ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 17. 05. 2012 ob 19.30 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje
Trebnje.
Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, ga. Silva Kastelic, g. Ciril Doles, g. Franci
Opara, ga. Zvonka Falkner, dr. Jože Korbar, g. Mitja Prijatelj, g. Peter Agnič, g. Marjan
Jevnikar in g. Janez Smolič – 11 članov.
Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, g. Dejan Smuk, g. Mirko Kurent in g. Tomaž
Zlobko.
S sejo je pričel in jo vodil predsednik Sveta KS Trebnje mag. David Klarič. Sklepčnost je
zagotovljena, predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija sprejetih
sklepov
2. Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje:
predlog komisije za dobitnike priznanj KS Trebnje 2012 – poročevalka ga. Silva Kastelic
3. Komunala Trebnje – Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti 2011
4. Javna razgrnitev OPN Občine Trebnje – mnenje KS Trebnje
5. Razno
6. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. Ugotovljeno je, da so sklepi realizirani.
Ad 2
Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje:
Gospa Silva Kastelic je poročala o poteku dosedanjih prireditev ob 20-letnici mesta Trebnje –
20 prireditev za 20 let mesta Trebnje. Prireditve so dobro obiskane. Za dobitnike priznanj
KS Trebnje 2012 je prispelo 8 predlogov. Člani komisije so pregledali prispele predloge in
potrdili predlog sklepa, katerega predlagajo članom Sveta KS Trebnje v pregled in potrditev.
Člani Sveta se strinjajo s predlaganimi dobitniki priznanj KS Trebnje 2012. Sprejet je
SKLEP:
Priznanje KS Trebnje 2012 prejmejo:
Mlajša kategorija:
1. LAN GAŠPERIN
2. ROKOMETNI KLUB TRIMO TREBNJE – mlajša selekcija
3. DOBRODELNI LEO KLUB TREBNJE
Starejša kategorija:
1. ŠTEFAN KAMIN
2. BARICA SMOLE
3. DRUŠTVO »SOŽITJE« TREBNJE
4. KEGLJAŠKI KLUB TREBNJE
Podelitev priznaj je v torek, 19. junija 2012 ob 19.00 uri v Kulturnem domu Trebnje.
Pogostitev je v Baragovi dvorani.
Za je glasovalo 10 članov. Vzdržal se je dr. Jože Korbar, ker je na sejo prišel ob 19. 40 uri in
ni sodeloval v razpravi pod točko 2.
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Ad 3
Člani na Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti za leto 2011, ki ga je vzorno pripravila
Komunala Trebnje niso imeli pripomb. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Sprejme in potrdi se Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti za leto 2011.
Ad 4
Člani so obveščeni, da je OPN Občine Trebnje pripravljen in javno razgrnjen. Pripombe in
predlogi so možni do vključno 9. junija 2012. V vednost – sklepa ni.
Ad 5
OŠ Trebnje: prošnja za pomoč pri izdaji zgoščenke – plačilo snemalne ure. Prošnji se ugodi,
soglasno je sprejet
SKLEP:
OŠ Trebnje se odobri 100, 00 €.
Kegljaški klub Trebnje: prošnja za finančno pomoč – delovanje kluba. Prošnji se ugodi.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Za delovanje Kegljaškega kluba Trebnje se odobri 200,00 €.
Ad 6
Obrtniška ulica:
Marjan Krmelj je opozoril na udarno jamo oz. poškodbe na Obrtniški ulici – pri Bartogu.
Naroči se popravilo.
Gradnja optičnega omrežja v KS Trebnje:
Marjan Jevnikar in ostali člani opažajo, da pri polaganju trase za optiko nastajajo poškodbe
ceste. Kljub opozorilu, da naj izvajalec optičnega omrežja prekopa pločnik, muldo ali
bankino so posegali v cestno telo, kar pa bo predstavljalo težave pri vožnji in nepravilnem
posedanju izkopanega jarka. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
KS Trebnje Občino Trebnje poziva da takoj opozori izvajalca gradnje odprtega
širokopasovnega optičnega omrežja elektronskih komunikacij, da pri določiti
funkcionalnih lokacij po vseh ulicah oziroma javnih poteh v mestu Trebnje ne posega v
cestno telo ampak v bankino ali muldo. V primeru, da to ni izvedljivo, naj se optika
umesti v pločnik, kjer je izveden, ali dogovori drugo optimalno rešitev. Ker ob izkopu
jarka pri zasipanju uporabljajo izkopani material, bo v prihodnje prišlo do posedanja,
posledično pa do udarnih jam, zato naj se ne posega v vozne površine poti. To
zahtevamo predvsem za Cankarjevo ulico, Prešernovo ulico in Vina gorico.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
mag. David KLARIČ
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