
Z A P I S N I K

7. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 24. 11. 2015 ob 19.00 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. Peter Agnič, g. Boštjan Vovk, g. Miro Resnik in g. Alojz Gliha – 12/15.

Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, g. Aljaž Uhan in ga. Vanja Brodnik – 3/15.

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

Sejo Sveta KS Trebnje je pričel in jo vodil predsednik Dejan Smuk. Po pozdravu je preveril 
sklepčnost. Od 15 članov je prisotnih 12 članov – sklepčnost je zagotovljena. Predlagal je 
naslednji 

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije

- Plan zimske službe 2015/2016 – poročevalec predsednik Vinko Ribič
3. Komisija za družbene dejavnosti pri KS Trebnje: predlogi sklepov komisije – VESELI

DECEMBER 2015 obdaritev otrok – poročevalec predsednik Marko Šalehar
4. Razno
5. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih
 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Gospod Boštjan Vovk je opozoril, da pod točko razno manjka problem nepovezanega 
pločnika pri OMV do pločnika na  regionalni cesti. Pločnik je prekinjen v dolžini cca. 5m in v
naravi travna površina. V letu 2016 se predvidi povezava pločnika. Ostalih pripomb ni. 
Zapisnik z dodatkom pod točko razno je soglasno potrjen.

Ad 2
Predsednik komisije je predstavil Plan zimske službe 2015/2016. Po pravilniku o izvajanju 
zimske službe se pluženje prične, ko je na cestišču javne poti 15 cm snega. Dejansko se je 
začelo plužiti pri 7 cm snega. Člani predlagajo, da se prične plužiti pri 10 cm snega, kar je še 
vedno nadstandard, saj je promet z uporabo zimske opreme na vozilih neokrnjen in varen. 
Pozornost prevoznosti se upošteva na klancih. Problem predstavljajo tudi poti v zasebni lasti, 
ki pa so v Odloku o kategorizaciji cest v Občini Trebnje označene kot javne poti. Po pregledu 
odsekov, ki so v privatni lasti – Studenec, Vina Gorica, Tomšičeva ulica, nasproti ŽP, se 
lastnike povabi, da pričnejo na Občini Trebnje postopek za zemljišče javno dobro. Člani 
predlagajo, da se s posebnim člankom seznani krajane KS Trebnje o poteku zimske službe. 
Za dodatno obveščanje krajanov, bi bilo smiselno nabaviti elektronske table. 
Soglasno so sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP št. 1:
Sprejme in potrdi se Plan zimske službe za zimo 2015/2016. Pluženje se prične pri 10 cm 
zapadlega snega, čeprav pravilnik predvideva 15 cm.
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SKLEP št. 2:
KS Trebnje izvaja zimsko in letno vzdrževanje vseh javnih poti v KS Trebnje, ki so 
zajete v Odloku o kategorizaciji cest v Občini Trebnje. Po pregledu lastništva 
posameznih odsekov cest je ugotovljeno, da je več odsekov v privatni lasti, postopek 
oddaje zemljišča v javno dobro, ki je v naravi cesta pa ni izveden oz. pričet. Po točnem 
pregledu lastništva, ki se opravi skupaj z Občino Trebnje, se lastnike pozove, da pričnejo
postopek za zemljišče javno dobro. Rok za oddajo vloge je 1. 1. 2016.

SKLEP št. 3:
Komunala Trebnje pripravi prispevek o izvajanju zimske službe 2015/2016, ki se objavi 
v Glasilu občanov in drugih medijih, ki so na razpolago krajanom.

SKLEP št. 4:
Pridobi se ponudbe za nabavo elektronskih tabel, ki bodo krajane oz. voznike opozarjale
in usmerjale.

Ad 3
Predsednik komisije je podal predlog sklepa za obdaritev otrok. V letu 2015 je v KS Trebnje 
284 otrok v starosti od 1 – 5 let  (136 deklic in 148 fantkov). Darilo bo vsebovalo skiro in 
napihljivo žogo za skakanje. Občina Trebnje prispeva 15,00 € na otroka. Tudi KS Trebnje naj 
bi prispevala 15,00 € na otroka. Skupaj je 30,00 € na otroka. Obdaritev bo v Športni dvorani 
OŠ Trebnje, v ponedeljek, 28. 12. 2015 in sicer v dveh skupinah, ker je obdaritev skupaj s KS 
Račje selo, ki ima 54 otrok. Člani so soglasno sprejeli
SKLEP:
KS Trebnje za darilo otrokom prispeva enak delež, kot Občina Trebnje, to je 15,00 € na 
otroka. Obdaritev bo v ponedeljek, 28. 12. 2015, v dveh skupinah, v Športni dvorani OŠ 
Trebnje.

Ad 4
Potek del JP Studenec: predsednik sveta pove, da je pot  asfaltirana, krajani so zadovoljni. V 
vednost.

VESELI DECEMBER 2015: potekajo priprave za prireditve, ki bodo v parku tri sobote in 
sicer 5. 12., 12. 12. in 19. 12.. Okrasitev financira KS Trebnje, nastopajoče in spremni 
program pa Občina Trebnje. Letos je prvič, da sodeluje KS Trebnje in Občina Trebnje skupaj. 
Poudarek bo na okrasitvi parka, predvsem tise, ki je lepo rastoča in omogoča bogato okrasitev.
V naslednjih letih se bo okrasitev nadgradila v okviru finančnih možnosti. V vednost.

Izmere javne poti na Vrhtrebnjem – pot do poldnevnika in Lovske koče: Občina Trebnje 
izvaja meritve javnih poti, ki so delno ali v celoti na privatnem zemljišču. Tudi pot do 
poldnevnika je 90 % na zemljišču, ki je v lasti Globokarjevih. Povabili so predstavnika KS 
Trebnje, obravnava na terenu bo v sredo, 25. 12. 2015. S strani KS Trebnje se terenske 
obravnave udeleži g. Alojz Gliha. V vednost.

Mnenje KS Trebnje – vloga g. Andreja Novaka za odkup zemljišča javno dobro na Trubarjevi 
ulici v Trebnjem: odkup se nanaša na del parcel št. 42/3 in 42/1 obe k.o. Trebnje. Po pregledu 
je ugotovljeno, da je za parcelo št. 42/1 k.o. Trebnje potrebno pridobiti mnenje upravljavca, to
je Osnovna šola Trebnje. Glede parcele št. 42/3 k.o. Trebnje člani menijo, da je predhodno 
potrebno pridobiti mnenje SPVCP Občine Trebnje, ki se navezuje na del javne poti, ki meji na
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parcelo št. 42/2 in parcelo št. 52 obe k.o. Trebnje, ker je potrebno zagotoviti neovirano 
srečanje vozil, saj je Trubarjeva ulica že sedaj zelo ozka. Od 12 prisotnih članov je za sprejem
sklepov glasovalo 11 članov, vzdržal se je 1 član – g. Peter Agnič. Sprejeta sta  naslednja 
sklepa:
SKLEP št. 1:
KS Trebnje v skladu z 71. členom Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 29/14 in 65/14-
popr.) podaja pozitivno mnenje za odkup ožjega dela parcele št. 42/3 k.o. Trebnje, ki 
meji na parcele št. 42/2 in 52 obe k.o. Trebnje, ki je v naravi travnik, na del parcele št. 
42/3 k.o. Trebnje, ki je v naravi asfaltirana javna pot (»trikotnik«) pa predlaga 
predhodno preučitev oz. mnenje SPVCP Občine Trebnje, ker je potrebno določiti 
potrebno širino javne poti v delu, ki meji na parcelo št. 42/2 in 52 obe k.o. Trebnje, 
zaradi varnega srečanja vozil, ker je v tem delu ovinek.

SKLEP št. 2:
Za del parcele št. 42/1 k.o. Trebnje, ki je v naravi travnik, se pridobi mnenje Osnovne 
šole Trebnje, ki je upravljavec te parcele.

Vloga Sitar Fani in Cveto – odmera poti parcela št. 1164/7 k.o. Medvedje selo v Prapročah:
Občina Trebnje je naročila izmero javne poti do strelišča v Prapročah. Sitarjevi so 
zainteresirani, da se odmera opravi vse do konca javne poti in sicer od strelišča, mimo 
stanovanjskih hiš Sitar Miro, Zore Mira in Zupančičevih do gozda, kjer se konča javna pot. 
Gospa Zore Mira pove, da so leta 2009, ko se je asfaltiral makadamski del poti, ki poteka ob 
njihovi hiši dovolili, da se asfaltira do opornega zidu, čeprav se posega v njihovo lastnino. 
Enako se je asfaltiralo tudi ob Zupančičevih. Gospod Peter Agnič (predsednik Sveta KS 
Trebnje v mandatu 2006 – 2011) pove, da je del javne poti, v delu proti Sitar Miru, javno 
dobro, ker pa je bila predhodna položitev kanalizacije, ki jo je financira Občina Trebnje, 
položena v zgornjem delu poti se na spodnji del ni posegalo. Člani so mnenja, da naj se 
izmere opravijo, ker je potrebno urediti zemljišče javno dobro in privatno zemljišče tako,da ni
oškodovancev. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Ker poteka del javne kategorizirane poti v Prapročah po privatnem zemljišču, na drugi 
strani pa javno dobro uporablja lastnik stanovanjske hiše, se KS Trebnje strinja z 
odmero javne poti parcela št. 1164/7 k.o Medvedje selo v delu od strelišča do gozda. 

Humanitarno društvo TAJA – prošnja za pomoč: člani se strinjajo, da se društvu oddajo darila,
ki ostanejo od DEDKA MRAZA 2015. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Humanitarnemu društvu TAJA Trebnje se oddajo darila, ki ostanejo od obdaritve otrok 
v letu 2015.

Dohodek (nagrada) predsedniku in podpredsedniku Sveta KS Trebnje: iz lastnih sredstev KS 
Trebnje se predsedniku g. Dejanu Smuku in podpredsedniku g. Marku Šaleharju izplača neto 
znesek 120,00 €/mesec predsedniku in neto znesek 100,00 € podpredsedniku. Predsedniku se 
izplača tudi 20,00 € na mesec za stroške uporabe lastnega telefona. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Za mesec november in december 2014 in januar do december 2015 se predsedniku Sveta
KS Trebnje iz lastnih sredstev KS Trebnje izplača prihodek v neto znesku 120,00 
€/mesec, podpredsedniku pa 100,00 €/mesec. Predsedniku se povrnejo stroški uporabe 
lastnega telefona za november in december 2014 ter januar do december 2015. Stroški 
telefona so iz proračunskih sredstev.
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Odlagališče odpadkov Globoko – RENTA: Komunala Trebnje je v letu 2014 (30. 11. 2014) na
KS Trebnje nakazala rento za naselje Dol 6.200,00 € za Gorenje Medvedje selo pa 5.000,00 €.
Renta je namenjena vaščanom za izboljšanje kvalitetnega skupnega življenja v vasi. Do sedaj 
je bilo porabljenih v naselju Dol 2.000,00 € - g. Stane Metelko – nakup čistilne naprave. 
Ostala sredstva so na TR KS Trebnje. Člani so mnenja, da je potrebno pridobiti pisno mnenje 
vaške skupnosti in sredstva nakazati po prejemu računov. Soglasno je sprejet
SKLEP: 
Na podlagi pisnega mnenja vaške skupnosti in po prejetju računa KS Trebnje plača del, 
ki se financira iz priznane rente.

Pohvala Veronike Gričar: g. Dejan Smuk pove, da je za delo celotne ekipe KS Trebnje v letu 
2015 prejel veliko ustnih in pisnih pohval krajanov. Zadovoljni so, da se ureja ŠPT, javne 
površine in nogometno igrišče. Gospa Veronika Gričar je poleg pohvale pozvala tudi k 
varovanju že zgrajenega in preprečevanju vandalizma, saj je vse zaman, če se uničuje. V 
vednost.

Parkiranje na Gubčevi cesti: g. Dejan Smuk pove, da je inšpektorat že pričel z opozarjanjem 
voznikov, ki nepravilno in moteče parkirajo. Predvsem na Gubčevi cesti, od sodišče do 
zabojnikov za smeti je oviran odvoz odpadkov. Po opozorilu bo tudi odločba o plačilu, če 
opozorilo ne bo zaleglo. V vednost.

Studenec – g. Tomaž Kukenberger: pohvalil je dokončanje asfaltiranja javne poti do 
Kaferletovih. Zanimalo ga je, koliko mora biti oddaljen oporni zid od roba javne poti. Gospod
Vinko Ribič pove, da je potrebno pridobiti soglasje občine, ki na podlagi OPN in OPPN 
določi oddaljenost od sredinske osi ceste. Gospod Kukenberger je opozoril na posedanje 
asfalta na delu, kjer je bila položena kanalizacija. V zgornjem delu se ni izvedlo novo 
asfaltiranje, zato je moteča vožnja in hoja. Gospod Dejan Smuk pove, da je investitor občina, 
ki naj poskrbi za sanacijo.

Vrhtrebnje – g. Alojz Gliha: razširitev in asfaltiranje LC od Repč do začetka Vrhtrebnjega je 
končana. Elektro Ljubljana zračni elektro vod polaga v zemljo. Zanima ga, kakšna je možnost
položitve kanalizacije na Vrhtrebnjem. Gospod Dejan Smuk pove, da KS nimajo pristojnosti 
za kanalizacijo, informacije se pridobi na Občini Trebnje in Komunali Trebnje. 

Ad 5
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala: Predsednik Sveta KS Trebnje:
Martina Kastelic                        Dejan SMUK
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