
 
 
 

 
 

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. 1. 2019 

 

ZAPISNIK 
 

3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Trebija (v nadaljevanju KS Trebija), ki je bila 15. januarja 2019, 

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. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS Trebija z dne 18. 12. 2018 

2. Odpoved enojnega grobnega polja na pokopališču v Stari Oselici – Tomaž Podobnik, Spodnje 

Škofije 23a, 6281 Škofije (ukinitev grobnega polja – vrsta P, št. groba 2) 

3. Organizacija občinske prireditve dne, 7. 2. 2019 na predvečer Slovenskega kulturnega praznika 

4. Predstavitev vaških odborov po vaseh ter pregled in potrditev zapisnikov vaških zborov naselja 

Kladje, Trebija, Fužine, Podgora, Stara Oselica in Hobovše pri Stari Oselici (hiš. št. 13 in 14) 

5. Priprava predlogov asfaltacije lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 na območju KS Trebija 

6. Predstavitev in priprava predlogov na drugo branje proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za 

leto 2019  

7. 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 2. redne seje Krajevne skupnosti Trebija z dne 18. 12. 2018 ugotavljamo 

naslednje: 

 

Izvrševanje sklepov 2. redne seje: 

Sklep št. 3: sprejet zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne 6. 12. 2018 

Sklep št. 4: sprejet sklep o izvedbi vaških zborov po vaseh 

 



Sklep št. 5: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 2. redne seje, 

ki je bila 18. 12. 2018, 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 

Zalka Podobnik, žena najemnika Tomaža Podobnika, Spodnje Škofije 23a, 6281 Škofije je na KS Trebija 

dne, 1. 12. 2018 poslal vlogo oziroma prošnjo za odpoved najemne pogodbe za enojni grob (vrsta P, 

številka groba 2) na pokopališču v Stari Oselici. 

 

Sklep št. 6: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme sklep in ugodi vlogi Zalke Podobnik, Spodnje Škofije 23a, 6281 

Škofije z dne, 1. 12. 2018 za odpoved najemne pogodbe enojnega grobnega polja (vrsta P, številka 

groba 2) na pokopališču v Stari Oselici. Odpoved prične veljati z dnem 1. 1. 2019. Dosedanji lastnik 

odstrani spomenik in počisti tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku. 

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

 

K 3. točki 

KS Trebija letos organizira osrednjo občinsko proslavo dne, 7. februarja  2019 na predvečer slovenskega 

kulturnega praznika s pričetkom ob 18. uri. Prireditev bo potekala v dvorani gasilskega doma na Trebiji. 

 

Kulturni program pripravi organizacijski odbor, ki ga sestavljata Tina in Milan Benedičič, Boštjan Pintar 

in Matjaž Šifrar. Program prireditve bo potekal pod naslovom »Skupaj na poti«. Sodelovali bodo pevci, 

otroci, ga. Berta Golob,... Slavnostni govornik bo župan Občine Gorenja vas – Poljane g. Milan Čadež.  

 

Zapisnik organizacijskega odbora je priloga k zapisniku 3. redne seje KS Trebija. 

 

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

predstavitev organizacije občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. 

 

K 4. točki 

Predstavitev vaških odborov in zapisnikov vaških zborov naselji Kladje, Trebija, Fužine, Podgora, Stara 

Oselica in Hobovše pri Stari Oselici (hiš. št. 13 in 14) predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- pove, da so bili v vaški odbor naselja Kladje imenovani: Boris Žnidarčič, Klemen Štremfelj, Matjaž 

Kos, Albin Jeraša in Jelka Bogataj. Predsednik je Matjaž Kos, tajnik pa Jelka Bogataj. V vaški odbor 

naselja Fužine so bili imenovani: Tomaž Jereb, Nejc Filipič, Andrej Premru, Bogo Žun, Franc Oblak, 

Simon Rihtaršič in Igor Bogataj. Predsednik je Bogo Žun, tajnik pa Irena Filipič.  Vaški odbor naselja 

Trebija sestavljajo: Matjaž Šifrar, Peter Trček, Olga Fic, Tina Benedičič, Janez Urh, Miran Ušeničnik 

in Anže Lauseger. Predsednik je Matjaž Šifrar, tajnik Tina Benedičič. Vaški odbor naselja Stara 

Oselica in Hobovše pri Stari Oselici (hiš. št. 13 in 14) sestavljajo: Nejc Debeljak, Miha Mrak, Romana 

Kosmač, Ivan Filipič, Primož Špiček, Jože Klemenčič in Matjaž Kržišnik. Predsednik je Nejc Debeljak, 

tajnik pa Romana Kosmač. V vaški odbor naselja Podgora pa so bili imenovani: Karla Šturm, Ondrej 

Frelih, Matevž Dolinar, Simon Jeram, Tomaž Kokelj, Vojko Malovrh in Bojan Stržinar. Predsednik je 

Simon Jeram, tajnik Karla Šturm; 

- predstavi pobude in predloge krajanov in krajank naselja Kladje: pregled in ureditev prepusta nad 

Mahovnačem, nasutje in razširitev ceste od Erjavca do Kosa, vzpostavitev prehoda za pešca na 



Fužinah pri odcepu za Kladje (avtobusna postaja), nasutje ceste proti Filipc ter ureditev prepusta 

proti Maharju, preveriti možnost odmere lokalnih in javnih cest na območju KS Trebija, možnost 

postavitve zaščitne (cestne) ograje na »Kamajnu«, ureditev propusta proti »Graparju« (Črešnovar); 

- predstavi pobude in predloge krajanov in krajank naselja Fužine: preveriti možnost zaprtja ceste za 

promet skozi Fužine (dovoljen samo lokalni promet), izobešanje zastav skozi vas Fužine ob praznikih 

Republike Slovenije, ureditev ceste med Štalcem (Fužine 15) in Bogatajem (Fužine 18) ter nasutje 

ceste do Cestnika, termin obsekovanja in obrezovanja rastlinja ob glavni cesti za zagotovitev 

vidnosti prometne signalizacije je potrebno določiti prej, na avtobusni postaji na Fužinah (Fužine 

10) je potrebno označiti prehod za pešce in urediti odcep za Kladje (zakrpati luknje na cesti oz. na 

novo asfaltirati oz. na sami avtobusni postaji), možnost vzpostavitve novega ekološkega otoka na 

Fužinah (»Blašk«), namestitev, ureditev smerokazov po vasi (označevalne table z hišnimi imeni in 

hišnimi številkami), ko se bo urejala cesta proti Sovodnju, se uredi tudi dostop do Žuna, pregled in 

ureditev mostu čez Soro (Gladkov most) ter nameščanje nove ograje, namestitev defibrilatorja na 

Fužinah (»Pri Cigarju«), ki bi bil javno dostopen. Za izobraževanje bi poskrbel Tomaž Jereb. Nekaj 

denarja so vaščani pripravljeni prispevali sami, preveriti možnost pometanja hodnika za pešce proti 

Fužinam, ureditev in nasutje ceste pod »Jurčkom« (Fužine 2, Fužine 2a); 

- predstavi pobude in predloge 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; 

- predstavi pobude in predloge krajanov in krajank naselja Stara Oselica in Hobovše pri Stari Oselici 

(hiš. št. 13 in 14): ureditev parkirišča in pokopališča v Stari Oselici (obzidje, dostop za invalide,…), 

asfaltacija ceste od Brcarja do Mrovca, od Bezjaka do Ratovža, od Slemena do Jelenovca, od 

Travnkarja (Hobovše 12) do Košanca (Hobovše 14),… namestitev zbiralnika (fizične ovire) v 

Bezjakovi dolini za pesek, kamenje,… namestitev cestne ograje v Svislarjevi in Lukačevi grapi, 

ureditev glavne ceste proti Ermanovcu, označba vasi z tablo (2x) Stara Oselica, ureditev ekološkega 

otoka v Stari Oselici (ukinitev smetnjaka za embalažo, ukinitev celotnega otoka), namestitev, 

ureditev smerokazov po vasi (označevalne table z hišnimi imeni in hišnimi številkami), pluženje 

ceste (najprej se spluži glavna cesta iz Trebije do Ermanovca, šele nato stranske ceste), termin 

obsekovanja in obrezovanja rastlinja ob glavni cesti za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije 

je potrebno določiti prej (predvidoma konec julija, začetek avgusta), poskrbeti je potrebno za 

čiščenje ceste in prepustov; 

- predstavi pobude in predloge krajanov in krajank naselja Podgora: obnova odseka ceste in 

namestitev mulde od glavne avtobusne postaje do kapelice, kjer se cesta odcepi v novo naselje, 

ureditev javne razsvetljave pri odcepu k Simonu Jeram (»Žnidar«) in nadgraditev le te skozi celotno 

vas, obnova betonskega mostu čez reko Soro do Boštjanovca (Podgora 28, Podgora 28a,…), menjava 

strehe na lesenem mostu čez reko Soro (vaščani so most pripravljeni prekriti sami v primeru, če 

občina nakupi kritino), ureditev makadamske ceste, ki poteka od glavne ceste (avtobusna postaja v 

Pilovcu) do zgornje ceste v Pilovcu (do kamnoloma), preveriti možnost pometanja pločnikov pri 

avtobusni postaji v Podgori, bolj pogosto praznjenje košev na avtobusni postaji v Podgori, 

namestitev hišk in košev za smeti na avtobusni postaji v Pilovcu, pregled in ureditev jaškov na cesti 

skozi vas Podgora. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enSI730SI730&q=defibrilator&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiOsZnw8PHfAhWEK1AKHTmvDBEQkeECCCkoAA


Zapisniki vaških zborov krajanov in krajank naselji Kladje, Fužine, Trebija, Stara Oselica, Hobovše pri 

Stari Oselici (hiš. št 13 in 14) in Podgora so priloga k zapisniku 3. redne seje KS Trebija. 

 

Sklep št. 7: 

Svet Krajevne skupnosti Trebija sprejme poročilo in potrdi zapisnike vaških zborov krajanov in krajank 

naselji Kladje, Fužine, Trebija, Stara Oselica, Hobovše pri Stari Oselici (hiš. št 13 in 14) in Podgora, ki so 

bili 4. 1., 8. 1. in 9. 1. 2019. 

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

 

K 5. točki 

Na Občino Gorenja vas – Poljane je potrebno predložiti plan odsekov za asfaltiranje lokalnih in javnih 

poti na območju KS Trebija, ki se bodo financirala iz občinskih sredstev, predvidoma v letu 2019. Plan 

predstavi Miha Mrak, predsednik KS Trebija.  

 

Miha Mrak: 

- pove, da ima KS Trebija v planu za 2019 asfaltirati 630 metrski odsek JP600211 Brcar – Mrovc. V 

kolikor bi v letu 2019 zmanjkalo sredstev, se dokonča v letu 2020. V letu 2019 in 2020 se rezervira 

tudi po 50 m² asfalta za krpanje; 

- doda, da so v čakalni vrsti za asfaltiranje cest v prihodnjih letih še spodaj navedeni odseki: 

• JP600120 - nad Graparjem - Košanc, 

• JP600360 - Sleme – Slajka,  

• JP600200 - Sleme - Ratovž, 

• JP600180 – Preskar – Jezeršek (obnova), 

• JP600230 – Burnk - Petelinovše, 

• JP600271 – Podgora - od mosta do RC, ter od RC do LC Podgora - Trebija, 

• JP600242 – Fužine - odcep proti cestniku, 

• JP600243 – Fužine - Lovran proti Vicu (do občinske meje), 

• JP600311 - Kladje proti Mahovnaču in Kosu. 

Naveden vrstni red na določa prioritet. O prioritetah za leta 2020 in 2021 bo odločal svet KS Trebija 

na seji v drugi polovici leta 2019.  

 

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

asfaltiranje lokalnih in javnih poti na območju KS Trebija v letih 2019 – 2020. 

 

K 6. točki 

Predloge na drugo branje proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 predstavi Miha Mrak, 

predsednik KS Trebija. 

 

Miha Mrak: 

- predstavi na katerih postavkah bi bilo potrebno povečati sredstva za nemoteno delovanje KS 

Trebija; 

- doda, da se v proračun za leto 2019 vključi postavka za postavitev spominske plošče vojakom z 

območja župnije Stara Oselica padlim v 1. svetovni vojni; 

- opozori, da je potrebno pridobiti dodatna sredstva za ureditev pokopališča v Stari Oselici. 

 

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

predstavitev podanih predlogov na drugo branje proračuna za leto 2019 s strani sveta KS Trebija.  

 



K 7. točki 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja se zaključi ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                          Predsednik sveta KS Trebija 

Lucija Klemenčič Miha Mrak, l.r. 

 

 

 

 

 


