
VARNOST IN ZDRAVJE OTROK NA PRVEM MESTU –  

ŠPORTNI CENTER IN ŠOLA TREBELNO 

 
Zaradi napačno interpretiranih podatkov v prispevku na enem od spletnih medijev, ki ne omogoča 

neposrednega kontakta z uredništvom, objavljamo informacijo o poteku gradnje Športnega centra in 

šole na Trebelnem. 

 

Mokronog, 12.9.2018 

Gradnja športnega centra, dozidava podružnične šole Trebelno z zunanjo 

ureditvijo je v zaključni fazi. Med gradnjo se je ob zaključevanju del pokazalo, 

da so določeni deli obstoječe šole v veliko slabšem stanju, kot je bilo opaziti v 

času projektiranja: od stopljenih kablov do popolnoma zamašenih in uničenih 

kanalizacijskih cevi, svinčene odtočne cevi, dotrajane vodovodne  instalacije in 

46 let stare napeljave ogrevanja. Nujno smo se morali odločiti, ali naj se izvede 

dvorana in dozidava šole v predvidenem roku in finančnem obsegu ali pa naj se 

poskrbi za varnost in zdravje otrok ter doda  nekaj denarja, s tem pa podaljša 

rok nekaj tednov, v katerih naj bi se naredila kompletna zamenjava vseh 

instalacij tudi v starem delu šole; to pomeni obnovo kanalizacije, vodovoda, 

ogrevalnega sistema, zamenjavo dotrajanih elektrokablov in vsega, kar takšna 

zamenjava potegne za seboj, vključno z ureditvijo sistema za cirkulacijo vode in 

tehnično rešitvijo, ki bo preprečevala razvoj legionele. V sklopu zamenjave 

celotne kanalizacije je bila dodana tudi skupna čistilna naprava, ki bo zadoščala 

za potrebe šole s telovadnico in dozidavo vrtca, ki je še v načrtu. Vsa ta dela pa 

pomenijo tudi menjavo kompletnih tlakov v starem delu šole in vrtcu. Ker je 

bilo treba sanacijo narediti do začetka šolskega leta, so se dela na objektu 

športne dvorane za dober teden zamrznila, saj smo dali prednost varnosti in 

zdravju otrokom v vrtcu in učencem v šoli ter zaposlenim. Čeprav naj bi 

dodatna dela potekala nekaj mesecev, jih je izvajalec uspel opraviti predčasno, 

tako da so učenci lahko sedli v šolske klopi v začetku septembra. 

Pogodba za izvedbo vseh gradbeno-obrtniških del, elektro del in strojnih 

instalacij je bila podpisana z izvajalcema v višini 1.965.401,63 EUR skupaj z DDV-

jem in do danes ni bila spremenjena. Prav tako je bila na podlagi izvedenega 

postopka JN podpisana pogodba za dobavo in vgradnjo opreme v višini 

83.350,89 EUR z DDV-jem.  Podpisan je bil aneks izključno za podaljšanje roka 

za pridobitev uporabnega dovoljenja do 1.10.2018 - vloga za izdajo uporabnega 

dovoljenja je bila oddana na UE Trebnje 11.9.2018. 



Občina je za izvedbo tega projekta zagotovila sredstva že v proračunu 2017, 

večji del v letu 2018 in del sredstev v predlogu proračuna za leto 2019, saj 

računamo, da se bo del sredstev po končnem obračunu izplačal v letu 2019. 

Koliko finančnih sredstev bo potrebno za nepredvidena in dodatna dela bo 

znano, ko bo zaključen popis vseh izvedenih del. Dejstvo je, da vrednost 

posameznega projekta ne smemo seštevati iz načrtovanih številk v proračunih 

ampak na podlagi sklenjenih pogodb in plačanih situacij. Občina Mokronog-

Trebelno vsa ta leta s proračunskim denarjem dela gospodarno in sproti 

objavlja podatke o projektih, katere izvaja. 

O podrobnostih o posameznih projektih se lahko občani in predstavniki 

medijev vedno pozanimajo pri odgovornih osebah na Občinski upravi. 

Na pripetih fotografijah »prej-potem« so nazorno prikazane situacije, o katerih 

pišemo.  

 

      župan 

Anton MAVER 

 

 

 

 

 

 

 


