
1 
 

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Datum: 20.9.2016 

 

ZAPISNIK 

 

14. seje sveta KS Trnovec, ki je bila v ponedeljek, 19.9.2016, ob 19,30 uri v prostorih 

krajevne skupnosti  Trnovec, Trnovec 25 c, Medvode. 

Prisotni  člani: Nuša Tehovnik, Lojzka Bozovičar, , Jernej Košica 

Opravičeno odsotni: Jana Žerovnik, Andrej  Ločniškar 

Ostali prisotni: Mojca Murnik, Živa Girardon, Jože Rade,Aleš Jelen, Jasna Ravnikar, 

Bogdan Murnik, Janez Žerovnik, Matej Ravnikar  

Začetek seje ob 21.30 uri 

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Jernej Košica, ki je ugotovil, da so prisotni 3 člani in da je 

seja sklepčna. 

 

K 1. točki dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je predlagal, da se pod drugo točko obravnava 

 idejna zasnova zunanje ureditve ob objektu KS in športnem igrišču 

Predlog je bil sprejet soglasno. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava idejne zasnove zunanje ureditve ob objektu KS in športnem igrišču 

3. Potrditev zapisnika 13. seje sveta krajevne skupnosti 

4. Poročilo o realizaciji sklepov 13. seje in finančno poročilo za obdobje januar-april 

5. Priprava proračuna Občine Medvode za leti 2017 in 2018 

6. Pobude in vprašanja 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

K 2.točki dnevnega reda 

Obravnava idejne zasnove zunanje ureditve ob objektu KS in športnem igrišču 

Ga. Živa Žirandon je predstavila izdelano  idejno zasnovo ureditve centra vasi z igrišči, 

sedežem krajevne skupnosti prostorom za  druženje, ekološkim otokom in nekaj parkirnimi 

prostori. 

V razpravi so bila oblikovane naslednje ideje: 

 Ekološki otok se prestavi na mesto kjer je sedaj  informacijski kozolček 
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 S tem se ob igrišču pridobi nekaj parkirnih mest, ki naj bodo obrnjena poševno proti 

cesti 

 Prostor za igrala naj bo tlakovan s kamenčki, izbor igral naj bo drugačen, kot jih ima 

večina že doma 

 Dovoz na cesto čez mostiček naj bo velikosti, ki omogoča avtobusno postajališče 

(tudi za potujočo knjižnico) 

 Pomisleki so bili glede tlakovanja za dostop in okoli stavbe KS. Estetsko je rešitev 

lepša, iz praktičnih razlogov vzdrževanja pa bi bil mogoče primernejši asfalt v 

kombinaciji z granitnimi kockami. 

 Pri zasaditvi bi bilo primerno v večji meri zasaditi s sadnim drevjem 

 

Predsednik je predlagal naslednji  

SKLEP: 

Arhitektki se posreduje pripombe, 2. varianto rešitve 

Obe rešitvi se posredujeta v širšo razpravo krajanom. Izobesi se tudi na oglasni deski 

in objavi na internetni strani. 

O idejah se pogovorimo tudi na srečanju krajanov predvidoma 1.10.2016. 

 

K 3.točki dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 13. seje sveta KS 

  

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Svet krajevne skupnosti sprejema oba zapisnika 13. seje. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

K 4. točki dnevnega reda 

Poročilo o realizaciji sklepov 13.seje sveta KS 

Vsi sklepi dvanajste seje so realizirani. 

Predsednik je predlagal naslednji  

SKLEP: 

Svet KS sprejema poročilo o realizaciji sklepov 13. seje sveta KS. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

Priprava proračuna občine Medvode za leti 2017 in 2018 

 

Vsem članom sveta in članom odborov je bil posredovan predlog investicij za proračun 2017 

in 2018. Na predlog ni bilo vsebinskih pripomb. 

Predsednik je predlagal naslednji  
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SKLEP: 

Svet KS sprejema predlog investicij  za proračun Občine Medvode za leto 2017 in 2018 v 

predlagani vsebini. 

Predlog dokumenta je priloga zapisniku. 

 

K 6. točki dnevnega reda 

Pobude in vprašanja 

Ni bilo dodatnih pobud. 

 

Seja je bila končana ob 21.30 uri. 

 

Zapisala:                                                                                      Predsedujoči:                                                                     

Mojca Murnik                                                                  Predsednik sveta KS Jernej Košica                                                    

 

 

 


