
 
 
 

 
 

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: 18. 12. 2018 

 

ZAPISNIK 
 

2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Trebija (v nadaljevanju KS Trebija), ki je bila 18. decembra 2018, 

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

 

Prisotni člani sveta: Miha Mrak, Roman Kokalj, Matjaž Šifraf, Karla Šturm, Valentin Frelih, Tomaž Jereb, 

Irena Bogataj, Boris Žnidarčič 

 

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 1. redne (konstitutivne) seje sveta KS Trebija z dne 6. 12. 2018 

2. Seznanitev s prevzetim stanjem ter pregledom poteka izvajanja proračuna 2018 

3. Pregled plana proračuna s strani KS Trebija ter predloga s strani Občine Gorenja vas - Poljane 

4. Dogovor in razdelitev nalog do naslednje seje, na kateri bi sprejeli pripombe ter dopolnitve za 

predlagan proračun 

5. Razno 

 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta KS Trebija. Predlagani dnevni red je bil potrjen 

soglasno. 

 

K 1. točki 

Ob pregledu zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Krajevne skupnosti Trebija z dne 6. 12. 2018 

ugotavljamo naslednje: 

 

Izvrševanje sklepov 1. redne seje: 

Sklep št. 1: za predsednika KS Trebija je izvoljen in potrjen Miha Mrak, za podpredsednika KS Trebija 

pa je izvoljen in potrjen Roman Kokalj 

Sklep št. 2: za tajnika KS Trebija je izvoljena in potrjena Lucija Klemenčič 

 

Sklep št. 3: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 1. redne 

(konstitutivne) seje, ki je bila 6. 12. 2018, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa 

je potrebno poročati. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta KS Trebija. Sklep je bil soglasno sprejet. 



K 2. točki 

Seznanitev z trenutnim stanjem ter pregled poteka izvajanja proračuna za leto 2018 predstavi Miha 

Mrak, predsednik KS Trebija.  

 

Miha Mrak: 

- pove, da je v letu 2018 veljavni proračun za KS Trebija 30.787,54 EUR in da je z dnem, 10. 12. 2018 

na proračunski kartici na voljo še 6.055,53 EUR;  

- doda, da je od prejšnjega predsednika g. Rudolfa Kokelj prevzel trenutno stanje in izvedel, da so 

projekti, ki so v fazi izvajanja ali pa se bodo pričeli izvajati v prihodnje sledeči: Miklavževanje, 

kopališče na Trebiji (Škribovc), javna razsvetljava (nov »zgornji« del vasi Trebija), Doma pod Planino 

(ureditev etažne lastnine), ureditev mostu na cesti proti Podgori, ureditev ceste v Stari Oselici 

(relacija Brcar – Mrovc), ureditev prepusta pri domačiji Štremfelj (Kladje 16), ureditev pokopališča 

v Stari Oselici, ureditev pitnosti vode iz zajetja Trebija, dokončanje ceste proti Ermanovcu, elektrika 

(ureditev zadev z Ambrožičem), smeti (odvzem vrečk), proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku 

8. februar 2019,…; 

- opozori, da se dolg cca 14.700 EUR (ureditev ceste pod Burnikom v Stari Oselici) iz leta 2018 prenese 

v leto 2019, kar pomeni, da je sredstev za leto 2019 posledično manj; 

- glede na to, da v proračunu za leto 2018 ni bila planiranih sredstev za postavitev spominske plošče 

vojakom z območja župnije Stara Oselica padlim v 1. svetovni vojni, bo KS Trebija sredstva poskušala 

zagotoviti v proračunu za leto 2019. 

 

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

seznanitev z dosedanjim stanjem KS Trebija. 

 

K 3. točki 

Pregled plana proračuna s strani KS Trebija ter predloga s strani občine predstavi Miha Mrak, 

predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- predstavi posamezne proračunske postavke in pojasni, kaj posamezna postavka zajema oziroma 

katere aktivnosti finančno pokriva; 

- doda, da je I. predlog posebnega dela proračuna za leto 2019 iz strani Občine Gorenja vas – Poljane 

za KS Trebija skupaj v višini 27.642,00 EUR; 

- opozori, da je potrebno najkasneje do 20. januarja 2019 pripraviti in podati predloge oziroma 

pripombe na drugo branje predloga posebnega dela proračuna za leto 2019. 

 

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 2019 s strani prejšnjega sveta KS 

Trebija.  

 

K 4. točki 

Člani KS Trebija do naslednje seje, ki bo predvidoma potekala v času med 14. 1. – 18. 1. 2019 razmislijo 

o pripombah in predlogih na proračun Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019.  

 

Miha Mrak, predsednik KS Trebija predlaga, da bi po novem letu po vaseh organizirali vaške zbore na 

katerih bi poleg predsednika in tajnika KS Trebija bili prisotni tudi predstavniki posameznih vasi, ki so 

člani sveta KS Trebija. Doda, da bi se znotraj vaškega zbora izvolil tudi vaški odbor za posamezne kraje.  

 

  



Sklep št. 4: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep, da bodo v začetku leta 2019 organizirani vaški zbori po 

vaseh katere bo sklical Miha Mrak, predsednik KS Trebija. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta KS Trebija. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 5. točki 

Roman Kokalj našteje prejšnje naloge za katere se je svet KS Trebija prizadeval v prejšnjem mandatu: 

ureditev doma pod Planino, kopališče Trebija (Škribovc), dokončanje ceste proti Ermanovcu, zaprtje 

ceste za promet skozi Fužine (dovoljen samo lokalni promet), ureditev pokopališča v Stari Oselici po 

načrtih iz županovanja Jožeta Bogataja, ureditev pitnosti vode iz zajetja Trebija, izobešanje zastav skozi 

vas Fužine ob praznikih Republike Slovenije, javna razsvetljava (novi »zgornji« del vasi na Trebiji),…  

 

Roman Kokalj opozori, da je potrebno Občino Gorenja vas – Poljane opozoriti, da se krajanom ne sme 

obljubljat določenih zadev mimo KS Trebija. 

 

Tomaž Jereb pripomni, da je potrebno proračunsko postavko Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS 

Trebija znotraj katere je konto električna energija sredstva ločiti na javno razsvetljavo in okrasitev. 

 

Matjaž Šifrar opozori, da bi morala KS Trebija vedno dati soglasje oz. mnenje k posamezni zadevi, ki se 

dotika neposredno naše krajevne skupnosti (zemljišča, javno dobro, pokopališče,…). 

 

Roman Kokalj doda, da je potrebno preden se projekt, investicija da v izvajanje izvajalcu pridobiti 3 

različne, konkurenčne ponudbe na podlagi katerih bo nato svet KS Trebija odločal in podal soglasje 

izvajalcu za izvajanje del. 

 

 

Seja se zaključi ob 22.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                          Predsednik sveta KS Trebija 

Lucija Klemenčič Miha Mrak, l.r. 

 

 

 

 

 


