
Z A P I S N I K

11. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 7. 11. 2012 ob 18.30 uri v prostorih Krajevne  
skupnosti, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Germovšek, g. Ciril Doles, g. Dejan 
Smuk,  g.  Franci  Opara,  ga.  Zvonka  Falkner,  dr.  Jože  Korbar,  g.  Peter  Agnič,  g.  Marjan 
Jevnikar in g. Janez Smolič – 11 članov.

Opravičeno odsotni:  ga. Silva Kastelic, g. Mitja Prijatelj, g. Mirko Kurent, g. Tomaž Zlobko.

S sejo sveta je pričel in jo vodil predsednik mag. David Klarič, po ugotovitvi sklepčnosti je 
predlagal naslednji

DNEVNI RED:
1.  Pregled in  potrditev  zapisnika  10.  redne  seje  Sveta  KS Trebnje in  realizacija  sprejetih 
sklepov
2. Poslovanje KS Trebnje 1 – 9/2012
3. Odvodnjavanje meteorne vode in kanalizacije v mestu Trebnje – poročevalec g. Marjan 
Jevnikar
4. Finančni  načrt KS Trebnje 2013
5. Komunala Trebnje – Plan zimske službe za KS Trebnje 2013
6. OOPN bencinski servis Petrol – upoštevanje smernic KS Trebnje
7. Tržnica Trebnje – oddaja prostorov
8. Komisija za praznovanja, odlikovanje in obveščanje:
    VESELI DECEMBER 2012, obdarovanje otrok – poročevalka ga. Silva Kastelic
9. Himna mesta Trebnje
10. Razno
11. Pobude in vprašanja članov sveta in ostalih vabljenih

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. Sklepi so realizirani.

Ad 2
Podrobno obrazložitev sta podala predsednik in računovodkinja KS Trebnje. Namen pregleda 
realizacije 1-9/12 je, da se pravočasno pregleda poraba sredstev v letu 2012. Trenutna poraba 
proračunskih sredstev je 56,78 %, do konca leta je po Programu del 2012 zagotovljena poraba 
vseh proračunskih sredstev v letu 2012 v višini 377.518 €. Preostala sredstva  se do konca leta 
namenijo za vzdrževalna dela na JP - popravilo poškodb  - udarne jame, mrežaste razpoke, 
posedanja, asfaltiranje makadamskega dela javne poti na Kidričevi ulici – Cviblje, sanacijo 
opornega zidu na Simončičevi ulici (preplastitev v letu 2013) in postavitev nadstrešnice na AP 
pred rondojem pri MC. Na Občino Trebnje so oddani vsi zahtevki za porabo proračunskih 
sredstev. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Iz proračuna 2012 se izvedejo vsa potrebna vzdrževalna dela na javnih poteh, asfaltira 
del  ceste Kidričeva ulica – Cviblje,  sanira oporni  zid na Simončičevi  ulici  in postavi 
nadstrešnico na AP pred rondojem pri MC.
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Ad 3
V mestu Trebnje  zaradi  urbanizacije  naselij  (parkirišče ob vežici,  nov vrtec,  stanovanjski 
bloki…)  ob  večjih  nalivih  nastane  akuten  problem  poplav,  posebno,  če  je  struga  reke 
Temenice  polna.  Zaradi  dviga  poplavne  gladine  reke  Temenice  in  obstoječe  komunalne 
infrastrukture odvodnjavanja padavinskih, površinskih in meteornih voda je najbolj ogrožena 
Jurčičeva ulica,  Praproče,  Tomšičeva ulica,  Stari  trg, Dolenjska ulica in Prijateljeva cesta. 
Najhuje je tam, kjer se med meteorno vodo pomešajo fekalije. Na Občini Trebnje je bil na 
pobudo KS Trebnje sklican sestanek za rešitev poplavnih območij, katerega so se udeležili 
tudi predstavniki ARSO in strokovnjak za hidrotehnične rešitve. Za ureditev kanalizacije je 
pristojna  občina,  zato  je  nujno,  da  pridobi  vsa  strokovna  mnenja  in  naroči  projekt  za 
kompleksno rešitev celotnega mesta Trebnje. V občinskem proračunu 2013 bo Občina Trebnje 
zagotovila sredstva za ureditev meteornih voda v Prapročah, Starem trgu in Jurčičevi ulici ter 
preplastitev v Jurčičevi ulici. Predsednik je predlagal, da se pooblasti dr. Jožeta Korbarja, ki 
stanuje  na  nevarnem območju  poplav,  da  v  imenu  KS Trebnje  spremlja  potek  reševanja 
poplavnih  območij.  Kot  se  je  uredila  kanalizacija  v  naselju  Studenec,  naj  se  uredi  tudi 
navedeno območje. Ker se dr. Jože Korbar strinja je soglasno sprejet
SKLEP:
Za  spremljanje  reševanja  poplavnih  območij  KS  Trebnje  izda  dr.  Jožetu  Korbarju 
pooblastilo, da v imenu KS Trebnje na Občini Trebnje in ostalih ustanovah sodeluje pri 
postopkih za pridobitev potrebnih rešitev.
 
Ad 4
Po pregledu preglednice prihodkov in odhodkov Finančnega načrta KS Trebnje za leto 2013 
je  razvidno,  da  je  zagotovljenih  proračunskih  sredstev  za  leto  2013 383.983,00 €.  Ostali 
prihodki so iz naslova premoženja, obresti in najemnin KS Trebnje. Skupaj je razpoložljivih 
prihodkov za leto 2013 404.983,00 € ob upoštevanju stanja na računu 31. 12. 2012 v višini 
18.700,00 €. Finančni načrt KS Trebnje za leto 2013 je uravnotežen. Vsa poraba je razvidna iz 
posameznih kontov. Člani nimajo pripomb, soglasno sta sprejeta naslednja sklepa
SKLEP:
Finančni načrt za leto 2013 se potrdi.
SKLEP:
V okviru Finančnega načrta KS Trebnje za leto 2013 predsednik Sveta KS Trebnje, mag. 
David Klarič, v imenu KS Trebnje sklepa vse pogodbe, ki se sklenejo med izbranimi 
izvajalci in KS Trebnje za realizacijo načrtovanih odhodkov.

Podpredsednik g. Marjan Jevnikar ob 19.30 zapusti sejo.

Ad 5
Člani se strinjajo s planiranim potekom zimske službe 2012/2013. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Potrdi  in  sprejme  se  Plan  zimske  službe  2012/2013,  ki  ga  je  pripravila  Komunala 
Trebnje.

Ad 6
Po pregledu predloga OPPN za bencinski servis Petrol ob Obrtni coni Trebnje je razvidno, da 
so upoštevani predlogi KS Trebnje glede pločnika in levega zavijanja na črpalko. Predlagali 
smo  tudi  izvedbo  kolesarske  steze,  ki  zaradi  nezadostne  širine  ni  izvedljiva.  Ker  so 
upoštevane smernice KS Trebnje je soglasno sprejet
SKLEP:
KS Trebnje izda pozitivno mnenje.
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Ad 7
Komunala Trebnje rabi prostor za odprtje Centra za ponovno uporabo (zelena trgovina). Po 
pregledu objektov na tržnici so zainteresirani za najem. KS Trebnje z oddajo objektov ne bi 
imela nobenega odhodka in nobenega prihodka. Pred sklenitvijo najemne pogodbe se izda 
javna namera.  Komunala Trebnje sama poskrbi za ureditev prostorov. Člani  se strinjajo z 
oddajo prostorov na tržnici za dobo enega (1) leta. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep
SKLEP:
Na  spletni  strani  KS  Trebnje  se  objavi  javna  namera  o  oddaji  prostorov  in  sklene 
najemna pogodba.

Ad 8
V letu 2012 je v KS Trebnje s stalim prebivališčem 241 otrok, ki so stari 1-5 let. Občina 
Trebnje za nakup darila za enega otroka  prispeva 17,00 €. Komisija predlaga, da KS Trebnje 
v letu 2012 za darilo za enega otroka prispeva 22,50 €. Darilo bo enako za vse otroke, razen 
za družine, kjer sta dva/več otrok. Člani se strinjajo s predlogom komisije, soglasno je sprejet
SKLEP:
KS Trebnje za darilo za enega otroka v letu 2012 prispeva 22,50 €.

Ad 9
Članom Sveta KS Trebnje je v vednost sporočeno, da se Himna mestu Trebnje preimenuje v 
Pesem mesta Trebnje ob praznovanju 20 obletnice mesta Trebnje. Sklepa ni.

Ad 10
Združenje  borcev  Trebnje  in  Bowling  klub  prosijo  KS  Trebnje  za  finančno  pomoč  za 
delovanje. Po pregledu razpoložljivih sredstev v ta namen je soglasno sprejet
SKLEP:
Združenju borcev Trebnje se nakaže 300,00 €.
Bowling klubu se nakaže 300,00 €.

Gospod Marjan Krmelj je ob 19.45 uri zapustil sejo.

Ad 11
Člani predlagajo, da se poskrbi za sanacijo poškodovanih stopnic na Gubčevi cesti – obulični 
niz. Ker še ni določeno funkcionalno zemljišče ob objektih (občina, sodišče, etažni lastniki), 
se počaka na odločitev sodišča. Sklepa ni.

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

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