ZAPIS N IK
9. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 12. 4. 2012 ob 19.30 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.
Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, ga. Silva Kastelic, g. Ciril Doles, g. Dejan
Smuk, g. Franci Opara, ga. Zvonka Falkner, dr. Jože Korbar, g. Mitja Prijatelj, g. Peter Agnič,
g. Marjan Jevnikar in g. Janez Smolič – 12 članov.
Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, g. Mirko Kurent in g. Tomaž Zlobko.
Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, ki se seje ni udeležil.
S sejo je pričel in jo vodil predsednik Sveta KS Trebnje, mag. David Klarič, preveril
sklepčnost in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija sprejetih
sklepov
2. Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje:
Prireditve ob 20-letnici mesta Trebnje in Javni poziv – dobitniki priznanj KS Trebnje
2012 – poročevalka ga. Silva Kastelic
3. Predlog KS Trebnje za dobitnike priznanj/plaket Občine Trebnje 2012
4. Dopis Osnovne šole Trebnje – šolsko igrišče
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 soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednica komisije, ga. Silva Kastelic je podala poročilo o dosedanji izvedbi prireditev za
20-letnico mesta Trebnje ter predstavila še ostale. Prireditve so brezplačne, namenjene za vse
starostne skupine in interese. Polna dvorana je potrditev, da je odločitev »20 prireditev za 20
let mesta Trebnje« pravilna. Člane je povabila, da se prireditev udeležijo, povabijo še
sorodnike, prijatelje in sosede. Komisija predlaga, da se datum praznovanja praznika KS
Trebnje, ki je bil sprejet s sklepom Sveta KS Trebnje, četrtek 21. 6. 2012, prestavi na torek 19.
6. 2012, ker ima OŠ Trebnje v četrtek, 21. 6. 2012, prireditev ob zaključku šolskega leta.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Praznovanje praznika KS Trebnje in podelitev priznanj je v torek, 19. junija 2012.
Za pridobitev predlogov za podelitev priznanj KS Trebnje 2012 je potreben javni poziv, ki se
izobesi na oglasno desko KS Trebnje in objavi na spletni strani KS Trebnje. Soglasno je
sprejet
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SKLEP:
Javni poziv KS Trebnje se dne 13. 4. 2012 izobesi na oglasni deski in objavi na spletni
strani KS Trebnje. Rok za oddajo predlogov za dobitnike priznanj KS Trebnje je torek,
15. 5. 2012.
Ad 3
Občina Trebnje je KS Trebnje preko Javnega poziva pozvala, da do 16. 4. 2012 odda predloge
za dobitnike priznanj/plaket Občine Trebnje 2012. Komisija za praznovanja, odlikovanja in
obveščanje predlaga za dobitnika plakete Občine Trebnje 2012 mag. Jožeta Kukmana. Člani
se strinjajo s predlogom, potrjen je tudi predlog g. Marjana Krmelja, da plaketo dobi tudi
gospa Zvonka Falkner, ga. Silva Kastelic je predlagala Sožitje Trebnje. Člani so soglasno
sprejeli
SKLEP:
Za dobitnike PLAKETE Občine Trebnje 2012 KS Trebnje predlaga mag. Jožeta
Kukmana, gospo Zvonko Falkner in Sožitje Trebnje.
Ad 4
Na pobudo Sveta staršev Osnovne šole Trebnje je ravnatelj KS Trebnje poslal dopis glede
namestitve sanitarij na šolskem športnem igrišču. V razpravi je ugotovljeno, da šolsko igrišče
ni vzdrževano, KS se zaveda stanja šolskega igrišča in dejstva, da v popoldanskem času
igrišče uporabljajo krajani. Člani so mnenja, da bi dopis morali poslati na Občino Trebnje, ki
ja lastnik igrišča in ne na KS. Soglasno so sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP:
Postavitev sanitarij presega pristojnosti KS Trebnje.
SKLEP:
Osnovna šola, kot upravljavec šolskega igrišča, skliče sestanek z lastnikom šolskega
igrišča Občino Trebnje, z zainteresirano javnostjo in KS Trebnje glede ureditve šolskega
športnega igrišča.
SKLEP:
KS Trebnje bo dolgoročno finančno podprla ureditev in vzdrževanje šolskega športnega
igrišča.
SKLEP:
Na OŠ Trebnje in v vednost Svetu staršev OŠ Trebnje se pošlje odgovor.
Ad 5
Zabojniki za odpadke na Gubčevi cesti – odgovor Občine Trebnje:
KS Trebnje je na Občino Trebnje poslala pobudo, da se uredi ali prestavi zabojnike za
odpadke na Gubčevi cesti, pri slaščičarni Julija. Občina Trebnje odgovarja, da s strani KS ni
potrebno ukrepati, ker zabojniki stojijo na javni površini, ne ovirajo in ne ogrožajo prometa,
komunalnim vozilom je omogočen dostop do zabojnikov. KS je opozorila, da je moteč smrad
in zabojniki na pločniku, saj so smeti tudi na pločniku in ne v zabojnikih. Občina odgovarja,
da zabojnikov ni potrebno premestiti dokler ni s strani sodišča določeno funkcionalno
zemljišče. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
Občina Trebnje ne upošteva estetskega videza mesta Trebnje, zato KS Trebnje in
Komunala Trebnje skupaj preučijo možnost ureditve ekoloških otokov in motečih
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lokacij zabojnikov za smeti ter določijo končno rešitev, ki bo v skladu z Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje.
Prometna ogledala:
SPVSP Občine Trebnje je poslal mnenje o postavitvi prometnih ogledal na Vrhtrebnjem,
Pristavi in Levstikovi ulici. Postavitev ogledal je potrebna, zato je soglasno sprejet
SKLEP:
Prometna ogledala postavi CGP Novo mesto.
Javna pot na Grmadi – izmere:
Družina Čeh, Grmada 8, Trebnje je poslala vlogo za asfaltiranje makadamskega priključka na
lokalno cesto v dolžini 50 m. Ker mejniki niso znani, je pred posegom potrebna razmejitev in
določitev mejnikov. Soglasno je sprejet
SKLEP:
KS Trebnje naroči geodetsko izmero za določitev meje med lokalno cesto in javno potjo.
Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje:
Odlok začne veljati 3. 5. 2012. KS Trebnje ima v lasti 5 transparentov in 22 izveskov na
drogovih javne razsvetljave. Z izbiro koncesionarja KS ne bo imela več prihodka od
oglaševanja. Odlok nalaga, da je potrebno plačilo upravne takse, ki znaša 22,66 €. Občinsko
takso plača naročnik. Vprašanje je, ali se upravna taksa plača po posameznem oglasnem
mestu ali za vse skupaj? V prehodnem obdobju, dokler ne bo izbran koncesionar, je potrebno
dogovoriti vse spremembe v poslovanju. Predsednik je zaprosil dr. Jožeta Korbarja, da na
Občini Trebnje poizve kakšni so kriteriji za plačilo takse. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Dr. Jože Korbar posreduje KS Trebnje odgovor Občine Trebnje o plačilu upravne takse.
Če je plačilo 22,66 € za celoto, se z aneksi stroške prenese na najemnike in določi
odpovedni rok 30 dni. Če se z najemniki ne dosežejo dogovori, se prekinejo poslovni
odnosi in odstranijo oglaševalske table po odpovednem roku Če je plačilo za posamezna
mesta, se jih odstrani. Prazna oglaševalska mesta se odstranijo.
Spomenik nadškofu in metropolitu dr. Alojziju Šuštarju:
Župnija Trebnje prosi KS Trebnje za finančno pomoč pri postavitvi spomenika. Sorodniki se
strinjajo s postavitvijo spomenika, ki bo umeščen v parku ob cerkvi s pogledom proti
avtobusni postaji. Člani v celoti podpirajo in soglašajo s postavitvijo spomenika, saj dr. Šuštar
predstavlja človeka, ki je s svojim delom združeval vse ljudi. Sprejeta sta naslednja sklepa
SKLEP:
KS Trebnje za postavitev spomenika prispeva 3.000,00 €.
SKLEP:
Vsi prisotni člani Sveta KS Trebnje se odpovejo sejnini, ki jim pripada za 9. redno sejo
Sveta KS Trebnje, v korist postavitvi spomenika dr. Alojziju Šuštarju.
Svet Vrtca Trebnje – finančna pomoč za nakup glasbil:
KS Trebnje za ta namen nima razpoložljivih sredstev, ker je vsa sredstva namenila za
dokončanje Rekreacijskega parka »JURČKOV GOZD«. Otroci vsakodnevno brezplačno
uporabljajo igrala v rekreacijskem parku, zato se Vrtcu Trebnje pošlje odgovor. Soglasno je
sprejet
SKLEP:
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Vrtcu Trebnje pošljemo odgovor, da KS Trebnje na tej postavki nima razpoložljivih
sredstev, ker je vsa sredstva namenila za dokončanje Rekreacijskega parka »JURČKOV
GOZD«, katerega brezplačno dnevno uporabljajo tudi otroci Vrtca Trebnje.
Ad 6
Mag. David Klarič je pozval vse prisotne, da pregledajo poškodbe javnih poti in sporočijo
tajnici lokacijo, da se poškodbe sanirajo.
Gospod Dejan Smuk je vprašal o obljubi župana za povečanje sredstev KS Trebnje. Predlagal
je, da se župana povabi na sejo KS. Mag. David Klarič je odgovoril, da je župan povabljen na
vsako sejo, žal se je ne udeleži. Glede povečanja sredstev za KS Trebnje pove, da na
Občinskem svetu ni bilo izglasovano, ko se je sprejemal proračun 2012.
Dr. Jože Korbar je podal pobudo glede povečanja sredstev za KS Trebnje. Dejal je, da pri
sprejemanju proračuna ni glasoval za povečanje sredstev KS Trebnje, ker je bila pobuda
pavšalna, morala bi biti finančno ovrednotena. Parametri, ki so določeni v Odloku o
financiranju krajevnih skupnosti so za vse KS Trebnje enaki, zato ni pravne podlage za
povečanje sredstev samo eni KS. Podaja pobudo, da se predlaga spremembo kriterijev za vse
KS. Mag. David Klarič je odgovoril, da je KS v lanskem letu posredovala na Občino Trebnje
dopis za spremembo odloka o financiranju KS, ki je vseboval vse parametre, ki jih je dr.
Korbar predlagal na seji sveta KS. Žal na Občinskem svetu ni bilo volje za sprejem
dopolnitve odloka o financiranju KS.
Nadalje predlaga, da naj bo sodelovanje med KS Trebnje in Občino Trebnje tudi osebno in ne
samo preko dopisov. Postavi tudi vprašanje glede ureditve Jurčičeve ulice, in sicer meteorna
kanalizacija, izvedba pločnika in asfaltna preplastitev. Pove, da je želja krajanov, da se ulica
uredi v celoti, izvede naj se tudi pločnik. Če ni v letu 2012 dovolj sredstev, naj se dela
izvedejo v letu 2013. Občino Trebnje naj se vključi v delu pospešitve reševanja sodne
določitve meje pri g. Božidarju Perku. Predlaga, da se pri reševanju pridobitve zemljišča za
pločnik vključi tudi g. Perka. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
Sestane naj se Gradbeni odbor Jurčičeve ulice, katerega član je tudi g. Božidar Perko,
na katerega se povabi predsednika Sveta KS Trebnje, predstavnike Občine Trebnje in
lastnike zemljišč, kjer se posega v njihovo last zaradi izvedbe pločnika. Na sestanku se
pregleda projektno dokumentacijo (PZI) in sprejme končno odločitev.
Seja je bila zaključena ob 22.20 uri.
Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
mag. David KLARIČ
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