ZAPISNIK
6. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 15. 10. 2015 ob 18.30 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.
Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, ga. Silva Kastelic, g. Tomaž Kukenberger,
g. Marko Šalehar, mag. David Klarič, mag. Mira Zore, g. Peter Agnič,
g. Boštjan Vovk in g. Alojz Gliha – prisotnih 10 od 15 članov, sklepčnost je
zagotovljena.
Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, ga. Maša Zarabec, g. Aljaž Uhan,
ga. Vanja Brodnik in g. Miro Resnik – 5 članov.
Vabljen je bil tudi župan, ki se seje ni udeležil.
S sejo Sveta KS Trebnje je pričel in jo vodil predsednik g. Dejan Smuk. Predlagal je
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Poročilo o izvajanju zastavljenih ciljev in projektov KS Trebnje v letu 2015,
realizacija Finančnega načrta KS Trebnje januar – september 2015 – poročevalec
predsednik g. Dejan Smuk
3. Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije
– poročevalec predsednik Vinko Ribič
4. Komisija za družbene dejavnosti pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije –
poročevalec predsednik Marko Šalehar
5. Razno
6. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Na zapisnik ni bilo pripomb, potrjen je soglasno.
Ad 2
Predsednik Sveta KS Trebnje g. Dejan Smuk je podal poročilo o realizaciji Finančnega načrta
KS Trebnje 2015. Večina predvidenih del je zaključenih ali pa se še izvajajo. Zaključeni
projekti so v Športnem parku Trebnje – ŠPT, kjer je izvedena vsa potrebna infrastruktura, v
sodelovanju z Občino Trebnje se zaključujejo dela na tekaški stezi. Za JR Studenec poteka
javno naročilo, dela se bodo zaključila do konca novembra 2015. Javna razsvetljava v
Dolenjem Medvedjem selu se izvaja. Postavljena bo tudi solarna razsvetljava pri
Grmovškovih, kar bo prva solarna svetilka v KS Trebnje. Izdelani so projekti za umestitev
Forma vive in izgradnjo Medgeneracijskega centra v Trebnjem. Podrobna poraba sredstev je
razvidna iz preglednice 1 – 9/2015, ki jo je pripravila računovodkinja KS Trebnje. Člani so
soglasno sprejeli
SKLEP:
Člani Sveta KS Trebnje so seznanjeni s poročilom o realizaciji načrtovanih del KS
Trebnje v letu 2015.
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Ad 3
Predsednik Komisije za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje g. Vinko Ribič je
podal v sprejem predlog sklepa o zamenjavi dotrajanih prometnih znakov v KS Trebnje.
Komunala Trebnje je pripravila elaborat neustreznih prometnih znakov v KS Trebnje. V letu
2015 se je glede na razpoložljiva sredstva že zamenjalo nekaj dotrajanih prometnih znakov,
potrebno bo zamenjati še ostale. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Glede na razpoložljiva finančna sredstva se dotrajana prometna signalizacija v KS
Trebnje zamenja v letu 2016 najnujnejše, v letu 2017 ostalo.
Ad 4
Predsednik Komisije za družbene dejavnosti pri KS Trebnje g. Marko Šalehar je člane Sveta
KS Trebnje seznanil o poteku prireditev v letu 2015 in sicer vsakoletna prireditev za DAN
ŽENA 2015, POČASTITEV MATERI GENERALA MAISTRA, PRAZNIK KS TREBNJE,
POLETNI ŠPORTNI DNEVI in osrednja prireditev konec avgusta SLOVO POLETJU 2015.
Sedaj potekajo priprave za PREDNOVOLETNO PRAVLJICO 2015 in obdaritev otrok –
VESELI DECEMBER 2015. Vse prireditve so bile v okviru načrtovanih finančnih sredstev,
razen prireditev GENERAL MAISTER, kjer so se zaradi posebnih zahtev spomeniškega
varstva povečali načrtovani zneski. Člani so soglasno sprejeli naslednja sklepa
SKLEP št. 1:
Svet KS Trebnje je seznanjen s poročilom o poteku prireditev v KS Trebnje v letu 2015.
SKLEP št. 2:
Svet KS Trebnje soglaša s prekoračeno porabo načrtovanih finančnih sredstev za
prireditev GENERAL MAISTER – CVETE DEKLETU ROŽMARIN 2015, ki je nastala
zaradi objektivnih razlogov.
Ad 5
Prošnja za zaposlitev:
Krajevne skupnosti nimajo zaposlenih (prepoved ministrstva RS).
Kolesarčki – Vrtec Mavrica – prošnja za pomoč:
Krajevne skupnosti ne morejo sklepati Donatorskih pogodb.
Srečanje starejših krajanov KS Trebnje – finančna pomoč:
Rdeči križ KORK Trebnje bo v nedeljo, 22. 11. 2015 ob 13.30 uri v Zeleni dvorani DSO
Trebnje organiziral vsakoletno prireditev za starostnike. KS Trebnje prosijo za finančno
pomoč. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Za Srečanje starejših krajanov 2015, ki ga organizira RK KORK Trebnje bo KS Trebnje
prispevala sredstva v višini 500,00 €. Naročilnica se izda DSO Trebnje za pogostitev.
Ad 6
Gospa Silva Kastelic pove, da je ob deževju neprehodna pot mimo Nogometnega stadiona
Trebnje (stara deponija), ker je vse poplavljeno in posledično ni možen dostop do Trim steze.
Predlaga, da se izvajalcu dela reklamirajo. Predsednik g. Dejan Smuk pove, da na Občini
Trebnje potekajo aktivnosti za odkup privatnih parcel ob stadionu, potem bo možno urediti
tudi odvodnjavanje. Sklepa ni.
Gospod Tomaž Kukenberger predlaga, da se postavijo cestna ogledala na naslednjih lokacijah:
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1. Križišče od Studenca proti Viti (Opara)
2. Križišče Rimska cesta – pristava (Sančanin)
3. Smer proti Studencu - Sila-tovi naprej
4. Pristava pri Šketovih (klanec)
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Na Občino Trebnje – SPVCP pošljemo dopis za ogled lokacij na terenu in mnenje o
postavitvi cestnih ogledal.
Člani opozarjajo, da je potrebno očistiti mulde, bankine in jaške po celi KS Trebnje, ker je
polno listja, ki se nabira v jesenskem času. Obvesti se Komunalo Trebnje, da opravi pregled in
listje odstrani. Sklepa ni.
Občino Trebnje se obvesti o posedanjih po položitvi optike. GVO in Občina Trebnje –
Franci Starbek naj pred zimo pregledajo vse lokacije in sanirajo posedanja. Sklepa ni.

g.

Gospod Alojz Gliha pove, da je potrebno obnoviti tablo na Vrhtrebnjem, ki označuje
poldnevnik, ker napis ni več možno prebrati. Obnovo se naroči v letu 2016, ker v letu 2015 ni
več sredstev. Sklepa ni.
Na Vrhtrebnjem je ostal še nedokončan odsek makadamske poti od Ozimka proti gozdu.
Napeljati je potrebno pesek in ga utrditi, ker so nastale udarne jame. Če bodo vremenski
pogoji ugodni, se dela opravijo, ko bodo končana dela na JP Studenec.
Gospa Silva Kastelic pove, da je na parkirišču v obuličnem nizu – Gubčeva cesta potrebno
sanirati udarno jamo. Komunala Trebnje naj pregleda parkirišče in izvede sanacijo udarne
jame. Sklepa ni.

Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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