
Z A P I S N I K

5. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila v torek, dne 2. 6. 2015 ob 20.00 uri v prostorih 
Krajevne skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: g. Dejan Smuk, g. Vinko Ribič, ga. Silva Kastelic, g. Tomaž Kukenberger,
               ga. Maša Zarabec, g. Marko Šalehar, mag. David Klarič, mag. Mira Zore,
               g. Aljaž Uhan, g. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk, ga. Vanja Brodnik,
               g. Mirko Resnik in g. Alojz Gliha – prisotnih 14  od 15 članov, sklepčnost je 
zagotovljena. 

Opravičeno odsoten: g. Aleš Germovšek.

Ostali vabljeni: predstavnik PP Trebnje.

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. Policijska postaja Trebnje – predstavitev dela v KS Trebnje
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Trebnje 
3. Poročilo o izvajanju zastavljenih ciljev in projektov KS Trebnje 2015 – poročevalec 

predsednik g. Dejan Smuk
4. Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije

– poročevalec predsednik Vinko Ribič
5. Komisija za družbene dejavnosti pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije – 

poročevalec predsednik Marko Šalehar
6. Mnenje KS Trebnje o prodaji ali zamenjavi zemljišča javno dobro – Repče, Trebnje
7. Prošnje za pomoč pri delovanju društev in klubov
8. Razno 
9. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih povabljenih

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Predstavnik PP Trebnje, g. Željko Hvalec, je podal poročilo dela policije v letu 2014. Glavna  
naloga in cilj policije je, da poskrbi za varnost vseh prebivalcev in udeležencev v prometu in 
na ostalih javnih površinah. Število prekrškov je primerljivo z drugimi kraji, obravnavajo se v
skupinah in sicer:

1. KRIMINALITETA
2. JAVNI RED IN MIR
3. PROMETNA VARNOST

Člani so postavili vprašanje, če poškodbe na cesti vplivajo na večje število nesreč. 
Predstavnik je pojasnil, da je veliko cest poškodovanih,  to pa je vsekakor velika težava in 
vzrok za kar nekaj prometnih nesreč, ker se vozniki umikajo udarnim jamam in drugim 
poškodbam na cestišču. Veliko povzročiteljev nesreč je tudi pod vplivom alkohola. Zaradi 
slabih cest so še posebej izpostavljeni kolesarji in motoristi. Člane je zanimalo tudi stanje 
prodaje drog. Ker ni v Trebnjem srednje šole je droga manj prisotna, je pa prisotna 
preprodaja. Opozoril je tudi na vandalizem, člani so predlagali, da bi bilo več obhodov. 
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Predstavnik PP Trebnje je apeliral naj vsi  uporabljajo varnostni pas, upoštevajo varnostno 
razdaljo in prilagodijo hitrost vožnje, ki jo določajo prometni znaki.

Predsednik Sveta KS Trebnje  se je zahvalil predstavniku PP Trebnje za sodelovanje ter 
nadaljeval s sejo.

Ad 2
Na 4. strani zapisnika se črta SPVCP, ostane samo Občina Trebnje. Ostalih pripomb ni, 
zapisnik je potrjen soglasno.
 
Ad 3
Ker je bil Odlok o proračunu Občine Trebnje za leti 2015 in 2016 sprejet šele v začetku maja- 
12. 5. 2015, je delo KS oteženo. Potekajo aktivnosti za realizacijo del v Športnem parku 
Trebnje in sicer igrišče za odbojko na mivki in položitev podloge za tartan. Ostala dela na 
javni razsvetljavi, urejanju javnih poti in površin potekajo po planu. Prireditve so delno že 
izvedene, pripravlja se glavna prireditev Slovo poletju 2015. Za JP Studenec se izdeluje PZI.
Idejna zasnova Forma vive in ureditev bivše tržnice ja v izdelavi. Trim steza bo samo do 
ploščadi, ostali del bo izveden po dogovoru z lastniki gozda ob javni poti. Mag. Mira Zore je 
izpostavila problem dokončanja Trim steze, ker so jo sokrajani spraševali, kje bo potekala 
Trim steza in če so pridobljeni vsi dokumenti. Mag. David Klarič pove, da so geodetske 
izmere pokazale, da se pot v naravi in kataster ne ujemata. Pot po katastru poteka med 
spodnjo in zgornjo potjo, ki sta v privatni lasti. Potreben bo dogovor z Občino Trebnje in 
lastniki zemljišč, od strani krajanov Praproč je predlagana  tudi povezovalna pot od zaključka 
Trim  poti na koncu gozda, pri Gabrijelovih, do asfaltne poti pod ali nad hišami Zupančič in 
Zore. 
V vednost – sklepa ni.

Ob 21.20 uri je g. Mirko Resnik zapustil sejo.

Ad 4
Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo je na 3. seji komisije, ki je bila 13. 4. 2015 ob 
18.00 uri v prostorih KS Trebnje sprejela naslednje predloge sklepov, ki jih je predsednik 
komisije g. Vinko Ribič podrobno predstavil – obrazložitev je razvidna iz priloženega 
zapisnika komisije. Vsi sklepi so soglasno potrjeni:

SKLEP št. 1:
Komunali Trebnje se predlaga, da iz vseh ekoloških otokov umaknejo oz. ukinejo 
zabojniki za zbiranje embalaže in povečajo število zabojnikov za steklo in papir.

SKLEP št. 2:
Del makadamske poti, ki poteka od sodišča do spodnjega parkirišča pod bloki na 
Cankarjevi ulici se zapre s cvetličnimi koriti, ki so se nahajali v parku in so skladiščeni 
pri Komunali Trebnje.

SKLEP št. 3:
Pred prodajo javnega dobra Strniša Francu, Repče 12, Trebnje, parcela javnega dobra 
št. 1156/1 k.o. Vrhtrebnje naj se uredi odvodnjavanje padavinske vode.
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SKLEP št 4:
Občino Trebnje obvestimo o potrebi po osvetlitvi dvorišča med stavbo občine in bivšo 
menzo ter zaprosimo za dovoljenje namestitve svetilke na stavbo občine. Stroški 
razsvetljave dvorišča za potrebe Glasbene šole so od KS Trebnje.

SKLEP št. 5:
KS Trebnje se strinja s predlogom krajana Zupančič Andreja, da se poskrbi za varno 
pot med gostilno Šeliga mimo NLB Trebnje. Pešpot naj se uredi ob kiosku, Ledrarjevi 
hiši in ob NLB do obstoječega pločnika na Gubčevi cesti.

SKLEP št. 6:
Ker so pred ZD Trebnje in Občino Trebnje uvedene MODRE CONE za krajše časovno 
parkiranje – do 1 ure, nastane problem daljšega parkiranja, zato se Občino Trebnje 
pozove, da se nameni dodatno parkirno površino za daljše parkiranje.
 
Ad 5
Predsednik Komisije za družbene dejavnosti g. Marko Šalehar je članom Sveta KS Trebnje 
predstavil vse prispele predloge za dobitnike priznanj KS Trebnje 2015 in podal predlog 
sklepa, ki je bil soglasno potrjen – podrobna obrazložitev je razvidna iz zapisnika 3. seje 
komisije:

SKLEP:
Praznovanje praznika KS Trebnje 2015 bo v torek, 23. 6. 2015 ob 19.00 uri v avli CIK-a 
Trebnje.
Dobitniki priznanj KS Trebnje 2015 – starejši so:

1. David LIPOGLAVŠEK
2. FS NASMEH
3. Irena BLAZNIK

Dobitniki priznanj KS Trebnje 2015 – mlajši so:
1. Vid VIDMAR
2. BALETNA ŠOLA TREBNJE
3. NOGOMETNI KLUB TREBNJE

Ad 6
Člani so pregledali posamezne parcele za odkup zemljišč in sicer del parcele št. 1156/1 k.o. 
Vrhtrebnje – vloga Strniša Franca, del parcele št. 475/5 k.o. Trebnje – vloga Martina Judeža in
del parcele št. 1208/1 k.o. Trebnje – vloga Antona Goleta. Za vse parcele je bil izveden 
terenski ogled – Alojz Gliha in tajnica KS Trebnje. Mnenje KS Trebnje, ki se posreduje 
Občini Trebnje je sprejeto soglasno z naslednjimi sklepi:

SKLEP št. 1:
Na vlogo Franca Strniša za odkup dela parcele št. 1156/1 k.o. Vrhtrebnje KS Trebnje 
podaja pozitivno mnenje pod pogojem, da se pred odkupom uredi odvodnjavanje iz 
lokalne ceste Repče – Vrhtrebnje.

SKLEP št. 2 :
Na vlogo Martina Judeža za odkup dela parcele št. 475/5 k.o. Trebnje KS Trebnje 
podaja pozitivno mnenje.
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SKLEP št. 3: 
Na vlogo Antona Goleta za odkup dela parcele št. 1208/1 k.o. Trebnje KS Trebnje podaja
pozitivno mnenje.

Ad 7
Konjeniško društvo Trebnje: na KS Trebnje je društvo poslalo prošnjo za donacijo.
Soglasno je sprejet

SKLEP: 
KS Trebnje ima omejene finančne možnosti, zato ne sklepa Donatorskih pogodb. 
Konjeniško društvo se povabi, da s svojimi dejavnostmi sodeluje na prireditvah, ki jih 
organizira KS Trebnje – jahanje, predstavitev dejavnosti društva, predavanja. Za 
izvedbo storitve društvo KS Trebnje izstavi račun. 

KOLESARČKI v VRTCU MAVRICA TREBNJE: prejeli smo prošnjo za finančno pomoč  
pri izvedbi programa KOLESARČEK – preventivna vzgoja v prometu za predšolce. Soglasno
je sprejet 

SKLEP:
KS Trebnje ne sklepa Donatorskih pogodb. Vrtci prejemajo finančna sredstva za 
delovanje od države.

Ad 8
TERCA – sanacija stopnic na Gubčevi cesti:
Stopnice je potrebno sanirati ali zapreti za uporabo. Ker še vedno poteka sodni postopek za 
določitev pripadajočega zemljišča etažnim lastnikom je KS Trebnje že v prejšnjem mandatu 
sprejela sklep, da za sanacijo 50 % sredstev nameni KS Trebnje, 50 % pa etažni lastniki. Do 
dogovora ni prišlo. Člani so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:
Občina Trebnje in etažni lastniki še niso zaključili sodnega postopka, zato še ni določeno
komu bodo stopnice pripadale.

Ad 9
Cestna ogledala in usmerjevalne table:
g. Tomaž Kukenberger predlaga, da se v naselju Studenec pregledajo lokacije za postavitev 
cestnih ogledal ali se posamezne lastnike opozori, da uredijo živo mejo. Komisija POI bo 
preučila možnosti ustreznih lokacij in podala rešitve na naslednji seji sveta.

Ga. Maša Zarabec je predlagala, da se za Jurčkov gozd postavijo usmerjevalne table. 
Komisija POI bo pregledala ustrezne lokacije in podala predlog na naslednji seji sveta.

Obstoječa usmerjevalna tabla (pri bivši DM) od Mercatorja:
Ker ni nobenih usmerjevalnih tabel za nogometni stadion Trebnje, ki se nahaja na Kidričevi 
ulici – nasproti Veterinarske postaje, se Mercator obvesti o odstranitvi njihove table in od 
Občine Trebnje pridobi odločbo za postavitev usmerjevalne table za Nogometni Stadion 
Trebnje.
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Odvodnjavane -poplave na Jurčičevi ulici:
Mag. David Klarič je postavil vprašanje, kaj je znano glede poteka ureditve poplav na 
Jurčičevi ulici. Predsednik g. Dejan Smuk pove, da je Občina Trebnje že odkupila potrebno 
zemljišče od Brovetovih, sedaj poteka postopek odkupa od Mohorčičevih. Ko bo to zemljišče 
pridobljeno, bo možen direktni priklop na novozgrajeno kanalizacijo na Režunovi ulici, ki 
ima ustrezen fi cevi, zato do poplav ne bo več prihajalo. Vse to ureja Občina Trebnje, Oddelek
za okolje in infrastrukturo – g. Franci Starbek.

Vrhtrebnje – poškodovane mulde:
G. Alojz Gliha je opozoril, da so poškodovane mulde/bankine  na Vrhtrebnjem nevarne za 
vožnjo, saj je voda odnesla pesek. Predsednik pove, da je cesta skozi Vrhtrebnje lokalna cesta,
ki je v pristojnosti Občine Trebnje. KS Trebnje bo Občino Trebnje obvestila, da je potrebno 
sanirati mulde oz. bankine, za kar je izbran koncesionar.

Ekološki otoki v Trebnjem:
Predsednik pove, da je bilo na Glavarjevi ulici ob zabojnikih zopet več vreč neustrezno  
ločenih odpadkov. Tudi na lokaciji Cviblje – g. Gospodarič, so pripombe na neurejenost 
ekološkega otoka. Komunali Trebnje se naroči, da redno pregleduje ekološke otoke v KS 
Trebnje in poskrbi za urejenost, saj to ni v pristojnosti KS Trebnje.

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.

Zapisala:     Predsednik Sveta KS Trebnje:
Martina Kastelic                 Dejan SMUK
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