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   KONSTITUTIVNA SEJA KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBIJA 

 

 

Na seji so  prisotni vsi novoizvoljeni člani sveta Krajevne skupnosti Trebija. 

 

Župan Čadež Milan pozdravi vse navzoče ter predlaga dnevni red, s katerim se vsi strinjajo. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov svete KS Trebija 

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS Trebija 

3. Razno 

 

 

1.  Točka 

 

Župan pove da ima KS Trebija enega člana manj kot je bilo izvoljenih.  

Lucija Klemenčič zaradi nezdružljivosti funkcij poda odstopno izjavo, saj je hkrati tudi uslužbenka 

občine Gorenja vas – Poljane. Odstopna izjava je priloga k temu zapisniku. 

 

Svet KS Trebija tako šteje 8 članov.  

 

 

Predstavitev članov sveta KS Trebija 

Predstavnika vasi Trebija: 

                - Šifrar Matjaž 

                               - Roman Kokalj 

Predstavnika vasi Podgora:  

    -  Tine Frelih 

    -  Karla Šturm 

Predstavnika vasi Fužine: 

   - Tomaž Jereb 

   -  Irena Bogataj 

Predstavnik vasi Kladje: 

   -  Boris Žnidarčič 

Predstavnik vasi Stara Oselica: 

   -  Miha Mrak 

  



2. Točka 

 

Župan v nagovoru pove da upa, da bo v prihodnje vabljen na seje sveta KS, kar se do sedaj ni 

dogajalo. Pove, da se morajo glede predsednika in podpredsednika dogovoriti sami. 

 

Roman Kokalj predlaga za predsednika Mrak Miha. S predlogom se strinjajo vsi, tudi Miha je 

pripravljen sprejeti to funkcijo. Pove še, da zaradi pomanjkanja časa  računa na pomoč vseh članov 

sveta KS Trebija, kar mu tudi potrdijo. Pove še, da bo skušal delati v dobro vseh krajev v krajevni 

skupnosti Trebija. 

Za podpredsednika se je javil Roman Kokalj. S tem predlogom so se strinjali tudi vsi ostali. 

 

Sklep 1: Za predsednika krajevne skupnosti Trebija je izvoljen Mrak Miha z vsemi 8 glasovi. 

            Za podpredsednika je, prav tako z vsemi 8 glasovi, izvoljen Roman Kokalj. 

 

3.  Točka 

 

Novoizvoljeni predsednik vpraša župana glede proračuna. Župan v odgovoru pove, da je občinska seja 

na kateri bodo razpravljali o financiranju krajevnih skupnosti, predvidena 20. decembra. 

Župan tudi predlaga menjavo tajnika ter tako predlaga Lucijo Klemenčič za tajnico KS.  

S tem predlogom se strinjajo vsi.  

 

Sklep 2: Za tajnico KS Trebija je soglasno izvoljena Lucija Klemenčič. 

 

Na predlog Kokalj Romana naj bi se sklical zbor krajanov, ker je tako že navada iz prejšnjih mandatov, 

ter da so sestanki sveta KS na približno 2 meseca.  

 

Predsednik predlaga do 5 sej na leto. Predlaga tudi, da se hitre dogovore dogovori preko elektronske 

pošte. S tem se strinjajo vsi člani.  

 

Prva seja KS bo predvidoma v začetku januarja, prav tako bodo uradne ure od januarja naprej, lahko 

pa se krajani obrnejo na predsednika preko telefona ali e- maila, kar bo napisano na oglasni deski na 

vhodu v pisarno KS. 

 

O primopredaji poslov z prejšnjim predsednikom se dogovori predsednik sam v prihodnjih dneh. 

Razprava nato teče v smeri kaj bi bilo še potrebno narediti ter kaj je bilo narejeno v preteklem 

mandatu. O tem bo več znanega na prihodnjih sejah. 

 

Dogovor je tudi, da se o sestankih vedno obvesti gasilce, ker krajevna skupnost gostuje v gasilskem 

domu. 

 

 

 

Seja zaključena ob 19:30      Zapisal: 

                Andrej Jereb 

 

 


