ZAPIS N IK
8. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 21. 12. 2015 ob 18.00 uri v prostorih KS
Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje.
Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, g. Tomaž Kukenberger, ga. Maša Zarabec,
g. Marko Šalehar, mag. David Klarič, mag. Mira Zore, g. Aljaž Uhan,
g. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk, ga. Vanja Brodnik, g. Mirko Resnik in
g. Alojz Gliha – 13/15 – sklepčnost je zagotovljena.
Opravičeno odsotni: ga. Silva Kastelic in g. Aleš Germovšek – 2/15.
Ostali vabljeni: g. Sašo Klemenčič.
Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, ki se seje ni udeležil.
Predsednik je po pozdravu preveril sklepčnost, od 15 članov je prisotnih 13 članov, zato je
sklepčnost zagotovljena. Predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Pregled opravljenih projektov v 2015 in plan dela v 2016
3. Razno
4. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Pripomb ni, zapisnik je soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik je vse seznanil, da so načrtovana dela v letu 2015 v celoti realizirana. Zaključena
so dela na Slakovi ulici v smeri proti Prapročam, asfaltirana makadamska pot v Studencu,
zaključena 1. faza del v Športnem parku Trebnje (ŠPT), izvedena javna razsvetljava v
Dolenjem Medvedjem selu, postavljena prva sončna svetilka javne razsvetljave v Dolenjem
Medvedjem selu pri Grmovškovih, sanirane vse poškodbe na javnih poteh. Uspešno so
zaključene tudi prireditve v letu 2015 in sicer: Nogometni turnir KS Trebnje 2015, Dan žena
2015, Cvete dekletu rožmarin – obeležje materi generala Maistra, svečana podelitev priznanj
KS Trebnje v letu 2015, v ŠPT so celo poletje potekale športne aktivnosti, krajani in ostali
uporabniki so pohvalili obnovljeno tekaško stezo in igrišče na mivki. Prireditev Slovo poletju
2015 je bila zelo obiskana, saj je bilo v treh dneh okoli 7000 obiskovalcev. Sedaj potekajo
priprave za obdaritev otrok v KS Trebnje, ki bo 28. 12. 2015 v športni dvorani OŠ Trebnje.
Pohvalil je delo vseh članov sveta in komisij. Sodelovanje z Občino Trebnje in ostalimi
javnimi zavodi ter podjetji je uspešno. Proračunska sredstva so v celoti porabljena.
V letu 2016 bomo nadaljevali z deli v ŠPT, zgrajen bo vadbeni prostor za mažorete, povečano
igrišče za košarko, postavljena nova ograja okoli ŠPT in urejena parkirišča.
Park v Trebnjem bomo v sodelovanju s podjetjem Arboretum na novo uredili – požagali suhe
veje, odstranili stara drevesa, ki so nevarna za mimoidoče in zasadili nova drevesa in
grmovnice. Pridobili smo mnenje Arboretuma, ki se ga pošlje vsem članom Sveta KS Trebnje,
da se bo obravnavalo na 9. redni seji sveta.
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Predvidena je tudi ureditev varnih poti za pešce skozi mesto Trebnje in ureditev sprehajalnih
poti. Ker bo Komunala Trebnje na Gubčevi cesti v delu pločnika od krožišča pri KZ Trebnje
proti NLB zamenjala vodovodne cevi se bo v tem delu položilo tlakovce.
Kandidirali bomo za evropska sredstva za ureditev večnamenske ploščadi pri CIK-u in stare
tržnice, ki bo namenjena vsem krajanom. Na tržnici bi uredili tudi balinišče, igrala, manjši
oder in sankališče.
Seznanitev – sklepa ni.
Ad 3
Krožišče pri KZ Trebnje: g. Boštjan Vovk je postavil vprašanje, če se bo krožišče kaj razširilo
ali bo ostalo tako, kot je sedaj. Predsednik pove, da je ta postavitev začasna, v letu 2016 bo
razširjeno in dokončno urejeno.
Ureditev krožišč v KS Trebnje: mag. Mira Zore, g. Peter Agnič in ga. Maša Zarabec so
opozorili, da je neurejenost krožišč moteča, tako za krajane, kot tudi za vse obiskovalce.
Predsednik pove, da občina skupaj z DRSC pripravlja poziv za pridobitev koncesionarja, ki
bo skrbel za urejenost krožišč, saj je krožišče pri MC in na H1 v pristojnosti države.
Financiranje površin, ki niso v upravljanju KS Trebnje: mag. David Klarič je podal pobudo,
da se na 9. redni seji Sveta KS Trebnje obravnava in formalizira način vlaganja finančnih
sredstev KS Trebnje v javne površine, ki niso v upravljanju KS Trebnje, so pa v lasti Občine
Trebnje.
Ad 4
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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