
 
 

 
 

 
 

Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101 

KRAJEVNA SKUPNOST TREBIJA, Trebija 4, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-82-152 

 

Datum: 15. 10. 2019 

 

ZAPISNIK 
 

5. redne seje sveta Krajevne skupnosti Trebija (v nadaljevanju KS Trebija), ki je bila 15. oktobra 2019, s 

pričetkom ob 20. uri v mali dvorani gasilskega doma na Trebiji. 

 

Prisotni člani sveta: Miha Mrak, Roman Kokalj, Matjaž Šifrar, Valentin Frelih, Tomaž Jereb, Irena 

Bogataj, Boris Žnidarčič 

 

Odsotni član sveta: Karla Šturm 

 

Ostali prisotni: Lucija Klemenčič, tajnik KS Trebija 

 

Sejo vodi predsednik KS Trebija Miha Mrak, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi, ugotovi sklepčnost 

ter predlaga naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta KS Trebija z dne 21. 5. 2019 

2. Dom pod Planino (ureditev etažne lastnine; trenutno stanje, nadaljnji koraki) 

3. Predlog postavitve javne razsvetljave na Trebiji (novi »zgornji« del vasi) 

4. Miklavževanje (program, stroški,…) 

5. Sejnine članom sveta KS Trebija (izplačilo sejnin skladno s Pravilnikom o sejninah in drugih 

plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 

drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v občini Gorenja vas – Poljane) 

6. Prvi predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 (pregled podanih pripomb 

in upoštevanje le teh) 

7. Pobude in predlogi krajanov vaških odborov po vaseh (pregled in realizacija) 

8. Razno 

 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta KS Trebija. Predlagani dnevni red je bil potrjen 

soglasno. 

 

K 1. točki 

Ob pregledu zapisnika 4. redne seje Krajevne skupnosti Trebija z dne 21. 5. 2019 ugotavljamo 

naslednje: 

 

Izvrševanje sklepov 4. redne seje: 

Sklep št. 8: sprejet zapisnik 3. redne seje z dne 15. 1. 2019. 



Sklep št. 9: svet KS Trebija sprejme sklep, da je potrebno nadaljevati s postopkom ureditve etažne 

lastnine Doma pod Planino ter zadevo čim prej pripeljati do epiloga. 

Sklep št. 10: svet KS Trebija daje pozitivno mnenje k menjavi dela zemljišča, JP odsek 600361 Sleme – 

Slajka – Hotavlje z opuščenim javnim dobrim v lastni Občine Gorenja vas – Poljane. 

Sklep št. 11: svet KS Trebija sprejme sklep, da v kolikor se izkaže, da je del ne pripadajočega zemljišča 

na parc. št. 490, k.o. Trebija, vzdolž javne poti JP600331 v lastni KS Trebija, zemljišča ne prodamo, 

ampak izvedemo menjavo z delom zemljišča na parc. št. 490, k.o. Trebija, ki se nahaja vzdolž javne poti 

JP100051. 

Sklep št. 12: svet KS Trebija sprejme sklep, da s postopkom pridobitve oz. nakupa zemljišča parc. št. 

47/5 nadaljujemo ter čimprej pričnemo z izvajanjem idejnega predloga ureditve bivšega kopališča ob 

reki Sori (kopališče Škribovc).  

 

Sklep št. 13: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 4. redne seje, 

ki je bila 21. 5. 2019, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati.  

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta KS Trebija. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 2. točki 

Postopek ureditve etažne lastnine, trenutno stanje in nadaljnje korake Doma pod Planino predstavi 

Miha Mrak, predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da je KS Trebija Robertu Janši s.p. naročila izdelavno elaborat etažne lastnine Doma pod 

Planino, g. Janeza Bašelj pa smo seznanili, z dejstvom, da bo na svoj uradni naslov prejel uradno 

vabilo k podpisu;  

- doda, da se je g. Janez Bašelj vabilu odzval in da je bil elaborat etažne lastnine Doma pod Planino 

uradno podpisan dne, 15. 10. 2019; 

- pripomni, da je bil elaborat etažne lastnine oddan na Geodetsko upravo Republike Slovenije; 

- opozori, da je želja g. Janeza Bašlja, da se določene zadeve uredi in doreče (parkirišče, dostop za 

stavbo, vzdrževanje ter investiranje v stavbo,…); 

- doda, da je g. Janez Bašelj pokazal žejo po nakupu dela stavbe, ki pripada KS Trebija v primeru, da 

se odločimo za prodajo le te; 

 

Sklep št. 14: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep, da s prodajo Doma pod Planino počakamo toliko časa, 

dokler ni urejen uradni vpis stavbe v kataster stavb in vknjižena etažna lastnina v zemljiški knjigi. 

Morebitno odprodajo Doma pod Planino je po ureditvi lastništva predhodno potrebno vključiti tudi v 

letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem (ob sprejemu proračuna). 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta KS Trebija. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 3. točki 

Predloge postavitve javne razsvetljave na Trebiji (novi »zgornji« del vasi) predstavi Miha Mrak, 

predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da je KS Trebija z rebalansom proračuna 2019 na prihodkovni strani na postavki 45851 -  Vzdr. 

+ obnova infrastr. (javna razsvetljava) pridobila sredstva v višini 2.914,00 EUR, kar je razvidno v 

posebnem delu proračuna; 



- doda, da bo KS Trebija pridobila tri ponudbe, izmed vseh treh ponudb pa bomo sprejeli 

najugodnejšega ponudnika; 

- opozori, da mora KS Trebija preden začne z investicijo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč na katerih 

bo stal drog javne razsvetljave; 

 

Sklep št. 15: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep, da se investicija javne razsvetljave na Trebiji (novi 

»zgornji« del vasi) izvede v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje do konca marca 2020.  

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta KS Trebija. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 4. točki 

Idejne predloge priprave programa miklavževanja na Trebiji za otroke iz vasi Podgora, Fužine, Stara 

Oselica, Kladje in Trebija predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da je za pomoč pri pripravi kulturnega programa že povprašal Tino Benedičič iz Trebije; 

- predlaga člane organizacijskega odbora, ki bi ga sestavljali Dejan Bogataj, Roman Kokalj, Tina 

Benedičič in Lucija Klemenčič; 

- pripomni, da se k sodelovanju povabi domačine oziroma tiste, ki so pripravljeni sodelovati; 

- doda, da bi miklavževanje potekalo na miklavžev predvečer, v četrtek, 5. 12. 2019, ob 16.30 uri v 

dvorani gasilskega doma na Trebiji  in sicer za otroke od 2 do vključno 8 leta starosti; 

-    predlaga, da lahko druščina obišče in obdaruje otroke tudi na domu; 

 

Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker je bila podana samo  kratka 

predstavitev organizacije miklavževanja na Trebiji. 

 

K 5. točki 

Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih 

teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – 

Poljane (Ur.l.48/2015) predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da članom sveta KS Trebija za udeležbo na seji pripada znesek v višini 30 EUR; 

- doda, da imajo za prevoz na sejo in s seje pravico do kilometrine v skladu z veljavnimi predpisi za 

javni sektor, vendar ne več, kot določa Davčna uredba; 

- opozori, da ZUJF določa, da »povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu 

glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.« 

 

Sklep št. 16: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep, da se članom sveta KS Trebija za udeležbo na seji izplača 

znesek, kot ga določa Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih 

skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015). 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta KS Trebija. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 6. točki 

Pregled podanih pripomb na prvi predlog proračuna Občine Gorenja vas - Poljane predstavi Miha Mrak, 

predsednik KS Trebija. 

 



I. Pripombe  na predlog proračuna za KS Trebija 

 

1. Postavka 451 – Izdatki za blago in storitve: V proračunu 2020 se dodatno vključi sredstva v višini cca 

1.350 € (7. svetnikov, 6 sej, 30 € / seja, potni stroški) za sejnine in potne stroške za člane sveta KS. Pri 

izplačilu sejnin upoštevamo Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine organov krajevnih 

skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l.48/2015) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). 

 

2. Postavka 452 – Vzdrževanje prostorov za delovanje KS (najemnina za delovanje pisarne KS Trebija v 
GD Trebija): V proračunu 2020 naj se dodatno vključi sredstva v višini 500 €. Gasilsko društvo Trebija 
bo v začetku naslednjega leta najemnino za prostor povečalo na skupno 1.000 €. Najem bo vključeval 
uporabo pisarne KS Trebija, dvorano ter sejno sobo.  
 

3. Postavko 45853 – Dom pod Planino: V proračunu 2020 naj se za geodetske storitve (elaborat etažne 
lastnine za Dom pod Planino) zagotovijo sredstva v višini 900 € z DDV. Toliko namreč znaša znesek 
končne ponudbe od PROSMER, Robert Janša s.p.. 
 
4. Postavka 45851 – Vzdr.+ obnova infrastr. (javna razsvetljava): V proračunu 2020 naj se dodatno 
zagotovi sredstva v višini 2.454 € za dokončanje projekta javne razsvetljave na Trebiji – Na Kresu. 
 
5. Postavka 45152 – Tekoče vzdrž. drugih objektov: V proračunu 2020 naj se odpre nov konto za redno 
vzdrževanje javne razsvetljave naselij Podgora, Trebija, Fužine na katerem se zagotovijo dodatna 
sredstva v višini cca 600 €.  
 
6. Postavka 9175 Stroški praznovanj: V proračunu 2020 naj se dodatno zagotovijo sredstva  v višini cca 
1.244 € za novoletno okrasitev vasi Trebija, Podgora, Fužine. Iz preteklih let je razvidno, da smo morali 
sredstva zagotoviti iz drugih postavk (npr. ceste). 
 
7. Postavka 45152 – Tekoče vzdrž. drugih objektov: V proračunu 2020 naj se zagotovi sredstva v višini 
cca 2.100 € za plačilo električne energije (elektrika Fužine) koncesionarju Branetu Ambrožič s.p. za 
odprodajo elektrike KS Trebija za leto 2017, 2018 in 2019. 
 
8. Nova PP – Transfer za počitniške dejavnosti:  V proračunu 2020 naj se zagotovi sredstva v višini 200 
€ za pomoč Župniji Stara Oselica pri izvedbi Oratorija. 
 
 
II. Pripombe  na postavke, katere se financirajo direktno iz občinskega proračuna 
 
1. Postavka 53750 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.): Predlogi za obnovo so JP60021 odcep 
Ferjan – Mrovc (600 m) ter JP600361 Sleme – Slajka – Hotavlje (200 m). 
 

2. Postavka 573 - Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve: V proračunu naj se navedejo odseki cest, 

ki so po pogodbi navedeni za rekonstrukcijo. Odsek (LC 100041) Trebija – Stara Oselica naj se uvrsti v 

prvo prioriteto. 

 

3. Postavka 507 - Prometna in neprometna signalizacija, oprema: Predlogi za postavitev prometnih 

znakov (priloga). 

 

4. Postavka 621 - Avtobusna postajališča in pločniki ob RC: V proračunu naj se predvidi stroške izdelave 

in montaže dveh avtobusnih hišk in košev za smeti na avtobusnem postajališču v Podgori pri odcepu 

Trebija – Boštjan (JP600271) v smeri proti Škofji Loki ter na avtobusnem postajališču na Fužinah ob 

regionalni cesti Žiri - Trebija odsek 1375 v smeri proti Trebiji. 

 



5. Postavka 511 - Cestni program – posebni razvojni problemi: V proračunu naj se predvidi stroške 

izdelave in ureditve prehoda za pešce pri odcepu za Kladje (LC100171) ter hodnik do avtobusne postaje 

na Fužinah ob regionalni cesti Žiri – Trebija odsek 1375 proti Škofji Loki.  

 

6. Postavka 737 -  Vodovod Trebija - Gorenja vas - Todraž: Na osnovi pritožb krajanov naselja Trebija, 

KS Trebija predlaga, da se v proračun za leto 2020 vključi potrebna sredstva za nakup opreme za UV 

dezinfekcijo vode na VH Trebija, ki bo nadomestila obstoječe kloriranje. 

 

7. Postavka 632 - Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica: V proračunu naj se predvidi sredstva za 

ureditev 1. faze, ki zajema ureditev dodatnega parkirišča za cca 30 parkirnih mest pri poslovilnem 

objektu Stara Oselica ter sredstva za spremembo trase poti, 100-m odseka od pokopališča proti 

Šoštarju (priloga). Zemljišče je že v lasti KS Trebija, investicija naj se vključi v proračun za leti 2020 in 

2021. V 2. fazi pa je predvidena ureditev pokopališča v Stari Oselici. Projekt je že v izdelavi, investicijo 

bi izvedli po letu 2022. 

 

8. Nova postavka – Most k Boštjan: Predlagamo, da se v proračunu zagotovi sredstva za ureditev statike 

7 t mostu preko Sore k Boštjanu (Podgora 28 a). Ocenjena vrednost popisa del, pripravo načrta ter 

izvedbe znaša cca 35.000 €. 

 

Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker je bila podana samo kratka 

predstavitev podanih predlogov na prvo branje proračuna za leto 2020 s strani sveta KS Trebija. 

 

K 7. točki 

Pregled in realizacijo pobud in predlogov krajanov vaških odborov po vaseh predstavi Miha Mrak, 

predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da je se je v naselju Kladje realiziralo sledeče: ureditev dveh prepustov od »Mahovnača« proti 

»Kosu«, čiščenje prepustov, delovna in čistilna akcija,… 

- doda, da se je v naselju Trebija realiziralo sledeče: ureditev elaborata etažne lastnine Doma pod 

planino, nakup zemljišča ter priprava idejnega predloga za kopališče Škribovc, na igrišču na Trebiji 

se je dodalo gole, barvanje cestnih oznak (ležeči policaji) skozi vas Trebija, označba križišča s 

prometnim znakom ter talnimi označbami pri igrišču na Trebiji, dokup prazničnih okraskov za 

drogove javne razsvetljave, čiščenje prepustov, v letu 2020 se planira postavitev javne razsvetljave 

na Trebiji (novi »zgornji del vasi«),… 

- pripomni, da se je v naselju Stara Oselica realiziralo sledeče: pripravila se je idejna zasnova razširitve 

parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici, asfaltacija cca 800 m cestnega odseka Brcar – Mrovc, 

termin obsekovanja in obrezovanja rastlinja ob glavni cesti je potekal v začetku meseca avgusta, 

manjša dela na pokopališču v Stari Oselici (odstranitev ciprese na pokopališču, nov lijak, barvanje 

streh na stebričkih ob vhodu na pokopališče, ureditev ekološkega otoka,…), nasutje ceste proti 

»Podlakovc« ter nasutje ceste od »Slemena« do »Jelenovša«, čiščenje prepustov, v letu 2020 se 

planira ureditev lokalne ceste Trebija – Stara Oselica proti Ermanovcu,… 

- doda, da se je v naselju Fužine realiziralo sledeče: pometanje hodnika za pešce proti Fužinam, 

termin obsekovanja in obrezovanja rastlinja ob glavni cesti je potekal v začetku meseca avgusta, 

čiščenje prepustov,… 

- pripomni, da se je v naselju Podgora realiziralo sledeče: pometanje pločnikov pri avtobusni postaji 

v Podgori, bolj pogosto praznjenje košev za smeti na avtobusni postaji v Pilovcu, čiščenje prepustov, 

obnova betonskega mostu čez reko Soro k Boštjanu (Podgora 28 a) je predvidena v letu 2020,… 

 



Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker je bila podana samo  kratka 

predstavitev realiziranih predlogov krajanov vaških odborov po vaseh. 

 

K 8. točki 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja se zaključi ob 23.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                          Predsednik sveta KS Trebija 

Lucija Klemenčič Miha Mrak, l.r. 

 


