ZAPISNIK
4. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 28. 7. 2011 ob 19. 30 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33.
Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Grmovšek, ga. Silva Kastelic,
g. Ciril Doles, g. Franci Opara, dr. Jože Korbar, g. Mitja Prijatelj, g. Peter Agnič
in g. Marjan Jevnikar – skupaj 10 članov. Sklepčnost je zagotovljena.
Odsotni: g. Dejan Smuk, ga. Zvonka Falkner, g. Mirko Kurent, g. Tomaž Zlobko in
g. Janez Smolič.
Ostali vabljeni: župan Občine Trebnje.
Župan se seje ni udeležil.
S sejo je pričel in jo vodil predsednik mag. David Klarič ter predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Realizacija sprejetih sklepov
3. Pregled Finančnega poročila KS Trebnje 2011 – 1. polletje – poročevalec ga. Darja Brate
4. Nakup računalnika in izdelava spletne strani KS Trebnje
5. Komisija za program dela:
• potrditev in sprejem sklepov KPD za Simončičevo ulico, Kukenberk in JR
6. Terca Šentrupert – odgovor zabojniki na Gubčevi cesti
7. Vloge krajanov, ustanov in društev:
• Miran Candellari – JR Cviblje
• Alojz Požes – JP Studenec
• OŠ Trebnje – prošnja za pomoč
• Taja Trebnje – prošnja za pomoč
8. V vednost:
• Repče – hidrant
• optični kabel
9. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
Predlagani dnevni red je potrjen.
Ad 1
Na zapisnik ni pripomb in je soglasno sprejet.
Ad 2
Realizirani so vsi sprejeti sklepi.
Ad 3
Obrazložitev in preglednico Finančnega poročila KS Trebnje 2011 - 1. polletje je podrobno
predstavila računovodkinja gospa Darja Brate. Dinamika realizacije prihodkov in odhodkov
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poteka po programu del. Člani so prejeto gradivo pregledali in nimajo pripomb. Soglasno je
sprejet
SKLEP:
Finančno poročilo KS Trebnje 2011 – 1. polletje se sprejme.
Ad 4
Ponudbe za nakup računalnika in oblikovanje spletne strani KS Trebnje smo delno prejeli. Po
pregledu je soglasno sprejet
SKLEP:
Pridobi se še ponudbo za izdelavo spletne strani od podjetja PIP Trebnje. Predsednik
Sveta KS Trebnje pregleda vse ponudbe, opravi razgovor ter z najugodnejšim
ponudnikom sklene pogodbo.
Ad 5
Komisija za program dela predlaga članom Sveta KS Trebnje v potrditev in sprejem sklep o
spremembi Programa del 2011, in sicer:
- dela v Simončičevi ulici se zaradi nasprotovanja krajanov ne izvedejo – sredstva se
namenijo za obnovo stopnic v obuličnem nizu in pešpot mimo AMD iz Kidričeve ulice
na Trubarjevo ulico
- dela na krožišču, viaduktu in nadvozu so ustavljena (stečaj SCT – ja), zato dela na
nadvozu, ki se navezuje na javno pot skozi Kukenberk v letu 2011 ne bodo končana.
Makadamskega dela poti v Kukenberku v letu 2011 ne moremo asfaltirati, ker se
nadaljuje od zaključka dela, ki ga je predvidel DARS – sredstva se namenijo za
asfaltiranje dela makadamske poti na Vrhtrebnjem in Studencu
- poskusno se nabavi sončno svetilko za naselje Dol in Gorenje Medvedje selo ter
zamenja vse potratne svetilke JR (500W, 400 W in 250W)
- prioritetno se pristopi k ureditvi Jurčičeve ulice, ker se je pričelo z gradnjo vrtca na
Režunovi ulici je nujno zagotoviti ustrezno varnost vožnje in gibanja - otroci se bodo
sprehajali na rekreacijski park Jurčkov gozd skozi Praproče.
Člani se strinjajo s predlogom sklepa za spremembo Programa dela 2011 v celoti. Podana
je pobuda, da SPVCP Občine Trebnje pregleda celotno stanje prometne signalizacije v
okolici novozgrajenega vrtca in ostalih ulicah, da bo zagotovljena varnost za vse
udeležence v prometu. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Predlog sklepa Komisije za program dela se sprejme v celoti in sicer:
- sredstva, ki so bila namenjena za pločnik na Simončičevi ulici se namenijo za
obnovo stopnic na Gubčevi cesti (obulični niz) in za obnovo pešpoti mimo AMD iz
Kidričeve ulice na Trubarjevo ulico
- sredstva, ki so bila namenjena za dela v naselju Kukenberk se namenijo za
asfaltiranje dela makadamske poti na Vrhtrebnjem in Studencu
- nabavi se solarne svetilke za Dol in Gorenje Medvedje selo
- zamenja se potratne svetilke JR (500W, 400W, 250W) z varčnimi svetilkami ter
posledično zniža porabo elektrike
- prioritetno se prične z deli na Jurčičevi ulici – bližina vrtca
- SPVCP Občine Trebnje se pošlje pobudo KS Trebnje naj pregledajo, ali je
zagotovljena varnost v okolici novozgrajenega vrtca na Režunovi ulici in na
ostalih ulicah.
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Ad 6
Zabojniki za odpadke na Gubčevi cesti – odgovor Terce Šentrupert. Člani se strinjajo, da so
zabojniki za odpadke moteči, vendar ni pravne podlage, da je KS Trebnje pristojna za
reševanje namestitve zabojnikov za odpadke. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Dopis Terce Šentrupert se pošlje pravni službi Občine Trebnje v pregled in zaprosi za
njihovo mnenje.
Ad 7
JR Cviblje – vloga g. Miran Candellari. Drog JR ovira dovoz do stanovanjske hiše. Sprejet je
SKLEP:
KS Trebnje nima zadržkov za prestavitev droga JR, vendar je KS samo upravljavec,
investitor izgradnje JR pa je Občina Trebnje. Gospoda Mirana Candellarija se napoti
na Občino Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, da preverijo projekt in končno izvedbo
javne razsvetljave na ulici Marof – Cviblje.
Asfaltiranje makadamskega dela javne poti v Studencu – vloga g. Alojz Požes. Obravnavano
pod točko 5 – sklep, da se dela izvedejo v letu 2011.
OŠ Trebnje – prošnja za finančno pomoč ob zaključku šolskega leta 2010/2011. Sprejet je
SKLEP:
OŠ Trebnje se odobri finančna pomoč v višini 100,00 €.
Humanitarno društvo Taja – prošnja za finančno pomoč. Sprejet je
SKLEP:
Odobri se sredstva v višini 100,00 €.
Letni kino na prostem: organizatorji ZKD, JSKD, KS Trebnje in ostale krajevne skupnosti.
Sprejet je
SKLEP:
KS Trebnje za izvedbo letnega kina na prostem odobri 800,00 €.
Ad 8
Hidrant Repče:
SKLEP:
Na Občino Trebnje pošljemo dopis naj se preveri ustreznost požarne varnosti na
Repčah in v naselju Pekel.
Optični kabel – v vednost. Za vse podatke in informacije se naj krajani obrnejo na Občino
Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, gospa Fink Janja.
Ad 9
Pod točko 5 je obravnavana prometna varnost v KS Trebnje. Člani predlagajo, da se na
naslednjo sejo Sveta KS Trebnje povabi predstavnika Policijske postaje Trebnje, z namenom
obrazložitve varnosti na vseh javnih površinah. Sprejet je
SKLEP:
Policijsko postajo Trebnje zaprosimo, da na naslednji seji njihov predstavnik poda
poročilo stanja varnosti v prometu in na ostalih javnih površinah.
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Pristava – g. Doles Ciril opozarja na udarno jamo v križišču in nezadostno osvetljenost na
delu od regionalne ceste do križišča. Sprejet je
SKLEP:
V Pristavi se sanira udarna jama v križišču in uredi javno razsvetljavo, katero bi lahko
izvedli na že obstoječih lesenih drogovih električnega omrežja. Z Elektro Trebnje se
dogovori za dovoljenje montaže svetilk na lesene drogove.
Žive meje – dr. Jože Korbar opozarja, da je potrebno urediti žive meje v KS Trebnje,
predvsem od ZD do CIK-a. Sprejet je
SKLEP:
Komunali Trebnje naročimo ureditev živih mej in grmičevja v KS Trebnje.
JR Klemenčičeva ulica – g. Marjan Krmelj seznanitev članov Sveta KS Trebnje, da so dela JR
na Klemenčičevi ulici končana, hkrati so odstranili drevesa in grmovje na brežini v ovinku, ki
je bilo zelo moteče za vožnjo.
Urejanje javnih površin: člane zanima ali KS Trebnje lahko za ureditev zelenih površin, za
zimsko službo in ostala dela na javnih površinah pridobi ponudbe ostalih izvajalcev ali mora
ta dela opravljati izrecno javno podjetje – Komunala Trebnje. Sprejet je
SKLEP:
Na Občini Trebnje se preveri kaj predpisuje Odlok o javnih gospodarskih službah v
Občini Trebnje glede urejanja zimsko letnih del na javnih površinah - zelene površine,
zasaditev cvetja, pluženje. Preveri se, ali lahko ta dela izvajajo tudi ostali ponudniki.

Seja je bila zaključena ob 21. 30 uri.
Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
mag. David Klarič
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