ZAPISNIK
5. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila v sredo, dne 22. 5. 2019 ob 17.00 uri v dvorani
STIK, Trebnje.
Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, g. Nino Zajc, g. Marko Šalehar,
dr. Mira Zore, g. Aljaž Uhan, g. Peter Agnič, ga. Mojca Povhe, g. Darjan Slak
in g. Alojz Gliha - 10/15 članov – sklepčnost je zagotovljena.
Opravičeno odsoten: g. Leon Lobe, g. Igor Sinur, g. Matjaž Longar, g. Boštjan Vovk
in ga. Mateja Kozlevčar - 5/15 članov.
Ostali vabljeni: predstavniki ustanov, društev in klubov občine Trebnje ter Inštitut IPoP –
Inštitut za politike prostora iz Ljubljane.
Vabljen je bil tudi župan, ki se seje ni udeležil.
S sejo Sveta KS Trebnje je pričel in jo vodil predsednik g. Dejan Smuk in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Parkirna politika v Trebnjem – člani sveta KS, ustanove, društva in klubi
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Trebnje
3. Odbor za družbene dejavnosti – predlogi za priznanja KS Trebnje 2019 in potek
svečane akademije ob prazniku KS Trebnje
4. Razno
5. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Predstavniki IPoP so predstavili analizo parkirnih prostorov v mestu Trebnje in predlagane
rešitve, ki so bile podane na 1. Javni razpravi dne 16. 5. 2019. V Trebnjem je povezava za
avtomobilski promet z drugimi večjimi mesti dobra, zato je uporaba avtomobilov večja, kot
drugod – popisali so 1562 parkirnih mest, ki po analizi niso polno zasedena. Pojasnili so
pomen urejanja prometa, mirujočega prometa in mobilnosti. Parkirna politika se navezuje na
CPS - Celostna prometna strategija Občine Trebnje, ki urejanje javnih površin navezuje na
smiselno urejanje in umestitev parkirišč. Analiza sedanjih parkirnih mest je pokazala, da v
dopoldanskem času zaposleni zasedajo okoli 400 parkirnih mest, predlog je, da se jim
omogoči parkiranje izven centra tako, da se sprostijo parkirišča v centru. Ugotovili so, da je
modra cona dosegla svoj namen in je zadovoljila namenu, da so avtomobili parkirani kratek
čas, ko gredo ljudje po opravkih in parkirišča niso več zasedena cel dan samo z enim
avtomobilom. Na delavnici so predstavniki ustanov, društev in klubov predstavili svoje težave
s parkiranjem in podali smernice in rešitve za izboljšanje. Ponovna predstavitev bo
30. 5. 2019 ob 18. uri na Občini Trebnje v veliki sejni sobi.
Predsednik Sveta KS Trebnje se je zahvalil IPoP in predstavnikom ustanov, društev in klubov
ter nadaljeval s sejo Sveta KS Trebnje.
Ad 2
Na zapisnik ni pripomb - potrjen je soglasno.
1

Ad 3
Odbor za družbene dejavnosti je pregledal prispele predloge za dobitnike priznanj KS Trebnje
v letu 2019 in članom sveta podal predlog sklepa, katerega so člani soglasno sprejeli:
SKLEP:
Prejemniki priznanj KS Trebnje 2019 so:
1. Društvo tabornikov Rod sivih jelš Trebnje – 60 let
2. CIK Trebnje – 60 let
3. NK Trebnje – 10 let
4. Angelca Opara
5. Lojzka Zore
6. Janez Pavlin
7. Miha Zupančič
Vsa priznanja so s sliko.
Podelitev priznanj KS Trebnje 2019 bo v sredo, 19. 6. 2019 ob 19. uri v dvorani STIK.
Nastopajoči so oktet Lipa, Baletna šola Trebnje, program povezuje Marko Šalehar.
ODD je predlagal, da se od meseca junija do oktobra eno soboto v mescu nameni družinam in
se v ŠPT organizira Družinske dneve, ki bi bili namenjeni staršem in otrokom in sorodnikom,
ki bi na tematskih delavnicah in v sodelovanju z ustanovami, društvi in klubi doživeto in
ustvarjalno preživljali sobote. Podroben program se bo še oblikoval. V vednost – sklepa ni.

Ad 4
Predsednik Sveta KS Trebnje g. Dejan Smuk je podal odstop, ker je zaradi sprejetja 14. člena
Odloka o proračunu Občine Trebnje, ki nalaga krajevnim skupnostim, da za vsak pravni
posel, ki je večji od 2.000,00 € brez DDV od župana pridobi pisno soglasje. Predsednik pove,
da je s tem delo oteženo in odvzeta avtonomnost KS, zato odstopa kot predsednik sveta.
V 15 dneh se skliče izredna seja sveta, na kateri se sprejme ugotovitveni sklep.
Izredno sejo skliče podpredsednik Sveta KS Trebnje.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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