ZAPISNIK
7. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 22. 12. 2011 ob 19.00 uri v prostorih Hotela Opara,
Goliev trg 13, Trebnje.
Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Germovšek, 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. Tomaž Zlobko, g. Marjan Jevnikar in
g. Janez Smolič.
Opravičeno odsotni: g. Mirko Kurent.
Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, ki se seje ni udeležil.
Sejo Sveta KS Trebnje je pričel in vodil predsednik mag. David Klarič. Po pozdravu je preveril
sklepčnost. Od 15 članov je prisotnih 14 članov – sklepčnost je zagotovljena.
Predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Trebnje in pregled sklepov
2. Poročilo o izbiri dobavitelja električne energije za JR
3. Odstop vloge – Obrtniška ulica v Trebnjem
4. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Komisija za zagotovitev dobavitelja električne energije za javno razsvetljavo v KS Trebnje je od
petih prejetih ponudb izbrala ponudbo distributerja Petrol Ljubljana. Ugotovljeno je, da je na podlagi
javnega razpisa za leti 2012 in 2013 zagotovljena znatno nižja cena kWh za dobavo električne
energije za JR. Če se ne bo nihče pritožil, bo pogodba podpisana še v letu 2011. Slepa ni.
Ad 3
Stanovalci Obrtniške ulice so podali pobudo, da se v ulici postavijo grbine za umiritev prometa, ker
je zaradi semaforja na regionalni cesti promet povečan in posledično nevaren za vse udeležence v
prometu. Pobudo so poslali na Občino Trebnje, KS Trebnje pa v vednost. Občina Trebnje je pobudo
stanovalcev, brez navodil, odstopila KS Trebnje. G. Peter Agnič pove, da je smiselno in potrebno
postaviti grbine tudi na Majcnovi ulici. Člani se strinjajo, da se promet v obeh ulicah umiri, hkrati pa
predlagajo, da se Občino Trebnje opozori naj od države zahteva povračilo stroškov, saj je povečan
promet na ulicah posledica samo enega voznega pasu na delu regionalne ceste, ki je urejen s
semaforjem. Soglasno sta sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP:
KS Trebnje pridobi od CGP Novo mesto ponudbo za izvedbo grbin za umiritev prometa na
Obrtniški in Majcnovi ulici, in sicer ponudbo za montažne grbine, ponudbo za asfaltne grbine
ter strokoven pregled lokacije grbin za umiritev prometa.
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SKLEP:
Občino Trebnje se opozori naj od države zahteva saniranje Obrtniške in Majcnove ulice v
prvotno stanje ter sofinanciranje izvedbe grbin za umiritev prometa na omenjenih ulicah.
Ad 4
Dr. Jože Korbar je opozoril na ureditev padavinskih in meteornih vod na Jurčičevi ulici pred izvedbo
asfaltne preplastitve. Sedaj je izveden mešan sistem, v kanalizacijo se stekajo fekalije in meteorske
ter padavinske vode. Ob izdatnejših padavinah je pretok cevi premajhen, zato prihaja do prelivanja.
Predsednik Sveta KS Trebnje je povedal, da je potrebno počakati, da se najprej položi optični kabel.
V začetku leta 2012 je predvidena določitev funkcionalnega poteka položitve optičnega kabla po
vseh ulicah v Trebnjem v dogovoru z izvajalcem GVO Ljubljana in Občino Trebnje. S strani KS
Trebnje bo za koordinacijo skrbel podpredsednik Sveta KS Trebnje, gospod Marjan Jevnikar in
tajnica KS.
Na Komunali Trebnje se pregleda načrt rešitve padavinskih in meteornih vod za Jurčičevo ulico, ki jo
je izdelala strokovnjakinja Antonija Rotar s. p. AR projektiranje hidrotehničnih objektov Ljubljana.
Sprejet je
SKLEP:
Pred asfaltno preplastitvijo Jurčičeve ulice se opravi sestanek na terenu, določi potrebna
popravila sedanje kanalizacije in pripravi ponudbo za posamezna dela. Pri vseh posegih se
upošteva predhodna položitev optičnega kabla.
Gospod Marjan Jevnikar pove, da je v Studencu potrebno spremljati potek izvedbe kanalizacije, ki jo
investira Občina Trebnje. Predlaga, da se v primeru celotne odstranitve obstoječega asfalta položi
kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Sprejet je
SKLEP:
Izvedbo kanalizacije v naselju Studenec spremljajo podpredsednik Marjan Jevnikar, Ciril
Doles in tajnica KS. V primeru, da je možno hkrati položiti kabelsko kanalizacijo za javno
razsvetljavo ob izgradnji kanalizacije, bo KS to izvedla.
Gospod Marjan Krmelj je opozoril na razpokan del pločnika na novem delu naselja Cviblje. Sprejet
je
SKLEP:
Spomladi se izvede sanacija poškodovanega dela pločnika.
Mag. David Klarič je seznanil člane, da je od januarja – marca 2012 na Občini Trebnje sprejet sklep
o začasnem financiranju. Finančna sredstva so določena na podlagi realizacije KS Trebnje od
januarja do marca 2011 v višini 43.396,22 €.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
mag. David KLARIČ
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