ZAPIS N IK
8. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 16. 2. 2012 ob 19.00 uri v prostorih KS Trebnje,
Rimska cesta 33, 8210 Trebnje.
Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Germovšek, 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.
Opravičeno odsotni: g. Dejan Smuk, g. Mirko Kurent in g. Tomaž Zlobko.
Ostali vabljeni: ga. Darja Brate – računovodkinja KS Trebnje.
Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, ki se seje ni udeležil.
Predsednik je po pozdravu preveril sklepčnost, od 15 članov je prisotnih 12 članov, zato je
sklepčnost zagotovljena. Predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija sprejetih
sklepov
2. Inventurna komisija: popis sredstev in virov 2011 – poročevalec g. Marjan Krmelj
3. Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje:
Prireditve ob 20-obletnici mesta Trebnje – poročevalka ga. Silva Kastelic
4. Zaključni račun in letno poročilo KS Trebnje 2011 – poročevalka ga. Darja Brate
5. Razno
6. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Pripomb ni, zapisnik je soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik Inventurne komisije (IK) pri KS Trebnje g. Marjan Krmelj je poročal o delu
komisije in stanju osnovnih sredstev in virov za leto 2011. Člani Sveta KS Trebnje so v
prejetem gradivu, ki jim je bilo poslano skupaj z vabilom na sejo, doma pregledali osnovna
sredstva in zapisnik Inventurne komisije, zato je predsednik IK člane Sveta KS Trebnje
povabil k razpravi in sprejetju sklepa, ki potrjuje in sprejema Popis sredstev in virov KS
Trebnje za leto 2011. Pri pregledu inventarja v Poslovilnem objektu je ugotovljeno, da se v
skladišču nahajajo gasilni aparati, ki so že odpisani, zato jih ni v registru osnovnih sredstev.
G. Mitja Prijatelj je vprašal na kakšen način se določi amortizacija osnovnih sredstev?
Odgovorila je računovodkinja ga. Darja Brate, in sicer vse amortizacije so upoštevane po
kriterijih, ki jih določajo predpisi. Dr. Jože Korbar je vprašal zakaj ni konferenčne mize, ki se
nahaja v skladišču Poslovilnega objekta v popisu inventarja. G. Krmelj je podal odgovor, da
je iz zapisnika IK razvidno, da je bila odpisana v letu 2010, predlaga, da jo prodamo ali
podarimo (doniramo). Dr. Jože Korbar še pove, da naj se pri odpisu opornega zidu na Gubčevi
cesti upošteva dejansko stanje in sicer, zid je zaradi spremembe prostorske pozidave porušen,
čeprav še ni amortiziran. Predsednik Sveta KS Trebnje mag. David Klarič pove, da je
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potrebno pregledati predpise in določila postopka glede prodaje odpisanih sredstev. Člani
sprejemajo in potrjujejo delo IK, soglasno je sprejet
SKLEP:
Potrdi in sprejme se popis osnovnih sredstev in virov KS Trebnje za leto 2011.
Ad 3
V letu 2012 mesto Trebnje praznuje 20-obletnico (1992 – 2012). Komisija za praznovanja,
odlikovanja in obveščanje (KPOO) je skupaj s Komisijo za urejanje okolja in oživitev mesta
Trebnje pripravila predlog prireditev za leto 2012. Predlaganih je 20 prireditev za 20 let mesta
Trebnje. O delu in predlogu prireditev in sprejetju sklepa je poročala predsednica KPOO ga.
Silva Kastelic. K sodelovanju so bila povabljena vsa društva, ki delujejo v KS Trebnje.
Prireditve, ki so predlagane so naslednje:
1. KURENTI IN PLES V MASKAH 17. 2. (KS, JSKD)
2. DAN ŽENA 9. 3. (KS)
3. BUDNICA 1. 5. (KS, OPO Trebnje)
4. OŽIVLJANJE IN PRVA POMOČ 8. 5. (KS, RK Trebnje)
5. NEDELJSKI KOLESARSKI IZLET maj – junij (KS, Koles. dr.)
6. TEK PO ULICAH KS TREBNJE junij – julij (KS, Koles. dr., DTP Trebnje)
7. POHOD NA VRHTREBNJE 3. 6. (KS, PD Trebnje)
8. BALET »Labodje jezero« 20. 6. (KS, DROT)
9. PRAZNIK KS TREBNJE 21. 6. (KS)
10. 24 UR NOGOMETA maj – avgust (KS, NK Trebnje)
11. DALMATINSKI VEČER 6. 7. (KS, JSKD)
12. ZABAVNI VEČER 13. 7. (KS, PLIN)
13. ZABAVNI VEČER 25. 8. (KS, PLIN)
14. LETNI KINO 31. 8. (KS, ZKD)
15. ZIDANIŠKI KVINTET 1. 9. (KS, ZIDAN. KVINTET, VINOGR. DR.)
16. OTVORITEV JURČKOV GOZD sept. (KS)
17. OTROŠKI ŽIV ŽAV okt. – nov. (KS, ZKD)
18. STAROSTNIKI dec. (KS, TD Trebnje)
19. DEDEK MRAZ 28. 12. (KS, JSKD)
20. NOVOLETNI KONCERT 29. 12. (KS, OPO Trebnje)
Dr. Jože Korbar je pohvalil delo komisij in vprašal kako je s finančnimi sredstvi za vse
prireditve? Predsednik Sveta KS Trebnje mag. David Klarič je odgovoril, da so sredstva v
finančnem okviru, ki je bil sprejet in potrjen po finančnem načrtu 2012. Predsednica KPOO
ga. Silva Kastelic je predlagala, da člani Sveta potrdijo in sprejmejo predlagane prireditve za
leto 2012. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
Potrdi in sprejme se 20 prireditev v letu 2012 za 20-obletnico mesta Trebnje v višini
planiranih sredstev. KS z izvajalci in soorganizatorji sklene pogodbe do višine sredstev
opredeljenih v finančnem načrtu 2012.
Ad 4
Mag. David Klarič pove, da je Zaključni račun in letno poročilo KS Trebnje za leto 2011 ob
17. uri (16. 2. 2012) obravnaval Nadzorni odbor pri KS Trebnje, ki ni imel pripomb in je s
sklepom sprejel Zaključni račun in letno poročilo za leto 2011. Povabil je računovodkinjo ga.
Darjo Brate, da podrobno predstavi Zaključni račun 2011 in Letno poročilo 2011 KS Trebnje.
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Računovodkinja je podala poročilo o realizaciji v letu 2011. Planirani prihodki so realizirani
100,42 %, odhodki pa 93,92 %.
V preglednici in obrazložitvi je razvidna številčna in vsebinska poraba finančnih sredstev v
letu 2011. Ker so člani v prejetem gradivu podrobno pregledali prihodke in odhodke, je
predsednik predlagal razpravo. Dr. Jože Korbar je vprašal zakaj so zneski točno porabljeni, ali
je bilo tako točno planirano? Računovodkinja je odgovorila, da je to možno zato, ker je bil
rebalans in po Odloku o proračunu OT za leto 2011 narejene potrebne prerazporeditve. Mag.
David Klarič je povedal, da so porabljena vsa proračunska sredstva v višini 376.150,00 €.
Gospod Peter Agnič je pohvalil delo in uspešno realizacijo v letu 2011. Člani so soglasno
sprejeli
SKLEP:
Sprejme se Zaključni račun in Letno poročilo KS Trebnje za leto 2011.
Ad 5
Prošnja Planinskega društva Trebnje:
Planinsko društvo Trebnje prosi za finančno pomoč za delovanje in organiziranje pohodov v
letu 2012. Ker je pohod na Trebnji vrh (Vrhtrebnje) v sklopu prireditev za 20-obletnico mesta
Trebnje, je soglasno sprejet
SKLEP:
Odobri se sredstva v višini 300,00 €.
Pobuda ge. Marinke Sila za postavitev obeležja pri Rimskih dvorih:
Pri gradnji Rimskih dvorov v Trebnjem so arheologi našli kip rimskega boga in ostale
izkopanine, ki se sedaj nahajajo v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Na otvoritvi, ki je bila
22. 6. 2009, sta investitor in župan Občine Trebnje obljubila, da bo postavljeno obeležje, ki bi
mimoidočim v sliki in besedi predstavilo izkopanine. KS Trebnje gospa Marinka Sila prosi za
sodelovanje pri postavitvi obeležja. Člani so mnenja, da to presega delo in pristojnosti KS
Trebnje, soglasno je sprejet
SKLEP:
Župana Občine Trebnje se pozove, da izpolni dano obljubo.
Dopis krajanov Praproč – nogometno igrišče:
Glede na trenutni Občinski prostorski načrt (OPN) je predvidena rekreacijska površina tudi v
Prapročah. Krajani Praproč v dopisu navajajo, da se zaradi različnih vzrokov z izgradnjo
nogometnega igrišča ne strinjajo. Krajevna skupnost Trebnje že vrsto let podpira delovanje
NK Trebnje, glede primernosti ali neprimernosti prostora izgradnje igrišča pa ne odloča
krajevna skupnost. Občina Trebnje naj ob upoštevanju OPN, dejanske prostorske primernosti
in razlogov krajanov določi, kje je možno urediti nogometno igrišče v Trebnjem v čim
krajšem času.
Ekološki otok pri OŠ Trebnje, sprehajalna pot ob Temenici – vloga gospe Veronike Gričar:
Ekološki otok, ki se nahaja na levi strani poti in pločnika v smeri proti OŠ Trebnje, je vedno
neurejen. Okoli zabojnikov je razbito steklo, ki je nevarno za hojo otrok in ostalih. Gospa
poziva KS Trebnje, da se zabojnike postavi na drugi lokaciji. Za ekološke otoke je pristojna
Komunala Trebnje, zato se ge. Gričar pošlje odgovor, da bomo Komunalo Trebnje opozorili
na neustrezno stanje okoli zabojnikov za odpadke in možnost prestavitve zabojnikov na novo
lokacijo.
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Sprehajalna pot ob Temenici se bo lahko uredila, ko bo končana izgradnja nadvoza. Pri KS
Trebnje skrbi za sprehajalne poti Komisija za urejanje okolja in oživitev mestnega jedra, ki bo
sodelovala pri vseh aktivnostih za ureditev sprehajalne poti.
Ad 6
Silva Kastelic je vprašala, kdo je pristojen za odmetavanje snega na parkiriščih nasproti
občinske stavbe na Golievem trgu, in sicer med gostilno Šeliga in pošto. Parkirišča
uporabljajo lastniki lokalov in poslovnih prostorov ter tudi krajani. Sprejet je
SKLEP:
Preveri se kdo je lastnik parkirišč in s tem kdo je pristojen za čiščenje snega.
Aleš Germovšek je opozoril na premajhno osvetljenost na Trubarjevi ulici v delu od frizerja
do AMD – ja. V sklopu pogodbe o javni razsvetljavi se pregleda možnost montaže dodatne
svetilke.
Mag. David Klarič je v vednost članom povedal, da je KS Trebnje na Občino Trebnje v času
javne razprave o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 poslala dopis za pričetek
pridobivanja zemljišča za širitev pokopališča v Trebnjem in zahtevo za višje ovrednotenje
določitve finančnih sredstev za KS Trebnje glede na ostale krajevne skupnosti.
Marjan Krmelj je v vednost članom povedal, da so na Odboru za lokalno samoupravo
obravnavali pripravo statutov za krajevne skupnosti, in sicer najprej naj svoj statut pripravi
Občina Trebnje, potem naj občina pripravi statut za krajevne skupnosti.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
mag. David KLARIČ
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