
Z A P I S N I K

14. redne seje Sveta KS Trebnje, ki je bila dne 9. 5. 2013 ob 19.30 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Trebnje, Rimska cesta 33, Trebnje.

Prisotni: mag. David Klarič, g. Marjan Krmelj, ga. Silva Kastelic, g. Ciril Doles, g. Dejan 
Smuk, g. Franci Opara, dr. Jože Korbar, g. Peter Agnič, g. Marjan Jevnikar in g. Janez Smolič 
– 10 članov.

Opravičeno odsotni: g. Aleš Germovšek, ga. Zvonka Falkner, g. Mitja Prijatelj, g. Mirko 
Kurent in g. Tomaž Zlobko – 5 članov.

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

Po potrditvi sklepčnosti je sejo  pričel in jo vodil predsednik in predlagal naslednji

DNEVNI  RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta KS Trebnje
2. Poročilo o opravljenem nadzoru porabe javnih sredstev KS Trebnje za leto 2011 – 

poročevalec mag. David Klarič
3. Predlog Statuta Občine Trebnje – delovno gradivo poslano elektronsko dne 8. 4. 2013 
4. Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje : praznik KS Trebnje 2013 in 

podelitev priznanj KS Trebnje v letu 2013 – poročevalka Silva Kastelic
5. Poročilo Komunale Trebnje o pokopališki in pogrebni dejavnosti za leto 2012
6. Predhodno soglasje KS Trebnje za ukinitev javnega dobra parcel št. 1173/55 in 1164/2 

obe k.o. Medvedje selo
7. Optično omrežje v KS Trebnje – pogodbe GVO
8. Razno
9. Pobude in vprašanja članov Sveta KS Trebnje 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Na zapisnik ni  pripomb in je soglasno sprejet. Sklepi so realizirani.

Ad 2
Mag.  David  Klarič  člane  seznani,  da  smo od Nadzornega  odbora  Občine  Trebnje  prejeli
osnutek Poročila o opravljenem nadzoru porabe javnih sredstev KS Trebnje za leto 2011 št.
013-1/2013/7 z dne 15. 4. 2013. Nadzorovan organ ima možnost podati Odzivno poročilo.
Ugotovitev Nadzornega odbora je bila, da KS Trebnje račune plačuje prej kot v 30-ih dneh od
prejema računa. V Odzivnem poročilu bo obrazložitev, da se računi plačujejo od maja 2011
dalje  v  predpisanem roku.  Ugotovitev  Nadzornega  odbora  je,  da  na  računih  ni  navedene
številke pogodbe oz. naročilnice, kar bomo v prihodnje dopisali. Javna naročila se izvajajo po
zakonskih predpisih, priporočilo je, da se pridobi več konkurenčnih ponudb. Ko bomo prejeli
dokončno poročilo, se z njim seznani člane Sveta KS Trebnje.
Sklepa ni – seznanitev.

Ad 3
Občina Trebnje pripravlja nov statut. Poslali so nam poziv, da podamo predloge in pripombe. 
Člani so soglasno sprejeli
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SKLEP:
Statut Občine Trebnje naj se spremeni tako, da se naloge, ki jih nalaga Zakon o lokalni 
samoupravi občini in krajevnim skupnostim izvajajo gospodarno.

Ad 4
Predsednica  Komisije  za  praznovanja,  odlikovanja  in  obveščanje   ga.  Silva  Kastelic  je
seznanila člane, da smo prejeli dva predloga za podelitev priznanj KS Trebnje v letu 2013 in
sicer je predlagano Planinsko društvo Trebnje in Rokometni klub Trimo Trebnje. Komisija
predlaga, da se obema predlaganima podeli priznanje in da bi podelitev potekala na CIK-u.
Člani se strinjajo s predlogom komisije, soglasno je sprejet
SKLEP:
KS  Trebnje  v  letu  2013  podeli  priznanje  s  sliko  Planinskemu  društvu  Trebnje  in
Rokometnemu klubu Trimo Trebnje. Podelitev in praznovanje praznika KS Trebnje bo
potekala na CIK-u.

Ad 5
Komunala Trebnje je 19. 3. 2013 pripravila Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
Trebnjem za leto 2012. Razlika med prihodki in odhodki je 201,00 € plusa. Prihodki so iz
naslova  najemnine  grobov  in  uporabe  mrliške  vežice.  Člani  na  vsebino  poročila  nimajo
pripomb, soglasno je sprejet
SKLEP:
Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Trebnjem za leto 2012 se potrdi.

Gospod Marjan Krmelj  predlaga,  da se na parkirišču za vežico postavi  oglasno desko za
osmrtnice.  Ob  obzidju  pokopališča,  ki  se  nahaja  ob  vežici,  kjer  so  bile  breze,  naj  se
postopoma nasadijo ciprese. Člani se strinjajo, soglasno je sprejet
SKLEP:
Na parkirišču za vežico se obesi oglasno desko za osmrtnice. Postopoma naj se zasadijo
ciprese ob zunanji strani pokopališkega obzidja, ki meji na vežico.

Člani predlagajo, da se posodobijo ekološki otoki in kontejnerji na pokopališču, ker so veliki
kontejnerji  sedaj  odprti,  kar  omogoča,  da  lahko  odlagajo  kosovne  in  druge  neustrezne
odpadke, za odpadke iz grobov pa zmanjka prostora. Soglasno je sprejet
SKLEP:
Komunala Trebnje naj uredi oz. posodobi ekološke otoke in zabojnike na pokopališču.

Ob 20.10 uri je odšel dr. Jože Korbar.

Ad 6
Od Občine Trebnje smo prejeli dopis naj podamo mnenje k ukinitvi javnega dobra in sicer za
prodajo, odkup ali zamenjavo parcel 1173/55 k.o. Medvedje selo in 1164/2 k.o. Medvedje
selo. Soglasno sta sprejeta naslednja sklepa
SKLEP:
KS Trebnje soglaša, da se javno dobro parcela št. 1173/55 k.o. Medvedje selo (Dol), ki je
v lasti Občine Trebnje, proda.

SKLEP:
KS Trebnje se ne strinja z odkupom dela parcele št. 1164/2 k.o. Medvedje selo, ker je
potrebno zagotoviti dovolj širok dovoz do rekreacijskih površin. Mnenje KS Trebnje je,
da se del parcele št. 1164/2 k.o. Medvedje selo zamenja za del nadomestnega zemljišča,
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ki  bo  zagotovil  dovolj  širok  dostop  do  rekreacijskih  površin,  ki  so  po  OPN Občine
Trebnje namenjene na parcelah št.  978/2  in 978/1  k.o.  Medvedje selo  za rekreativne
dejavnosti. Zagotoviti je potrebno širino dostopa, ki bo zagotavljal vožnjo vseh vozil v
prometu in varno hojo, to je najmanj 6.00 metrov.

Ad 7
Člani  povedo,  da  je  izvajalec  GVO  Ljubljana  zelo  nestrokovno  polagal  optični  kabel,
predvsem v delu cest,  saj je zasipal z izkopanim materialom, ki je bil pomešan z blatom.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Podjetje  GVO Ljubljana  se  ponovno  opozori,  da  naj  se  dela  opravljajo  v  skladu  s
predpisi in vsi posegi sanirajo v prvotno stanje.

Ad 8
Ker investicijska dela KS Trebnje v letu 2013 presegajo znesek, ki ga določa Zakon o javnem
naročanju  se  vodenje  investicije  in  izvedba  javnega  naročila  odda  Komunali  Trebnje.
Soglasno je sprejet
SKLEP:
Krajevna skupnost Trebnje pooblašča podjetje KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Golijev
trg  9,  Trebnje,  da  izvede  investicije  po  postopku  Zakona  o  javnem  naročanju  na
lokacijah:

1. del makadamske javne poti na Vrhtrebnjem – asfaltiranje
2. del makadamske javne poti na Grmadi – asfaltiranje
3. del makadamske javne poti na Dolenjski ulici – asfaltiranje
4. del javne poti na Slakovi ulici od Gubčeve ceste pri gostilni Pavlin do križišča s

Cankarjevo  ulico,  skupaj  z  odcepom  za  vrtec  in  odcepom  do  stanovanjskih
blokov št. 9 in 11, brez parkirišč – asfaltna preplastitev

Predsednik  pove,  da  smo  prejeli  prošnji  za  donacijo  od  Humanitarnega  društva  Taja  in
Planinskega društva Trebnje. Od Občine Trebnje smo prejeli navodilo, da finančnih sredstev
za pomoč društvom ne moremo nakazovati preko donacijskih pogodb, zato je možno samo
preko izstavljenih računov. Predsednik predlaga, da se sprejmejo kriteriji za dodelitev pomoči
za delovanje in sicer, da je sedež društva v KS Trebnje, da za ta namen še ni dobil sredstev in
na podlagi sklepa Sveta KS Trebnje. Soglasno so sprejeti naslednji sklepi
SKLEP:
KS Trebnje bo finančna sredstva za namen pomoči pri delovanju društev dodelila pod
naslednjimi kriteriji:

1. pomoč se dodeli, če ima društvo sedež v KS Trebnje,
2. da društvo še ni dobilo sredstev za ta namen v mandatu,
3. da je sprejet sklep Sveta KS o donaciji.

SKLEP:
Humanitarnemu društvu TAJA Trebnje, ki ima sedež v Gorenjem Medvedjem selu 2, 
Trebnje se za pomoč pri izvedbi terapije z živalmi za otroke s posebnimi potrebami 
nakaže 300,00 €.

SKLEP:
Planinskemu društvu Trebnje, ki ima sedež na Vrhtrebnjem 27, Trebnje se za izvedbo 
junijskega pohoda na Trebnji vrh nakaže 300,00 €.
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Ad 9
Člana Franci Opara in Marjan Krmelj sta opomnila na neustreznost in pomanjkljivost 
prometne signalizacije v mestu Trebnje. Člani soglašajo, da SPVCP Občine Trebnje pregleda 
prometni režim. Sprejet je
SKLEP:
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje naj obravnava in 
pregleda prometno signalizacijo mesta Trebnje in sicer:

- pri vožnji po državni cesti H1 ni ustrezne signalizacije za smer Trebnje zahod in 
Trebnje Obrtna cona. Kamioni in ostala vozila vozijo skozi center mesta Trebnje, 
ker ni table/obvestila za naravnost do križišča/rondoja po H1

- pri gostilni Meglič naj se talna oznaka za ustavljanje vozil pred križiščem s 
semaforjem prestavi nazaj toliko, da bo možno zavijanje vozil, predvsem 
kamionov

- zaradi novozgrajenega vrtca na Režunovi ulici se je povečal promet v križišču pri 
KZ Trebnje. Vsi, ki zavijajo iz smeri Temeniške ulice levo priti centru mesta (KZ, 
banka, Monttim, CGP, Elektro, železnica, stanovalci) se zelo težko vključijo v 
promet. Predlog KS Trebnje je, da se križišče spremeni v krožišče ali postavi 
semafor.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

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