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Z A P I S N I K 
 

4. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 23. 4. 2019  ob 18.  uri v prostorih Krajevne 

skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje. 

 

Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, ga. Mojca Povhe, g. Nino Zajc, g. Marko Šalehar, 

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

               in g. Alojz Gliha - 11/15 članov – sklepčnost je zagotovljena. 

 

Opravičeno odsotni: g. Leon Lobe, g. Matjaž Longar, g. Aljaž Uhan in g. Darjan Slak – 4/15. 

 

Ostali vabljeni: župan Občine Trebnje. 

 

Župan se seje ni udeležil. 

 

S sejo je pričel in jo vodil predsednik Dejan Smuk, preveril sklepčnost ter predlagal naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta KS Trebnje 

2. Določitev in potrditev članov Odbora za prostor, okolje in infrastrukturo in članov 

Odbora za družbene dejavnosti v KS Trebnje – mandat 2018 -2022 

3. Inventurna komisija: Popis virov in sredstev KS Trebnje 2018 – poročevalec 

predsednik komisije g. Alojz Gliha 

4. Letno in poslovno poročilo KS Trebnje 2018 – poročevalec g. Dejan Smuk 

5. Proračun KS Trebnje 2019 in 2020 – sprememba – poročevalec g. Dejan Smuk 

6. Projekt FORMA VIVA – sklep o potrditvi DIIP – dokumentacija o identifikaciji 

investicije programa 

7. Občina Trebnje – mnenje glede odkupa parcel mejašev Zupančič/Boljte in Novak 

8. Komunala – Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti 2018 

9. Predlog zapore ceste v naselju Cviblje – poročevalec g. Vinko Ribič 

10. Usmerjevalne table v KS Trebnje 

11. Rdeči križ Trebnje – prošnja za postavitev kontejnerja 

12. 47. Teden cvička v Trebnjem – uporaba parka 

13. Prošnja za pomoč Miha Gašperin – kolesarska tekmovanja 2019 

14. Šentfolk 2019 – prošnja za pomoč 

15. Razno 

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

Predlagani dnevni red je potrjen. 

 

 

Ad 1 
Na zapisnik ni bilo pripomb, sprejet je soglasno. 

 

 

Ad 2 

Pri pregledu prispelih predlogov za člane Odbora za prostor, okolje in infrastrukturo ter 

Odbora za družbene dejavnosti v mandatu 2018 – 2022 so člani soglasno sprejeli naslednja 

sklepa: 

SKLEP: 

Odbor za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje v mandatu 2018-2022 

sestavljajo naslednji člani:  
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1. Dejan SMUK 

2. Vinko Ribič 

3. Mojca POVHE 

4. Dr. Mira ZORE 

5. Rajko FLORJANČIČ 

6. Andrej ŠELIGO 

 

SKLEP: 

Odbor za družbene dejavnosti pri KS Trebnje v mandatu 2018-2022 sestavljajo 

naslednji člani: 

1. Dejan SMUK 

2. Marko ŠALEHAR 

3. Mojca POVHE 

4. Mateja KOZLEVČAR 

5. Vanja JAKOPIN 

6. Hari MURČEHAJIĆ 

7. Špela SMUK 

8. Miha ZUPANČIČ 

9. Natalija MARINČIČ BORIN 

10. Matej NOVAK 

11. Bernarda MIRTIČ 

12. Andrej ŠELIGO 

 

Ad 3 

Predsednik Inventurne komisije pri KS Trebnje v mandatu 2018-2022 g. Alojz Gliha je podal 

poročilo o delu komisije. V letu 2018 ni odpisa. Opomnil je, da so člani komisije predlagali, 

da naj se gradivo v prihodnje pripravi tako, da bo razvidna amortizacija osnovnih sredstev. 

Soglasno je sprejet  

SKLEP: 

Potrdi in sprejme se Popis osnovnih sredstev in virov KS Trebnje za leto 2018. 

 

Ad 4 

Letno in poslovno poročilo KS Trebnje za leto 2018 je podrobno predstavil predsednik          

g. Dejan Smuk. Člani so gradivo podrobno pregledali in predlagali naj se v prihodnje doda 

indeks (%). Ostalih pripomb ni bilo. Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se Letno in Poslovno poročilo KS Trebnje za leto 2018. 

 

Ad 5 

Občina Trebnje je poslala vsem krajevnih skupnostim seznanitev o spremembi sredstev za 

leto 2019 in 2020 – sprememba pri KS Veliko Loka. Razvidno je tudi, da ni upoštevan 

povečan faktor G, kot so predlagale vse KS iz 90 na 120. Člani so predlagali, da se v času 

javne obravnave predloga proračuna ponovno pošlje predlog za upoštevanje G 120. Soglasno 

je sprejet 

SKLEP: 

Na Občino Trebnje se do roka 7. 5. 2019 pošlje predlog, da se pri Proračunu Občine 

Trebnje za leti 2019 in 2020 upošteva višina faktorja G 120. Seznani se vse predsednike 

krajevnih skupnosti in pridobi njihovo soglasje. 
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Ad 6 

Predlog sklepa, ki je navajal da Občinski svet Občine Trebnje pooblasti župana, da sprejme in 

potrjuje investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo DIIP – a na področju javnih financ ni bil potrjen, zato mora KS Trebnje sama 

pripraviti in sprejeti potrebne sklepe. KS Trebnje mora pripraviti sklep za projekt FORMA 

VIVA. Člani so soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Pordi se sklep o sprejemu in potrditvi DIIP – za projekt FORMA VIVA. 

 

Ad 7 

Občina Trebnje je zaprosila KS Trebnje za mnenje glede odkupa dela parcele št. 402/15 k.o. 

Trebnje – mejaš Novak Darinka in Jože, Paradiž 3, Trebnje. Člani so po razpravi in pregledu 

poteka javne poti soglasno sprejeli 

SKLEP: 

KS Trebnje prosi Občino Trebnje glede ukinitve javnega dobra na parceli št. 402/15 k.o. 

Trebnje in glede odprodaje te parcele mejašu Novaku za dodatno obrazložitev oz. 

podatek o projektih o umestitvi pločnika in pešpoti za pešce na tem delu javne poti, saj 

je potrebno predvideti varno pot do šole. 

Po pridobitvi odgovora Občine Trebnje, se točka ponovno obravnava na seji Sveta KS 

Trebnje. 

 

Ad 8 

Komunala Trebnje je poslala v pregled Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti v 

Trebnjem za leto 2018. Člani so poročilo pregledali pred sejo in nanj nimajo pripomb. 

Soglasno   je sprejet 

SKLEP: 

Sprejme in potrdi se Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Trebnjem za leto 

2018, katerega je pripravila Komunala Trebnje. 

 

Ad 9 

Gospod Vinko Ribič je predstavil predlog stanovalcev v naselju Cviblje za zaporo javne poti. 

Problem je, da vozniki vozijo prehitro in ogrožajo varnost otrok in ostalih udeležencev v 

prometu in stanovalcev,  ki se z vozili vključujejo na javno pot. Člani so mnenja, da naj 

rešitev problema obravnava Odbor za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje in se 

ponovno obravnava na seji Sveta KS Trebnje. Sklepa ni. 

 

Ad 10 

Usmerjevalne table v Trebnjem so pomanjkljive, saj ne nudijo prave informacije  in ne vodijo 

obiskovalca do  ustanov oz. lokacije. Od Občine Trebnje je potrebno pridobiti odločbo o 

postavitvi tabel in takoj po sprejetju Proračuna Občine Trebnje pričeti s postavljanjem. 

Seznanitev – sklepa ni. 

 

Ad 11 

Rdeči križ Trebnje prosi KS Trebnje za postavitev dodatnega kontejnerja zraven bivše 

Ribarnice. Člani se ne strinjajo, saj je bilo potrebno veliko truda, da so se vsi ostali kontejnerji 

odstranili. Najbolje bi bilo, da se prestavi tudi kontejner od bivše Ribarnice na drugo, bolj 

ustrezno lokacijo. Soglasno je sprejet  
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SKLEP:  

KS Trebnje se ne strinja s postavitvijo dodatnega kontejnerja ob bivšo Ribarnico. 

Predlagamo naj se odstrani tudi obstoječi kontejner, saj lokacija za namen uporabe, ki 

jo izvaja Rdeči križ na tej lokaciji ni ustrezna. 

 

Ad 12 

Prireditveni odbor za prireditev 47. Teden cvička, ki bo potekal od 24. 5. do 26. 5. 2019 v 

Trebnjem prosi KS Trebnje za uporabo mestnega parka. Predsednik predlaga, da se zaračuna 

uporaba prostora za vse prireditve, ki so komercialnega pomena oz. na katerih se prodaja 

blago ali storitve. Člani so mnenja, da naj v letu 2019 ostane nespremenjeno, za leto 2020 pa 

se sprejme dokumente, ki bodo omogočali zaračunavanje uporabo mestnega parka.  

Soglasno je sprejet 

SKLEP: 

V letu 2019 uporaba parka ostaja brezplačna, za leto 2020 se pripravi dokumentacija za 

obračun najemnine parka. 

 

Ob 20. uri je odšel g. Marko Šalehar. 

 

Ad 13 

Miha Gašperin prosi KS Trebnje za pomoč pri pripravi na kolesarska tekmovanja v letu 2019. 

Ker  zadnje Revizijsko poročilo opozarja KS Trebnje, da ne more in ne sme donirati, 

sponzorirati ali kakor koli namenjati finančna sredstva društvom, klubom ali posameznikom 

je soglasno sprejet 

SKLEP: 

Prošnji se ne ugodi, ker KS Trebnje v skladu z zadnjim Revizijskim poročilom ne more 

več nakazati donacij, sofinanciranja ali kako drugače finančno pomagati društvom, 

klubom, ustanovam in posameznikom. 

 

Ad 14 

Šentfolk 2019 – prošnja za pomoč pri izvedbi folklornega festivala. Kot pri točki Ad 13, tudi 

tukaj velja enak sklep 

SKLEP: 

KS Trebnje v skladu z zadnjim Revizijskim poročilom ne more nakazovati donacij, 

sofinanciranja in drugih oblik finančne pomoči društvom, klubom, ustanovam in 

posameznikom. 

  

Ad 15 in Ad 16 

Člani so opozorili na levo zavijanje pri KZ Trebnje v smeri proti krožišču, saj je pregledni 

trikotnik omejen zaradi obvestilne table KZ Trebnje. Soglasno je sprejet  

SKLEP: 

Medobčinski inšpektorat se obvesti o nepreglednem levem zavijanju od KZ Trebnje v 

smeri proti krožišču, ker obvestilna tabla zakriva pregledni trikotnik in je nevarnost 

nesreče. 

 

Občina Trebnje je postavila pano za napajanje električnih vozil v del parkovno urejenega dela 

ob krožišču pri KZ Trebnje. Člani predlagajo, da se pano prestavi v smeri proti železniški 

progi na parcelo št. 196/2 k.o. Trebnje. Soglasno je sprejet 
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SKLEP: 

Občina Trebnje naj pano za polnjenje električnih avtomobilov prestavi na parcelo  

št. 196/2 k.o. Trebnje, saj je zelo moteč na parkovno urejenem delu pri krožišču KZ 

Trebnje. 

 

Gospod Vinko Ribič je opozoril člane na javno obravnavo o spremembi oz. zvišanju NUSZ – 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki predvideva podražitev zazidanih in 

nezazidanih zemljišč. Poziva vse člane naj si podrobno pogledajo predlog in podajo svoje 

mnenje glede na to na katerem območju se nahajajo. V vednost – sklepa ni. 

 

 

Sporočilo PGD Trebnje glede podpisa pogodbe o izgradnji oz. prenovi kanalizacije v delu, ki 

poteka po parcelah v lasti PGD Trebnje, KS Trebnje in ostalih solastnikov. PGD Trebnje bo 

obravnaval zadevo na Upravnem in Nadzornem odboru in podal svojo odločitev. 

KS Trebnje bo sprejela zahteve oz. morebitne pripombe PGD Trebnje in podpisala pogodbo 

oz. soglasje istočasno, kot PGD Trebnje. V vednost – sklepa ni.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. 45 uri. 

 

 

Zapisala:               Predsednik Sveta KS Trebnje: 

Martina Kastelic                                   Dejan SMUK 


