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Z A P I S N I K 

 
7. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 26. 11. 2019 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne 

skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje. 

 

Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, ga. Mojca Povhe, g. Nino Zajc, g. Leon Lobe, 

               g. Igor Sinur, g. Aljaž Uhan, g. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk, ga. Mateja Kozlevčar, 

               g. Darjan Slak in g. Alojz Gliha – 12/15 članov. Sklepčnost zagotovljena. 

Opravičeno odsotni: g. Marko Šalehar, dr. Mira Zore in g. Matjaž Longar – 3/15 članov. 

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

 

Sejo Sveta KS Trebnje je pričel in jo vodil predsednik Dejan Smuk. Po pozdravu je preveril 

sklepčnost. Od 15 članov je prisotnih 12 članov – sklepčnost je zagotovljena. Predlagal je 

naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Trebnje 

2. Pregled realizacije projektov in poraba proračunskih sredstev KS Trebnje v letu 2019 

3. Odbor za družbene dejavnosti pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije – VESELI 

DECEMBER 2019 obdaritev otrok  in PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 2019 

4. Komunala Trebnje – Plan zimske službe 2019/2020 

5. FORMA VIVA TREBNJE – predlog CIK-a spremembe imena  v PLATEA 

6. Razno 

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

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad 1 

Zapisnik  je soglasno potrjen. 

 

Ad 2 

Predsednik je predstavil potek načrtovanih del po posameznih kontih na preglednici. Največji 

projekt v letu 2019 je Projekt Forma Vive Trebnje 1. faza, ki je potreboval konstantno 

koordinacijo in spremljanje poteka gradnje, ker so pogoji za pridobitev evropskih sredstev 

zahtevni in ne dopuščajo odstopanj. Investicija bo zaključena do konca novembra 2019, njena 

obračunska vrednost vseh del je 93.955,56 EUR brez DDV oz. 114.625,78 EUR z DDV. 

Sofinancirana je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 46.168,22 EUR z 

DDV. Prireditvena ploščad s pokritim prireditvenim odrom je namenjena razstavi kipov in 

skulptur, ki so sedaj v deponiji ali razkropljena na posameznih mestih. Tlakovana ploščad je 

namenjena vsakodnevnemu druženju in večjim prireditvam. Ostala sredstva so namenjena 

rednemu vzdrževanju javnih poti in površin, razsvetljavi,  družabnim dogodkom in 

prireditvam, ki jih organizira KS Trebnje. Načrtovana dela za leto 2019 so v celoti realizirana. 

Sklepa ni – seznanitev. 

 

Ad 3 

Predsednik je pozval ga. Matejo Kozlevčar, da člane seznani z delom odbora in predlogom 

sklepa. V letu 2019 je v KS Trebnje 285 otrok starih od 1-5 let. Občina Trebnje prispeva  

13,00 EUR na otroka KS Trebnje bi prispevala 17,00 € na otroka. Skupaj je 30,00 € na otroka. 

Obdaritev bo v Športni dvorani OŠ Trebnje in sicer skupaj s KS Račje selo na treh 

prireditvah. Problem je glede velikosti daril, ker bo imela KS Račje selo večje darilo, KS 

Trebnje pa manjše ampak vsebinsko bogato in kvalitetno. 

Člani so opozorili, da otrok težko razume zakaj je prejel manjše darilo, kot drug otrok, zato so 

člani soglasno sprejeli naslednje sklepe: 
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SKLEP št. 1: 

KS Trebnje zahteva, da je prva prireditev, ob 14. uri samo za otroke iz KS Račje selo. 

Druga prireditev, ob 16. uri in tretja prireditev, ob 18. uri naj bo samo za otroke iz KS 

Trebnje. 

SKLEP št. 2: 

Če ni možno, kot je sprejeto v sklepu št. 1, naj se na prireditvah darila razdeli najprej 

otrokom iz KS Trebnje, potem pa otrokom iz KS Račje selo. 

Občino Trebnje prosimo za obrazložitev. 

SKLEP št. 3: 

KS Trebnje v letu 2019 prispeva 17.00 EUR/otroka. Obdaritev bo v OŠ Trebnje, 26. 12. 

2019. OŠ Trebnje se zaprosi za brezplačno uporabo Športne dvorane. 

 

V seznanitev članom sveta je bil podan stroškovnik prireditve SLOVO POLETJU 2019  - 

porabljenih je bilo 32.881,81 EUR. G. Nino Zajc je postavil vprašanje zakaj so prikazani 

samo odhodki, kje in kolikšen je znesek prihodkov. Predsednik pove, da bodo v prihodnje 

pripravili tudi ta podatek. 

Sklepa ni – seznanitev. 

 

PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 2019 se začne v soboto 7. 12. s prižigom lučk, 

programom za otroke in koncertom Barbare Leben. Naslednjo soboto, 14. 12. bo  koncert 

Marijana Novine. Ostali program in sodelovanja se še oblikuje. Sodelovanje z Občino Trebnje 

je že dogovorjeno – letos bo prispevala 4.500,00 EUR. Podan je razpis. 

Sklepa ni – seznanitev. 

 

Ad 4 

Komunala Trebnje je pripravila Plan zimske službe za leto 2019/2020. Pripravljen je za vse 

kategorije cest, zato je g. Vinko Ribič predlagal, da naj bo zajet samo del, ki je apliciran na 

KS Trebnje. G. Nino Zajc je postavil vprašanje do kje se pluži pločnik od Veterinarske 

postaje, mimo naselja Pekel v smeri KS Račje selo. Preveri se na Komunali Trebnje in 

odgovor poda na naslednji seji sveta. Člani so soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se Izvedbeni program zimske službe 2019/2020. 

 

Ad 5 

Iz CIK-a je direktorica ga. Patricija Pavlič poslala na KS Trebnje obvestilo, da ne smemo 

uporabljati imena FORMA VIVA TREBNJE. Predlaga ime PLATEA – prostor srečavanj in 

doživetij. Člani so mnenja, da predlog ni sprejemljiv, saj se je KS Trebnje pod imenom Forma 

Viva javila na razpis za pridobitev evropskih sredstev. Ga. Pavlič razlaga, da je lahko samo 

delovno ime, ni pa registrirano, zato se naj ne bi uporabljalo. Člani se ne strinjajo, saj je 

pojem Forma Vive in njena umestitev v Trebnjem že desetletja, zato so soglasno sprejeli 

SKLEP: 

KS Trebnje se ne strinja, da se ne more uporabljati ime FORMA VIVA TREBNJE, zato 

naj CIK poda pisno razlago in vzroke, zakaj ni možna uporaba imena Forma Viva. 

KS Trebnje se navezuje na razlago v Wikipediji: 

Forma Viva je mednarodno kiparsko delovno srečanje ali simpozij, lahko pa pomeni 

tudi prostor, kjer so bili kipi narejeni in kjer stojijo. Do sedaj so v Sloveniji Forma viva 

Makole, Kostanjeviška forma viva, Ravenska forma viva, Forma viva Portorož in 

Forma viva v Mariboru. KS Trebnje ne vidi zadrška, da ne more Trebnje imeti svoje 

forma vive – FORMA VIVA TREBNJE. 
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Ad 6  

Humanitarno društvo TAJA je poslalo prošnjo za pomoč pri obdaritvi otrok s posebnimi 

potrebami in socialno ogrožene otroke. Člani so soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Humanitarnemu društvu TAJA se namenijo darila, ki bodo ostala pri obdarovanju 

otrok v KS Trebnje 2019. 

 

Prestavitev droga javne razsvetljave v naselju Pekel: g. Andraž Kranjc je posla vlogo za 

prestavitev droga, ker ga ovira pri dovozu do hiše. Pridobil je gradbeno dovoljenje, ki se ne 

ujema s stanjem na parceli. Ker je parcela ob lokalni cesti KS Trebnje nima pristojnosti 

ampak Občina Trebnje. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Ker je parcela ob lokalni cesti, investitor rekonstrukcije lokalne ceste pa je bila Občina 

Trebnje, KS Trebnje nima pristojnosti  za reševanje vloge. 

 

Ad 7 

G. Alojz Gliha pove, da je na križišču v naselju Grmada nepregledno vključevanje, še posebej 

sedaj, ko se obnavlja lokalna cesta do Repč. Predlaga, da se postavi cestno ogledalo. 

Ker so obe cesti lokalni, o tem odloča Občina Trebnje. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

KS Trebnje obvesti Občino Trebnje o potrebni postavitvi cestnega ogledala na križišču v 

naselju Grmada. 

 

G. Igor Sinur opozori na odprt  okrogel jašek na bivši trgovini Mercator, sedaj Dobrote 

Dolenjske, saj je nevarno predvsem za otroke. Predsednik pove, da bo pregledal na terenu. 

 

G. Darjan Slak opozori na neustrezno in poškodovano rešetko v začetku Gorenjega 

Medvedjega sela iz smeri Mirna. Tudi tabla kraja je samo na tej strani naselja iz smeri 

Trebnjega je sploh ni. Že tako vozniki hitro vozijo, če ni table naselja pa jim to še 

omogočamo. Predlagajo cono 30.  Na delu javne poti v smeri proti Gorenjemu Medvedjemu 

selu, kjer je prepust se je začelo cestno telo posedati, potrebna bo sanacija. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Komunalo Trebnje se obvesti, da pregleda posedanje na javni poti, kjer je prepust in 

poškodovano rešetko ter pripravi ponudbo za zamenjavo rešetke z večjo in ustreznejšo 

rešetko ter postavitev table naselja.  Na SPVCP se pošlje pobuda za umiritev prometa – 

cona 30. 

 

G. Leon Lobe predlaga, da se v pisarni KS Trebnje zamenja oba strešna okna oz. naj 

strokovnjak pregleda če se jih lahko popravi, saj se zelo težko odpirajo in zapirajo. 

 

G. Nino Zajc pove, da ga je ga. Suzana Pekolj prosila za postavitev zaslonke luči javne 

razsvetljave, ki je pri njihovi hiši. Predsednik pove, da je bil prepričan, da je to urejeno. 

Preveri se pri vzdrževalcu JR – g. Gregorič. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Trebnje: 

Martina Kastelic                            Dejan SMUK 
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