
Z A P I S N I K

5. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 8. 9. 2011 ob 20.00 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, ga. Zvonka Falkner, dr. Jože Korbar, g. Mitja Prijatelj,
               g. Peter Agnič, g. Tomaž Zlobko, g. Marjan Jevnikar in g. Janez Smolič – prisotnih 
               12  od 15 članov, sklepčnost je zagotovljena. 

Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, g. Franci Opara in g. Mirko Kurent.

Ostali vabljeni: predstavnik PP Trebnje g. Janez Mirtič in računovodkinja KS ga. Darja Brate.

Vabljen je bil tudi župan, ki se seje ni udeležil.

S sejo Sveta KS Trebnje je pričel in jo vodil predsednik  mag. David Klarič in predlagal 
naslednji 

DNEVNI RED:
1. Poročilo predstavnika Policijske postaje Trebnje – varnost v prometu in na ostalih 

javnih površinah v KS Trebnje
2.  Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija 

sklepov
3. REBALANS KS TREBNJE 2011 – potrditev in sprejem sklepa
4. Mnenje KS Trebnje – kulturni spomenik »domačija Gorenje Medvedje selo 7«
5. Vloge krajanov ustanov in društev:  

- Pungartnik Edo – JP Ulica herojev
- Društvo Ragle – Argentina
- NK Trebnje – prošnja za pomoč
- ZKD – prošnja za pomoč

6. V vednost:  
- odvoz  kosovnih odpadkov

7. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih povabljenih

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Predstavnik PP Trebnje, g. Janez Mirtič je podal poročilo dela policije v letu 2010. Glavna 
naloga in cilj policije je, da poskrbi za varnost vseh prebivalcev in udeležencev v prometu. 
Število prekrškov je primerljivo z drugimi kraji, obravnavajo se v skupinah in sicer:

1. KRIMINALITETA
2. JAVNI RED IN MIR
3. PROMETNA VARNOST

Člani so postavili vprašanje, če poškodbe na cesti vplivajo na večje število nesreč. 
Predstavnik je pojasnil, da je gradnja AC poškodovala velik del cestišč, žal pa za sabo niso 
sanirali škode, to pa je vsekakor velika težava in vzrok za kar nekaj prometnih nesreč, ker se 
vozniki umikajo udarnim jamam in drugim poškodbam na cestišču. Zaradi slabih cest so še 
posebej izpostavljeni kolesarji in motoristi. Člane je zanimalo tudi stanje prodaje drog. Ker ni  
v Trebnjem srednje šole je droga manj prisotna, je pa v porastu. Predstavnik PP Trebnje je 
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apeliral naj vsi  uporabljajo varnostni pas, upoštevajo varnostno razdaljo in prilagodijo hitrost 
vožnje, ki jo določajo prometni znaki.
Predsednik Sveta KS Trebnje mag. David Klarič se je zahvalil predstavniku PP Trebnje za 
sodelovanje ter nadaljeval s sejo.

Ad 2
Pripomb na zapisnik ni, sprejet in potrjen je soglasno. Ugotovljeno je, da so sklepi realizirani.

Ad 3
Računovodkinja KS Trebnje ga. Darja Brate in predsednik Sveta KS Trebnje mag. David 
Klarič sta predstavila spremembe Proračuna 2011. Priprava Rebalansa KS Trebnje 2011 je 
bila v torek, 6. 9. 2011 v pisarni KS, prisotni so bili: mag. David Klarič, g. Marjan Jevnikar, 
ga. Darja Brate, ga. Mojca Femec in tajnica KS. Sredstva, ki so bila v Proračunu 2011 
namenjena za asfaltiranje makadamske javne poti na Kukenberku in umestitev pločnika na 
Simončičevi ulici se porabijo za obnovo stopnic na Gubčevi cesti, ureditev oz. obnovo pešpoti 
pri AMD, asfaltiranje dela makadamske poti na Vrhtrebnjem in Studencu. Odprti so naslednji 
novi konti: 

- nakup računalnikov in programske opreme
- nakup zemljišč (odkup GMS)
- športne prireditve

Skupaj prihodkov v 2011 v rebalansu je 381.950,00 €, planirani odhodki 403.172,27 €. 
Razlika med prihodki in odhodki se plača iz lastnih sredstev. Računovodkinja je predstavila 
tudi način plačila sejnin in nagrad. Sejnine se po Odloku o financiranju KS izplača enkrat 
letno, v mesecu novembru. V novembru se izplačajo nagrade predsedniku in podpredsedniku, 
vendar se nagrade izplača iz lastnih prihodkov in ne iz proračunskih sredstev. Soglasno so 
člani sprejeli naslednja dva sklepa:
SKLEP:
Rebalans KS Trebnje 2011 je potrjen in sprejet.

SKLEP:
V letu 2011 se iz proračunskih sredstev nakažejo sejnine, nagrade predsedniku in 
podpredsedniku se izplača v mesecu novembru in sicer:

- predsedniku v prejšnjem mandatu g. Petru Agniču – sorazmerni delež
- predsedniku v sedanjem mandatu neto 100,00 € mesečno
- podpredsedniku v sedanjem mandatu  neto  80,00 € mesečno,

nagrade se nakažejo iz lastnih prihodkov.

Ob 21.30 uri je odšla računovodkinja.

Ad 4
Ker so upoštevani vsi predlogi krajanov Gorenjega Medvedjega sela k razglasitvi »domačije 
GMS 7«  za kulturni spomenik lokalnega pomena, se izda pozitivno mnenje. Soglasno je 
sprejet
SKLEP:
Na spremenjene strokovne podlage za razglasitev enote kulturne dediščine domačije 
GMS št. 7, KS Trebnje izda pozitivno mnenje oz. soglasje.

Ad 5
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Vloga  g. Edo Pungartnik:
na koncu javne poti na Ulici herojev, pred dvoriščem Ulice herojev 16, je makadamski del. 
Ker nameravajo urediti dvorišče prosijo za asfaltiranje dela javne poti do meje z njihovim 
dvoriščem. Sprejet je
SKLEP:
Na terenu se z lastniki, ki mejijo na javno pot pregleda meje in pridobi soglasje za 
asfaltiranje makadamskega dela javne poti. Če bodo sredstva se dela izvedejo v letu 
2011, drugače se predvidijo v Programu del  2012.

Društvo Ragle:
Prošnji za pomoč pri odhodu v Argentino se ugodi. Sprejet je
SKLEP:
Na podlagi Donatorske pogodbe se nakaže 500,00 €.

NK Trebnje;
za delovanje novoustanovljenega nogometnega kluba v Trebnjem, KS Trebnje odobri 
sredstva. Sprejet je
SKLEP:
Na podlagi Donatorske pogodbe se nakaže 500,00 €.

ZKD Trebnje – prireditev »RIBIČ PEPE«:
Prošnji za sofinanciranje prireditve »RIBIČ PEPE« se ugodi. Sprejet je
SKLEP:
Za izvedbo prireditve »RIBIČ PEPE« KS Trebnje sofinancira plačilo v višini 1.800,00 €. 
ZKD Trebnje pripravi Donatorsko pogodbo.

Ad 6
Preglednica o odvozu kosovnih odpadkov je članom podana v vednost, sklepa ni.

Ad 7
Marjan Krmelj je opozoril, da je pločnik ob slaščičarni in kavarni Julija, na Gubčevi cesti,  
zaseden z mizami in stoli, zato morajo mamice z vozički ali invalidi na invalidskih vozičkih  
ter tudi ostali pešci hoditi po cesti. Predlaga, da se lastniku napiše dopis, da na omenjenem 
pločniku omogoči prehod, posebej mamicam z vozički in invalidom. Zanima ga,  ali je 
pločnik odkupljen, ali ima lastnik uporabno dovoljenje, da streže na pločniku. Soglasno je 
sprejet
SKLEP:
Preveri se ali je zemljišče na katerem je pločnik odkupljeno, ali ima lastnik uporabno 
dovoljenje, da lahko streže na pločniku ter lastnika z dopisom opozori, naj omogoči 
varen prehod po pločniku, predvsem mamicam z vozički in invalidom.

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

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