
Z A P I S N I K

2. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 25. 11. 2014 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, ga. Silva Kastelic, g. Tomaž Kukenberger, ga. Maša
               Zarabec, g. Marko Šalehar, mag. David Klarič, ga. Mira Zore, g. Aljaž Uhan, 
               g. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk in g. Alojz Gliha – 12 članov.

Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, ga. Vanja Brodnik in g. Miro Resnik – 3 člani. 

Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, g. Alojzij Kastelic, ki se seje ni udeležil.

S sejo sveta je pričel in jo vodil predsednik g. Dejan Smuk. Po potrditvi sklepčnosti je 
predlagal je naslednji 

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Sveta KS Trebnje
2. Izvolitev podpredsednika Sveta KS Trebnje
3. Imenovanje podpisnikov plačilnih nalogov
4. Imenovanje komisij v KS Trebnje in imenovanje članov komisij
5. Posredovanje predlogov članov o načrtovanih delih v mandatu 2014 - 2018
6. Zimska služba 2014/2015 – pregled plana (Komunala Trebnje)
7. Plan urejanja in vzdrževanja javnih površin (Komunala Trebnje)
8. Razno
9. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih

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

Ad 2
Predsednik je za podpredsednika predlagal gospoda Marka Šaleharja. Vsi prisotni so se s 
predlogom soglasno strinjali, sprejet je
SKLEP:
V mandatu 2014 – 2018 bo podpredsednik Sveta KS Trebnje Marko ŠALEHAR.

Ad 3
Za podpisnike plačilnih nalogov je predsednik predlagal predsednika, podpredsednika in 
tajnico. Soglasno je sprejet
SKLEP:
V mandatu 2014 – 2018 se za podpisnike plačilnih nalogov imenuje:

1. Dejan SMUK – predsednik Sveta KS Trebnje
2. Marko ŠALEHAR – podpredsednik Sveta KS Trebnje
3. Martina KASTELIC – tajnica KS Trebnje
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Ad 4
Smiselno upoštevajoč Statut Občine Trebnje in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje v 
delu, ki se nanaša na delovanje komisij in odborov ter v skladu s statutom KS Trebnje je 
predsednik predlagal, da svet KS Trebnje imenuje naslednje komisije:

1. Inventurna komisija (IK)
2. Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo (KPOI)
3. Komisija za družbene dejavnosti (KDD)

Predsednik je naštel vse člane komisij z obrazložitvijo, da so k sodelovanju povabljeni 
predvsem zunanji, strokovni člani komisij oz. člani, ki imajo izkušnje na področjih, s katerimi
se bodo komisije ukvarjale. Od vseh je pridobil soglasje in potrditev za sodelovanje.

Po razpravi je sprejet
SKLEP:
V mandatu 2014 – 2018 bodo delovale tri (3) komisije in sicer:

INVENTURNA KOMISIJA v katero se imenuje:

1. Aleš GERMOVŠEK – predsednik
2. Alojz GLIHA – član
3. Tomaž KUKENBERGER – član

Sestava komisije je soglasno potrjena.

KOMISIJA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v katero se imenuje:

1. Marko ŠALEHAR – predsednik
2. Dejan SMUK – član
3. Maša ZARABEC – članica
4. Silva KASTELIC – članica
5. Špela SMUK – članica
6. Franci OPARA – član
7. Gregor KAPLAN – član
8. Greta GAŠPERIN – članica
9. Mojca FEMEC  - članica

Za sestavo komisije je glasovalo 12 članov, 1 član se je vzdržal. 

KOMISIJA ZA PROSTOR, OKOLJE IN INFRASTRUKTURO v katero se imenuje:

1. Vinko RIBIČ – predsednik
2. Dejan SMUK – član
3. David KLARIČ – član
4. Peter AGNIČ – član
5. Sašo KLEMENČIČ – član
6. Robert PAVLIN – član
7. Teja ZAKRAJŠEK - članica

Za sestavo komisije je glasovalo 12 članov, 1 član se je vzdržal.
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Ad 5
Predsednik je uvodoma povedal, da je že na prvi seji seznanil člane sveta s petimi točkami, 
katerim se bo v prihajajočem mandatu  posvetila pozornost in sicer:

1. Ureditev prostora v centru Trebnjega, kjer se nahaja področje, ki ga imenujemo tržnica
2. Ureditev centra mesta Trebnje ob Gubčevi cesti (zelenice, zasaditve, Forma viva)
3. Ureditev športnega igrišča pri CIK
4. Ureditev področja med CIK in Policijo, vključno z zelenicama pred CIK do Kidričeve 

ceste
5. Ureditev področja pred Banko Koper, kjer se nahaja eko otok

Hkrati je predsednik na prvi seji pozval člane sveta KS, da do druge seje pripravijo predloge o
področjih, ki bi jih bilo potrebno urediti v KS Trebnje. Člani so svoje predloge za načrtovana 
dela v mandatu 2014 – 2018 podali in sicer:

David KLARIČ:
1. STUDENEC – asfaltiranje makadamske poti (Kovačič)
2. JURČKOV GOZD – sanitarije , uporabno dovoljenje
3. Javna razsvetljava od Podjetniške ulice do Rojca in Kralja
4. Odkup zemljišča za razširitev pokopališča

Silva KASTELIC: 
1. KIDRIČEVA ULICA – pločnik in javna razsvetljava ob lokalni cesti v smeri od 

veterinarske postaje do konca naselja Pekel
2. CVIBLJE – ureditev ekoloških otokov
3. ŽELEZNIŠKA POSTAJA – stara lokomotiva v kateri se zbira mladina

Marko ŠALEHAR: 
1. PASJI IZTREBKI – namestitev smetnjakov
2. LIPA PRI SKB – suhe veje
3. PLUŽENJE  - pri banki NLB
4. GUBČEVA CESTA – visok dovoz do blokov
5. EKOLOŠKI OTOKI – ureditev
6. Pločnik pod pokopališčem do OŠ oz. GŠ

Tomaž KUKENBERGER: 
1. PRISTAVA – gradnja vodovoda – dodatne cevi
2. Poškodovane javne poti po položitvi optike
3. CESTNA OGLEDALA – križišče pri Silatovih, Opara Studenec, izvoz Vita center 

Studenec
4. Pločnik od Sila do križišča v Studencu
5. STUDENEC – asfaltiranje makadamske ceste (Kovačič)
6. Zanemarjeni ekološki otoki
7. Namestitev novega ekološkega otoka v Studencu
8. Javna razsvetljava v Studencu
9. Živa meja Jarc v Studencu
10. Živa meja Sila v križišču
11. Krožišča v KS – neurejeno
12. Drogovi na sredini pločnika pri Trimu
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Maša ZARABEC:
1. Pluženje pešpoti iz Simončičeve ulice do Rožne ulice
2. Pešpot mimo šolskega igrišča
3. Pluženje javne poti do igrišča
4. Pločnik Simončičeva ulica

Aljaž UHAN:
1. Varčne žarnice javne razsvetljave
2. CESTNO OGLEDALO – Dolenjska ulica na Cankarjevo ulico
3. Živa meja Kaplan
4. Pluženje snega v oporne zidove – ozek vozni pas

Alojz GLIHA:
1. GRMADA: ureditev kvalitetne dobave električne energije, javna razsvetljava, ureditev

ceste v križišču za Vrhtrebnje, kanalizacija in čistilna naprava
2. REPČE: ureditev ceste Trebnje  - Repče, Repče – Vrhtrebnje, hidrant pri Hren 

Štefanu, javna razsvetljava, kanalizacija in čistilna naprava
3. VRHTREBNJE: razširitev poti in nasutje z gramozom proti Bukovju in Zaloki, 

dodatne luči javne razsvetljave, preplastitev poti od Smoliča do gasilskega doma, 
kanalizacija in čistilna naprava, izdelava muld – odvodnjavanje, nabava defibrilatorja 
in usposabljanje, poškodbe na hidrantih

Mira ZORE: 
1. PRAPROČE – javna razsvetljava
2. JURČIČECA ULICA – pločnik, odvodnjavabnje, asfaltna preplastitev
3. Preglednost križišča pri Florjančiču – veje sadnega drevja
4. IGRIŠČE DSO – izboljšave
5. Neurejenost ekoloških otokov
6. Sistemski pristop k novoletni okrasitvi

Boštjan VOVK:
1. Novoletna okrasitev – izboljšave
2. Talne ovire za zmanjšanje hitrosti na Obrtniški ulici
3. Pločnik OMV proti Galaksiji
4. Praznjenje zabojnikov na Obrtniški ulici tedensko ne na dva tedna

Peter AGNIČ:
1. MAJCNOVA ULICA – upočasnitev prometa
2. Prehod za pešce pri igrišču nad DSO – osvetlitev, dodatna signalizacija
3. Preplastitev Majcnove ulice
4. Neurejenost krožišč

Mirko RESNIK:
1. DOLENJE MEDVEDJE SELO – javna pot do Ostanek Bojana – poškodbe zaradi 

drevesnih korenin, nedoločena trasa optike do Ostanek Bojana, mulda mimo 
Grandovec – odvodnjavanje

2. GORENJE MEDVEDJE SELO – sanacija železne rešetke in prepusta meteorne vode 
pred naseljem GMS iz smeri Mirna

3. DOL PRI TREBNJEM – preplastitev poti od regionalne ceste do železniške proge, 
poškodbe po položitvi optike
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Predsednik se je vsem zahvalil za podane predloge in predlagal, da se pristojne komisije 
sestanejo in pričnejo z aktivnostmi. Komisije bodo ugotovile, za reševanje katerih točk je 
pristojna Občina Trebnje in za katere je pristojna KS Trebnje. Za točke za katere je pristojna 
Občina Trebnje se jih pozove k ureditvi in rešitvi, za ostale zadeve pa bo KS Trebnje 
poskusila rešiti v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Ad 6
Po pregledu Plana zimske službe so člani ugotovili, da se na Komisiji za prostor, okolje in 
infrastrukturo podrobno pregleda in dopolni Plan zimske službe, ki ga je pripravila Komunala 
Trebnje. Predloge komisije se obravnava na 3. redni seji Sveta KS Trebnje.
Sklepa ni – v vednost.

Ad 7
Plan urejanja in vzdrževanja javnih površin v KS Trebnje pregleda Komisija za prostor, okolje
in infrastrukturo. Ponovno se obravnava na 3. redni seji Sveta KS Trebnje.
Sklepa ni – v vednost
               
Ad 8
ZABOJNIKI ZA ODPADKE: predsednik je seznanil člane, da se je na Komunali Trebnje 
pogovarjal z direktorjem Stankom Tomšičem o problematiki odlaganja odpadkov v mestu 
Trebnje in naseljih v KS Trebnje. Dogovorila sta se, da bi bilo dobro, da se zaradi estetsko 
bolj urejenih področij eko otokov pripravi pilotski projekt rešitve potopljene zbiralnice 
ločenih frakcij, kot idejne rešitve ureditve eko otokov v centru Trebnjega in kot idejo omenila 
lociranje pilotnega projekta na parkirišču na križišču Jurčičeve in Gubčeve ceste. Pozove se 
Komunala Trebnje, da v čim krajšem času pripravi predlog rešitve in strošek postavitve 
pilotskega projekta postavitve potopljenega eko otoka.

TRŽNICA TREBNJE: v mesecu decembru 2014 poteče najemna pogodba za montažni 
objekt (kontejner) v katerem je CPU – center ponovne uporabe. Predsednik pove, da sta se z 
direktorjem Komunale in županom dogovorila, da se trgovina preseli na Globoko. Kot 
alternativna rešitev je bila omenjena tudi selitev CPU na lokacijo trgovine Zastonj v Velikem 
Gabru, hkrati pa se preuči tudi rešitev, da vsaj rumeni zabojnik za zbiranje stvari ostane na 
neki lokaciji v Trebnjem. Zaradi neprimernih, neestetskih ter neuporabnih kontejnerjev na 
lokaciji tržnice, se le ti odstranijo s tega področja do najkasneje 31.03.2014 (dogovor Smuk-
Tomšič). Pripravi se tudi sporazum o odstranitvi kontejnerja v lasti Sadri Veapija. Na osnovi 
razgovora Smuk-Veapi se lastnik strinja z odstranitvijo objekta, saj ga že več časa ne 
uporablja in je v izredno slabem stanju in kazi izgled mesta. Komunala je izrazila 
pripravljenost, da bi morda uporabila obstoječe kontejnerje in bi jih zato brezplačno 
odstranila. Sicer se pozove zainteresirana javnost, da lahko brezplačno odpelje kontejnerje. Če
kakšen kontejner ostane, ga odstrani KS na svoje stroške. Z ribarnico bi se dogovorili o 
rešitvi, ki bi bila ustrezna za KS in g. Glivarja. Prostor, ki bi ga pridobili bi namenili za 
ureditev otroškega igrišča z mini adrenalinskim parkom na drevesih. 
Sklepa ni – v vednost.

ODSTRANITEV TALNIH OVIR – VLOGA g. Meglič: 
iz Obrtniške ulice je to osamljen predlog za odstranitev, zato so člani sprejeli
SKLEP:
Ker so bile talne ovire postavljene na pobudo večine stanovalcev Obrtniške ulice, za 
odstranitev pa je prispela vloga samo enega stanovalca, se talne ovire ne odstrani.
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PIP – KAMERA: Podjetje PIP d.o.o. predlaga KS Trebnje sofinanciranje kamere, ki snema 
področje avtobusne postaje Trebnje za potrebe spletne strani KS Trebnje. 
Najprej se pripravi Finančni načrt KS Trebnje 2015/2016, potem se vloga ponovno 
obravnava.
Sklepa ni.

POVEZOVALNA POT CVIBLJE: obvestilo stanovalcev Cviblje o njihovem nestrinjanju z 
namero Občine Trebnje, da zgradi povezovalno cesto od ulice Marof do ulice Ob gozdu. 
Stanovalci so prepričani, da sta dovolj že obstoječi poti po Kidričevi in Klemenčičevi ulici in 
predlagajo le ureditev pešpoti na tem delu. Ker je bila KS o pismu prebivalcev občini 
obveščena le v vednost, sklepa ni.

HUMANITARNO DRUŠTVO TAJA:  prošnja za pomoč. Namenijo se darila, ki bodo ostala
od obdarovanja.
Sklepa ni.

ŽELEZNIŠKE BAZNE POSTAJE – PETICIJA: civilna iniciativa Trebnje je prosila KS 
Trebnje za podpis peticije proti izgradnji baznih postaj za potrebe radijskega omrežja 
železnice v neposredni bližini stanovanjskega naselja. Člani se strinjajo, da se peticija 
podpiše.
Sklepa ni.

Predsednik se je članom zahvalil za konstruktivno sodelovanje in zaključil sejo.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:                    Predsednik Sveta KS Trebnje:
Martina Kastelic       Dejan SMUK
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