
 
 

 
 

 
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: 16. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 
 

8. redne seje sveta Krajevne skupnosti Trebija (v nadaljevanju KS Trebija), ki je bila 16. marca 2021, s 

pričetkom ob 19. 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. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Trebija z dne 18. 5. 2020 

2. Letno poročilo 2020 – realizacija prihodkov in odhodkov  

3. Poročilo o sprejetem proračun Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 (pregled sprejetih 

pripomb iz strani KS Trebija) 

4. Investicije v kopališče »Škribovc« na Trebiji v letu 2021 

5. Predlogi za postavitev jeklenih varnostnih ograj 

6. Razporeditev sredstev za tekoče vzdrževanje LC + JP na območju KS Trebija 

7. Predlogi za kategorizacijo cest v KS Trebija 

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 7. redne seje Krajevne skupnosti Trebija z dne 18. 5. 2020 ugotavljamo 

naslednje: 

 

Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 

Sklep št. 19: sprejet zapisnik 6. redne seje z dne 16. 1. 2020. 

 

 

 



Sklep št. 20: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 7. redne seje, 

ki je bila 18. 5. 2020, 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 

Letno poročilo (realizacijo prihodkov in odhodkov) za leto 2020 predstavi Miha Mrak, predsednik KS 

Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da je bilo v letu 2020 v proračunu občine Gorenja vas – Poljane za Krajevno skupnost Trebija 

namenjenih 26.878,55 €; 

- doda, da je bilo realiziranih 25.149,53 €, ki so se porabila za vzdrževanje lokalnih in javnih cest, 

izgradnjo javne razsvetljave (novi »zgornji« del vasi) na Trebiji, vzdrževanje pokopališča v Stari 

Oselici, miklavževanje, novoletna okrasitev, plačilo prek podjemne pogodbe, najemnine,….; 

- pripomni, da se 1.720,27 €, ki v letu 2020 niso bila porabljena prenesejo v proračun za leto 2021, 

ker so le ta ostala na postavkah lastne dejavnosti. Sredstva se prenesejo v skladu z dejanskim 

preostankom sredstev na računu. 

 

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

predstavitev letnega poročila za leto 2020. 

 

K 3. točki 

Pregled sprejetih pripomb iz strani KS Trebija na proračun Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 

predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija. 

 

I. Pripombe  na predlog proračuna za KS Trebija 

 
1. Postavka 45851 – Vzdr.+ obnova infrastr. (javna razsvetljava): V proračunu 2021 naj se dodatno 

zagotovi sredstva v višini cca 4.000 € za projekt javne razsvetljave v Podgori (Podgora hiš. št.: 14, 15, 

35..) (priloga). 

 

2. Postavka 45152 – Tekoče vzdrž. drugih objektov: V proračunu 2021 naj se zagotovi sredstva v višini 

cca 2.800 € za plačilo električne energije (elektrika Fužine) koncesionarju Branetu Ambrožič s.p. za 

odprodajo elektrike KS Trebija za leto 2017, 2018, 2019 in 2020. 

 

3. Postavka 04951 – Vzdr. pokopališča – lastna dejavnost:  Sredstva namenjena za pokopališče v letu 

2020 se obdržijo ter se doda sredstva namenjena za leto 2021. Postavka se posledično poviša za cca 

1.600 €. SE UPOŠTEVA V SKLADU Z DEJANSKIM PREOSTANKOM SREDSTEV NA RAČUNU. 

 
II. Pripombe  na postavke, katere se financirajo direktno iz občinskega proračuna 

 
1. Postavka 53750 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.): Predlog za obnovo je JP600121 odcep 

Hobovše – Travnik. SE UPOŠTEVA. 

 

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

ki so po pogodbi navedeni za rekonstrukcijo. Nadaljevanje obnove lokalne ceste (LC 100041) Trebija – 

Stara Oselica naj se uvrsti v prvo prioriteto. 



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

in montaže ene avtobusne hiške in košev za smeti na avtobusnem postajališču na Fužinah ob regionalni 

cesti Žiri - Trebija odsek 1375 v smeri proti Trebiji. SE UPOŠTEVA. 

 

4. Postavka 552 – Geodetske storitve: V proračunu naj se zagotovi sredstva za odmero vsaj na novo 

obnovljenega dela lokalne ceste (LC 100041) Trebija – Stara Oselica. SE UPOŠTEVA. 

 

5. Postavka 409 – Ekološki otoki – investicije: V proračunu naj se zagotovi sredstva za ureditev 

ekološkega otoka v Stari Oselici (ograja, video nadzor,…) ali pa naj se ekološki otok prestavi na novo 

lokacijo, ki se bo nahajala v bližini hiš (priloga). 

 

6. 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. K PROJEKTU SE SKLADNO S 

PRORAČUNSKIMI MOŽNOSTMI PRISTOPI V PRIHODNJIH LETIH. 

 

7. 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. Ker zadeva v letu 2020 kljub 

zagotovilu ni bila izvedena, prosimo za ponovno vključitev v proračun za leto 2021. SE UPOŠTEVA. 

 

8. Postavka 535 – Nakup in menjave zemljišč: V proračunu naj se zagotovi sredstva za nakup zemljišča 

na Trebiji (kopališče Škribovc) za namen dodatnih parkirnih mest. SE UPOŠTEVA. 

 

9. Nova postavka oz. 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 Šuštarju (priloga). Zemljišče je že v lasti KS Trebija, gradbeno dovoljenje je že 

pridobljeno, zato naj se investicija vključi v proračun za leti 2021 in 2022 v vrednosti 71.500 € + DDV. 

V 2. fazi pa je predvidena ureditev pokopališča oz. obzidja v Stari Oselici. SE UPOŠTEVA. 

 

10. Nova postavka – Most k Boštjan: Dogovorjena sanacija mostu v letu 2020 kljub zagotovilom ni bila 

izvedena zato predlagamo, da se v proračunu za leto 2021 ponovno zagotovi sredstva za sanacijo 7 t 

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

znaša cca 50.000 € (priloga). SE DELNO UPOŠTEVA. 

 

11. Svet KS Trebija je na 7. redni seji, dne 18. 5. 2020 sprejel predlog, da se na Trebiji na križišču za 

Sovodenj vzpostavi krožno križišče, s pomočjo katerega bi se uredil dostop do kopališča Škribovc, ki bi 

vključeval tudi parkirišča za cca 15 parkirnih mest (priloga). POGOVORI Z DRSI SO ŠE V TEKU. 

 

Miha Mrak pripomni, da je v proračunu za leto 2021 za KS Trebija namenjenih 21.056,00 €. Prav tako 

pa je na postavki 5015 (Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija) zagotovljenih še 2.242,00 €.  

 

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

predstavitev sprejetih pripomb iz strani KS Trebija na proračun Občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2021. 

 

 

 



K 4. točki 

 

Miha Mrak člane sveta KS Trebija povpraša kaj vse bi letos uredili pri kopališču »Škribovc« glede na to, 

da imamo v proračunu zagotovljena sredstva za ureditev. 

 

Irena Bogataj pove, da bi bilo dobro postaviti mobilno kabino za preoblačenje kopalcev. Matjaž Šifrar 

predlaga, da je kabina narejena na enak način kot je Pr'Topličar-ju v Kopačnici. 

 

Tomaž Jereb opozori, da je potrebno poskrbeti za redno vzdrževanje kopališča (praznjenje košev, 

pospravljanje mreže za odbojko, košnja trave,…). Miha Mrak odgovori, da imamo za potrebe 

vzdrževanja sklenjeno podjemno pogodbo s Martinom Jezeršek. V kolikor kdo od članov ugotovi, da se 

dela ne izvajajo naj na to opozori predsednika ali tajnika KS Trebija, da zadeve uredimo. 

 

Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker so bili podani samo predlogi za 

nadaljnjo ureditev kopališča »Škribovc«. 

 

K 5. točki 

 

Miha Mrak člane sveta KS Trebija prosi za predloge na katerih cestah na območju KS Trebija bi se letos 

postavile jeklene varnostne ograje v dolžini 80 m. 

 

Člani sveta KS Trebija predlagajo naslednje lokacije: 

• Kladje lokacija »kamenje«  

• Stara Oselica lokacija »Svislarjeva grapa« 

• Fužine lokacija »pr Blažk«  

• Stara Oselica lokacija »Brinov brd« in cesta proti »Lukač« 

• Fužine lokacija »pr Gladk - temelj« 

 

Roman Kokalj doda, da se bodo letos postavile tudi cestne ograje na obnovljeni cesti v Stari Oselici, ki 

pa se ne bodo financirale iz rednega plana postavitve cestnih ograj krajevnih skupnosti. 

 

Sklep št. 21: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep, da se jeklene varnostne ograje v dolžini 80 m postavijo 

v Kladjah na lokaciji »kamenje« in v Stari Oselici na lokaciji »Svislarjeva grapa«. 

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

 

K 6. točki 

 

Razporeditev sredstev za tekoče vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest v letu 2021 predstavi Miha 

Mrak, predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da je KS Trebija naročila: sanacijo vdora ceste na Fužinah pri hišni številki 2 in 2A, asfaltiranje 

javne poti v Hobovšah pri Stari Oselici, odsek Hobovše - Travnik; 

- opozori, da ima KS Trebija v planu pokrpati večje luknje na cesti proti Stari Oselici, Fužinam in 

Kladjem, nasutje in urejanje drugih javnih poti na območju KS Trebija, v planu imamo tudi ureditev 

škarpe na makadamski cesti, ki poteka od glavne ceste (avtobusna postaja v Pilovcu) do zgornje 

ceste v Pilovcu (do kamnoloma),… 



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

predstavitev investicij in tekočih vzdrževanj javnih poti in lokalnih cest v letu 2021. 

 

K 7. točki 

 

Miha Mrak člane sveta KS Trebija prosi za predloge katere ceste na območju KS Trebija se kategorizira 

v občinske lokalne ceste in javne poti. 

 

Člani sveta KS Trebija predlagajo naslednje ceste: 

• cesta v Pilovcu (od LC 100051 do JP 600271) 

• cesta prot Zadnkar (od LC 100171 do JP 600302)  

• cca 400 m javne poti 600121 Hobovše – Travnik se prekategorizira iz območja KS Sovodenj v 

območje KS Trebija 

• javna pot 600242 Štalc – Jez HE (od Fužine 17 do Fužine 29) 

 

Sklep št. 22: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep, da se podane predloge cest na območju KS Trebija 

kategorizira v občinske lokalne ceste in javne poti. 

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

 

K 8. točki 

 

Miha Mrak na kratko predstavi aktivnosti, ki trenutno potekajo pri Domu pod Planino in pove, da se 

Bojan Čemažar zanima za najem poslovnih prostorov. Predlaga, da se Bojana povabi na naslednjo sejo 

sveta, na kateri bo predstavil svojo vizijo razvoja Doma pod planino članom sveta KS Trebija. 

 

Roman Kokalj pove, da Vaški odbor Trebija predlaga, da se na področju javne razsvetljave na Trebiji 

obstoječe sijalke zamenja z LED-sijalkami s čimer bi se izognili onesnaževanju fasad stanovanjskih hiš z 

muhami, pajki,… 

 

Tomaž Jereb doda, da bi bilo potrebno na otroškem igrišču na Trebiji ponovno zarisati črte za košarko, 

nogomet,… saj so le te slabo vidne. 

 

 

Seja se zaključi ob 22 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                          Predsednik sveta KS Trebija 

Lucija Klemenčič Miha Mrak, l.r. 


