KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE
Rimska cesta 33
8210 TREBNJE

POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV KS TREBNJE V MANDATU 2006 – 2010

I.

PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Trebnje šteje okoli 3.800 prebivalcev in obsega dobrih 12 km2 površine. Razprostira se ob
levem in desnem bregu reke Temenice. Sestavlja jo 11 naselij. Največje je samo mesto Trebnje s 40 ulicami.
Center, kjer je tudi sedež Občine Trebnje, leži ob levem bregu reke Temenice in se razširja proti severozahodu v
naselja Studenec in Pekel, proti severovzhodu in vzhodu pa v naselja Gorenje Medvedje selo, Dolenje Medvedje
selo, Primštal in Dol pri Trebnjem. Na desnem bregu reke Temenice, v južnem delu pa so naselja Odrga, Repče,
Vrhtrebnje in Grmada.
Sedež in pisarna Krajevne skupnosti Trebnje je na Rimski cesti 33, v prostorih gasilskega doma Trebnje.
Že v davnih časih so po tem območju potekale pomembne prometne poti, kar pričajo številne izkopanine iz stare
rimske naselbine Praetorium Latobicorum. V današnjem času pa prečkajo območje naše krajevne skupnosti
železnici Ljubljana- Novo mesto in Trebnje- Sevnica, bivša magistralna cesta Ljubljana- Obrežje ter najnovejša
avtocesta Karavanke- Obrežje. Tako ima mesto Trebnje z ostalimi naselji zaradi odličnih prometnih povezav dane
dobre možnosti za nadaljnji razvoj in širitev.
Prav preko naše krajevne skupnosti poteka 15. poldnevnik, ki veže vse kraje, kjer sonce istočasno vzhaja in
zahaja. To specifično geografsko lego smo v naši krajevni skupnosti posebno obeležili in na Vrhtrebnjem postavili
spominsko obeležje.
Ob zaključku mandatnega obdobja ugotavljamo, da smo bili kljub neugodnim gospodarskim razmeram kar uspešni
pri realizaciji zastavljenih projektov. Večino načrtovanih del na področju investicij in investicijskih vzdrževanj smo
zaključili, tako na področju cestnega prometa, prometne infrastrukture in komunalne dejavnosti. Poleg številnih
manjših investicij in vzdrževalnih del na javnih poteh, ulicah in trgih, javni razsvetljavi ter objektih, namenjenih
rekreaciji, smo realizirali tudi nekaj večjih investicijskih projektov, katere podrobneje predstavljamo.

II.

PREGLED PROJEKTOV PO POSAMEZNIH LETIH

1. Leto 2006 in 2007
POSLOVILNI OBJEKT V TREBNJEM
Na začetku mandatnega obdobja smo nadaljevali že začeto gradnjo poslovilnega objekta v Trebnjem in jo uspešno
zaključili v letu 2007. Vrednost investicije znaša 800.000 EUR in obsega lokacijsko in projektno dokumentacijo,
zemljišče, objekt z mrliškimi vežicami, zelene površine okoli objekta in parkirišča.

2. Leto 2008
REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE ULICE
Izvedena je bila razširitev ceste, ureditev pločnika in izgradnja javne razsvetljave v skupni vrednosti 115.000 EUR.

REKONSTRUKCIJA CANKARJEVE ULICE
Vrednost celotne investicije je 114.000 EUR in obsega izgradnjo pločnika, preplastitev cestišča in postavitev javne
razsvetljave.

JAVNA RAZSVETLJAVA NA RIMSKI CESTI
Za rekonstrukcijo in dograditev javne razsvetljave smo porabili 58.000 EUR.

3. Leto 2009
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE PRAPROČE
Cesta poteka od strelišča do gozda. Vrednost investicije je 31.000 EUR.

REKONSTRUKCIJA CESTE PRIMŠTAL- RODINE
Uredili in asfaltirali smo cesto od križišča v Primštalu do meje s KS Dolenja Nemška vas v Rodinah. Vrednost
projekta znaša 55.000 EUR.

REKONSTRUKCIJA CESTE NA VINO GORICO IN IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE
Izvedli smo asfaltno preplastitev in izgradili javno razsvetljavo od Prijatljeve ceste do cerkve na Vini gorici. Skupna
vrednost investicije je 76.000 EUR.

REKREACIJSKI PARK JURČKOV GOZD
Ponosni smo na ureditev rekreacijskega parka Jurčkov gozd, ki krajanom in malim nadebudnežem prinaša 10.000
m2 ograjenih rekreativnih površin z inovativnimi igrali in športnimi elementi. Glavni vhod z urejenimi parkirišči je z
ulice Ob gozdu, drugi pa s ceste proti Prapročam. Ta projekt predstavlja prvo fazo celotne načrtovane investicije.
Postopno ga bomo dograjevali, v okviru finančnih možnosti. Vrednost izvedenih del je 95.000 EUR.

4. Leto 2010

REKONSTRUKCIJA CESTE GORENJE MEDVEDJE SELO- ZVIJAVNICA
Projekt obsega izgradnjo priključka na regionalno cesto Trebnje- Mirna v Zvijavnici in preureditev in asfaltiranje
ceste do Gorenjega Medvedjega sela. Vrednost investicije je 35.000 EUR.
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