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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 11. 12. 2014 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne 

skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje. 

 

 

Prisotni: predsednik g. Dejan Smuk, 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 Glaha – skupaj 11 članov. Sklepčnost je zagotovljena. 

 

Opravičeno odsotni: g. Vinko Ribič, g. Aleš Germovšek, ga. Vanja Brodnik in g. Mirko 

Resnik – 4 od 15 članov Sveta KS Trebnje. 

 

Ostali vabljeni: župan Občine Trebnje.  

 

Župan se seje ni udeležil. 

 

S sejo Sveta KS Trebnje je pričel predsednik in predlagal je naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta KS Trebnje 

2. Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje: predlogi sklepov 

komisije – poročevalec predsednik Sveta KS Trebnje, ker je predsednik komisije 

odsoten 

3. Komisija za družbene dejavnosti pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije – 

poročevalec predsednik Marko Šalehar 

4. Finančni načrt KS Trebnje za leti 2015 in 2016 – rok 15. 12. 2014 

5. Razno 

6. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje 

 

Predlagani dnevni red je potrjen. 

 

Ad 1 

Zapisnik je soglasno sprejet.  

 

Ad 2 

Predsednik Komisije za prostor, okolje in infrastrukturo se je predhodno opravičil, zato je 

poročilo o delu komisije in predlaganih sklepih podal predsednik Sveta KS Trebnje g. Dejan 

Smuk. Komisija je obravnavala delovanje zimske službe, vzdrževanje javnih površin in 

prioritetna dela v mandatu 2014 – 2018. Kot je bilo predlagano na 2. seji Sveta KS, so tudi 

člani komisije predlagali, da se v bodoče namesto soli in peska za zimsko vzdrževanje cest 

uporabi emulzija. PGD Trebnje je zaprosilo KS Trebnje, da bi Komunala Trebnje prioritetno 

plužila prostor pred gasilnim domom, po enakih cenah, kot so za KS. Stroške plača PGD 

Trebnje. Po popravkih, ki so upoštevani v Planu zimske službe za zimo 2014/2015 komisija 

predlaga, da člani Sveta KS Trebnje potrdijo izvedbeni plan. Glede na to, da je predlaganih 

del, ki so uvrščena v mandat  2014 – 2018 veliko – preglednica, komisija predlaga, da se dela 

ovrednotijo in uvrstijo v finančni plan. Predlagani so naslednji predlogi sklepov: 

 

SKLEP št. 1: 
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Komunala Trebnje do konca aprila pripravi cenovno, kakovostno in izvedbeno študijo o 

uporabi ekološke emulzije, ki bi se uporabila namesto peska in soli. 

 

SKLEP št. 2: 

KS Trebnje se strinja s predlogom PGD Trebnje, da  zaradi intervencij gasilcev 

Komunala Trebnje prioritetno pluži dvorišče pred gasilnim domom. Obračun je po 

enakih cenah, kot so za KS Trebnje, račun Komunala Trebnje pošlje PGD Trebnje. 

 

SKLEP št. 3: 

KS Trebnje potrdi Izvedbeni plan zimske službe zima 2014/2015. 

 

SKLEP št. 4: 

Predlagana dela, ki so zajeta v preglednici za mandat 2014 – 2018 se ovrednotijo in 

uvrstijo v Finančni načrt KS Trebnje za leti 2015 in 2016 glede na razpoložljiva 

finančna sredstva. 

 

Sklepi se sprejmejo v paketu, vsi so soglasno sprejeti. 

 

Ad 3 

Predsednik komisije za družbene dejavnosti pove, da so na komisiji obravnavali potek 

obdarovanja otrok – VESELI DECEMBER 2014 in predloge članov komisije in krajanov. V 

letu 2014 je v KS Trebnje 268 otrok starih od 1 – 5 let.  Po pregledu ponudb igrač so se 

odločili za Lego kocke, ki bi se nabavile glede na starost in spol otroka. Občina prispeva 

15,00 € na otroka. KS Trebnje bi financirala enak del, skupaj 30,00 € na otroka. Prostor za 

obdaritev priskrbi KS Trebnje. Obdaritev bi bila v soboto 27. 12. 2014 v športni dvorani OŠ 

Trebnje. Obdarovanje bo skupaj s KS Račje selo, ki ima letos 69 otrok, zato bosta dve 

prireditvi in sicer ob 15.00 in ob 17.00 uri. Krajani naselja Vrhtrebnje so predlagali, da bi se 

na gasilni dom montiral defibrilator. Člani komisije so predlagali, da se v letu 2015 pristopi k 

bogatejši in smiselni novoletni okrasitvi mesta in naselij. Na naslednji sejah bo komisija 

obravnavala predloge za ureditev bivalnega prostora in družabne dejavnosti v KS Trebnje. 

Predlagani so naslednji predlogi sklepov: 

 

SKLEP št. 1: 

KS Trebnje v letu 2014 prispeva 15,00 € na otroka. Darilo se nabavi v Baby Centru 

Ljubljana – lego kocke. Obdaritev bo v športni dvorani OŠ Trebnje skupaj s KS Račje 

selo, 27. 12. 2014 – dve prireditvi, ker je 337 otrok. 

 

SKLEP št. 2: 

S soglasjem ZD Trebnje – dr. Zdenko Šalda se defibrilator, ki je namenjen OŠ Trebnje 

nameni PGD Vrhtrebnje. 

 

Sklepa sta podana na glasovanje v paketu in sta soglasno sprejeta. 

 

Ad 4 

Predsednik g. Dejan Smuk je iz preglednice, ki po postavkah in kontih prikazuje Finančni 

načrt KS Trebnje za leti 2015 in 2016 – sestavni del zapisnika, članom podrobno razložil 

porabo sredstev. Prihodki iz proračuna so glede na predhodna leta nižja. V letu 2015 je 

sredstev iz proračuna 343.619,00 €. Pri odhodkih je 74,97 % namenjenih za tekoče odhodke, 

ki zajemajo izdatke za plačilni promet, nakup pisarniškega materiala ter splošnega materiala 

in storitev, plačilo računalniških in računovodskih storitev. Velik del predstavlja električna 
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energija za javno razsvetljavo KS in komunalne storitve – 135.000,00 € (letno in zimsko 

vzdrževanje javnih poti in površin). Za rekreacijske objekte in prometno signalizacijo so 

predvidena sredstva za vzdrževanje primerljiva s porabo v letu 2014. V tej skupini so 

upoštevani tudi drugi operativni odhodki, to so sejnine, plačila storitev po podjemnih 

pogodbah, plačilo stroškov plače, praznična okrasitev in programi v kulturi in športu. Tekoči 

transferi so v višini 1,29 %. Ti so namenjeni prednovoletni obdaritvi otrok in društvom, ki 

delujejo v KS Trebnje. Investicijski odhodki predstavljajo 23,74 % odhodkov. Zajemajo 

dokončanje že začetih projektov - Slakova ulica in ureditev makadamske poti na Studencu. JR 

bo izvedena v Dolenjem Medvedjem selu – Rojc, Kralj. V tej postavki je tudi ureditev Trim 

steze od Kidričeve ulice do zgornjih Praproč v dolžini 960 m. Na računu KS dne 31. 12. 2014 

smo predvideli 30.000,00 €. S temi sredstvi na prihodkovni in odhodkovni strani je finančni 

načrt – bilanca uravnotežen. Za leto 2016 je predvidena poraba po kontih, kot za leto 2015. 

Člani se strinjajo s Finančnim načrtom KS Trebnje za leti 2015 in 2016, soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Finančni načrt KS Trebnje za leti 2015 in 2016 se potrdi. 

 

Ad 5 

Košnja meje proti naselju Studenec: g. Tomaž Kukenberger pove, da je meja ob javni poti v 

smeri Studenec večkrat močno zaraščena z robidovjem in grmovjem, zato je vidljivost 

zmanjšana, avtomobili opraskani, otroci v nevarnosti, saj se nimajo kam umakniti. Zanima ga, 

kdo jo mora vzdrževati oz. kositi? Predsednik odgovori, da je meja v zasebni lasti. Inšpektor 

lahko pozove lastnika, da mejo pokosi. KS Trebnje bo, po navodilu inšpektorja pozvala 

lastnika, naj uredi mejo. 

 

Vloga ga. Marija Smolič za prodajo na prostem – Gubčeva cesta: Marija Smolič je Občino 

Trebnje zaprosila za izdajo soglasja za prodajo tekstilnih izdelkov na prostem, pred lokalom 

na Gubčevi cesti 23, Trebnje – parcela št. 369/9 k.o. Trebnje, katere lastnik je Občina Trebnje. 

Člani so po razpravi o prodaji blaga zunaj prodajaln (premične stojnice, prodaja s prodajnimi 

avtomati, potujoče prodajalne) soglasno sprejeli naslednje sklepe 

 

SKLEP št. 1: 

KS Trebnje do sprejema primernega Odloka o prodaji na prostem s strani Občine 

Trebnje, ki bo urejal tovrstno problematiko, ne soglaša s prodajo blaga zunaj prodajaln, 

tako niti pred lokalom na Gubčevi cesti 23, Trebnje, razen na za to urejani prireditvi, ki 

poteka v trebanjskem parku vsako soboto dopoldan. 

 

SKLEP št. 2: 

Generalno se KS Trebnje ne strinja z neurejenim stanjem glede prodaje blaga izven 

prodajaln, tako na javnih površinah, kot na privatnih zemljiščih v KS Trebnje. 

 

SKLEP št. 3: 

Občini Trebnje se poda poziv, da čim prej sprejme primeren Odlok o tržnem in 

sejemskem redu in tako trajno uredi prodajo blaga zunaj prodajaln. Do sprejema tega 

Odloka, KS Trebnje pozove vse lastnike zasebnih zemljišč, ki oddajajo svoje površine za 

prodajo blaga izven prodajaln, naj teh površin ne oddajajo, saj prodajalci z namestitvijo 

stojnic, avtomatov ali potujočih prodajaln ter robe kazijo izgled in urejenost mesta. 

 

Sklepi so na glasovanje dani v paketu in so soglasno sprejeti. 
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Ureditev območja na parceli št. 227 k.o. Trebnje – TRŽNICA: v letu 2015 je namen KS 

Trebnje, da pristopi k spremembi ureditve stanja na tržnici. Sedanje stanje kazi območje, ki se 

nahaja v centru mesta, hkrati pa Tržnica več ne zadostuje minimalnim tehničnim pogojem za 

delovanje. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

KS Trebnje do konca marca 2015 odstrani iz tržnice vse začasne objekte, razen objekta 

v katerem je Ribarnica. Gospoda Glivarja se obvesti, da obstaja možnost prekinitve ali 

spremembe najemnega razmerja, če bo novi koncept ureditve tržnice to zahteval. V letu 

2015 KS Trebnje objavi natečaj s katerim povabi vso strokovno javnost – arhitekte, da 

podajo primerno rešitev za ureditev tega območja. 

 

Kulturni dom v Trebnjem: g. Tomaž Kukenberger pove, da bo Župnija Trebnje oddala KD v 

uporabo. Sama dvorana je potrebna obnove, problem je akustika, KS pa je zainteresirana, da 

se KD tudi v prihodnje uporablja, vsaj dokler ne bo druge rešitve. Člani predlagajo, da se g. 

Tomaž Kukenberger pogovori s predstavniki župnije o morebitnem sodelovanju. Točko se  

ponovno obravnava na naslednji seji. KS Trebnje g. Kukenbergerju izda pooblastilo. 

Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

KS Trebnje pooblašča gospoda Tomaža Kukenbergerja, da se s predstavniki Župnije 

Trebnje dogovarja o sodelovanju glede uporabe Kulturnega doma. 

 

Stavba pod gradom v Trebnjem: g. Alojz Gliha pove, da je stanovanjska hiša pod trebanjskim 

gradom, ki je v lasti Občine Trebnje v slabem stanju in neurejena. Trenutno v njej živijo 

Romi, katere je naselila Občina Trebnje. Člani so soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Občino Trebnje se pozove, da se istočasno, ko se bodo urejala krožišča, uredi tudi stavba 

in okolica pod gradom v Trebnjem. 

  

Prižig luči v parku: v vednost članom predsednik pove, da se bodo 13. 12. 2014 v parku 

prižgale luči v lampijonih in ostala novoletna okrasitev. Sklepa ni. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Trebnje: 

Martina Kastelic                            Dejan SMUK 


