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Z A P I S N I K 
 

6. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 5. 9. 2019 ob 18. uri v prostorih Krajevne 

skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje. 

 

Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, g. Nino Zajc, g. Leon Lobe, g. Marko Šalehar, 

               g. Igor Sinur, dr. Mira Zore, g. Darjan Slak in g. Alojz Gliha – 9/15 članov. 

Sklepčnost je zagotovljena. 

     

Opravičeno odsotni:  ga. Mojca Povhe, g. Matjaž Longar, g. Aljaž Uhan, g. Peter Agnič, 

                                   g. Boštjan Vovk in ga. Mateja Kozlevčar – 6/15 članov. 

                                   

Vabljen je bil tudi župan, ki se seje ni udeležil. 

 

S sejo Sveta KS Trebnje je pričel in jo vodil predsednik g. Dejan Smuk. Predlagal je  

naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. izredne seje Sveta KS Trebnje 

2. Polletno poročilo KS Trebnje 1-6/2019 – poročevalec predsednik Dejan Smuk 

3. Vloga g. Mirko Gabrijel, Rimska cesta 36 – sanacija podpornega zidu 

4. Razno  

5. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1 
Na oba zapisnika ni bilo pripomb, potrjena sta soglasno.   

 

Ad 2 

Predsednik Sveta KS Trebnje g. Dejan Smuk je podal obrazložitev  o realizaciji  v času od  

januarja do junija 2019 – Polletno poročilo preglednica in obrazložitev. Ker je bil proračun 

pozno sprejet  je  realizacija v višini 98.178,09 € (19,19 %) od načrtovanih 511.479,61 €. V 

drugem polletju bo potrebno intenzivno spremljanje realizacije, saj je potrebno porabiti vsa 

načrtovana sredstva, ker prenos v naslednje leto ni možen. Glavni projekt bo izvedba 1. faze 

projekta Forma vive in pridobitev evropskih sredstev, glede na razpoložljiva sredstva se bo 

pričelo z ureditvijo parka nad DSO. 

Člani so soglasno sprejeli 

SLKEP: 

Potrdi in sprejme se Polletno poročilo KS Trebnje 1-6/2019. 

 

Ad 3 

Pod stanovanjskim objektom g. Mirka Gabrijela na Rimski cesti je bila v času izgradnje ceste 

izvedena poševna brežina, ki pa ni bila dovolj utrjena oz. zaščitena, zato je prišlo do 

posedanja meje in drsenja tal. G. Gabrijel je v lastni režiji s traverzami zavaroval brežino, kar 

pa ni zadržalo drsenja tal. Prosi za sanacijo, saj je nevarnost, da se utrga brežina . Člani so 

soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Občina Trebnje, ki je lastnik zemljišča naj opravi ogled na terenu in se z g. Gabrijelom 

dogovori za ustrezno rešitev glede utrditve brežine. 
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Ad 4 

Hidrantne omarice:  

v letu 2019 sta montirani dve hidrantne omarice in sicer v naselju Praproče in na Valvazorjevi 

ulici. Za leto 2020 se predvidi postavitev dveh hidrantnih omaric in sicer na Repčah in v 

Dolenjem Medvedjem selu. 

 

Javna razsvetljava:  

v letu 2020 naj se izvede JR  v Dolenjem Medvedje selu, mimo hiše Grandovčevih, ker na 

tem delu ni ustrezne osvetlitve javne poti. 

Po možnosti naj se v 2020 izvede JR v naselju Praproče – spodnji del naselja. 

 

Ad 5 

Zapora ceste na Cvibljah: 

g. Ribič Vinko je na pobudo stanovalcev Cvibelj opozoril na nevarno vožnjo v naselju 

Cviblje. Stanovalci predlagajo zaporo ceste. Člani se strinjajo, da se umiri promet in zagotovi 

varnost za vse udeležene.  

Potrebno je pridobiti strokovno mnenje SPVCP. 

 

Križišče Goliev trg do ZD Trebnje: 

g. Nino Zajc opozori, da je velik problem pregledni trikotnik, če je na parkirišču pred občino 

parkiran kombi, saj se iz smeri ZD Trebnje pri vključevanju na Goliev trg ne vidi čisto nič. 

Pozove se občino oz. SPVCP, da se prvo parkirno mesto označi mesto za invalide in tako 

prepreči parkiranje kombijev in zagotovi ustrezno preglednost. Nevarno je tudi za pešce, saj 

se jih ne vidi. 

 

Križišče pri Silatovih iz smeri Studenec na Rimsko cesto: 

g. Leon Lobe opozori, da je pregledni trikotnik neustrezen, saj živa meja zastira pogled pri 

vključevanju na Rimsko cesto. Obvesti se inšpekcijsko službo, da pregleda situacijo na terenu 

in opozori lastnika žive meje. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                     Predsednik Sveta KS Trebnje: 

Martina Kastelic                                                                                     Dejan SMUK 


