ZAPISNIK
8. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 18. 12. 2019 ob 18.00 uri v prostorih Hotela
Opara, Goliev trg 13, Trebnje.
Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Nino Zajc, g. Leon Lobe, g. Marko Šalehar, g. Igor Sinur,
dr. Mira Zore, g. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk, ga. Mateja Kozlevčar,
g. Darjan Slak in g. Alojz Gliha - 11/15 članov. Sklepčnost je zagotovljena.
Opravičeno odsotni: g. Vinko Ribič, ga. Mojca Povhe, g. Matjaž Longar in
g. Aljaž Uhan – 4/15 članov.
Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, ki se seje ni udeležil.
Predsednik je po pozdravu preveril sklepčnost, od 15 članov je prisotnih 11 članov, zato je
sklepčnost zagotovljena. Predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Trebnje
2. VESELI DECAMBER 2019 obdaritev otrok ponovna obravnava – odgovor občine na
sklepe KS Trebnje
3. Odgovor Komunala Trebnje na vprašanje g. Nina Zajca (7. seja) – pluženje pločnika v
Peklu (mimo Veterinarske postaje)
4. Ime FORMA VIVA TREBNJE/PLATEA ponovna obravnava – odgovor CIK-a
5. Vloge krajanov: g. Robert Višček – hidrantna omarica na Klemenčičevi ulici
6. Razno
7. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Pripomb ni, zapisnik je soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik je seznanil člane, da je Občina Trebnje predloge KS Trebnje glede poteka
obdaritve otrok zavrnila z obrazložitvijo, da je razpis že končan, zato spremembe niso možne.
Člani so mnenje, da s predstavniki Občine Trebnje na 9. redni seji Sveta KS Trebnje
dorečemo potek obdarovanja otrok v letu 2020 in načinu brezplačne uporabe Kulturnega
doma Trebnje.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Na 9. redno sejo Sveta KS Trebnje se povabi vodjo oddelka za družbene in gospodarske
dejavnosti ga. Ireno Žužek in svetovalko ga. Majdo Šalehar, da podajo informacije glede
poteka obdarovanja otrok v letu 2020 in brezplačni uporabi KD Trebnje.
Ad 3
Od Komunale Trebnje smo prejeli odgovor glede pluženja pločnika od Veterinarske postaje
Trebnje do konca naselja Pekel v smeri Račje selo. Ker je pločnik izven označevalne table
mesta Trebnje pluženje pločnika plača Občina Trebnje.
Sklepa ni – v vednost.
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Ad 4
Glede novega imena za večnamensko ploščad, ki je sedaj pod imenom Forma Viva Trebnje,
je direktorica CIK-a Trebnje, ga. Patricija Pavlič poslala predlog, da se ploščad imenuje
PLATEA.
Člani so prelagali, da se direktorico CIK-a povabi na naslednjo sejo sveta, da poda
obrazložitev spremembe imena.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Na 9. redno sejo Sveta KS Trebnje se povabi ga, Patricijo Pavlič, direktorico CIK-a, da
poda obrazložitev novega imena Platea in kriterije, zakaj se ne sme uporabljati ime
Forma Viva Trebnje.
Ad 5
Hidrantne omarice smo v letu 2019 namestili v naselju Praproče in Valvazorjevi ulici.
V letu 2020 prosijo stanovalci Klemenčičeve ulice, da se postavi hidrantno omarico. V letu
2020 je bilo po planu namenjeno postaviti dve hidrantni omarici in sicer na Repčah in v
Gorenjem Medvedjem selu. Člani se strinjajo, da se v letu 2020 postavi tri hidrantne omarice.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
V letu 2020 se postavijo tri hidrantne omarice in sicer na Repčah, Gorenjem Medvedjem
selu in na Klemenčičevi ulici v Trebnjem.
Ad 6
Gospod Nino Zajc je opozoril, da na Klemenčičevi ulici v Trebnjem, pri stanovanjski hiši
Viščkovih parkirajo avtomobil ob hiši in ovirajo vožnjo in varno gibanje. Preveri se, kako je z
lastništvom in širino javne poti.
Ker je gradnja večnamenske ploščadi Forma Viva končana, predsednik predlaga, da se po
novem letu skliče sestanek s predstavniki JSKD, ZKD in Občino Trebnje, da se vsem
društvom predstavi možnosti za prireditve.
Gospod Darjan Slak pove, da je nujno takoj sanirati rešetko na javni poti v Gorenjem
Medvedjem selu, saj je nevarno za vožnjo, pa tudi padavinskih vod ne odvaja, zato je pri
večjem deževju zalita garaža prve hiše.
Komunalo Trebnje se obvesti, da rešetko zamenja.
Ad 7
Na Glavarjevi ulici je modra cona v času od 6. – 20. ure. Na SPVCP se vpraša zakaj ni čas
enak, kot pred občino.
Na naslednjo sejo se povabi predstavnika Policije Trebnje, da poda poročilo o delu v 2019.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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