ZAPI S N I K
1. redne – konstitutivne seje Sveta KS Trebnje (sklic župan Občine Trebnje), ki je bila dne 18.
11. 2014 ob 16.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.
Od 15 (petnajstih) novoizvoljenih članov Sveta KS Trebnje v mandatu 2014 – 2018 se je seje
udeležilo 12 (dvanajst) članov, 3 (trije) člani so se opravičili. Sejo je sklical župan Občine
Trebnje.
Prisotni novoizvoljeni člani so: (vrstni red je po volilnih enotah in številu dobljenih glasov)
g. Vinko Ribič, g. Aleš Germovšek, g. Tomaž Kukenberger, ga. Maša Zarabec, g. Marko
Šalehar, g. Dejan Smuk, g. David Klarič, ga. Mira Zore, g. Aljaž Uhan, g. Peter Agnič,
g. Mirko Resnik in g. Alojz Gliha – skupaj 12 (dvanajst) članov.
Opravičeno odsotni novoizvoljeni člani so: ga. Silva Kastelic, g. Boštjan Vovk in ga. Vanja
Brodnik – 3 (trije) člani.
Ostali prisotni: župan g. Kastelic Alojzij, po pooblastilu predsednika OVK , g. Metoda
Žužka, ga. Klavdija Tahan in tajnica KS Trebnje.
S sejo je pričel in jo vodil župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic ter predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta KS Trebnje in sklepčnosti
2. Nagovor župana občine Trebnje, g. Alojzija Kastelica
3. Poročilo Občinske volilne komisije
4. Potrditev mandatov članom Sveta KS Trebnje
5. Izvolitev predsednika Sveta KS Trebnje
6. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 1
Ugotovljeno je, da je sklepčnost zagotovljena.
Ad 2
Župan je pozdravil vse prisotne novoizvoljene člane Sveta KS Trebnje, pohvalil delo v
mandatu 2011 – 2014 in izrazil pričakovaje uspešnega sodelovanja tudi v mandatu 2014 –
2018.
Ad 3
Župan je pozval gospo Klavdijo Tahan, da poda poročilo OVK . Pove, da so vsi člani na dom
prejeli poročilo in vabilo, da so volitve potekale v mirnem vzdušju, pritožb na kandidature ni
bilo. Župan je predlagal, da se sprejme Poročilo OVK v delu, ki zajema volilne rezultate za
člane Sveta KS Trebnje (poročilo OVK je sestavni del zapisnika). Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
Potrdi se Poročilo Občinske volilne komisije, v delu, ki zajema izvolitev članov Sveta KS
Trebnje.
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Ad 4
Poročilo o izidu volitev je izdala Občinska volilna komisija, katerega so vabljeni prejeli z
vabilom. Vsi prisotni člani so mandat sprejeli, mandat velja tudi za opravičeno odsotne člane.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Vsi od krajanov izvoljeni člani Sveta KS Trebnje se strinjajo, potrjujejo in sprejemajo
mandat 2014 – 2018. Zavedajo se svojih dolžnosti in pravic.
Ad 5
Podan je bil ustni predlog za predsednika Sveta KS Trebnje: dosedanji predsednik mag. David
Klarič je predlagal g. Dejana Smuka z utemeljitvijo, da je g. Dejan Smuk že v mandatu 2011 –
2014 aktivno sodeloval in se trudil za izboljšanje življenja v KS Trebnje, pozna vse pravice in
dolžnosti, kot osebnost deluje povezovalno in pozitivno. Drugih predlogov ni podanih, vsi so
potrdili izvolitev predlaganega predsednika g. Dejana Smuka. S predlogom se je strinjal tudi
predlagani g. Dejan Smuk, zato je soglasno sprejet sklep – prejel je vseh 12 glasov
SKLEP:
V mandatu 2014 – 2018 je predsednik Sveta KS Trebnje gospod Dejan Smuk.
Novoizvoljeni predsednik Sveta KS Trebnje g. Dejan Smuk je po zahvali za izvolitev povedal,
da bo po premisleku in pogovoru podpredsednika predlagal na prvi naslednji seji (2. redni
seji sveta).
Sejo je po izvolitvi vodil g. Dejan Smuk.
Župan je izrazil željo po dobrem sodelovanju, saj je KS Trebnje največja krajevna skupnost v
občini Trebnje. Pove, da je novost v krajevnih skupnostih, da nimajo več Nadzornega odbora
in ne svojega statuta. Delovanje krajevnih skupnosti je na podlagi novega Statuta Občine
Trebnje in Poslovnika Občinskega sveta. Pričakuje konstruktivno sodelovanje, obljubil je vso
potrebno pomoč in predsednika g. Dejana Smuka povabil, da se oglasi v njegovi pisarni, da se
dogovorita o rešitvah in načrtovanih delih vedno, ko bo potrebno. Predsednik g. Dejan Smuk
je županu odgovoril, da se bo trudil za uspešno sodelovanje, ki bo v korist vsem krajanom KS
Trebnje.
Župan in predstavnica OVK sta ob 16.45 uri zapustila sejo.
Predsednik Dejan Smuk je nadaljeval z vodenjem seje.
Predlagal je, da se vsem novoizvoljenim članom pošlje Statut Občine Trebnje in Poslovnik
Občinskega sveta Občine Trebnje.
Predsednik pove, da bo nadaljeval že zastavljene projekte, ki jih je zastavil g. David Klarič in
od vsakega člana posebej pričakuje, da do naslednje seje pripravi predloge potrebnih del na
svojem volilnem območju.
Člane je povprašal, kdaj bi se lahko udeleževali sej, da bi bila zagotovljena sklepčnost. Po
razpravi je dogovorjeno, da bodo seje v torek ali v četrtek, v večernih urah.
Pozval jih je, da se dogovorijo za 2. redno sejo Sveta KS Trebnje. Soglasno so se dogovorili,
da bo 2. redna seja Sveta KS Trebnje v torek 25. 11. 2014 ob 19.00 uri v pisarni KS Trebnje.
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Ad 6
Gospoda Tomaža Kukenbergerja je zanimalo kako poteka pluženje, saj v določenih delih
javnih poti nastanejo ogromni kupi snega, ki ovirajo promet. Na Studencu je problem, ker
šolarji hodijo domov peš in je nevarno za njih in voznike. Predsednik pove, da bomo to
tematiko obravnavali na naslednji seji.
Gospod Dejan Smuk je ponovno pozval vse člane, da od krajanov pridobijo predloge o
potrebnih delih in s pozdravom zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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