
Z A P I S N I K

13. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 27. 2. 2013 ob 19.30  uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: mag. David Klarič, g. Aleš Germovšek, ga. Silva Kastelic, ga. Zvonka Falkner, 
g. Mitja Prijatelj, g. Peter Agnič, g. Marjan Jevnikar in g. Janez Smolič – 8 članov.

Opravičeno odsotni: g. Marjan Krmelj, g. Ciril Doles, g. Dejan Smuk, g. Franci Opara, 
dr. Jože Korbar, g. Mirko Kurent in g. Tomaž Zlobko -  7 članov.

Ostali vabljeni: predstavnik Policijske postaje Trebnje in ga. Darja Brate – računovodkinja KS 
Trebnje.

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

Predsednik Sveta KS Trebnje, mag. David Klarič, je pozval vse prisotne, da se z minuto 
molka spomnijo pokojne dolgoletne članice Nadzornega odbora pri KS Trebnje gospe Rozi 
Drnovšek. 

Po potrditvi sklepčnosti je predsednik predlagal naslednji

DNEVNI  RED:
1. Poročilo predstavnika Policijske postaje Trebnje – varnost v prometu in na ostalih 

javnih površinah v KS Trebnje
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta KS Trebnje in realizacija sprejetih 

sklepov
3. Inventura za leto 2012
4. Zaključni račun in letno poročilo za leto 2012
5. Razno
6. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje in ostalih vabljenih

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Predsednik je povabil predstavnika PP Trebnje, gospoda Srečka Falkner, da poda poročilo o 
delu policije v letu 2012.

Ad 1
Gospod Srečko Falkner pove, de je še posebej spodbuden  podatek, da kriminaliteta, kršenje 
javnega reda in miru ter kršenje prometne varnosti niso v porastu. Vandalizem je prisoten, 
vendar se ne povečuje. Tudi nasilje v družinah je zmanjšano. Policija skozi vse leto uspešno 
izvaja preventivne aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju vseh prebivalcev in udeležencev v 
prometu. Posebno opozorilo je glede varnega prečkanja železniških prehodov pod sloganom 
»Ustavite se, vlak se ne more«. 
Gospod Srečko Falkner je opozoril, da veliko nevarnost, predvsem za motoriste in kolesarje, 
predstavlja pesek, ki ga je v letošnji dolgi zimi zelo veliko. Pozval je, da naj se cestišče in 
ostale površine počisti  takoj, ko bo zime konec.
Pojavil se je tudi problem parkiranja, saj so nekateri vozniki zaradi enormnih količin snega 
parkirali kar v parku. Park ni PARKirišče, vendar  policija ne more ukrepati, ker park ni 
prometna površina.
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Ovira za hojo in vožnjo  predstavljajo tudi veliki kupi snega na pločnikih, križiščih in 
parkiriščih. Gospod Falkner je predlagal, da bi bilo smiselno pred  začetkom zime sklicati 
sestanek predstavnikov policije, občine, krajevne skupnosti in Komunale Trebnje oz. 
izvajalcev zimske službe. 

Predsednik se je zahvalil predstavniku PP Trebnje in nadaljeval sejo.

Ad 2
Na zapisnik ni pripomb, potrjen  je soglasno. Sklepi so realizirani.

Ad 3
Poročilo Inventurne komisije je podal gospod Aleš Germovšek. Po pregledu osnovnih 
sredstev in virov KS Trebnje za leto 2012 je ugotovljeno, da se dejansko stanje ujema s 
popisom. Predlagan je samo odpis ISDN paketa, ker je amortizacija končana. Predlaga, da 
člani sveta potrdijo in sprejmejo predlog sklepa Inventurne komisije. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Potrdi in sprejme se Popis osnovnih sredstev in virov KS Trebnje za leto 2012 z odpisom 
1 kom ISDN paketa.

Ad 4
Podrobno poročilo o Zaključnem računu in letnem poročilu KS Trebnje za leto 2012 sta 
podala mag. David Klarič in računovodkinja KS Trebnje, gospa Darja Brate. Sredstva, ki so 
bila namenjena v proračunu Občine Trebnje za KS Trebnje v letu 2012 smo v celoti porabili. 
Ker pa zaradi nelikvidnosti Občina Trebnje ni nakazala vseh sredstev v letu 2012, je procent 
realizacije nižji. Prihodki so z načrtovanimi realizirani samo 65,18 % - 249.857,28 €. Odhodki 
pa 70,30 % - 328.622, 83 €. Razlika med prihodki in odhodki je presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 78.765,00 €. Sredstva, ki niso bila nakazana iz občinskega proračuna znašajo 
134.312,81 €. Ugotovljeno je, da je finančni načrt v celoti racionalno  realiziran. Člani so 
soglasno sprejeli
SKLEP:
Potrdi in sprejme se zaključni račun in letno poročilo KS Trebnje za leto 2012.

Ad 5
Odvoz kosovnih odpadkov:
Od Komunale Trebnje smo prejeli razpored odvoza kosovnih odpadkov. Za KS Trebnje bo 
odvoz v ponedeljek, 25. 3. 2013 in v torek, 26. 3. 2013. Obvestilo je podano v vednost, sklepa 
ni.

GOŠO – optični kabel:
Od Občine Trebnje smo prejeli vabilo za sestanek glede problematike polaganja optičnega 
kabla, ki bo 13. marca 2013 na Občini Trebnje. V vednost, sklepa ni.

Trebanjske mažorete kadet skupina:
Prošnja za finančno pomoč pri nabavi uniform. Prošnji se ugodi, soglasno je sprejet
SKLEP:
Za nabavo uniform za mažoretno skupino kadet se nameni 200,00 €.

2



ŠŠD Občine Trebnje – rokomet:
Učenci OŠ Trebnje, starejši dečki uspešno nastopajo v rokometu. Letos so med 16 najboljšimi 
šolami v državi, lansko leto pa so osvojili 1. mesto v državi. Prosijo za finančno pomoč. 
Prošnji se ugodi. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Rokometašem OŠ Trebnje se nakaže 200,00 €.

Ad 6
Gospod Mitja Prijatelj je vprašal kakšne aktivnosti potekajo glede preprečevanja poplav v 
Starem trgu. Predsednik sveta je odgovoril, da je Občina Trebnje sprejela sklep, da se za 
reševanje poplavne problematike pripravi celostno rešitev za mesto Trebnje. Prioriteta je 
Jurčičeva ulica in Stari trg, kjer je največ škode. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Prebivalcem Starega trga v Trebnjem gospod Mitja Prijatelj dostavi zapisnik sestanka o 
reševanju odvodnjavanja meteorne vode v mestu Trebnje, ki je bil 23. 10. 2012 na 
Občini Trebnje.

Ostali člani niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsednik sejo zaključil ob 21.00 uri.

Zapisala: Predsednik Sveta KS Trebnje:
Martina Kastelic         mag. David Klarič
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