ZAPISNIK
2. redne seje Sveta KS Trebnje v mandatu 2018 – 2022, ki je bila dne 18. 12. 2018 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. Marko Šalehar, g. Igor Sinur, dr. Mira Zore, g. Boštjan Vovk,
ga. Mateja Kozlevčar, g. Darjan Slak in g. Alojz Gliha – 12/15 članov
Opravičeno odsotni: g. Matjaž Longar, g. Aljaž Uhan in g. Peter Agnič – 3/15 članov.
Vabljen je bil tudi župan Občine Trebnje, g. Alojzij Kastelic, ki se seje ni udeležil.
S sejo sveta je pričel in jo vodil predsednik g. Dejan Smuk. Po potrditvi sklepčnosti je
predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Sveta KS Trebnje
2. Izvolitev podpredsednika Sveta KS Trebnje
3. Plan dela KS Trebnje v mandatu 2018 - 2022
4. Delovanje komisij pri KS Trebnje v mandatu 2018 - 2022
5. Razno
6. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 1
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik je za podpredsednika predlagal gospoda Marka Šaleharja. Vsi prisotni so se s
predlogom soglasno strinjali, sprejet je
SKLEP:
V mandatu 2018 – 2022 bo podpredsednik Sveta KS Trebnje g. Marko ŠALEHAR.
Ad 3
Predsednik je člane seznanil z deli in nalogami ter pristojnostmi KS, kot narekuje Odlok o
financiranju krajevnih skupnosti. Odlok s formulo določa višino finančnih sredstev, ki je
vezana na število prebivalcev. Ker ni več recesije člani predlagajo, da se faktor G iz 90
poveča na 120. Soglasno je sprejet
SKLEP:
KS Trebnje poziva Občino Trebnje, da pri določitvi višine faktorja G upošteva, da ni
več recesije in višino faktorja G poveča na 120 za leti 2019 in 2022.
Pri letnem in zimskem vzdrževanju javnih poti in površin člani predlagajo, da se pri zimski
službi ponovno naroči študijo uporabe emulzije namesto soli in peska. Komunala Trebnje naj
izračuna direktne in indirektne stroške za uporabo emulzije, saj je pri uporabi emulzije
ekološko manj škode na podtalnici in odpade pometanje peska in čiščenje jaškov.
Soglasno sta sprejeta naslednja sklepa
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SKLEP:
Komunala Trebnje naj ponovno izračuna direktne in indirektne stroške za uporabo
emulzije namesto soli in peska.
SKLEP:
Komunala Trebnje naj nabavi stroj za čiščenje jaškov, saj se je pri izvedbi projektov
pokazalo, da so jaški in cevi zasuti s peskom, kar otežuje pretok in povečuje poplave.
Pri izgradnji krožišča na Gubčevi cesti so postavili trikotni steber za katerega krajani
sprašujejo kakšen je njegov namen. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Na Občino Trebnje se pošlje vprašanje o namenu postavitve trikotnega stebra in
pojasnilo o njegovi uporabi.
Predsednik je vse člane zaprosil, da do 24. 12. 2018 na elektronski naslov info@kstrebnje.si
pošljejo predloge za Plan del v mandatu 2018 – 2022.
Ad 4
Smiselno upoštevajoč Statut Občine Trebnje in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje v
delu, ki se nanaša na delovanje komisij pri KS Trebnje v mandatu 2018 - 2022 je predsednik
predlagal, da člani sveta KS do naslednje seje premislijo v kateri komisiji bi delovali. Povabi
se tudi zunanje člane komisij. Komisije in člane komisij se določi na naslednji seji sveta.
Ad 5
Občina Trebnje je pozvala KS Trebnje da poda mnenje glede odprodaje dela parcele
št. 815/31 k.o. Trebnje - vloga mejaša g. Boštjana Vovka za odkup dela parcele in ukinitve
javnega dobra na delu parcele št. 815/31 k.o. Trebnje.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
KS Trebnje podaja pozitivno mnenje glede ukinitve javnega dobra in odprodaje dela
parcele št. 815/31 k.o. 1422 Trebnje.
Ad 6
Ker je Avtobusna postaja Trebnje neurejena in pokrito postajališče dotrajano se od dobavitelja
urbane opreme pridobi ponudbo za postavitev novega objekta, katerega se prestavi na novo
avtobusno postajo, ki bo poleg Kulturnega centra Trebnje.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Pri dobavitelju urbane opreme se pridobi ponudbo za nov objekt na Avtobusni postaji
Trebnje.
Predsednik se je članom zahvalil za konstruktivno sodelovanje in zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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