ZAPISNIK
1. seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 03. 05. 2011 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.
Vsi novoizvoljeni člani Sveta KS Trebnje v mandatu 2011 – 2014 so se udeležili seje, ki jo je
sklical župan občine Trebnje.
Prisotni novoizvoljeni člani so: (vrstni red je po volilnih enotah in številu dobljenih glasov)
g. Krmelj Marjan, g. Germovšek Aleš, ga. Kastelic Silva, g. Doles Ciril, g. Smuk Dejan,
g. Opara Franci, ga. Falkner Zvonka, g. Klarič David, g. Korbar Jože, g. Prijatelj Mitja,
g. Peter Agnič, g. Kurent Mirko, g. Zlobko Tomaž, g. Jevnikar Marjan in g. Smolič Janez –
vseh 15 članov.
Ostali prisotni: župan g. Kastelic Alojzij, direktor OU g. Javornik Rado, predsednik OVK
g. Metod Žužek in tajnica KS Trebnje.
S sejo je pričel in jo vodil predsednik Občinske volilne komisije – OVK, g. Metod Žužek ter
predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta KS Trebnje in sklepčnosti.
2. Nagovor župana občine Trebnje, Alojzija Kastelica in predsednika Sveta KS Trebnje
minulega sklica.
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 so prisotni vsi novoizvoljeni člani Sveta KS Trebnje, sklepčnost je
zagotovljena.
Ad 2
Ker je bil pri obravnavi te točke župan odsoten, je prisotne nagovoril dosedanji predsednik g.
Peter Agnič. Podal je kratek pregled delovanja Sveta KS Trebnje v mandatu 2006 – 2011. Še
posebej je izpostavil naloge članov ter nujnost sodelovanja. Novoizvoljenim, med katerimi je
tudi sam, je zaželel uspešen mandat 2011 – 2014.
Pred pričetkom obravnave 3. točke je prišel župan.
Ad 3
Poročilo OVK je podal predsednik g. Metod Žužek ter 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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Pod to točko je g. Krmelj Marjan postavil vprašanje, kdaj dobi tujec volilno pravico, kakšne
pogoje mora izpolnjevati.
G. Metod Žužek je odgovoril, da to ni v pristojnosti OVK, da vse volilne imenike dobijo od
ministrstva iz Ljubljane, teden dni pred datumom volitev.
G. Prijatelj Mitja je predlagal, da bo do 2. seje pripravil odgovor na to temo. Soglasno je
sprejet
SKLEP:
Gospod Prijatelj Mitja do 2. seje Sveta KS Trebnje pripravi odgovor o pogojih s
katerimi tujec pridobi v SLO volilno pravico.
Ad 4
Poročilo o izidu volitev je izdala Občinska volilna komisija, katerega so vabljeni prejeli z
vabilom. Vsakemu posebej je potrdilo o mandatu predal predsednik OVK, za izvolitev je
vsakemu članu čestital župan in direktor OU, g. Javornik Rado. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Vsi od krajanov izvoljeni člani Sveta KS Trebnje se strinjajo, potrjujejo in sprejemajo
mandat 2011 – 2014. Zavedajo se svojih dolžnosti in pravic.
Ad 5
Podan je bil ustni predlog za predsednika Sveta KS Trebnje: dosedanji predsednik g. Peter
Agnič je predlagal g. Davida Klariča z utemeljitvijo, da je g. David Klarič že v mandatu 2006
– 2011 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. Davida Klariča. S predlogom se je strinjal
tudi predlagani g. David Klarič, zato je soglasno sprejet sklep – prejel je vseh 15 glasov
SKLEP:
V mandatu 2011 – 2014 je predsednik Sveta KS Trebnje gospod David Klarič.
Gospod Peter Agnič je čestital novoizvoljenemu predsedniku in mu predal ključe pisarne KS
Trebnje. Čestitali so tudi vsi ostali prisotni. G. David Klarič se je zahvalil za izkazano
podporo in zaupanje ter izrazil željo, da bi skupaj uspešno sodelovali v mandatu, ki so jim ga
zaupali krajani na volitvah. Povedal je, da se zaveda odgovornosti, ki mu je naložena, da to ni
poklicna funkcija, da bo na 2. seji podrobno podal vizijo predsedovanja in predlagal dobrega
podpredsednika, saj v tej zgodbi ne more delati sam, zgodba o uspehu bo dosegla svoj cilj
samo s skupnimi močmi in sodelovanjem vseh članov in občinske uprave.
Sejo je po izvolitvi vodil g. David Klarič.
Župan je izrazil željo po dobrem sodelovanju, saj je KS Trebnje največja krajevna skupnost v
občini Trebnje. Dejal je, da se bo zavzel za ureditev posebnega statusa KS Trebnje v odnosu
do ostalih KS v občini Trebnje, kar bi posledično pomenilo več finančnih sredstev. Posebej je
poudaril, da so vrata njegove pisarne vedno odprta, če bo prejel povabilo na seje Sveta KS
Trebnje se jih bo zagotovo udeležil. Člani so podprli predlog župana ter povedali, da bodo
izpolnitev obljube budno spremljali.
Gospod Peter Agnič je pozval župana naj se pripravijo vsi pravni akti, kateri so pogoj za delo
inšpektorja. Kot dosedanji predsednik je županu postavil vprašanje, kakšne so aktivnosti za
razširitev pokopališča, saj je KS Trebnje s sklepom in pooblastilom gospodu Štefanu Velečiču
že pred leti na OT poslala apel in zahtevo za pridobitev zemljišč.
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Župan je odgovoril, da na Občini Trebnje za pravno premoženjske zadeve skrbi ga. Mateja
Povhe, ki je trenutno na dopustu. Preveril bo postopek za odkup zemljišč.
Gospod Peter Agnič je vprašal župana kaj je z zemljišči etažnih lastnikov, kdo jih je dolžan
vzdrževati ali je izdelan kataster javnih površin in površin skupne rabe.
Odgovor župana je, da se je določitev funkcionalnega zemljišča za etažne lastnike ustavila na
sodišču, zadeva je zadržana.
Gospod Ciril Doles je župana vprašal, kdaj bo poskrbljeno za nemoten dostop vseh občanov
do internetnih storitev.
Župan je odgovoril, da je predviden začetek del 1. 6. 2011.
Župan, direktor OU in predsednik OVK so ob 20.10 uri zapustili sejo.
Predsednik David Klarič je nadaljeval z vodenjem seje.
Gospod Dejan Smuk pove, da je potrebno in nujno, da se vedno podaja korektne informacije,
zavajanje ni dopustno, vedno naj bo podprto z virom informacije in pravno formalno podlago.
Delo krajevne skupnosti naj ne bo samo servis za krajane, ampak globalno razmišljanje,
skupno sodelovanje za doseganje višjih ciljev in strategije razvoja, ki bodo izboljšale življenje
vsem krajanom.
Gospod Jože Korbar se strinja z razmišljanjem g. Smuk Dejana in predlaga, da se na naslednji
seji predloži informacije o programu dela.
Ad 6
Gospod Jevnikar Marjan pove, da je potrebno sklicati zbor krajanov Gorenjega Medvedjega
sela, ker se bodo pričela dela za asfaltiranje križišča in ureditev v varovalnem delu kmetije
Marn, ki je predlagana za spomenik lokalnega pomena. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
Predsednik Sveta KS Trebnje, gospod Jevnikar Marjan in tajnica KS Trebnje še pred
sklicem 2. redne seje skličejo zbor krajanov GMS, katerega se naj udeleži tudi župan.
Gospa Kastelic Silva je predlagala, da se poskrbi za mesto, omogoči, da tudi sami ljudje kaj
počistijo, sodelovanje z društvi bi pripomoglo k izboljšanju podobe kraja. Predvsem je
moteče, da na vsakem vogalu kdo kaj prodaja, naj se uredi primeren prostor.
Gospod Ciril Doles je predlagal, da se pripravi spisek ulic in naselij v posameznih volilnih
enotah KS Trebnje.
Gospod David Klarič je povedal da bo 2. seja sklicana v najkrajšem času in s pozdravom
zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
David KLARIČ
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