ZAPISNIK
4. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 23. 2. 2015 ob 19. 30 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.
Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, ga. Silva Kastelic, g. Aleš Germovšek,
g. Tomaž Kukenberger, ga. Maša Zarabec, g. Marko Šalehar, mag. David Klarič,
mag. Mira Zore, g. Aljaž Uhan, g. Peter Agnič in g. Mirko Resnik –
skupaj 12 članov. Sklepčnost je zagotovljena.
Opravičeno odsotni: g. Boštjan Vovk, ga Vanja Brodnik in g. Alojz Gliha – 3 člani.
Ostali vabljeni: župan Občine Trebnje.
Župan se seje ni udeležil.
S sejo je pričel in jo vodil predsednik Dejan Smuk, preveril sklepčnost, člane seznanil, da se
je predstavnik Policijske postaje Trebnje opravičil, zato prva točka odpade ter predlagal
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Inventurna komisija: popis osnovnih sredstev in virov 2014 – poročevalec predsednik
IK g. Aleš Germovšek
3. Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije
– poročevalec predsednik Vinko Ribič
4. Komisija za družbene dejavnosti pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije –
poročevalec predsednik Marko Šalehar
5. Pregled in potrditev Letnega poročila in Zaključnega računa za leto 2014
6. Razno
7. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
Predlagani dnevni red je potrjen.
Ad 1
Pri točki Ad 5 se zadnja dva stavka nadomesti s stavkom: KS Trebnje bo posredovala na
Komunalo Trebnje, da se uredi mejo.
Ad 2
Predsednik Inventurne komisije g. Aleš Germovšek je člane seznanil, da se je komisija sestala
16. 2. 2015 ob 17.30 uri in pregledala osnovna sredstva in vire KS Trebnje za leto 2014.
Podrobnosti so si člani Sveta KS Trebnje prebrali v zapisniku komisije – priloga k zapisniku..
Dejansko stanje se ujema s popisom. Komisija predlaga, da se potrdi in sprejme predlog
sklepa s predlaganim odpisom javne razsvetljave na Studencu, dveh objektov na tržnici, GSM
aparat in tabla z napisom tržnica. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Potrdi in sprejme se Popis osnovnih sredstev in virov KS Trebnje za leto 2014 s
predlaganim odpisom.
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Ad 3
Predsednik g. Vinko Ribič pove, da se je Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo sestala
20. 1. 2015 ob 18.00 uri. Člani Sveta KS Trebnje so se iz zapisnika – priloga k zapisniku, ki je
bil priložen gradivu podrobno seznanili z delom komisije. Soglasno so potrjeni in sprejeti vsi
predlogi sklepov:
SKLEP št. 1:
KS Trebnje podpira zasaditev starih sort jablan, če se bo našel primeren prostor za
sadovnjak.
SKLEP št. 2:
KS Trebnje zahteva, da je nujno določiti skrbnika sadovnjaka s starimi sortami jablan,
ki bo spremljal rast dreves, vzdrževal okolico, bil pozoren pri košnji in kasneje, ko bodo
jablane obrodile pobiral pridelek, da ne bodo sadeži padali na tla, tam gnili in
privabljali ose in sršene, kot je to bil slučaj s podobnim projektom v preteklosti.
SKLEP št. 3:
Na Občino Trebnje se pošlje dopis v katerem se navede vse predloge članov Sveta KS
Trebnje in krajanov - preglednica, ki so v pristojnosti Občine Trebnje in jih pozove, da
pismeno odgovorijo o možnostih realizacije v mandatu 2014 – 2018.
SKLEP št. 4:
V naselju Studenec naj Komunala Trebnje očisti vse jaške in omogoči ustrezno
pretočnost. Pri greznici je potrebno pregledati dejanske priklope, kdo od stanovalcev še
uporablja greznico in zakaj niso vsi priključeni na javno kanalizacijo.
SKLEP št. 5:
KS Trebnje se strinja, da je neustrezen svetlobni znak, ki se nahaja nad prehodom za
pešce nasproti KZ Trebnje potrebno zamenjati. Na Občini Trebnje se preveri
kategorizacija ceste na kateri se nahaja prehod za pešce, ki je nad talno signalizacijo z
zebro svetlobno označen in pristojnost vzdrževanja prometne signalizacije na državnih
oziroma lokalnih cestah, ker ta cesta ni javna pot.
SKLEP št. 6:
KS Trebnje predlaga, da se ekološki otok, ki je nasproti Banke Koper odstrani oziroma
prestavi na lokacijo pri železniški postaji. Vse uporabnike, ki so ta ekološki otok
uporabljali se s tablo preusmeri na lokacijo pri ŽP Trebnje.
Ad 4
Predsednik g. Marko Šalehar pove, da se je Komisija za družbene dejavnosti pri KS Trebnje
sestala 21. 1. 2015 ob 19.00 uri. Člani Sveta KS Trebnje so se iz zapisnika – priloga k
zapisniku, ki je bil poslan v gradivu, podrobno seznanili s predlogi sklepov komisije.
Soglasno so potrjeni in sprejeti vsi predlogi sklepov:
SKLEP št. 1:
Ker DOLENJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA promovira mesto Trebnje in
pomembne osebnosti, ki so delovale na našem območju, nudi nove kulturno – turistične
možnosti kraju in prebivalcem, bo KS Trebnje sodelovala v projektu »TREBNJE IN
GENERAL RUDOLF MAISTER 2015« s finančno in logistično pomočjo.
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SKLEP št. 2:
Za izvedbo prireditve » V SPOMIN FRANJI TOMŠIČ MAISTER«, ki bo 6. maja 2015
bo KS Trebnje financirala spominsko ploščo in ostale stroške slavnostne prireditve v
višini 2.500,00 €.
SKLEP št. 3:
V delovno skupino za pomoč pri izvedbi prireditve se imenuje g. Marko Šalehar in g.
Mirko Resnik, ki bosta sodelovala s predstavnikom društva.
SKLEP št. 4:
KS Trebnje se strinja, da se na ustrezni lokaciji zasadijo stare sorte jablane, vendar pod
pogojem, da ima sadovnjak skrbnika, ki bo spremljal rast dreves, vzdrževal okolico, bil
pozoren pri košnji in kasneje, ko bodo jablane obrodile, pobiral pridelek, da ne bodo
sadeži padali na tla, tam gnili in privabljali ose in sršene, kot je to bil slučaj s podobnim
projektom v preteklosti.
SKLEP št. 5:
KS Trebnje izvede JAVNI NATEČAJ NOVOLETNE OKRASITVE 2015, s katerim se
izvede enotno in smiselno okrasitev KS Trebnje.
Ad 5
Predsednik Dejan Smuk je povabil mag. Davida Klariča, da poda podrobno obrazložitev
Letnega poročila in Zaključnega računa KS Trebnje za leto 2014, ker se nanaša na njegov
mandat. Mag. David Klarič pove, da bilanca ni realna, ker je bil iz naslova neplačanih
prihodkov na dan 31. 12. 2013 iz občinskega proračuna v višini 103.534,47 € narejen prenos
prihodkov v leto 2014. Skupnih prihodkov v letu 2014 je 495.982,47 €. Odhodkov je
404.496,43 €, kar predstavlja 81,94 %. Sredstva iz občinskega proračuna za leto 2014 v višini
374.232,00 € so v celoti porabljena. Vse podrobnosti so si člani ogledali v preglednici, ki je
bila priložena gradivu – sestavni del zapisnika, kjer je razvidna realizacija po kontih. Člani se
strinjajo z vsebino Letnega poročila in Zaključnega računa KS Trebnje za leto 2014, soglasno
je sprejet
SKLEP:
Letno poročilo in Zaključni račun KS Trebnje za leto 2014 se potrdi in sprejme. Rok za
oddajo je 28. 2. 2015.
Ad 6
Studenec: g. Tomaž Kukunberger pove, da je potrebno utrditi bankine, ker so jame. Člani se
strinjajo, da se obvesti Komunalo Trebnje.
Predsednik Dejan Smuk pove, da se pripravlja projekt PZI za izvedbo asfaltiranja
makadamske javne poti - Kovačič. Stanje po PGD se bistveno ne razlikuje od dejanskega
stanja, zato se sedaj pripravlja popis del s katerim se izvede javno naročilo. Sklepa ni – v
vednost.
Polaganje vodovodnih cevi na Rimski cesti: ob položitvi vodovodnih cevi je smiselno položiti
dodatne cevi za kasnejšo uporabo pri prestavitvi zračnega voda elektrike v zemljo. Položiti je
potrebno še rezervno cev. Ker Elektro nima sredstev je soglasno sprejet
SKLEP:
KS Trebnje financira položitev dveh cevi fi 75 + valjanec v betonsko podlago na Rimski
cesti od trgovine Kresal do cerkve v sklopu izgradnje glavnega vodovoda.
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Arheološke najdbe na Rimski cesti: predsednik g. Dejan Smuk pove, da so arheologi na
Rimski cesti našli obzidje več stanovanjskih hiš starih 2000 let, z zelo lepo ohranjenimi zidovi
in druge najdbe, ki nakazujejo, da je bilo na tem mestu Trebnje v rimskem obdobju zelo
poseljeno. Zaradi ohranitve izkopanin, je KS Trebnje pri županu takoj organizirala sestanek,
skupaj z g. Bavcem in g. Oličem iz ZVKD in se dogovorili, da se zaradi pravočasnega
dokončanja projekta izgradnje vodovoda (do 31.3.2015), ki je financiran iz evropskih
sredstev, le ta projekt tudi zaključi in sicer tako, da se izkopanine tudi nazaj zasujejo.
Dogovorjeno pa je, da bo Občina Trebnje v letih 2015 in 2016 financirala geofizikalne
raziskave in z radarskim posnetkom pridobila še več podatkov o rimskih ostankih v našem
mestu, s kasnejšimi sondažami pa bi arheologi določili točna obdobja. Ta posnetek bi bil
podlaga za izdelavo načrta rimskih ostankov pod našim mestom, hkrati pa tudi osnova za
nadaljnja izkopavanja in ureditev rimskih ostankov v Trebnjem za turistične oglede.
Seznanitev – sklepa ni.
Ob 20.45 uri je g. Tomaž Kukenberger zapustil sejo.
PARK pri CIK-u: v pripravi je idejni projekt ureditve parka pri CIK-u. Med Kidričevo ulico in
ZD Trebnje se ukine povezovalna pot in pridobi prostor za druženje in prireditve. Idejno
zasnovo na predloge g. Dejana Smuka izdeluje arhitekt Andrej Šeligo, prometno ureditev pa
arhitektka Teja Zakrajšek. Prostor bo namenjen medgeneracijskemu povezovanju in druženju.
Kandidirali bi za pridobitev EU sredstev v razmerju 85 % EU, 15 % KS. Predvidena ocena
projekta je 200.000,00 €. V vednost – sklepa ni.
Tržnica: predvideno je odstranitev sedanjih, dotrajanih objektov in na prostoru urediti igrišče
za otroke od 1-4 leta, 4 stezno balinišče na delu, kjer so vrtički, sintetično drsališče s
curlingom in objekt za rekvizite. Vse (razen balinišča) bo montažno in prenosljivo, ker je na
tej lokaciji v bodoče predvidena povezovalna pot do bodoče AP in ŽP Trebnje. Tudi s tem
projektom se bomo potrudili, da pridobimo EU sredstva. Seznanitev – sklepa ni.
Ob 21.00 uri je sejo zapustil g. Mirko Resnik.
Najem plezalne stene: mag. Mira Zore predlaga, da se najame montažno plezalno steno. Člani
se strinjajo s predlogom, saj je površin za razgibavanje bistveno manj od kar je ukinjena VITA
n Studencu. Predsednik pove, naj se pridobi ponudbo in obravnava na naslednji seji. Sklepa
ni.
PZ slepa ulica Cviblje: ga. Silva Kastelic predlaga, da se na koncu asfaltne poti, ki poteka od
Kidričeva ulice do roba gozda ob bivši deponiji Cviblje postavi PZ slepa ulica, ker sedaj
vozila, tudi kamioni, ki jim navigacija prikaže krajšo pot do Račjega sela zapeljejo do roba
gozda, potem obračajo in uničujejo površine dvorišč in cesto. Člani se strinjajo, soglasno je
sprejet
SKLEP:
Na koncu javne poti za Kidričevo ulico se postavi PZ slepa ulica. Od SPVCP Občine
Trebnje se pridobi odločbo za postavitev prometnega znaka.
Ad 7
Krožišče na Gubčevi cesti: Poda se predlog za ureditev krožišča pri KZ na Gubčevi cesti. Na
sedanjem križišču nastajajo zastoji, posebej na priključitvi s Temeniške ceste in z Jurčičeve
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ceste na Gubčevo cesto. Na že tako frekventnem križišču najbolj obremenjene ceste v
Trebnjem (Gubčeva), ki se v tem delu križa z avtomobili, ki prihajajo iz marketa KZ Trebnje,
Vrtnega centra, Banke Koper…, se je promet še povečal po izgradnji Vrtca in po odprtju firme
CGP, zato je potrebno pristopiti k ureditvi krožišča. V prvi fazi se izvede ureditev s
Klemmfixi, nato pa tudi trajna izvedba.

Seja je bila zaključena ob 22. 00 uri.
Zapisala:
Martina Kastelic

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Dejan SMUK
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