
Z A P I S N I K

12. redne seje sveta KS Trebnje, ki je bila dne 16. 1. 2013 ob 19.30 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, g. Aleš Germovšek, ga. Silva Kastelic,           
g. Dejan Smuk, g. Franci Opara, ga. Zvonka Falkner, dr. Jože Korbar, g. Peter Agnič,                                 
g. Tomaž Zlobko in g. Marjan Jevnikar – 11 članov.

Opravičeno odsotni: g. Ciril Doles, g. Mitja Prijatelj, g. Mirko Kurent in g. Janez Smolič.

Ostali vabljeni: ga. Darja Brate – računovodkinja KS Trebnje 

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

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 11. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija sprejetih 
sklepov
2. Začasno financiranje 1-3/2013
3. Sprememba Finančnega načrta KS Trebnje za leto 2013
4. Finančni načrt KS Trebnje za leto 2014
5. Sestanek predsednikov KS na Občini Trebnje – poročevalec Marjan Jevnikar
6. Razno
7. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje 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
V Uradnem listu RS št. 97/2012, 14. 12. 2012  je bil objavljen Sklep o začasnem financiranju 
Občine Trebnje v obdobju  januar – marec 2013. Posledično bo delovanje KS Trebnje 
okrnjeno, saj se v tem obdobju smejo uporabiti le sredstva do višine, sorazmerne s 
porabljenimi sredstvi v obdobju 1-3/2012. Posredovano v vednost članom, sklepa ni.

Ad 3 
Finančni načrt KS Trebnje za leto 2013 je bil že potrjen in sprejet, ker pa Občina Trebnje v 
letu 2012 ni nakazala vseh sredstev so odprte terjatve do Občine Trebnje, po zahtevkih KS 
Trebnje,  v višini 134.312,81 €. Ta sredstva je potrebno  upoštevati v Finančnem načrtu 2013 
in je prenos iz Finančnega načrta KS Trebnje 2012, ki je vsebinsko enak. Plačilo bo Občina 
Trebnje predvidoma izvedla v začetku leta 2013. Člani nimajo pripomb, soglasno sta sprejeta 
naslednja sklepa
SKLEP:
Potrdi in sprejme se spremenjen Finančni načrt KS Trebnje za leto 2013.
SKLEP:
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V spremnem dopisu Finančnega načrta KS Trebnje za leto 2013 se Občino Trebnje 
pozove, da prične s postopkom pridobitve potrebnega zemljišča za razširitev 
pokopališča v Trebnjem ter v proračunu Občine Trebnje za leto 2013 v ta namen 
zagotovi potrebna finančna sredstva. V Proračunu Občine Trebnje za leto 2013, naj se 
namenijo sredstva za pridobitev zemljišč za ureditev javnih poti (razširitve, 
rekonstrukcije, poseganje v zemljišče javno dobro) in sredstva za ureditev problematike 
poplavnih območij v mestu Trebnje, predvsem na Jurčičevi ulici, kjer ob večjih nalivih, 
zaradi neustrezne kanalizacije, poplavijo padavinske površinske vode, meteorne vode in 
fekalije.

Ad 4 
Občina Trebnje je pozvala KS Trebnje, da pripravi Finančni načrt za leto 2014. Predvidena 
sredstva iz proračuna so enaka višini sredstev za leto 2013 in sicer 374.232,00 €. Predsednik  
in računovodkinja sta podala podrobno obrazložitev po posameznih programih in kontih z 
upoštevanjem stanja sredstev na računu na dan 31. 12. 2013:  0,00 €. Vseh predvidenih 
prihodkov za leto 2014 je 376.532,00 € iz naslova prihodki iz obresti, prihodki iz naslova 
najemnin in sredstva iz občinskega proračuna. Pri odhodkih je poleg fiksnih stroškov 
delovanja KS Trebnje predvideno 98.800,00 € za investicijsko vzdrževanje javnih poti – Pot 
na hrib, Reber - mimo DSO, za redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave  je 
namenjeno 46.800,00 €. Člani se strinjajo z vsebino Finančnega načrta KS Trebnje za leto 
2014, dobro je, da  v letu 2014 ne bo začasnega financiranja, če bo sprejet Proračun za leti 
2013 in 2014. Soglasno je sprejet 
SKLEP:
Potrdi in sprejme se Finančni načrt KS Trebnje za leto 2014.

Ad 5
Na Občini Trebnje je dne 20. 12. 2012 potekal sestanek med predstavniki krajevnih skupnosti 
in predstavniki Občine Trebnje. s strani KS Trebnje se je sestanka udeležil podpredsednik g. 
Marjan Jevnikar. S strani Občine Trebnje so bili prisotni: župan Alojzij Kastelic, podžupan 
Silvester Prpar, direktor Občinske uprave Janez Pirc in vodja Oddelka za okolje in prostor 
Franc Pungerčič. Podpredsednik je članom Sveta KS Trebnje podal poročilo o poteku 
sestanka. Glavni namen je bil pregled delovanja Občine Trebnje in krajevnih skupnosti ter 
obrazložitev trenutne situacije Občine Trebnje glede plačilnih obveznosti občine do krajevnih 
skupnosti. Podžupan je predstavil potek gradnje optičnega omrežja, predstavniki krajevnih 
skupnosti so izrazili veliko nezadovoljstvo do dela in izvedbe GVO in izvajalca asfaltiranja, 
ker prekopi javnih poti in površin niso zadovoljivo sanirani v prvotno stanje. Podpredsednik 
pove, da je Občina Trebnje poskusno uvedla volontersko knjigovodstvo za krajevne 
skupnosti, ki bo na začetku potekalo za manjše krajevne skupnosti, saj imajo ostale KS svoje 
računovodje. Člani so potrdili, da je po prekopih in položitvi optičnega kabla nastalo veliko 
poškodb na javnih poteh in pločnikih, zato je soglasno sprejet
SKLEP:
Do 31. 1. 2013 naj svak član posamezno pregleda stanje na terenu po položitvi optičnega 
kabla ter sporoči poškodbe tajnici KS Trebnje. Ko bo Občina Trebnje sklicala sestanek 
glede poteka gradnje optičnega omrežja, se podajo vse pripombe in lokacije vseh 
potrebnih sanacij prekopov in poškodb javnih poti in površin v KS Trebnje.

Ad 6
Projekt SRČNA TOČKA:
Zdravstveni dom Trebnje je pozval KS Trebnje, da sodeluje pri postavitvi AED – avtomatski 
električni defibrilator, ki bi bili javno dostopni. Člani se strinjajo, da glede na razpoložljiva 
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sredstva KS Trebnje pomaga pri postavitvi AED, saj se na ta način rešujejo življenja. Člani so 
soglasno sprejeli
SKLEP:
KS Trebnje pristopi k projektu »SRČNA TOČKA«. Na ZD Trebnje se pošlje pristopna 
izjava.
Problematika  nogometnega igrišča v mestu Trebnje:
Gospod Dejan Smuk je predstavil delovanje Nogometnega kluba (NK) Trebnje, ki je zelo 
uspešno. Težave so v delovanju kluba, ker nimajo ustreznega nogometnega igrišča. Pove, da 
potekajo aktivnosti za izgradnjo primernega nogometnega igrišča na lokaciji bivšega smetišča 
na Cvibljah – nasproti Veterinarske postaje Trebnje, vendar dogovor z Občino Trebnje, da v 
letu 2012 nameni sredstva v proračunu za pričetek izgradnje prve faze nogometnega vadbišča 
žal ni bil realiziran. Gospod Dejan Smuk, kot predsednik NK Trebnje, prosi KS Trebnje za 
pomoč pri zagotovitvi sredstev v Proračunu Občine Trebnje za leto 2013 in 2014 za  izgradnjo 
ustreznega igrišča za vadbo in treninge članov NK Trebnje, saj je sedaj ogroženo delovanje 
kluba in mladih nogometašev, ki dosegajo zavidljive rezultate. Gospod Dejan Smuk predlaga, 
da KS Trebnje organizira sestanek z Občino Trebnje, OŠ Trebnje, CIK Trebnje in NK Trebnje. 
Predsednik Sveta KS Trebnje pove, da  KS Trebnje že od ustanovitve NK Trebnje podpira 
njihovo delovanje. OŠ Trebnje smo že pisno  pozvali, da naj se skliče sestanek, na katerem bi 
se dogovorili za ureditev šolskega igrišča, sklica s strani OŠ Trebnje, ki je upravljavec 
šolskega igrišča ni bilo. Člani se strinjajo, da se začasno uredi šolsko igrišče pri CIK-u ter 
podpirajo delovanje NK Trebnje, vendar je za reševanje primernega igrišča za delovanje NK 
Trebnje pristojna Občina Trebnje. KS Trebnje bo po svojih močeh še naprej finančno  
podpirala delovanje NK Trebnje. Soglasno sta sprejeta sklepa
SKLEP:
KS Trebnje bo še naprej podpirala delovanje NK Trebnje.
SKLEP:
Vsi člani Sveta KS Trebnje se strinjajo, da se za vadbo in treninge NK Trebnje uredi 
začasno nogometno igrišče na šolskem igrišču pri CIK-u in zgradi ustrezno nogometno 
igrišče na Cvibljah, kar je pristojnost Občine Trebnje. Sestankov za izgradnjo 
nogometnega igrišča se s strani KS Trebnje udeležijo: predsednik Sveta KS Trebnje 
mag. David Klarič, dr. Jože Korbar, kot občinski svetnik in član Sveta KS Trebnje ter 
gospa Silva Kastelic.
DAN ŽENA 2013:
Predsednica Komisije za praznovanja, odlikovanja in obveščanje je seznanila člane Sveta KS 
Trebnje, da bo predstava za Dan žena 2013 v petek, 8. marca 2013. Ob tej priliki KS Trebnje 
vsem ženam podari zgoščenko na kateri bo Pesem mestu Trebnje ob praznovanju 20-letnice 
mesta Trebnje. soglasno je sprejet
SKLEP:
Predstava za DAN ŽENA 2013 bo v petek, 8. marca 2013. Po predstavi se ženam podari 
zgoščenka s Pesmijo mestu Trebnje ob 20-letnici mesta Trebnje.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

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