
Z A P I S N I K

2. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 12. 5. 2011 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33.

Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Germovšek, ga. Silva Kastelic,
               g. Ciril Doles, g. Franci Opara, ga. Zvonka Falkner, g. Jože Korbar, 
               g. Mitja Prijatelj, g. Peter Agnič, g. Marjan Jevnikar in g. Janez Smolič – 12 članov.
Sklepčnost je zagotovljena.

Opravičeno odsotni: g. Dejan Smuk, g. Mirko Kurent in g. Tomaž Zlobko.

Ostali vabljeni: računovodkinja KS ga. Darja Brate in župan.

Župan se seje ni udeležil.

S sejo  je pričel predsednik Sveta KS Trebnje mag. David Klarič. Predlagal je naslednji 

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta KS Trebnje
2. Izvolitev podpredsednika Sveta KS Trebnje
3. Imenovanje podpisnikov plačilnih nalogov
4. Imenovanje članov Nadzornega odbora  in predsednika odbora
5. Imenovanje članov Komisije za praznovanja, odlikovanja in obveščanje ter 

imenovanje predsednika komisije
6. Imenovanje članov Komisije za program dela in imenovanje predsednika 
7. Imenovanje članov Inventurne komisije in imenovanje predsednika
8. Imenovanje članov Komisije za pripravo statuta in imenovanje predsednika
9. Imenovanje članov Komisije za urejanje okolja in oživitev mestnega jedra in 

imenovanje predsednika
10. Predstavitev Finančnega načrta in Programa dela za leto 2011 
11. Poročilo o volilni pravici – poročevalec g. Mitja Prijatelj
12. Pregled ulic in naselij po volilnih enotah v KS Trebnje
13. Posredovanje podatkov članov Sveta KS Trebnje
14. Pregled ponudb za pleskanje drogov JR
15. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih povabljenih

Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
 
Ad 1
Na zapisnik ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.

Ad 2
Statut KS – 30. člen predvideva  izvolitev podpredsednika Sveta KS Trebnje, ki predsedniku 
pomaga pri njegovem delu in ga nadomešča. Predsednik je predlagal Marjana Jevnikarja z 
utemeljitvijo, da g. Jevnikar pozna delo v krajevni skupnosti. Gospod Marjan Jevnikar je 
povedal, da sprejema mesto podpredsednika. Soglasno je sprejet
SKLEP:
V mandatu 2011 – 2014 bo podpredsednik Sveta KS Trebnje g. Marjan Jevnikar.
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Podpredsednik se je zahvalil vsem članom za zaupanje.

Ad 3
SKLEP:         Za podpisnike plačilnih nalogov se imenujejo:

1. mag. David KLARIČ – predsednik Sveta KS Trebnje
2. Marjan JEVNIKAR – podpredsednik Sveta KS Trebnje
3. Martina KASTELIC – tajnica KS Trebnje

Ad 4
 SKLEP:        V Nadzorni odbor se imenujejo:

1. Jelka KLEMENČIČ – predsednica odbora
2. Hedvika KRAVCAR – članica
3. Barbara PRAVNE HUČ – članica
4. Rozi DRNOVŠEK - članica
5. Fani LAVRIHA - članica

Ad 5
SKLEP: V Komisijo za praznovanja, odlikovanja in obveščanje se imenujejo:

1. Silva KASTELIC – predsednica komisije
2. Greta GAŠPERIN – članica
3. Mojca FEMEC – članica
4. mag. David KLARIČ – član
5. Marija REŠČIČ – članica
6. Marko ŠALEHAR – član
7. Mojca BAHUN – članica
 

Ad 6
SKLEP:         V Komisijo za program dela se imenujejo: 

1. Peter AGNIČ – predsednik komisije
2. Marjan JEVNIKAR – član
3. Jože KORBAR – član
4. Janez SMOLIČ – član
5. mag. David KLARIČ - član

      
Ad 7
SKLEP:          V Inventurno komisijo pri KS Trebnje se imenujejo:

1. Marjan KRMELJ – predsednik komisije
2. Franci OPARA – član
3. Aleš GERMOVŠEK - član               

Ad 8
SKLEP:           V Komisijo za pripravo statuta KS Trebnje se imenujejo:

1. Mitja PRIJATELJ – predsednik komisije
2. Majda IVANOV – članica
3. mag. David KLARIČ  - član

Ad 9
SKLEP:           V Komisijo za urejanje okolja in oživitev mestnega jedra se imenujejo:

1. Dejan SMUK – predsednik komisije
2. Tomaž ZLOBKO – član
3. mag. David KLARIČ – član
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4. Ciril DOLES – član
5. Peter JEVNIKAR – član
6. Andrej ŠELIGO - član

Ad 10 
Preglednice Finančnega načrta in Programa dela KS Trebnje za leto 2011 so si člani podrobno 
pogledali v gradivu. Predsednik je pozval k razpravi. Peter Agnič je nove člane seznanil, da je 
bila mrliška vežica končana v mandatu 2002 – 2006, ko je bil predsednik g. Marjan Krmelj, v 
mandatu 2006 – 2010 oz. 2011 je bila investicija finančno zaključena. Pri razpravi o prihodkih 
so člani mnenja, da je KS Trebnje v primerjavi z ostalimi KS, potrebno določiti drugačen 
status financiranja, kar je že obljubil župan na 1. seji Sveta KS Trebnje. Jože Korbar je 
pripomnil, da ne moremo izpostavljati KS Trebnje, ampak predlaga, da se upošteva nove 
kriterije  - ali ima KS park, tržnico, javne površine, funkcionalna zemljišča etažnih lastnikov,  
zemljišče v lasti občine, rekreativne površine. Ostali člani se strinjajo s predlogom, dodati je 
potrebno še dejstvo, da je Trebnje glavno središče vsega dogajanja v občini Trebnje, saj iz 
vseh ostalih KS ljudje dnevno prihajajo po opravkih. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Na OT se pošlje predlog naj se popravi Odlok o financiranju krajevnih skupnosti tako, 
da se upoštevajo pri izračunu sredstev iz proračuna še ostali kriteriji in sicer ali je v KS 
park, rekreacijska površina, tržnica, sprehajalne poti. Upošteva naj se, da je Trebnje 
glavno občinsko središče v katerega po opravkih dnevno prihajajo iz vseh KS, zato 
predlagamo, da se upošteva vse parametre. 

Aleš Germovšek in Marjan Jevnikar sta predlagala, da se pregleda možnosti za  znižanje 
električne energije javne razsvetljave in poskusno postavi sončne svetilke JR v naseljih, ki 
nimajo JR.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Aleš Germovšek poizve o možnostih za znižanje porabe elektrike JR  - varčne sijalke  in 
montaže solarnih svetil za osvetlitev naselij, ki nimajo JR.

Ad 11
Mitja Prijatelj je seznanil člane o volilni pravici, ki je opredeljena v Zakonu o volilni pravici.  
Glavni pogoj za aktivno in pasivno volilno pravico je stalno prebivališče. Volilne imenike 
izdela Ministrstvo za notranje zadeve, ki so prilagojeni na vrsto volitev – državne volitve, 
volitve v lokalnih skupnostih, volitve v EU, referendum… Volilni imeniki so po številu 
različni glede na državljane SLO, tujce, ki bivajo v SLO in so državljani UE, tujci, ki niso 
člani EU ter državljani SLO, ki živijo v tujini. Sklepa ni – seznanitev. 

Ad 12
V KS Trebnje je sedem volilnih enot. Člani predlagajo, da se krajane obvesti katere ulice in 
naselja so v posameznih volilnih enotah ter predstavi člane sveta. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje pripravi članek za Glasilo občanov.

Ad 13
Na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakona o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in 6. člena Zakona o elektronskem poslovanju 
na trgu (ZEPT) moramo imeti vnaprejšnje soglasje članov sveta in komisij pri KS Trebnje, da 
soglašajo z uporabo njihovih podatkov. Sprejet je 
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SKLEP:
Pripravi se obrazec Izjava o uporabi podatkov, katerega se pošlje v gradivu za naslednjo 
sejo.
Ad 14
Ker je prispela samo ena ponudba, se za pleskanje drogov JR pridobi vsaj še eno ponudbo.
Sprejet je
SKLEP:
Za pleskanje drogov JR se pridobi še eno ponudbo. Izvajalca po pregledu vsebine 
ponudbe izbere Komisija za program dela, potrdi pa Svet KS Trebnje na naslednji seji.

Ad 15
Realizacija 1-4/2011:
Poročilo o realizaciji je podrobno podala računovodkinja KS Trebnje Darja Brate. Preglednico 
so vsi prejeli, pripomb ni. Sklepa ni – seznanitev.

Gradnja vrtca:
Člani so seznanjeni z zaporo Režunove ulice, zaradi gradnje novega vrtca.

Ulica OF – g. Robert Meglič:
Prošnja za napeljavo optičnega kabla od jaška na ulici Reber do konca ulice OF. Člani so 
mnenja, da izvedba napeljave za uporabo interneta ni v pristojnosti krajevne skupnosti ampak 
Občine Trebnje. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Ker KS Trebnje nima pristojnosti za reševanje napeljave optičnega kabla,  naj krajani o 
tej zadevi  povprašajo na Občini Trebnje.

Društvo Ragle Trebnje:
Ragle praznujejo 15 let delovanja, oktobra bodo nastopile v Argentini in prosijo za pomoč.
Sprejet je 
SKLEP:
Društvu Ragle se odobri sponzorstvo. O nastopih se dogovori Komisija za praznovanja, 
odlikovanja in obveščanje.

Tržnica najem prostora za skladišče – Paintball g. David Grozina:
Ugotovljeno je, da je potrebno objekte počistiti, obnoviti, vprašanje je, če so primerni za 
skladišče. Investiranje ni smiselno, ker še ni dorečeno, kaj bo s tržnico. Sprejet je
SKLEP:
V najem se odda samo večji objekt (bivša cvetličarna) v celoti, cena 4€/m2/mesec. Manjši 
objekt se ne odda. Odpovedni rok je 30 dni.

Ureditev tržnega prostora:
Člani in krajani se ne strinjajo z načinom prodaje na prostem po vsem mestu Trebnje, zato je 
sprejet
SKLEP:
Na Občino Trebnje se pošlje zahtevek za sprejetje Odloka o tržnem in sejemskem redu v 
občini Trebnje.

Pokopališče v Trebnjem:
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Na 1. seji Sveta KS Trebnje je župan obljubil, da bo poslal pisni odgovor o trenutnih 
aktivnostih pridobivanja zemljišča za širitev pokopališča v Trebnjem. Ker odgovora ni je 
soglasno sprejet
SKLEP:
Župana se pisno opozori, da nismo prejeli odgovora o širitvi pokopališča in pošlje 
zahtevek za pisni odgovor o trenutnih aktivnostih Občine Trebnje za pridobitev zemljišč.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala:                                                                                   Predsednik Sveta KS Trebnje: 
Martina Kastelic                                                                               mag. David KLARIČ
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