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: 8. januar 2019

ZAPISNIK
vaškega zbora krajanov in krajank naselja Trebija, ki je bil 8. januarja 2019, s pričetkom ob 18. uri v
prostorih gasilskega doma na Trebiji.
Število prisotnih na vaškem zboru: 16 krajanov
Ostali prisotni: Miha Mrak, predsednik KS Trebija; Matjaž Šifrar, Roman Kokalj, člana sveta KS Trebija;
Lucija Klemenčič, tajnik KS Trebija
Vaški zbor vodi predsednik KS Trebija Miha Mrak, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter predlaga
naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Predstavitev predstavnikov KS Trebija
Izvolitev vaškega odbora
Pobude, predlogi, vprašanja krajanov
Razno

K 1. točki
Predstavnike KS Trebija predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija.
Miha Mrak:
- pove, da sta predstavnika vasi Trebija Matjaž Šifrar in Roman Kokalj, predstavnika vasi Podgora
Karla Šturm in Valentin Frelih, predstavnik vasi Kladje Boris Žnidarčič, predstavnika vasi Fužine
Tomaž Jereb in Irena Bogataj, predstavnik vasi Stara Oselica pa je Miha Mrak;
- opozori, da ima KS Trebija enega člana manj, saj je Lucija Klemenčič zaradi nezdružljivosti funkcije
člana sveta krajevne skupnosti in dela v občinski upravi Občine Gorenja vas - Poljane podala
odstopno izjavo za članstvo v svetu KS Trebija;
- pove, da je novi izvoljen predsednik KS Trebija Miha Mrak, podpredsednik je Roman Kokalj, tajnik
KS Trebija pa je Lucija Klemenčič;
- doda, da so uradne ure KS Trebija vsak prvi in tretji torek v mesecu od 16:30 do 18:30 ure.
Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker je bila podana samo kratka
predstavitev predstavnikov KS Trebija.

K 2. točki
Predlog izvolitve vaških odborov po vaseh predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija.
Miha Mrak:
- pove, da je svet KS Trebija na 2. redni seji, ki je bila 18. 12. 2018 sprejel sklep, da se v začetku leta
2019 organizira vaške zbore po vaseh;
- doda, da bi se znotraj kraja izvolilo vaški odbor, ki bi štel od 5 do 7 članov. Določi se predsednika
vaškega odbora in tajnika. Pogoj je, da je predstavniki posameznih vasi, ki je član sveta KS Trebija
tudi član vaškega odbora. Ta bo namreč skrbel, da bodo predlogi, ki jih predlagajo krajani vasi
prispeli na svet KS Trebija;
- pove, da sestanek vaškega odbora skliče predsednik vaškega odbora, tajnik spiše zapisnik in ga nato
posreduje svetu KS Trebija;
- opozori, da mora vaški odbor zasedati vsaj enkrat letno (lahko se zberejo tudi večkrat - stvar
dogovora), predvidoma konec avgusta oziroma v začetku meseca septembra;
- pripomni, da vaški zbor pripravi predloge, ideje o tem, kaj bi želeli, da se v njihovem kraju uredi.
Svet KS Trebija pa bo poskušal podane predloge izpeljati v največji možni meri.
Sklep št. 1:
Krajani in krajanke naselja Trebija, ki so se udeležili vaškega zbora dne 8. 1. 2019 imenujejo vaški odbor
naselja Trebija v naslednji sestavi:
1. Matjaž Šifrar (član sveta KS Trebija)
2. Peter Trček
3. Olga Fic
4. Tina Benedičič
5. Janez Urh
6. Miran Ušeničnik
7. Anže Lauseger
ZA predlagani sklep so glasovali vsi krajani prisotni na vaškem zboru naselja Trebija. Sklep je bil
sprejet soglasno.
Sklep št. 2:
Krajani za predsednika vaškega odbora naselja Trebija predlagajo Matjaža Šifrar. Za tajnika pa Tino
Benedičič. S predlogom se vsi strinjajo, tudi Matjaž in Tina.
ZA predlagani sklep so glasovali vsi krajani prisotni na vaškem zboru naselja Trebija. Sklep je bil
sprejet soglasno.
K 3. točki
Pobude in predlogi krajanov in krajank naselja Trebija:
- ureditev doma pod Planino,
- ureditev kopališča na Trebiji (kopališče Škribovc),
- ureditev pitnosti vode iz zajetja Trebija,
- postavitev javne razsvetljave na Trebiji (novi »zgornji« del vasi),
- ureditev igrišča na Trebiji (doda se gole, doda se luč na senzor pri WC-jih, preveri se, če so obstoječa
igrala na igrišču smiselna za tako starostno skupino otrok, ki trenutno prevladuje,…),
- barvanje cestnih oznak (ležeči policaji skozi vas Trebija in Podgora),
- ureditev cen za enojni in dvojni grob na pokopališču v Stari Oselici (Zakaj take razlike v ceni!?),
- preveriti možnost odstranitve prejšnje klorirne postaje in ureditev ograje nazaj v sklop igrišča,
- organizirati »Dan odprtih vrat« za krajane za sistem vodovoda, ki ga krajani uporabljajo,

- pregled in ureditev posedanja jaškov (kanalizacija) na glavni cesti skozi vas Trebija.
Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker so bile podane samo pobude in
predlogi krajanov naselja Trebija.
K 4. točki
Miha Mrak, predsednik KS Trebija pove, da letos KS Trebija organizira občinsko proslavo ob Slovenskem
kulturnem prazniku, ki bo na predvečer praznika, 7. 2. 2019. Krajane zato poziva k sodelovanju in
udeležbi na proslavi.
Vaški zbor krajanov naselja Trebija se zaključi ob 19.30 uri.

Zapisala:
Lucija Klemenčič

Predsednik sveta KS Trebija
Miha Mrak, l.r.

