
Z A P I S N I K

15. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 25. 9. 2013 ob 19.30 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: mag. David Klarič, g. Ciril Doles, g. Dejan Smuk, g. Franci Opara, dr. Jože Korbar,
g. Mitja Prijatelj – telefonsko, g. Peter Agnič in g. Marjan Jevnikar – 8 članov.

Opravičeno odsotni:  g. Marjan Krmelj, g. Aleš Grmovšek, ga. Silva Kastelic, ga. Zvonka 
Falkner, g. Mirko Kurent, g. Tomaž Zlobko in g. Janez Smolič – 7 članov.                   

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

 
S sejo je pričel in jo vodil predsednik, po potrditvi sklepčnosti je predlagal naslednji

DNEVNI  RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija sprejetih 

sklepov
2. Polletno poročilo o delu KS Trebnje v letu 2013 in poročilo o opravljenem nadzoru 

porabe javnih sredstev KS Trebnje – poročevalec mag. David Klarič
3. Investicijska dela na javnih poteh v KS Trebnje v letu 2013
4. Komisija za urejanje okolja in oživitev mestnega jedra: uradni postopek za ureditev 

trim steze v  KS Trebnje – poročevalec Dejan Smuk                                                                                      
5. Razno 
6. 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
Predsednik je člane seznanil, da je polletno poročilo predhodno pregledal  Nadzorni odbor KS 
Trebnje in ga po pregledu potrdil. Povedal je tudi, da po smrti članice Nadzornega odbora, 
gospe Rozi Drnovšek, ne bo nadomestnega člana, ker se pripravlja nov Statut Občine Trebnje, 
ki predvideva, da krajevne skupnosti ne bodo imele nadzornega odbora. 
Prihodki so od januarja – junija 2013 v višini 195.685,75 EUR, kar predstavlja 38,31 % od 
510.844,81 EUR načrtovanih prihodkov.
Odhodkov je v polletju 192.533,39 EUR, kar predstavlja 37,30 % načrtovanih 516.208,10 
EUR. Realizacija po posameznih kontih je razvidna iz preglednice. 
Slepa ni – seznanitev.

Ad 3
Za investicijska dela je Komunala Trebnje opravila javno naročilo večje vrednosti. 
Najugodnejši je bil izvajalec Mapri Ljubljana. Predhodno je podjetje Rekon Ivančna Gorica, 
skupaj s Komunalo Trebnje, zamenjalo  dotrajane vodovodne in kanalizacijske cevi na 
Slakovi ulici, kar bo investirala Občina Trebnje. 
Dela se bodo zaključila, kot je določeno v pogodbi, do konca oktobra 2013.
Sklepa ni – seznanitev.
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Ad 4
Predsednik komisije KUOOM, g. Dejan Smuk, je prisotne seznanil z aktivnostmi članov 
komisije in ostalih članov sveta za izvedbo trim steze. Po več ogledih na terenu se je komisija 
odločila za naslednje smeri trim steze:

1. od Jurčkovega gozda oz. od Kidričeve ulice (Veterinarska postaja) do Praproč - zgoraj 
pri Gabrijelovih – krajša cca 1.000 m

2. od Kidričeve ulice do Dolenjega Medvedjega sela – daljša 2.800 m
3. od Kidričeve ulice do Dola – najdaljša cca. 4.000 m

Vse predlagane pohodne in tekaške poti potekajo po javnih poteh, zato je možnost izvedbe 
lažja.
Predlagana je bila tudi pot na VITO, vendar je tu del poti, ki ni na javni poti.
Na trim stezi (TS) bo možna hoja, tek in različne vaje. Predsednik komisije je predlagal 
članom sveta, da sprejmejo predlog sklepov, ki jih predlaga komisija in sicer, da se v letu 
2014 uredi krajša TS od Kidričeve ulice do Praproč – zgoraj, izdela geodetski posnetek in 
IDZ za izvedbo TS, ter kandidira na razpisu Športne zveze Slovenije za finančna sredstva. 
Člani Sveta KS Trebnje so soglasno sprejeli in potrdili naslednje sklepe:
SKLEP:
KS Trebnje v letu 2014 izvede in uredi krajšo traso TS, ki poteka od Kidričeve ulice do 
Praproč – zgoraj, pri Gabrijelovih.

SKLEP:
Izdela se geodetski posnetek in idejna zasnova – IDZ, skupaj z zakoličbo trase TS in 
prične z izvedbo.

SKLEP:
Za izvedbo TS se kandidira na Športni zvezi Slovenije za finančna sredstva.

Ad 5
Nabava električne energije – JR: predsednik sveta je seznanil člane, da 31. 12. 2013 poteče 
pogodba s Petrolom Ljubljana. Od 1. 1. 2014 bomo električno energijo za javno razsvetljavo 
dobavljali  od podjetja ELEKTRO CELJE, preko Skupnosti občin Slovenije, ki je izvedla 
javno naročilo.
Sklepa ni – seznanitev.

Smreke v centru mesta Trebnje: od Bukovčevih, Goliev trg in Verhovec Majde, Gubčeva cesta 
smo prejeli zaprosilo, da se odstranijo smreke. Pri Bukovčevih je ena, pri Verhovčevih pa so 
tri smreke. Smreke so visoke in moteče, saj se pri nevihtah, vetru in snegu nevarno upogibajo 
ter zaradi neposredne bližine hiš ogrožajo stanovalce. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
Vse štiri smreke se odstranijo.

Meteorne vode na Jurčičevi cesti: dr. Jože Korbar je člane seznanil, da Občina Trebnje za 
ureditev problema poplav na Jurčičevi ulici prioritetno pripravlja projektno nalogo, ki bo 
omogočala večji pretok meteornih vod in razbremenila Jurčičevo ulico. Za celotno Temeniško 
dolino bo potreben večji projekt, saj je vode vedno več. Za Jurčičevo ulico je možnost 
priključitve na že izvedeni večji meteorni vod, ki se je zgradil za Vrtec Mavrica na Režunovi 
ulici. Za to izvedbo je potrebno pridobiti soglasje Brovetovih ali Hočevarjevih.
Sklepa ni – seznanitev.
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Odškodnina – deponija Globoko: Občina Trebnje, Komunala in krajani vseh KS, ki stanujejo 
v bližini deponije se pogovarjajo o določitvi odškodnine/rente. Potrebno je določiti 
predstavnika KS Trebnje, ki bo zastopal interese krajanov in KS Trebnje. Člani so predlagali 
podpredsednika g. Marjana Jevnikarja. Predlagani se strinja, soglasno je sprejet
SKLEP:
Predstavnik KS Trebnje, ki bo zastopal krajane in KS Trebnje v vezi določitve višine 
odškodnine za bližino naselij ob deponiji Globoko je podpredsednik KS Trebnje Marjan 
Jevnikar.

Ovire za vožnjo invalidov v mestu Trebnje:  g. Dejana Smuka  je g. Ivan Smuk poprosil naj se 
uredijo/znižajo vsi prehodi za vožnjo z invalidskih vozičkom in tudi za vse ostale, ki 
uporabljajo vozičke. Poleg g. Ivana Smuka je na problem vožnje opomnil tudi g. Ivo Rančigaj 
in mamice z vozički. Problem je nastal, ko so izvedli preplastitev ceste skozi Mesto Trebnje, 
kar je seveda vredno vse pohvale, ker so po delni odstranitvi starega asfalta položili nov sloj, 
ki je nižji od prejšnjega. Posledično je sedaj robnik previsok, zato je vožnja z vozičkom zelo 
otežena, predvsem pa zelo nevarna, ker se vozijo po cesti. Člani se strinjajo, da se takoj 
poskrbi za nemoteno gibanje invalidov in ostalih. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Ker je ogrožena varnost invalidov in ostalih udeležencev v prometu, ki uporabljajo 
vozičke, naj Občina Trebnje  takoj odpravi ovire, ki so nastale po sanaciji lokalne ceste 
skozi mesto Trebnje. Pregleda naj se vse prehode od krožišča pri MC do križišča pri 
cerkvi. Znižajo naj se vsi previsoki robniki, ki ovirajo vožnjo invalidov in ostalih.

Komisija za program dela pri KS Trebnje: dr. Jožeta Korbarja je zanimalo, kdaj se bo 
komisija sestala. Predsednik sveta je odgovoril, da vsa dela potekajo po že sprejetem planu 
del, zato je delo komisije trenutno v mirovanju. Sklepa ni.

Vrtec Mavrica Trebnje – KOLESARČEK: prošnja za finančno pomoč. Finančna pomoč se 
dodeljuje samo društvom in klubom ki imajo sedež v KS Trebnje – sklep.

Rokometni klub TRIMO TREBNJE: prošnja za finančno pomoč. Ker klub izpolnjuje kriterije 
za dodelitev finančne pomoči, predsednik sveta predlaga, da se nameni 300,00 € za delovanje 
društva. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Za delovanje RK TRIMO TREBNJE se odobri 300,00 €.

Ponovna vloga Občine Trebnje za odkup javne poti v Prapročah – mnenje KS: Marn Amalija 
in Kravcar Boris sta prosilca za odkup dela parcele javne poti 1164/4 k. o. Medvedje selo, ki 
je opuščeno javno dobro. Člani so po razpravi soglasno sprejeli
SKLEP:
KS Trebnje soglaša z odkupom dela parcele št. 1164/4 k. o. Medvedje selo, ki meji na 
Marn Amalijo in Borisa Kravcarja ter ukinitvijo statusa javnega dobra za del parcele št. 
1164/4 k.o. Medvedje selo pod pogojem, da se hkrati zagotovi in uredi potrebno 
zemljišče za ustrezno širino dostopne poti do sedanjega strelišča in do stanovanjskih 
zemljišč. Zagotoviti je potrebno širino dostopa, ki bo zagotavljal vožnjo vseh vozil v 
prometu in varno hojo, to je najmanj 6 metrov – javna pot parcela št. 958/2 k. o.  
Medvedje selo, ki  meji na javno pot parcela št. 1164/4 k.o. Medvedje selo in parc. št. 
958/5 k. o.  Medvedje selo.
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Sanacija poškodb na javnih poteh v KS Trebnje:  g. Peter Agnič je opozoril, da so na 
Prešernovi ulici nastale linijske razpoke na asfaltu. Tudi na drugih javnih poteh je več udarnih 
jam, ki so nastale zaradi polaganja optike ali zimske službe. Tajnica, po lokacijah, zbere vse 
podatke o potrebnem popravilu in o tem obvesti GVO in Komunalo. Sklepa ni.

Ad 6
Pobud in vprašanj ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

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