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OBČINA TREBNJE 
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
TREBNJE 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

            

 

Datum: 13. december 2018 

 

           

ZAPISNIK 

1. (KONSTITUTIVNE) SEJE SVETA  KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBNJE 

ki je bila dne 13. 12. 2018 v veliki sejni sobi Občine Trebnje ob 17.30 uri 

 

Prisotni člani: Vinko Ribič, Leon Lobe (prišel ob 17.49 uri), Mojca Povhe, Nino Zajc, 

Dejan Smuk, Igor Sinur, Aljaž Uhan, Peter Agnič, Boštjan Vovk, Mateja 

Kozlevčar, Darjan Slak, Alojz Gliha 

  

Odsotni člani: Marko Šalehar, dr. Mira Zore, Matjaž Longar 

  

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic, župan 
mag. Klavdija Tahan, pravnica 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki je vsem čestital za izvolitev na lokalnih 

volitvah, ki so bile v nedeljo, 18. novembra 2018.  

Glede na to, da so bile na dnevni red konstitutivne seje uvrščene obvezne proceduralne 

točke, svet KS o dnevnem redu ni razpravljal in glasoval. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta krajevne skupnosti Trebnje 

 

Pred nadaljevanjem dela je g. Kastelic najprej ugotovil sklepčnost na podlagi liste prisotnosti, 

ki je del tega zapisnika. 

 

Ugotovil je, da je bilo na seji prisotnih 11 članic in članov od skupno 15. Ugotovil je, da je bil 

svet KS sklepčen in nadaljeval z delom. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnostih Občine Trebnje 

 

G. Kastelic je pozval pravnico, go. Tahan za uvodno besedo k Poročilu Občinske volilne 

komisije Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje. 
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Navzočim je pojasnil, da je za predstavitev poročila pooblaščena s strani predsednika 

Občinske volilne komisije. 

 

Ga. Tahan je na kratko podala poročilo o izvolitvi članov KS Trebnje 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

Svet KS se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu 
volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje. 
 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 11 

ZA so glasovali: 11 

PROTI so glasovali: nihče 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je zaključil z 2. točko in prešel k obravnavi 3. točke dnevnega reda. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Potrditev mandatov članom krajevne skupnosti Trebnje 

 

Ugotovil je, da vloženih pritožb ni bilo, zato je prešel na potrditev izvolitve članov KS Trebnje 

 

Razprave ni bilo, zato je na glasovanje podal naslednji 

SKLEP:  

Potrdijo se vsi mandati članom KS Trebnje, navedeni v poročilu Občinske volilne 
komisije Občine Trebnje, ki je priloga temu zapisniku. 

   

Podatk i  o g lasovanju:  
 Prisotni člani: 11 

 ZA so glasovali: 11 

 PROTI so glasovali:  nihče 

  

  Sklep je bil sprejet. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je ugotovil, da je s potrditvijo mandatov članicam in članom KS 

Trebnje, svet KS Trebnje konstituiran.  

 

Vsem članicam in članom KS Trebnje je še enkrat čestital in zaželel uspešno delo. 

 

Predsedujoči je zaključil z obravnavo 3. točke dnevnega reda in prešel k obravnavi 4. točke 

dnevnega reda. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Izvolitev predsednika sveta krajevne skupnosti Trebnje in izvolitev namestnika 
predsednika 

 

Predsedujoči je navzoče članice in člane krajevne skupnosti prosil za posredovanje 

predlogov.  
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Za predsednika KS Trebnje je bil predlagan Dejan Smuk, za namestnika predsednika pa 

Marko Šalehar. Glede na dejstvo, da slednji ni bil prisoten na seji, so se člani odločili, da 

bodo izvedli izvolitev namestnika predsednika na naslednji seji. 

 

Ker nadaljnje razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

SKLEP:  

Za predsednika krajevne skupnosti Trebnje je imenovan Dejan Smuk, namestnik 
predsednika pa bo imenovan na naslednji seji. 
 

 

 

Podatk i  o g lasovanju : 

Prisotni člani: 11 

ZA so glasovali: 11 

PROTI so glasovali: nihče 

  

 Sklep je bil sprejet. 

 

G. Kastelic je ugotovil, da je za predsednika izvoljen Dejan Smuk, namestnik predsednika pa 

bo imenovan na naslednji seji. Predsedujoči je predsedniku čestital k izvolitvi. 

 

Predsedujoči je povedal, da je računovodkinja, zadolžena za svete KS, zaključila z delom na 

Občini Trebnje ter da bo v kratkem izbrana nova, ki bo prevzela delo računovodstva KS. 

Povedal je, da se bo pripravljal 2-letni proračun, zato od svetov KS pričakuje, da bodo svoje 

predloge posredovali do 10. januarja 2019. Poudaril je še, da naj člani sveta pri svojem 

delovanju pazijo na to, da se bodo sredstva razdeljevala po pravilih javnega naročanja (zlasti 

naj pazijo na to, da društvom ne bodo dajali sredstev brez javnih razpisov).  

Poudaril je še, da bo strokovna pomoč in priprava vse potrebne dokumentacije za izvedbo 

javnih naročil na voljo na Občini Trebnje. 

 

Dnevni red je bil izčrpan, prav tako ni bilo razprave, zato je predsedujoči zaključil sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav.     Dejan Smuk 

višja svetovalka III        PREDSEDNIK 

 

 


