
Z A P I S N I K

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

Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, ga. Silva Kastelic, g. Dejan Smuk, 
g. Franci Opara, ga. Zvonka Falkner, g. Mitja Prijatelj, g. Marjan Jevnikar in g. Janez Smolič 
– 9 članov.

Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, g. Ciril Doles, dr. Jože Korbar, g. Peter Agnič,
g. Mirko Kurent in g. Tomaž Zlobko – 6 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 15. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija 

sprejetih sklepov
2. Inventurna komisija: popis osnovnih sredstev in virov 2013 – poročevalec Marjan 

Krmelj
3. Pregled in potrditev Letnega poročila in Zaključnega računa za leto 2013
4. Rebalans 2014
5. Razno
6. 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. Sklepi so realizirani.

Ad 2
Predsednik Inventurne komisije pri KS Trebnje g. Marjan Krmelj je podal podrobno poročilo 
o stanju osnovnih sredstev in virov za leto 2013. Finančni izkazi so pravilno prikazani, pri 
popisu osnovnih sredstev pa predlaga komisija sprejem in potrditev sklepov, s katerimi  se 
odpiše vse stare svetilke javne razsvetljave, ki so bile zamenjane z novimi varčnimi 
svetilkami in odpiše terjatev do g. Midžaiti Fejzula – Sadje zelenjava na tržnici, ker so vsi 
postopki izterjave izčrpani. Člani se strinjajo s predlogom komisije, soglasno so sprejeti 
naslednji sklepi:
SKLEP: 
Odpišejo se vse stare svetilke javne razsvetljave, ki so bile zamenjane z novimi varčnimi 
svetilkami.

SKLEP:
Odpiše se terjatev g. Midžaiti Fejzula – SADJE ZELENJAVA na tržnici Trebnje, ker so 
izčrpani vsi postopki izterjave.

SKLEP:
Člani Sveta KS Trebnje potrjujejo Popis osnovnih sredstev in virov za leto 2013.
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Ad 3 
Predsednik Sveta KS Trebnje, mag. David Klarič, je članom podal natančen pregled Letnega 
poročila in Zaključnega računa KS Trebnje za leto 2013 - priloga. Transferi občine so 
porabljeni v celoti. Prihodki so izkazani 80,55 % - 411.492,76 €, odhodki realizirani  80,29 % 
- 414.482,87 € od načrtovanih 516.208,10 €. V razpravi je člane zanimalo, če bo 
nepremičninski zakon vplival na obseg sredstev za krajevne skupnosti. Predsednik pove, da 
ne, predvideva se, da bodo sredstva iz proračuna občine ostala enaka. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Potrdi in sprejme se Letno poročilo in Zaključni račun KS Trebnje za leto 2013.

Ad 4
Rebalans KS Trebnje 2014 je izdelan zaradi razporeditve sredstev na računu 31. 12. 2013, 
neplačanih obveznosti občine po zahtevkih za leto 2013 in priznane rente – odškodnine za 
bližino naselij ob deponiji nenevarnih odpadkov Globoko, ki je dodeljena v višini 6.200,00 € 
naselju  Dol pri Trebnjem in 5.000,00 € naselju Gorenje Medvedje selo. Sredstva so 
namenjena za investicijske izboljšave. Člani se strinjajo, soglasno je sprejet
SKLEP:
Rebalans KS Trebnje 2014 se potrdi in sprejme.

Ad 5
Javna pot Studenec: 
Družba Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12, Trebnje je Občini Trebnje predlagala, da se 
dovozna pot na parceli št. 267/22 k.o. Štefan – naselje Studenec, ki je sedaj dovozna pot do 
stanovanjskih hiš, brezplačno prenese iz zasebne lastnine v javno dobro. Člani se strinjajo, 
soglasno je sprejet
SKLEP:
KS Trebnje izdaja pozitivno mnenje in soglaša k pridobitvi zemljišča parcela št. 267/22 
k.o. Štefan, ki je trenutno v lasti družbe Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12, Trebnje, 
za javno dobro. Kategorizira naj se kot javna pot, katero vzdržuje KS Trebnje.

Odškodninski zahtevek g. Branko Lamovšek:
Odvetniška pisarna Brence&Greifoner, d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor je na KS 
Trebnje poslala odškodninski zahtevek v višini 2.000,00 € za oškodovanca Branka Lamovška, 
stanujočega Cankarjeva ulica 39, Trebnje, ki se je dne 18. 2. 2013 ob 10.10 uri poškodoval na 
delu stopnišča, ki poteka od sodišča do Gubčeve ceste in sicer mu je spodrsnilo tako, da je z 
roko udaril po ograji, po navedbi oškodovanca je padel zato, ker je bila nastopna ploskev 
stopnice odkrušena. Člane je zanimalo, kdo je lastnik stopnic. Predsednik Sveta KS Trebnje 
pove, da za zemljišče okoli blokov na Gubčevi cesti na sodišču poteka postopek določitve 
pripadajočega zemljišča etažnim lastnikom, ker postopek še ni zaključen je lastnik Občina 
Trebnje. Člani predlagajo, da se glede na lastniško razmerje zadevo preda pravni službi na 
Občini Trebnje. V vednost – sklepa ni.

Stanovanjska soseska Zvijavnica:
Občina Trebnje je pripravila javno razgrnitev in javno obravnavo OPPN – občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 
Zvijavnica. Predvideno je sedem stanovanjskih hiš. Javna razgrnitev bo od 24. 2. do 28. 3. 
2014. Javna obravnava bo v sredo, 12. 3. 2014. Podpredsednik g. Marjan Jevnikar in tajnica 
obvestita vse sosednje lastnike zemljišč in ostale zainteresirane. V vednost – sklepa ni.
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Zbiranje pomoči SNEŽNA UJMA Rdeči križ:
OZRK Trebnje je na KS Trebnje poslala prošnjo za zbiranje pomoči za odpravljanje posledic 
žleda in poplav. Člani povedo, da bodo vsak po svojih močeh pomagali in prispevali, KS 
Trebnje pa sredstev v ta namen ne bo namenila, ker presega njeno krajevno pristojnost, ni 
lokalno. Sklepa ni.

Društvo tabornikov Trebnje – prošnja za finančno pomoč:
Taborniki delujejo že od 1959 leta. Trudijo se za kakovostno in raznoliko preživljanje 
prostega časa v naravi ter skrbijo za kulturno izražanje predvsem otrok in mladine. Člani se 
strinjajo, da se za njihovo delovanje nameni sredstva, kriteriji so izpolnjeni. Soglasno je 
sprejet
SKLEP:
Društvu tabornikov rod Sivih jelš Trebnje se za njihovo delovanje v letu 2014 nameni 
300,00 €.

Popravilo vodovoda Dol pri Trebnjem:
Marjan Jevnikar pove, da je potrebno popravilo na črpališču vodovoda za naselje Dol. 
Sredstva se bi namenila iz naslova rente – odškodnine za bližino deponije Globoko. Člani se 
strinjajo, pripravi naj popis potrebnih del. Sklepa ni.

Pločnik ob Kidričevi ulici od Veterinarske postaje do prve hiše Pekel:
Silva Kastelic je člane seznanila, da se bo na delu Kidričeve ulice, med Veterinarsko postajo 
in prvo hišo v naselju Pekel začelo z gradnjo, predviden je tudi pločnik. Iz naselja Pekel otroci 
hodijo v šolo peš, zato je smiselno, da se pločnik zgradi. Gospa Silva Kastelic bo spremljala 
potek aktivnosti in KS Trebnje obveščala. Sklepa ni.

Dobrodelni tek ob svetovnem dnevu športa 6. 4. 2014:
Dejan Smuk je člane seznanil, da bo v nedeljo, 6. 4. 2014, na šolskem igrišču pri CIK-u 
potekal prvi dobrodelni tek, ki ga organizira ŠZ TIM. Sredstva, ki bodo zbrana se bodo 
namenila za obnovo šolskega igrišča. Kot predsednik ŠZ TIM, g. Dejan Smuk,  naproša KS 
Trebnje za pomoč pri organizaciji dobrodelnega teka. Člani se strinjajo s predlogom in 
sodelovanjem, soglasno je sprejet
SKLEP:
KS Trebnje bo sodelovala pri organizaciji DOBRODELNEGA TEKA 2014, ki bo v 
nedeljo,  6. 4. 2014 na šolskem igrišču pri CIK-u.

Ad 6
Pobud in vprašanj ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

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