
1 

 

Z A P I S N I K 
 

10. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 24. 9. 2020 ob 18.30 uri v veliki sejni dvorani 

GASILSKEGA DOMA Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje (zaradi epidemije COVID-19 – 

navodila NIJZ seja ni bila v pisarni KS Trebnje). 

 

Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Darjan Slak, ga. Mojca Povhe, g. Nino Zajc, g. Leon Lobe, 

g. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk, dr. Mira Zore, ga. Mateja Kozlevčar in  

g. Alojz Gliha – 10/15 članov. 

 

Opravičeno odsotni: g. Marko Šalehar, g. Vinko Ribič, g. Igor Sinur, g. Aljaž Uhan 

in g. Matjaž Longar – 5/15 članov. 

 

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

 

S sejo  je pričel in jo vodil predsednik g. Dejan Smuk. Sklepčnost je zagotovljena, predlagal je 

naslednji 

DNEVNI  RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Trebnje  

2. Polletno poročilo KS Trebnje 1-6/2020 in realizacija načrtovanih del v letu 2020 

3. Poročilo Komunale Trebnje o pokopališki in pogrebni dejavnosti v letu 2019 

4. Zbor krajanov naselja Studenec o razširitvi javne poti - poročevalec g. Leon Lobe 

5. Predlog inšpektorja (g. Niko Avguštinčič) o zapori javne poti – ukrep za preprečitev 

odlaganja odpadkov (Pekel: meja s KS Račje selo) 

6. ZD Trebnje: Center za krepitev zdravja – medsebojno sodelovanje 

7. Ploščad FORMA VIVA  - preimenovanje 

8. Razno 

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

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1 

Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2 

Predsednik je po posameznih kontih predstavil prihodke in odhodke v prvem polletju  

1 – 6/2020. Prihodkov je  31,95 % od načrtovanih 436.221,39 EUR, odhodkov je 35,15 %. 

Vse je razvidno iz preglednice, ki je sestavni del zapisnika. Zaradi razglašene epidemije 

nalezljive bolezni COVID-19 so bile potrebne prilagoditve ukrepom in navodilom NIJZ, zato 

je realizacija nižja. Investicija  obnove igrišča nad DSO poteka po načrtih. Predvideno je, da 

se do novembra vsa dela zaključijo. Predsednik je pozval člane k razpravi: 

ga. Mateja Kozlevčar pove, da je obnova igrišča zelo potrebna, saj je bila dosedanja uporaba 

za otroke nevarna. Vsi stanovalci so zelo pohvalili projekt in komaj čakajo, da bo zaključen. 

Pove tudi, da je že končana obnova multifunkcijskega igrišča,  ki omogoča igranje malega 

nogometa, hokeja, košarke in igre med dvema ognjema vedno zasedeno in prijetno za igro 

zaradi akrilne mase, kar je prijazno za otroke. 

g. Nino Zajc predlaga, da se v preglednico umesti še tabela z indeksi za posamezen konto. 

Člani so predlagali, da se sredstva, ki se zaradi nalezljive bolezni ne bodo realizirala 

(prireditve, kultura) prerazporedijo na konte, ki jih je možno realizirati. 
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Soglasno je sprejet 

SKLEP:  

Potrdi se Polletno poročilo KS Trebnje 1-6/2020. 

 

Ad 3 

Poročilo Komunale Trebnje o pokopališki in  pogrebni dejavnosti za leto 2019 je poslano v 

seznanitev. Člani nimajo pripomb.  

Sklepa ni. 

 

Ad 4 

Gospod Leon Lobe je člane seznanil o nujnosti razširitve javne poti do naselja Studenec. V ta 

namen je bil sklican zbor krajanov in določene smernice in aktivnosti za pridobitev potrebnih 

zemljišč in naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo razširjene javne poti, ki jo bo 

naročila Občina Trebnje. 

Seznanitev članov – sklepa ni. 

 

Ad 5 

Zapora javnih poti ni v pristojnosti KS Trebnje, zato so člani predlagali, da to ureja Občina 

Trebnje in Komunala Trebnje, ki lahko ukrepajo glede črnih odlagališč. 

Seznanitev – sklepa ni. 

 

Ad 6 

ZD Trebnje je KS Trebnje poslal povabilo za sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja. 

Pričakujejo pomoč pri sodelovanju krajanov pri izvajanju gibalnih in drugih vajah za krepitev 

zdravja. KS Trebnje se trudi, da ni samo infrastrukturni servis, poskrbljeno je tudi za 

kvalitetno življenje in raznovrstno dogajanje. ZD Trebnje se obvesti, da naj nas obvestijo o 

svojih aktivnostih in dogodkih, nam pošljejo vabilo, KS Trebnje pa bo obvestila svoje 

krajane. 

Seznanitev – sklepa ni. 

 

Ad 7 

Iz Kostanjevice na Krki – GALERIJA BOŽIDAR JAKAC je bilo poslano pismo, da se ime 

ploščadi pred knjižnico FORMA V IVA ne sme in ne more uporabljati. Člani so mnenja, da 

pismo nima nobene pravne osnove, da bi to ime prepovedalo, zato so člani soglasno sprejeli 

SKLEP: 

KS Trebnje se strinja, da ostane ime FORMA VIVA. 

Občini Trebnje se pošlje dopis naj se najprej preveri zakonska možnost uporabe imena 

Forma viva Trebnje oz. pravna podlaga, ki določa, da se ga ne more uporabljati, potem 

se na podlagi odgovora imenovanje prireditvenega prostora pred knjižnico ponovno 

obravnava na seji Sveta KS Trebnje. 

 

Ad 8 in Ad 9 se združi: 

Jurčkov gozd: člani predlagajo, da se v Jurčkovem gozdu opravijo nujna vzdrževalna dela, ker 

so igrala na posameznih mesti dotrajana. Predsednik pove, da bodo ta dela prioriteta v letu 

2021. 

g. Nino Zajc: predlaga, da se na koške za  pasje iztrebke namestijo vrečke.  

Komunali Trebnje se naroči naj nabavi in namesti vrečke. 

g. Leon Lobe: pove, da so se stanovalci Levjih dvorov na Rimski cesti obrnili nanj s prošnjo 

za javno razsvetljavo, ker se pojavlja vandalizem. 
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KS Trebnje nima pristojnosti, da na površinah, ki so last etažnih lastnikov oz. so v privatni 

lasti postavlja javno razsvetljavo. 

Dr. Mira Zore: zanima jo, kdaj bo možnost za daljšo Trim stezo za vse krajane. Predsednik 

odgovori, da so že potekali razgovori o možnosti  povezave Trim steze Trebnje vse do Trim 

steze Mirna. Tudi možnost, da poteka Trim steza po javnih poteh je pregledana. V letu 2021se 

bo podrobno pregledalo možnost o realizaciji povezave s Trim stezo Mirna. 

g. Lojze Gliha: predlaga, da se vpraša ZD Trebnje o možnosti financiranja nabave 

defibrilatorja. Predlaga, da bi se plačilo polovično razdelilo na KS Trebnje in na ZD Trebnje. 

ZD Trebnje se vpraša o možnost sofinanciranja. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Trebnje: 

Martina Kastelic                g. Dejan SMUK 

 

 

 

 

 


