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ZAPISNIK 

 
3. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 9. 1. 2019 ob 18. uri v prostorih Krajevne 

skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje. 

 

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

               g. Marko Šalehar, 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 je zagotovljena. 

 

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

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

 

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

 

DNEVNI  RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta KS Trebnje 

2. Določitev podpisnikov plačilnih nalogov KS Trebnje v mandatu 2018-2022 

3. Določitev komisij članov komisij pri KS Trebnje v mandatu 2018-2022 

4. Pregled predlogov za Plan dela – Predlog proračuna  2019 in 2020 

5. Terca d.o.o. – dopis za sofinanciranje ureditve stopnic na Gubčevi cesti 

6. Razno 

7. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje 

Predlagani dnevni red je sprejet. 

 

Ad 1) 

Na zapisnik ni bilo pripomb in je soglasno sprejet. 

 

Ad 2) 

V mandatu 2018 – 2022 se za podpisnike plačilnih nalogov določi predsednik, podpredsednik 

in tajnica KS Trebnje. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Podpisniki plačilnih nalogov v mandatu 2018 – 2022 so: 

1. Dejan Smuk - predsednik 

2. Marko Šalehar - podpredsednik 

3. Martina Kastelic – tajnica. 

 

Ad 3) 

V Inventurno komisijo v mandatu 2018 – 2022 so predlagani  naslednji člani: 

1. Alojz GLIHA – predsednik 

2. Peter AGNIČ – član 

3. Darjan SLAK – član. 

Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

V Inventurni komisiji v mandatu 2018 – 2022 so potrjeni člani: 

1. Alojz GLIHA – predsednik 

2. Peter AGNIČ – član 

3. Darjan SLAK – član. 
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Člani komisije za družbene dejavnosti in člani komisije za prostor, okolje in infrastrukturo se 

izberejo na naslednji seji Sveta KS Trebnje, ker se pozove zunanje člane, ki so zainteresirani 

za delo v komisijah pri KS Trebnje. 

 

Ad 4) 
Predsednik je po posameznih postavkah predloga proračuna za 2019 in 2020 podrobno 

obrazložil namen postavke in posameznega konta. Člani so obveščeni o prihodkih v letu 2019 

in 2020 ter odhodkih v letu 2019 in 2020. Prihodke za leto 2019 zajemajo proračunska 

sredstva Občine Trebnje v višini 396.517,00 € za leto 2019 in enak znesek za leto 2020, 

prihodki od premoženja 11.200,00 € višina rente oz. odškodnina za deponijo odpadkov 

Globoko in prihodek od izveskov in transparentov – oglaševanje, prihodek iz državnega 

proračuna projekt Forma viva v višini 47.577,22 €, javna dela v višini 9.300,00 € in stanje na 

računu na dan 31. 12. 2018 v višini 41.820,39 €. Skupaj 513.114,61 €. Odhodki so v enakem 

znesku, zato je predlog proračuna uravnotežen. Člani so v razpravi izrazili zadovoljstvo, da je 

KS Trebnje na razpisu pridobila evropska sredstva. Predsednik pove, da je to prvič v 

delovanju KS Trebnje, potrudili se bomo, da jih bo še več. Ker je projekt Forma viva vezan na 

roke, bo potreben temeljit pristop, ker je KS Trebnje nosilec projekta. Člani so se strinjali z 

ostalimi postavkami, ki so v preglednici odhodkov  2019 in 2020 – priloga, soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Sprejme se proračun KS Trebnje za leti 2019 in 2020. 

 

Ad 5) 

Terca d.o.o. je poslala dopis za sofinanciranje obnove stopnic na Gubčevi cesti parcela 369/39 

in 369/43 obe k.o. Trebnje. Člani se ne strinjajo, da KS Trebnje sofinancira obnovo površin, 

ki niso v lasti Občine Trebnje, ker to ni pristojnost KS Trebnje. Lastniki so vsakokratni etažni 

lastniki, ki imajo v lasti stanovanja in lokale. KS Trebnje izvaja obveznosti in naloge, ki so 

določene v Odloku o financiranju krajevnih skupnosti. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Terci d.o.o. se pošlje odgovor, da KS Trebnje v skladu z Odlokom o financiranju 

krajevnih skupnosti – Uradni list št. 27/2008 in 17/2009 izvaja sanacije samo na 

površinah, ki so v lasti Občine Trebnje. Ker so stopnice v lasti etažnih lastnikov  

KS Trebnje nima pristojnosti za sofinanciranje. 

 

Ad 6) in Ad 7) 

Igor Sinur je postavil vprašanje kaj oz. čemu služi »kovinski trikotnik«, ki je postavljen pri 

krožišču KZ Trebnje. Člani so mnenja, da barva in sama oblika postavitve kvari podobo kraja, 

na kar so nas opozorili že krajani. Občino Trebnje se opozori na dogovor o sprejetju enotne 

urbane opreme. 

 

Nino Zajc predlaga, da se postavijo označevalne table za ustanove in kulturne znamenitosti, 

saj sedaj ni ustreznih označb. Predsednik pove, da se dogovarja z Občino Trebnje in 

Komunalo Trebnje o postavitvi usmerjevalnih tabel. 

 

Člani so opozorili na neurejeno Avtobusno postajo. Pridobi naj se ponudba za nov objekt AP. 

 

Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 

 

Zapisala:                                                                                Predsednik Sveta KS Trebnje: 

Martina Kastelic                                                                               Dejan SMUK 
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