Z A P I S N I K
3. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 26. 5. 2011 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33.
Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Germovšek, ga. Silva Kastelic,
g. Dejan Smuk, g. Franci Opara, ga. Zvonka Falkner, dr. Jože Korbar, g. Mitja
Prijatelj, g. Peter Agnič, g. Tomaž Zlobko, g. Marjan Jevnikar in
g. Janez Smolič – skupaj 13 članov. Sklepčnost je zagotovljena.
Odsotni: g. Ciril Doles in g. Mirko Kurent.
Ostali vabljeni: župan Občine Trebnje.
Župan se seje ni udeležil.
S sejo Sveta KS Trebnje je pričel predsednik mag. David Klarič. Predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje, predlog sklepov:
- praznik KS Trebnje 2011 – 25. junij
- predlogi KS Trebnje za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2011
3. Komisija za program dela:
- potrditev in sprejem predloga sklepa KPD za izvedbo pleskanja drogov JR
- potrditev in sprejem predloga sklepa KPD za izvedbo del ureditve javnih poti v
letu 2011
- »JURČKOV GOZD« - realizacija planiranih del v letu 2011
4. Javna razsvetljava v KS Trebnje – poročevalec g. Aleš Germovšek
5. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje
Predlagani dnevni red je potrjen.
Ad 1
Pod točko 3 se pred sklepe dopiše: Pri točkah od 3 do 9 je predsednik KS dejal, da je
govoril z vsakim kandidatom in se strinjajo s predlogom za imenovanje.
Pri točki 10 se v obrazložitvi pred status financiranja dopiše: (ugodnejši za KS Trebnje).
V sklepu iste točke se črta beseda »popravi« Odlok o …., napiše se »spremeni« Odlok o
fin…!
Pri točki 15 se v prvem sklepu na koncu dopiše: ki je pristojna za to področje.
Pri isti točki se zadnji sklep glasi: Župana se pisno opozori, da posreduje pisni odgovor o
trenutnih aktivnostih Občine Trebnje za pridobitev zemljišč za širitev pokopališča.
Z zgoraj navedenimi pripombami je bil zapisnik soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik Sveta KS Trebnje je povedal, da je bila 1. seja Komisije za praznovanja,
odlikovanja in obveščanje pri KS v torek, dne 24. 5. 2011, zato je zapisnik te seje članov
sveta podan na sami seji. Poročilo o poteku seje KPOO je podala predsednica komisije ga.
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Silva Kastelic. Prisotne je seznanila o predlogu komisije, da bi se svečana akademija za
praznik KS izvedla v četrtek, 23. junija 2011 ob 19.30 uri v Kulturnem domu Trebnje.
Pogostitev povabljenih bi pripravili v Baragovi galeriji. Prispelih predlogov za podelitev
priznanj KS 2011 je 13. Ker Pravilnik o podelitvi priznanj določa samo do štiri prejemnike v
vsaki skupini komisija predlaga Svetu KS v potrditev in sprejem predlog sklepa – upoštevali
so skupno število osem (8) priznanj v posameznem letu:
Dobitniki priznanja v letu 2011:
STAREJŠI KRAJANI:
1. TREBANJSKI OKTET 30 let
2. VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO 40 let
3. KAFOL ROZALIJA
4. KAVŠEK BOŽO
5. KAMIN ŠTEFAN
MLAJŠI KRAJANI:
1. ČIBEJ JAN
2. PATE SAMUEL
3. SKUPINA UČENCEV 7. b razreda OŠ Trebnje
Vsa priznanja so s sliko, oblikuje jih ga. Marica Reščič.
Člani so predlagali, da se prebere vse obrazložitve za predlagane dobitnike. Člani se strinjajo
s predlogom za dobitnike mlajši krajan. V skupini starejši krajan naj se upošteva 5. člen
pravilnika, ki nalaga, da je največje število 4 dobitniki. Ga. Zvonka Falkner pove, da si g.
Božidar Kravcar zasluži priznanje KS pred g. Kavškom in g. Kaminom. G. Marjan Jevnikar
doda, da je komisija posvetovalni organ, končno odločitev sprejme Svet KS, strinja se s
predlogom ga. Falkner. Predsednik je opozoril, da poslovnik določa, da glasujemo o listi, če
ne moramo o posamezniku. Člani menijo naj glasuje po listi, upošteva 4 dobitnike, vključi g.
Kravcarja, Trebenjski oktet in Vinogradniško društvo ostanejo, odloči se med ga. Kafol, g.
Kavškom in g. Kaminom. Po razpravi je predsednik podal naslednja predloga sklepov
SKLEP:
Svečana akademija ob prazniku KS Trebnje 2011 bo v četrtek, 23. 6. 2011 ob 19.30 uri v
Kulturnem domu Trebnje, pogostitev bo v Baragovi galeriji.
SKLEP:
Dobitniki priznanja KS Trebnje v letu 2011 so:
STAREJŠI KRAJANI:
1. TREBANJSKI OKTET
2. VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO TREBNJE
3. BOŽIDAR KRAVCAR
4. ROZALIJA KAFOL
MLAJŠI KRAJANI:
1. JAN ČIBEJ
2. SAMUEL PATE
3. SKUPINA UČENCEV 7. b razreda OŠ TREBNJE
Sklep je sprejet: ZA – 11 članov, PROTI - 1 član g. Dejan Smuk, VZDRŽAL – 1 član g.
Aleš Germovšek.
Predsednica komisije je predlagala, da svet potrdi in sprejme sklep komisije o predlogu KS za
dobitnika priznanj Občine Trebnje v letu 2011. Komisija predlaga, da se sprejme sklep, da
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predlagamo ga. Mojco Femec za dobitnico plakete Občine Trebnje v letu 2011, ker je bila
predlagana tudi leta 2010. Predsednik sveta je prisotne povabil k razpravi. Članom je prebrana
obrazložitev predloga za ga. Femec. Ga. Zvonka Falkner pove, da je morda še kdo drug
zaslužen za večletno delo v kulturi in smo ga vsa leta prezrli. Obrazložila je svoje delo v
kulturi, ki traja že več kot štirideset let in ni bila nikoli predlagana za priznanje. Predsednik
pove, da Odlok o podelitvi priznanj v Občini Trebnje določa, da se plaketa podeli za večletno
delo, priznanje pa za enkraten dosežek ter poda predlog sklepa na glasovanje:
SKLEP:
V letu 2011 KS Trebnje predlaga za dobitnika plakete Občine Trebnje:
1. MOJCO FEMEC
2. ZVONKO FALKNER
Sklep je soglasno sprejet.
Z obrazložitvami se predlog pošlje na Občino Trebnje do 30. 5. 2011.
Ad 3
Poročilo o delu Komisije za program dela, ki se je sestala pred sejo Sveta KS Trebnje ob
18.30 uri, je podal predsednik komisije g. Peter Agnič. Člane je seznanil z nalogami komisije
in opozoril, da moramo takoj začeti z deli, da bo dovolj časa za realizacijo. Komisija je
pregledala prispele ponudbe za pleskanje drogov JR, ureditev javnih poti v KS in nadaljevanje
del v rekreacijskem parku JURČKOV GOZD. Peter Agnič članom Sveta KS Trebnje
predlaga v potrditev in sprejem sklep
SKLEP:
Pleskanje drogov izvede podjetje Gradaagnič Trebnje, ureditev cest v KS podjetje CGP
Novo mesto, dela v rekreacijskem parku Jurčkov gozd izvede podjetje Gradbeni
inženiring Brate Janko, Trebnje.
Vse pogodbe se posredujejo v podpis županu, ker presegajo vrednost del 10.000 €.
SKLEP:
V vse izvajalske pogodbe se vpiše klavzula, da so dela v situaciji obračunana po
dejansko opravljenem delu, obračun pregleda in potrdi predsednik Sveta KS Trebnje
mag. David Klarič. Napiše se klavzulo o omejitvi poslovanja, kar nam nalaga Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije.
SKLEP:
V pogodbo , ki bo sklenjena s podjetjem CGP Novo mesto, se poleg zgoraj naštetih
klavzul napiše, da se cena obračuna opravljenih asfalterskih del, v primeru sklenitve
pogodbe Občine Trebnje s CGP Novo mesto, obračuna v enaki višini, ki je ugodnejša za
KS Trebnje.
SKLEP:
Za kvaliteto opravljenih del v rekreacijskem parku JURČKOV GOZD skrbi izbrani
nadzorni organ, g. Janez Zakrajšek. Dela se vodijo v gradbenem dnevniku, po potrebi se
skliče operativne sestanke.
Sklepi so dani na glasovanje v paketu. Vsi sklepi so soglasno sprejeti.
Ad 4
G. Aleš Germovšek pove, da je po pregledu računa porabljene električne energije JR v KS
Trebnje ugotovil, da je cena zelo visoka, saj drugi plačujejo do 50 % manj. Trenutno imamo
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sklenjeno pogodbo z Elektro Ljubljana, ki poteče v letu 2011 – podpisana za tri leta. G. Franci
Opara članom pove, da iz lastnih izkušenj ve, da je najslabše podpisati pogodbo za tri leta
skupaj, predlaga, da se sklene samo za eno leto, najugodnejši mesec je oktober, saj lahko s
pogajanji pridobiš najugodnejšo ceno električne energije. Člani so predlagali, da se določi
posebno komisijo, ki bo spremljala tržno ceno in pogoje dobaviteljev elektrike. Predlog
članov je, da naj Občina Trebnje uredi dobavo elektrike za vse KS skupaj, kar bi znižalo ceno
elektrike. Predlog dveh sklepov je predsednik sveta dal na glasovanje
SKLEP:
V KS Trebnje se v mandatu 2011 – 2014 ustanovi Komisijo za zagotovitev dobavitelja
električne energije v naslednji sestavi:
1. ALEŠ GERMOVŠEK
2. FRANCI OPARA
3. MARJAN KRMELJ
4. DAVID KLARIČ
SKLEP:
KS Trebnje pošlje na Občino Trebnje pisni poziv, da naj se pri javnem naročilu za
dobavitelja električne energije združi Občina Trebnje in vse krajevne skupnosti v občini.
Cena elektrike bi bila znatno nižja, kot je sedaj, ko vsak zase sklepa pogodbe o dobavi
elektrike.
Dopis se pošlje v vednost vsem KS v občini. Rok za odločitev o skupini izvedbe javnega
naročila s strani Občine Trebnje za izbiro dobavitelja električne energije je do konca
meseca avgusta 2011.
Sklepa sta sprejeta soglasno.
G. Aleš Germovšek je glede solarnih svetilk povedal, da je cena solarne svetilke sorazmerno
visoka, zato je smiselno, da se pridobi več ponudb, ki jih pregleda Komisija za program dela.
Sklepa ni.
Ad 5
Občinski inšpektor g. Vinko Ribič je pozval KS Trebnje naj se uredijo kontejnerji na Gubčevi
cesti – obulični niz. Ker je zaradi ločevanja odpadkov potrebno več kontejnerjev, je
posledično večja zasedenost javnih površin. Člani menijo, da mora posode za odpadke vsak
namestiti na svojem zemljišču, v konkretni situaciji naj se kontejnerji odstranijo iz javne
površine in namestijo na funkcionalno zemljišče vsakokratnega etažnega lastnika
večstanovanjskega objekta na Gubčevi cesti. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Zabojniki naj se odstranijo iz javne površine. Ne glede na to ali je enostanovanjski
objekt ali večstanovanjski objekt (blok, poslovni objekt, poslovno stanovanjski objekt..)
za vse veljajo enaka določila predpisov. Pri večstanovanjskem objektu naj problematiko
odlaganja odpadkov stanovalci uredijo z upravnikom stavbe.
Dopis se pošlje inšpektorju Občine Trebnje, upravniku in Komunali Trebnje v vednost.
Studenec: prošnja krajanov za ureditev cestne infrastrukture – preglednost v križiščih, žive
meje, postavitev cestnega ogledala, umiritev prometa. Člani so soglasno sprejeli naslednja
sklepa:
SKLEP:
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Na Občino Trebnje se ponovno pošlje dopis naj se pospeši izgradnja kanalizacije v
naselju Studenec in postopek za ureditev varne vožnje in gibanja krajanov Studenca.
Inšpektorju in SPVCP Občine Trebnje se pošlje vloga krajanov za njihovo mnenje o
namestitvi cestnega ogledala, znaka o omejitvi hitrosti in preglednosti v križiščih zaradi
živih mej.
SKLEP:
Krajanom naselja Studenec se pošlje odgovor, da kanalizacija ni v pristojnosti KS
Trebnje, ampak Občine Trebnje. Inšpektorja Občine Trebnje in SPVCP Občine Trebnje
se seznani z vlogo krajanov Studenca, da naj v skladu s predpisi sprejmejo potrebne
rešitve.
Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Trebnjem za leto 2010, ki ga je posredovala
Komunala Trebnje, je podan članom sveta v pregled in seznanitev. Predsednik sveta opomni,
da je nerazumljivo, da je povečano število delovnih ur za 13 %, prevelika je razlika med
letom 2009 in 2010, glede na število pokopov. Dr. Jože Korbar pove, da je poročilo
pomanjkljivo, ker ni podatka o razpoložljivem prostoru za grobove. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Komunali Trebnje se pošlje dopis, da je KS Trebnje pregledala poročilo, pripombe so na
veliko število ur glede na leto 2009, povečano za 13 %, zato naj pisno pojasnijo vzroke.
Poročilo ne vsebuje podatka o razpoložljivem prostoru za nove grobove zato naj
Komunala Trebnje v odgovoru predstavi tudi navedeno tematiko.
Nakazila finančnih sredstev iz proračuna Občine Trebnje:
KS Trebnje pošilja na Občino Trebnje zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna, katere na
KS Trebnje nakaže v roku 30 dni. Ker ni rednih nakazil Občina Trebnje krši predpise, KS
Trebnje pa ima likvidnostne težave. Člani so mnenja, da naj se zaprosi člane Občinskega sveta
Občine Trebnje, da na seji izpostavijo nastalo težavo. Soglasno sta sprejeta sklepa:
SKLEP:
Člani Sveta KS Trebnje so seznanjeni s finančno problematiko KS Trebnje, ki je nastala
zaradi neizvršenih nakazil Občine Trebnje.
SKLEP:
Člane Občinskega sveta Občine Trebnje se zaprosi, da na seji izpostavijo težavo, s katero
se srečujejo krajevne skupnosti, zaradi nerednih nakazil s strani Občine Trebnje.
Komisija za pripravo Statuta KS: g. Mitja Prijatelj je seznanil člane sveta, da je komisija
začela z delom, v kratkem času se bodo člani sestali in oblikovali osnutek Statuta KS Trebnje.
Seznanitev – sklepa ni.
Govedorejsko društvo Trebnje – prošnja za finančno pomoč:
Sredstva se odobri, soglasno je sprejet
SKLEP:
Za delovanje društva se nakaže 100,00 €.
Spletna stran KS Trebnje:
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Izvede se postopek za postavitev spletne strani KS Trebnje.
5

Amortizacija računalnika KS Trebnje:
Računalnik je amortiziran, letos je v sedmem letu uporabe. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Pridobi se ponudbe za nabavo novega računalnika, ki jih pregleda Komisija za
program dela in izbere najugodnejšega ponudnika.
Odpisani inventar KS Trebnje:
KS ima skladiščene stole in mize, ki so odpisani. Člani predlagajo, da se vsa odpisana
osnovna sredstva in drobni inventar pregleda in proda, oziroma odda ali odpelje na odpad.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Inventurna komisija pregleda odpisani inventar KS Trebnje in ga ponudi v uporabo ali
v uničenje.

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
mag. David KLARIČ
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