.
Ga. Povhe je predlagala dodatni sklep: S prvim rebalansom proračuna za leto 2022 se zagotovi
razlika do zneska višine izplačil iz proračuna v letu 2021.
G. Lobe je povprašal kako je prišlo do razmerja 25-75 %, če se ne moti, je bilo včasih 65-35
%.
Ga. Žužek odgovorila, da po programih, ki sta jih oba kluba predložila.
G. Korbar je dejal, da ni prav, da se trguje, to je bilo na prejšnji seji in sedaj ne vemo, kaj je
prav. Če nimamo jasne slike o čem odločamo, predlaga, da se ne sprejme nič, pa se bo na
naslednji seji sprejel sklep in kriteriji in bo takrat podpisana pogodba.
G. Ovnik je predlagal, da se sprejme kot je bilo dogovorjeno, za v naprej pa je smiselno, da se
točkovanje izpili še bolj. Točkovanje bo lahko variiralo, glede na leta, kateri klub bo kakšne
uspehe prikazoval. Tu ne smeta trgovati predsednika klubov, ampak naj bo imenovana
komisija, ki bo določila, kolikšen del financiranja pripada kakšnemu klubu.
Ga. Smuk je izpostavila vzgojo mladine, kvantitativno, uspehov se ne da primerjati. Lahko se
primerja vadeče otroke. Razmerje je bilo 35-65, sedaj pa 25-75 in to je enostavno nominalno
toliko manj, da se s temi sredstvi ne da zagotavljati delovanja selekcij. Tu gre za športno
udejstvovanje, ne toliko za člansko ekipo, katero smo v lanskem letu z rebalansom te uspehe
podprli in jih tudi bomo v nadaljnje.
Župan je povedal, da je vedno prisluhnil tako rokometašem kot nogometašem, saj neko
količino mladine premaknejo oz. jo naredijo športno aktivno. Do sedaj ni bilo problemov. Sedaj
pa gre za to, da bi že pred začetkom leta zgotovili toliko in toliko sredstev.
Pripravljen je, da se predlagani sklepi potrdijo, z rebalansom pa se zagotovi še dodatna
sredstva v isti višini kot v lanskem letu. O razmerju pa se bo še tehtalo.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Pri pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2022 se zagotovi sredstva v isti višini,
kot je bilo zagotovljeno za oba kluba v letu 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
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Sklep je bil sprejet.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal še naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o sofinanciranju društev, ki delujejo v
javnem interesu – šport za leto 2022, ki glasi:
1. Sredstva v višini 143.000,00 EUR, pod postavko 18082 – Sofinanciranje društev,
ki delujejo v javnem interesu – šport, se v letu 2022 namenijo za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa, in se dodelijo kluboma, ki delujeta v javnem
interesu, in sicer:
- Rokometnemu klubu Trimo Trebnje, v višini 107.250,00 EUR in
- Nogometnemu klubu Trebnje, v višini 35.750,00 EUR.
2. Sredstva se zagotovijo na podlagi kriterijev, upoštevanju višine financiranja v
preteklem letu ter predvidenem obsegu programa. Z izvajalcema se sklene
pogodba, s katero se določi način sofinanciranja. Višina sredstev ne presega
finančnega načrta kluba.
3. Rokometni klub Trimo Trebnje in Nogometni klub Trebnje nista upravičena do
sredstev iz javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v letu 2022.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski
objekt Veliki Gaber
Kratko uvodno obrazložitev predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Večnamenski objekt Veliki Gaber je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in
gospodarske dejavnosti.
Povedala je, da je lokalnim društvom sedaj na voljo Dom krajanov KS Veliki Gaber,
večnamenski objekt za družabne, športno-rekreativne, kulturne in komercialne namene.
Objekt je bil zgrajen leta 1985. V zgornjih prostorih ponuja večji večnamenski prostor, v
spodnjih prostorih pa se nahaja Knjižnica Ivana Zorca Veliki Gaber, ki je izposojevalnica
knjižnice Pavla Golie Trebnje. V spodnjih prostorih se izvajajo vse volitve.
Poleg knjižnice imajo v Domu krajanov KS Veliki Gaber svoje prostore KS Veliki Gaber,
Društvo upokojencev Veliki Gaber, Rastoča knjiga Veliki Gaber z okolico in Frizerski studio
Amor. Dom krajanov deluje tudi kot kulturni dom.
Dom krajanov KS Veliki Gaber dobro služi svojemu namenu, vendar je občutno premajhen za
vse uporabnike in vsebine.
Gradnja novega večnamenskega objekta je predvidena v središču Velikega Gabra, severno
od OŠ Veliki Gaber ter nasproti Doma krajanov KS Veliki Gaber, in sicer na zemljišču s
parcelnima št. 575/24 in 575/28 obe k.o. 1427-Veliki Gaber.
Občina Trebnje je v letu 2020 pristopila k pripravi idejne zasnove in v letu 2021 k pripravi
projektne (in investicijske) dokumentacije za projekt Večnamenski objekt Veliki Gaber.
Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti
ustrezne večnamenske prostore v Velikem Gabru za delovanje lokalnih društev. Natančneje
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opredeljeni razlogi za investicijsko namero so zagotoviti kakovostne prostorske pogoje za
društvene dejavnosti, zagotoviti kakovostne pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost
kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in kulturno identiteto (v nadstropju so predvideni društveni
prostori ter prostori Rastoče knjige Veliki Gaber), zagotoviti prostorske pogoje za dnevno
varstvo starejših (v pritličju so predvideni prostori za izvajanje pilotnega projekta dnevnega
varstva starejših izven klasičnega institucionalnega bivanja – upravljavec dnevnega centra bo
Društvo upokojencev Veliki Gaber), prispevati k deinstitucionalizaciji, prispevati k trajnostnemu
razvoju zahodnega dela občine Trebnje in izboljšati kakovost bivanja v Velikem Gabru in
okolici.
Poleg vseh naštetih razlogov bo izvedba investicije pomenila tudi splošen dvig standarda
družbenega okolja, pri čemer je ustrezno urejena društvena infrastruktura pomemben kazalnik
kakovosti bivanjskega okolja oziroma razvitosti določenega območja.
Izvajalec investicijske in projektne dokumentacije Arhim d.o.o. je končen izvod DIIP
Večnamenski objekt Veliki Gaber naročniku Občini Trebnje zagotovil 29. 10. 2021, na podlagi
tega je občinska uprava pripravila predlog za obravnavo na seji občinskega sveta Občine
Trebnje št. 430-91/2021-24 z dne 8. 11. 2021.
Končne izvode projektne dokumentacije, med njimi tudi Projekt za izvedbo (PZI), je izvajalec
dostavil 18. 11. 2021. Po pregledu prejetega PZI je bilo ugotovljeno, da se skupna ocenjena
vrednost investicije v DIIP in v PZI ne ujema, in sicer, ker izvajalec v DIIP ni vključil strojnih in
elektro inštalacij. Popravek gradiva oziroma Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) Večnamenski objekt Veliki Gaber se nanaša samo na ocenjeno vrednost investicije, in
sicer na način, da se ji prišteje še vrednost iz PZI za elektroinštalacijska dela in material v višini
13.805,00 EUR brez DDV in vrednost iz PZI za strojnoinštalacijska dela in material v višini
63.513,99 EUR brez DDV. Ustrezno se spremeni tudi ocenjena vrednost storitve gradbenega
nadzora.
Ga. Povhe je v razpravi povedala, da je že pri sprejemanju proračuna za leto 2022 izrazila
skrb, glede investicijskih namer po gradnji dnevnih centrov. Razume, da je ta dnevni center
drugačne oblike, kot tisti, ki nastaja trenutno ob Domu starejših občanov Trebnje. Dejansko pa
je vse neinstitucionalizirana oblika varstva, vse je prispevek k eni deinstucionalizaciji. Verjame,
da bo ta del stavbe združeval starostnike, ki so fit, ki ne potrebujejo dodatne pomoči pri oskrbi,
predviden je za 10-12 uporabnikov. Na majhnem območju bo občina Trebnje imela dva dnevna
centra, zato jo skrbi za zasedenost tega, ki nastaja v sklopu DSO, torej ali bodo potem lahko
zapolnili kapacitete, ki so predvidene in predstavljajo tudi kazalnik v vezi evropskega projekta.
Boji se konkurence.
Župan je odgovoril, da je v Velikem Gabru Društvo upokojencev, ki ima približno 200 članov.
Društvo je že, preden je DSO izrazil interes po gradnji, želelo tak prostor. Nikakor ne bodo
konkurenca, ker opravljajo zelo pomembno službo, starejši za starejše, da unovčijo potencial,
ki ga imajo, da imajo svoje prostore. Izpostavil je demenco. Tako društvo je potrebno podpreti,
upokojenci so vključeni tudi v oskrbo umirajočih, imajo stike s Hospicom, narejene izpite in ta
prostor v Velikem Gabru zagotavlja nadaljnjo aktivnost tega društva, ki bo na krajevnem
področju skrbelo za starejšo populacijo. Tudi za varovana stanovanja je bil izražen strah, da
ne bodo zapolnjena, pa lahko vidite sedaj, da je premalo prostora, je še povedal.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) Večnamenski objekt Veliki Gaber.
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P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog potrditve novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
»Skupaj za varni jutri«
Kratko obrazložitev Predloga potrditve novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta »Skupaj za varni jutri« je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in
gospodarske dejavnosti.
Povedala je, da je Občinski svet Občine Trebnje Dokument identifikacije investicijskega
projekta »Skupaj za varni jutri« potrdil na svoji 11. redni seji dne 19. 2. 2020. Partnerstvo petih
Lokalnih akcijskih skupin je s projektom »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« neuspešno kandidiralo
na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Po vloženi pritožbi LAS STIK je v postopku ponovnega odločanja dne
20. 10. 2021 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala odločbo o odobrenem
sofinanciranju projekta v skupni višini 91.898,98 EUR, od tega znaša delež Občine Trebnje
39.548,38 EUR.
Ker se spreminja časovni načrt izvedbe projekta in je od potrditve DIIP-a minilo več kot eno
leto, je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ, potrebna ponovna potrditev novelacije DIIP-a.
Cilji investicije so:
- vzpostaviti partnerstvo za izmenjavo znanj, izkušenj ter prenos dobrih praks na
sodelujočih območjih LAS po Sloveniji,
- osveščanje prebivalstva vključenih območij o pomenu zdravega načina življenja v
smislu preventive,
- usposobiti prebivalce vseh starosti in jim približati napravo AED,
- širitev mreže AED aparatov na vključenih redkeje naseljenih območjih ter promocija
AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih.
Skupna vrednost projekta Občine Trebnje znaša 51.010,55 EUR.
Sofinanciranje v višini 39.548,38 EUR predstavlja 85% upravičenih stroškov (DDV ni
upravičen strošek). V strukturi stroškov je za DDV podana ocena, ker za aktivnosti ZDT ne bo
obračunan DDV, za nakup opreme pa, tudi za nekatera gradiva.
Znesek sofinanciranja je razdeljen na delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja v obsegu 80% (kar predstavlja 31.638,70 EUR) in delež RS v obsegu 20% (kar
predstavlja 7.909,68 EUR). Delež Občine Trebnje znaša 11.462,18 EUR.
Ga. Pepelnak, ki je po pooblastilu predsednice Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti
in kmetijstvo vodila sejo odbora, je povedala, da odbor predlaga Občinskemu svetu potrditev
dokumenta.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Občine Trebnje potrdi novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta »Skupaj za varni jutri«, ki ga je novembra 2021 izdelal nosilec projekta /
prijavitelj LAS STIK.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf Blato
Kratko uvodno obrazložitev predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Večnamenski objekt Veliki Gaber je podala ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in
gospodarske dejavnosti.
Povedala je, Občina Trebnje je v letu 2021 postala lastnica zemljišč v katastrski občini Ševnica,
ki so po namenski rabi definirane kot površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem in na
delu katerih se nahaja tudi igrišče in vadišče za golf Blato. Igrišče in vadišče za golf Blato je
staro okoli 20 let, dotrajano in nujno potrebno obnove.
Občina namerava z investicijo, ki obsega vzdrževalna dela na športnem objektu v naravi,
kandidirati na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in
površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023. Javni razpis je Fundacija za šport objavila 29.
10. 2021, rok za oddajo prijav pa je 29. 11. 2021. Za novogradnjo ali posodabljanje športnega
objekta mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno
gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora kandidat predložiti
izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, najkasneje do datuma, do katerega je potrebno
predložiti gradbeno dovoljenje.
Pri obnovi igrišča in vadišča za golf Trebnje bo šlo za vzdrževalna dela in nakup opreme, za
katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, je pa potrebno k vlogi priložiti ustrezno stopnjo
potrjene investicijske dokumentacije, kar je v tem primeru Dokument identifikacije
investicijskega projekta.
Namen investicije je obnova igrišča in vadišča za golf Blato, ki v prvi fazi predvideva delno
zamenjavo (5 lukenj) in delno namestitev (1 luknja) umetne trave na 6 obstoječih luknjah (900
m² umetne trave). Predvidena je tudi izvedba potrebnih pripravljalnih in zaključnih del ter
zamenjave potrebne opreme.
Način igranja golfa Pitch&Putt je napram klasičnemu golfu primeren za »vse starosti in žepe«,
zato bo z obnovo navedenega igrišča zagotovljena možnost športnega udejstvovanja vsem
prebivalcem ne glede na starost, spol ali materialni položaj. Golf je zelo privlačen tudi za turiste,
zato bo imela obnova igrišča tudi druge pozitivne učinke na področju razvoja občine.
Z obnovo v prvi fazi bo omogočen nadaljnji razvoj igrišča v smeri ureditve igrišča in vadišča z
9 luknjami, na katerem bo v prihodnosti mogoče gostiti ne samo državna temveč tudi
mednarodna tekmovanja.
Zaradi časovne stiske oziroma z namenom zagotovitve možnosti pravočasne prijave se
občinskemu svetu predlaga pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije DIIP
za navedeno investicijo.
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V razpravi je ga. Smuk dejala, da je Občina kupila to zemljišče z namenom gradnje varovanih
stanovanj.
Župan je odgovoril, da je to v delu, ki je gozdnat. Velikost tistih zemljišč je približno 1,5 ha, kjer
je tudi v prostorskih aktih predvidena sprememba. Ostalo pa ostaja golf igrišče.
Go. Smuk je zanimalo, kdo ta trenutek vzdržuje, kdo je odgovoren.
Župan je odgovoril, da je do sedaj vzdrževal lastnik. Tam je Golf društvo in Pitch&Putt društvo,
ki naj bi v prihodnje skrbela za to. V prihodnosti bo potrebno razglasiti javno infrastrukturo na
področju športa. V prihodnjem mandatu bo Občina Trebnje morala ustanoviti Zavod za šport
in turizem, tudi tu bo potrebno storiti nekaj korakov naprej. Za objekte, ki so bili obnovljeni, bo
v prihodnosti moral nekdo skrbeti za njih.
Po kratki razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt
Obnova igrišča in vadišča za golf Blato. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno
investicijsko dokumentacijo seznani Občinski svet.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 13
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Realizacija sklepa Občinskega sveta glede podaljšanja koncesije zobozdravstvo
odraslih
Župan Alojzij Kastelic je uvodoma povedal, da je Občina prejela od Ministrstva za zdravje
dopis, v katerem navajajo, da mora Občina glede na izveden postopek program zobozdravstva
odrasli prenesti na javni zavod. V nadaljevanju je prebral pridobljeno mnenje.
Ga. Smuk je dejala, da so pravilno ugotovili dejstva. Verjame pa, da je bilo to na podlagi
nerealne ocene Zdravstvenega doma Trebnje. Če ZD Trebnje zadnja štiri leta ni realiziral
programa in nato izjavi, da bo sedaj realiziral star in še povečal program, to je zelo nerealno.
Naša naloga je bila, da ocenimo, da je za naše občane najboljše, da je zagotovljena
dostopnost in kakovost. V primeru prenosa na javni zavod žal ne bo zagotovljena, saj tudi do
sedaj ni bila, je poudarila. Zaskrbljeno ugotavljamo, da se Zdravstveni dom Trebnje ubada z
mnogo večjimi težavami, ki lahko še mnogo več stisk povzročijo pri naših občanih in to bi nas
moralo skrbeti.
Predlagala je, da se ponovno pozove ZZZS in se jih seznani, na podlagi katerih dejstev je
Občinski svet odločal, da smo se seznanili z realizacijo zadnjih let, da smo bili seznanjeni z
odzivi naših občanov, da smo se seznanili z delom koncesionarke in na podlagi tega je bila
sprejeta odgovorna odločitev. Direktorica zdravstvenega doma pa je podala nerealno oceno.
Župan je odgovoril, da je govoril z ZZZS, predstavil je te zadeve, vendar se oni s tem ne
ukvarjajo. Dejal je, da je vedel, da bo takšen odziv na občinskem svetu. Zato je bilo gradivo
svetnikom tudi poslano. Mislil je, da ima Občina kot koncendent kakšno pristojnost, da lahko
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odloči drugače. Želi si, da bi ZZZS to potrdil in da gre zadeva naprej. Če mislijo, da je
ugotavljanje sposobnosti samo izjava zdravstvenega doma, smo potem mi na občini nemočni.
Če nas Ministrstvo in ZZZS prepričuje, da je njihovo stališče pravilno, pa nekaj nezakonitega
ne moremo narediti.
Ga. Povhe je predlagala, da se sprejmejo določeni sklepi. Občina je tista, ki bo presojala, ali
je naš zdravstveni dom zmožen za prevzem teh programov, ki so se izvajali v okviru koncesije
do sedaj. En dopis, ki smo ga prejeli, ne zadošča za zaključek, da ima zdravstveni dom
možnost, da zagotavlja izvajanje tega programa.
ZZZS je izdal negativno mnenje in svojo odločitev je na koncu oprl ravno na te stvari. Da je
občina preverila možnost, ali lahko opravljajo program zobozdravstvo odrasli še za 0,41 tima,
ter da presega pogodbeno dogovorjeni program. Kar pa vemo, da ni tako, saj imamo podatke
za leto 2019 in 2020, ko je dejansko zdravstveni dom za zobozdravstvo odraslih realiziral le
del programa. Del njegovega programa je bil celo prenesen na koncesionarja. Prav bi bilo, da
bi ponovno pozvali ZZZS k ponovni presoji in izdaji mnenja, da se ta ugotovitveni postopek
dopolni.
V nadaljevanju je g. Koračin povedal, da iz zakonodaje nikjer ne izhaja, da bi se ZZZS dvakrat
zaprosilo za mnenje, izhaja pa to, da se program prenese na zavod, če se ugotovi, da zavod
lahko zagotavlja izvajanje tega programa v obsegu, ki je določen z mrežo javne zdravstvene
službe oz. ga lahko zagotavlja v okviru potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Poudaril
je, da so bili člani občinskega sveta seznanjeni z vso dokumentacijo, pridobljeno v postopku,
ki je bila tudi posredovana na ZZZS skupaj z zaprosilom za podajo pozitivnega mnenja. Danes
na seji Občinskega sveta ni bilo predstavljenega nobenega novega dejstva. O razpravi s
prejšnje seje je občinska uprava nemudoma pripravila osnutek zapisnika, ki je bil prav tako
priložen zaprosilu ZZZS za podajo pozitivnega mnenja – ZZZS je bil torej pred podajo mnenja
seznanjen tudi s stališčem Občinskega sveta in sprejetim sklepom. Podatke o realizaciji
programov pa ZZZS tudi ima, saj jih je tudi Občina pridobila od ZZZS. Pridobljeni so bili tudi
podatki ZZZS o realizacij programov v letu 2021, ko pa Zdravstveni dom Trebnje presega
predviden plan. Za leto 2020 pa je potrebno upoštevati tudi druge okoliščine. Bila je epidemija
COVID-19, zdravstveni dom je bil del leta zaprt, zdravnike in zobozdravnike pa so morali
pošiljati v dežurne, COVID-19 ambulante v regiji in posledično je logično, da je v letu 2020 na
svojem območju izvedel manj storitev, kar se odraža tudi v realizaciji programa zobozdravstvo
odrasli v letu 2020.
Župan je še enkrat povedal, da ima zdravstveni dom težave pri opravljanju dejavnosti splošne
medicine, saj je veliko mladih zdravnic, ki so mame, koristijo skrajšan delovni čas …, ampak
ta težava ni samo v Trebnjem.
Ga. Smuk je poudarila, da je direktorica zdravstvenega doma sama, brez sveta zavoda podala
izjavo. Nekdo bo moral odgovarjati.
Ga. Moder je izpostavila tudi pediatrijo, kjer manjkajo zdravniki. Boji se, da bo podobna zadeva
nastala pri zobozdravstvu in tu vidi samo probleme, ki jih bomo povzročili občanom. Strinja se,
da bi direktorico še enkrat pozvali in da se ji predoči te stvari.
Župan se je strinjal, da se zdravstveni dom še enkrat pozove, da direktorica obširneje obrazloži
kako se bo opravil prenos zobozdravstva in to je vse, kar Občina lahko naredi v tem kratkem
času.
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Ga. Pepelnak je dejala, da razume mlade mamice, ki imajo svoje pravice, potrebno pa je tudi
razumeti pravice bolnikov.
Župan je ponovno poudaril, da protizakonito ne želi narediti ničesar. Do 5.12. je potrebno
sprejeti odločitev in program prenesti v javni zavod. Druge rešitve ni. Toliko neodgovoren, da
bi zadevo pustil viseti v zraku, pa ni.
Ga. Smuk je povprašala kdo bo odgovoren za situacijo po 1. 1. 2022.
Župan je odgovoril, da tisti, ki so v tem postopku zavirali razpis koncesije.
Ga. Povhe je dejala, da je potrebno storiti vse kar je možno, ne glede na to, kaj bo ZZZS rekel.
V tej fazi smo naredili vse, kar je bilo možno.
Predlagala je sprejem sklepov:
1. Občina Trebnje ponovno pozove ZZZS k ponovni presoji in izdaji mnenja k podaljšanju
koncesije v obsegu 0,41 tima za izvajanje programa zobozdravstva odraslih.
2. Občina Trebnje dopolni ugotovitveni postopek in seznani ZZZS z vsemi dejstvi na
podlagi katerih je Občinski svet na predhodni seji odločil.
Župan je poudaril, da je ZZZS tisti, ki nadzoruje izvajanje timov. Občina bi jih lahko edino
pozvala k ponovni preverbi v preteklih letih.
G. Korbar je povedal, da se premleva dejstva, ki so bila že na prejšnji seji. Tako, kot je povedal
že g. Koračin, nekih novih dejstev nimamo. Na podlagi istih dejstev zahtevati, prositi,
pričakovati, da bodo isti odločevalci kaj drugače odločili, tudi ni primerno. Če bi imeli kakšna
nova dejstva, bi to imelo smisel, če pa jih ni, pa nima smisla. Iz razprave je bilo razbrati največji
problem pripravljenosti zdravstvenega doma, da lahko izpelje in izvede vse to, kar se je
zavezal in kar je v svoji izjavi navedel. Kaj sedaj tu storiti, ali pridobiti novo izjavo s strani ZD,
ki nas bo pomirila in rekla, da bodo sedaj lahko izvedeli, če se pa izkaže, da je to zavajajoče
pa je to res velik problem in vprašanje kakšne so pravne posledice, če nekdo s svojimi
odločitvami oz. informacijami zavaja odločevalce, tj. Občinski svet in s tem ogroža javno
zdravje.
Ga. Povhe se je strinjala, da je g. Korbar dobro povedal. Navedla je še tretji sklep, in sicer: Da
se ponovno pridobi nova izjava Zdravstvenega doma Trebnje, da realno presodi ali ponovno
poda izjavo o sposobnosti prevzema upravljanja programa.
G. Korbar je dejal, da ni za to, da zdravstveni dom še enkrat presodi, ampak da poda jasno
informacijo o programih, kako bo to realiziral.
G. Koračin je dejal, da je zdravstveni dom podal več kot dva stavka navedb o možnosti
prevzema programa, na koncu pa je bilo navedeno, da v smislu poziva, ki je bil dan (poziv pa
je bil dan v smislu 42. in 43. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti), izjavlja, da lahko
prevzame program.
Ga. Povhe je še izpostavila Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje, kjer ima Občina tri svoje
predstavnike. Prav bi bilo, da tudi Svet na to temo kaj ukrene.
G. Avguštinčič je povedal, da ne bo nič drugače, tudi če bo ZZZS ponovno presojal.
Župan je v nadaljevanju prebral dodatna pojasnila Zdravstvenega doma Trebnje, ki jih je
občina prejela in še dodatno utemeljujejo možnost, da s 1. 1. 2022 prevzame program
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zobozdravstvo odrasli. Župan je povedal, da je že v preteklosti direktorici povedal, da ne sme
na področju zobozdravstva gledati samo na time, ki jih dobi, ampak je potrebno delati tudi na
trgu, za denar.
G. Korbar je povedal, da odločamo na podlagi dejstev in uradnih zavez, ki so jih podali ljudje,
ki odgovarjajo za svoje informacije. Potem ni nobene druge možnosti, kot 5. 12., da župan
podpiše prenos programa.
Župan je še enkrat poudaril, da je bil zdravstveni dom zelo jasno seznanjen z voljo Občinskega
sveta, ZZZS pa prav tako. In kljub temu so podali negativno mnenje in preko tega ne moremo.
G. Ovnik je še povedal, da bi bilo zelo narobe, če bi ugotovili, da so predstavniki ustanovitelja
v Svetu ZD Trebnje bili drugačnega mnenja kot mi.
Župan je dodal, da se Svet zavoda direktno ne vključuje v vodenje zavoda, ampak je potrebno
poročati. Ločujejo se upravljavske funkcije in funkcije lastnika.
Ga. Povhe je odgovorila, da kot ena izmed treh predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda ni
bila seznanjena, boji se, da bo kasneje lahko prepozno.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
Kratko obrazložitev gradiva je podal župan in povedal, da so bila sredstva izplačana iz
proračunske rezerve. Gre pa sanacijo škode po požaru na kozolcu v Hudejah.
Razprave ni bilo, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s sklepom za izplačilo sredstev iz
proračunske rezerve, in sicer: sklep št. 410-131/2021-8, z dne 23. 9. 2021.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 19
ZA so glasovali: 19
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na svetniška vprašanja
Pod to točko dnevnega reda ni bilo posredovanih odgovorov.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 18. redni seji Občinskega sveta seznanili z
naslednjimi zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in organov javnih zavodov:
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Zapisnik 18. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 17. 11.
2021,
Zapisnik 11. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo z dne 17. 11. 2021,
Zapisnik 12. seje Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z dne 17.
11. 2021,
Zapisnik 9. seje Odbora za proračun in finance z dne 17. 11. 2021,
Zapisnik 11. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 17.
11. 2021.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
G. Jevnikar je povprašal, kako poteka financiranje občin ustanoviteljic skupnih javnih zavodov.
Župan je odgovoril, da z Občino Mirna in Mokronog – Trebelno ni težav, se sofinancira.
V primeru Občine Šentrupert pa župan zavrača plačilo za Galerijo likovnih samorastnikov
Trebnje, iz katere želi izstopiti, iz zavoda kot celote pa ne. Župan se je udeležil seje
Občinskega sveta Občine Šentrupert in predlagal, da izstopijo iz celega zavoda in zadeve
normalno tečejo naprej. Kar pa so dolžni izvajati, lahko v okviru CIK Trebnje izvajajo
pogodbeno, samo upravljavskih pravic nimajo. Vsako zadevo bi uredili s pogodbo, kar pa je
zastonj, pa že koristijo. To so zavrnili, dolg Občine Šentrupert do CIK Trebnje je približno
20.000,00 EUR, na področju Knjižnice tudi nekaj takega. Občina je pripravila opomine,
sprožen je tudi postopek izvršbe na sodišču. Odloke pa se lahko spremeni le s soglasjem vseh
štirih občin ustanoviteljic. Bistvo sprememb odloka za knjižnico je, da se uravnoteži
financiranje in upravljalske pravice. Največ priseljevanja je na območju občine Trebnje, vsako
leto bi se tako ugotovilo, koliko je novih prebivalcev, in se določilo novo razmerje za
financiranje za naslednje leto. Ta odstotek pa bi se uporabljal tudi za upravljavske pravice. To
je revizor na Občini Mirna ugotovil in predlagal, da se spremeni, vendar na Občini Šentrupert
temu nasprotujejo.
G. Ovnik je izpostavil sredstva za pločnik v Veliki Loki. Na predlog g. Erjavca so se sredstva
namenila za projektiranje, zanimalo ga je kaj je bilo izvedeno.
G. Zakrajšek je odgovoril, da je bil izveden postopek javnega naročila, za DGD in PZI. Ponudbe
so presegale zagotovljena sredstva. Najugodnejša ponudba je bila 90.000 EUR.
Zgodba ni tako enostavna, tu imamo most, ki je dotrajan. Projektiranje mostu investicijo podraži
za približno 30.000 EUR, železnice pogojujejo, da se naroči posebna študija urejanja
prehodov. Obstajajo družbe, ki te elaborate izvajajo, te cene so zelo visoke.
Občina je v postopku vse štiri ponudbe zavrnila in ravno sedaj teče postopek za DGD za
fekalno kanalizacijo in črpališča. Cilj je, da se do spomladi pridobi gradbeno dovoljenje, v
naslednjem letu pa se zagotovi sredstva za PZI v popolnosti.
G. Ovnik je še povprašal glede vodovoda Žabjek.
G. Zakrajšek je povedal, da tam vodovod je. Problem je, ker premer cevi iz Krtine do Žabjeka
ne zadošča za požarno vodo. To pomeni, da bi morali teh 400 m vodovoda, ki je v dobrem
stanju, zamenjati smo zato, da bi tu dali hidrant. Potrebno je biti racionalen in se vprašati, ali
je to smiselno. Ta vodovod ima vgrajene alkaten cevi in lahko z lahkoto preživi še kar nekaj
let. Res pa je, da na ta račun ni požarne vode, vendar je potrebno ugotoviti racionalnost.
Župan je odgovoril, da je potrebno gasilsko pregledati, če je kaj rezerve vode, kapnica. Da
cevi, ki niso amortizirane, ne bi izkopali. Potrebno bo pobrati služnosti in zagotoviti sredstva.
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G. Ribič je izpostavil težavo članic UTŽO, ki popoldne parkirajo pri CIK-u, težava ni v prostoru,
ampak nimajo dovolilnic. Ali je kakšna možnost za njih kako drugače urediti parkiranje, vsak
dan morajo opremo nositi s seboj.
Župan je odgovoril, da se je z njimi že pogovarjal in ne bi sedaj rušili parkirne politike. Predlagal
je, da opremo pripelje ena.
V nadaljevanju je g. Ribič povprašal glede nadaljevanja ureditve ceste na Čatežu proti Trnju,
od kapelice in Sajenice – Kriška reber.
Župan je odgovoril, da se pločnikov tam, razen znotraj naselja, ne bo delalo. Preplastitev se je
na Čatežu že v letošnjem letu delno naredila, v naslednjem proračunu pa se bo poskusilo
zagotoviti še dodatna sredstva.
G. Ribič je izpostavil še širitev pokopališča v Trebnjem in prostor za raztros, kdaj se to načrtuje.
Župan je odgovoril, da je Občina kupila zemljišče za razširitev pokopališča. Izvedba bo v dveh
fazah, prva je enostavnejši postopek, kjer se bo zagotovilo za pokop žarni zid in prostor za
pokop, klasičen. Na spodnjem delu, kjer se pride po stopnicah od parkirišča, tisti del na levi
strani, pa je namenjen za raztros. Podpisana je pogodba in se pripravlja.
G. Ribič je povprašal ali se namerava kupiti še kaj igral za predšolske otroke, v okolici vrtca se
pojavlja vandalizem, igrala se uničujejo.
Župan je odgovoril, da imajo zavodi igrala zavarovana. Ločiti je potrebno igrala, ki so v javni
lasti, za tiste, ki so pa v zasebni lasti, npr. pri blokih, pa imajo upravljalca. Tu Občina ne more
posegati.
G. Longar je povprašal glede priprave dokumentacije za nadaljevanje pločnika Hlade – Mali
Gaber. Državni projekt se je prepolovil, soglasja so.
G. Zakrajšek je odgovoril, da ta odsek po novem vsebuje krožišče. To krožišče se načrtuje in
ko bo načrtovano do konca, se ga vključi v projekt, ki je že izdelan in se potem objavi razpis
za gradnjo še za ta del.
Župan je odgovoril, da mora g. Kozlevčar podpisati soglasje za parcelacijo, za del, ki gre po
njegovem zemljišču. V enem mesecu naj bi bila pripravljena dokumentacija, za relacijo od Biča
do krožišča.
G. Pekolj je izpostavil sestanek glede romskih težav v njihovi krajevni skupnosti.
Župan je odgovoril, da se načrtuje razprava na Občinskem svetu do 15. decembra.
Tudi volitve za pripadnika romske skupnosti so razpisane.

Župan Alojzij Kastelic je sejo zaključil ob 18:33 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta.
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