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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 02/2019 
Datum: 21. 1. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
 
2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v ponedeljek, 21. 1. 2019, ob 
19:00 v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni člani sveta KS: Bernard Drol, Leon Kejžar, Andrej Jensterle, Matej Pintar, 
Roman Kejžar, Klemen Šubic, Gregor Gasser 
Prisotni: Primož Pintar 
Upravičeno odsotni:  
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje KS Sorica 
2. Primopredaja poslov 
3. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle 
4. Poročilo svetnika g. Primoža Pintar 
5. Priprava plana za leto 2019 
6. Ceste: 

a. Lokalne ceste 
b. Regionalne ceste 
c. Male označevalne table 
d. Zimska služba 

7. Pregled prejete in oddane pošte 
8. Razno 

 
 
K tč. 1:  
Zapisnik 1. redne seje je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2:  
Predlog predstavnikov za vaške odbore in zapisnikarja: 

- VO Spodnja Sorica: Klemen Šubic 
- VO Zgornja Sorica: Roman Kejžar 
- VO Zgornje Danje: Gregor Gasser 
- VO Spodnje Danje: Leon Kejžar 
- VO Podporezen: Andrej Jensterle 
- Zapisnikar: Matej Pintar 

 
Predlog soglasno potrjen. 
 
Blagajniške posle za KS Sorica še naprej opravlja Marjeta Ulbl. 
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K tč. 3: 
V naslednjih štirih letih bo KS Sorica v Odboru za komunalne dejavnosti in varstvo 
okolja na Občini Železniki zastopal Andrej Jenstrle. 
 
Andrej Jenstrle je poročal, da so se že sestali na prvi seji, kjer je bil za predsednika 
odbora imenovan Janez Thaler, za podpredsednika pa Božo Prezelj. Na seji odbora 
je župan predstavil proračun za leto 2019. Sredstva za ceste so se na račun 
nekaterih večjih projektov še nekoliko zmanjšala. V proračunu ima KS Sorica, poleg 
rednih sredstev, zagotovljena še sredstva za: 

- dokončanje opornega zidu na cesti Rotek–Torka v vrednosti 7000 €, 
- projekt za ureditev vaškega jedra. 

 
 
K tč. 4: 
Svetnik Primož Pintar predstavi način dela na občini, vlogo občinskega sveta in 
posameznih odborov. Pove, da si občina prizadeva, da se sredstva po krajevnih 
skupnostih porazdelijo približno enakomerno, vseeno pa je veliko odvisno tudi od 
naše aktivnosti pri dogovarjanju za dodatna sredstva. 
 
Glede projekta za ureditev vaškega jedra je še povedal, da izvedba ni odvisna samo 
od občine, ampak tudi od DRSI. DRSI mora za začetek najprej nameniti sredstva za 
nadaljevanje rekonstrukcije cest v Sorici. 
 
 
K tč. 5: 
Prioritetni investicijski projekti za obdobje 2019 – 2022: 

- Ureditev vaškega jedra v Sorici,  
- Ureditev odseka ceste v Spodnji Sorici, 
- Ureditev odsekov ceste v Zgornji Sorici (Majerle–Teclnov klanec, Pošta–

Lompraht), 
- 2 100-metrska odseka v Podporeznu, odseki v Zgornjih Danjah 

 
V splošnem bomo sredstva v KS, kot je bilo že do sedaj v navadi, porabljali po 
principu kolobarjenja. 
 
 
K tč. 6: 

a. Lokalne ceste 
Postavitev zaščitnih odbojnih ograj: 
 

Sklep 1: 
Poslati dopis s prošnjo za postavitev zaščitnih odbojnih ograj na odsekih ceste 
Rotek–Spodnje Danje in na cesti do Podporezna. 

 
Počena cev za elektrarno pod Ribnam: 
Pod Ribnam je pod cestiščem ponovno počila cev proti elektrarni. Glede na 
starost cevi do elektrarne pod Ribnam, ki v celotnem odseku poteka pod cesto, 
se KS Sorica sprašuje o smotrnosti nenehnega saniranja in rezanja asfalta 
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pravkar prenovljene ceste. Kontaktirati tudi predstavnika iz Gorenjskih elektrarn, 
da dosežemo konstruktiven dogovor o rešitvi problema. 
 

Sklep 2: 
Dogovor glede sanacije počene cevi z občino in Gorenjskimi elektrarnami. 

b. Regionalne ceste 
Pri komuniciranju z DRSI moramo izpostavljati naslednja še nezaključena dela 
in prihodnje investicije: 
- zaključek proekta Podrošt–Sorica   
- zaščitna mreža nad cesto pod Mejdlcam 
- kapelica na Grobi 
- nadaljevanje rekonstrukcije ceste Petrovo Brdo–Rajda 
- vztrajati pri nadaljevanju rekonstrukcije ceste proti Soriški planini. 

 

c. Male označevalne table 

Postavitve tabel so že v teku.  
 

Sklep 3: 
Naročiti dodatno tablo za označitev smeri Soriška planina na cesti Podbrdo–
Sorica. 

 
č. Zimska služba 

Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 
o Dopolnitev seznama lokalnih cest in javnih poti z izvajalci zimske službe 
o Posodobitev izvedbenega programa zimske službe KS Sorica za 

sezono 2018/2019. 
o Seznanitev s stroški zimske službe v sezoni 2017/2018. 
o Predsednik KS je prisotne seznanil o razmišljanju občine o uvedbi 

elektronskega spremljanja izvajanja zimske službe. 
o Za prihodnje obdobje je bil soglasno potrjen cenik izvajanja zimske 

službe. 
 
Sklep 4: 
Priprava pogodb za izvajalce zimske službe za sezoni 2018/2019 in 2019/2020. 

 
 
K tč. 7: 
 
Prejeta pošta: 
 

Datum Pošiljatelj Prejemnik Vsebina 

25. 10. 2018 PD IG 
Sorica  

KS Sorica  Prošnja za donacijo sredstev za 
obdarovanje otrok 

24. 12. 2018 Občina 
Železniki 

KS Sorica Seznanitev z občinskim prostorskim 
podrobnim načrtom za območje 
smučišča na Soriški planini 

 
 
 



4 

 

Oddana pošta: 
 

Datum Pošiljatelj Prejemnik Vsebina 

/    

 
Sklep 5: 
KS Sorica donira PD IG Sorica za obdarovanje otrok enak znesek kot v 
preteklih letih in sicer 250 €. 
 
 
K tč. 8: Razno: 
 
Ureditev hišnega reda v dvorani: 
Odprta je bila razprava o uporabi dvorane in osnovnih sredstev v dvorani. Na 
prihodnjih sejah bomo ponovno definirali pravila za uporabo dvorane in opreme v 
njej. 
 
Turistična taksa: 
Občina bo sredstva, ki so zbrana z naslova pobiranja turistične takse, vrnila v 
posamezno KS, kjer je bila turistična taksa pobrana. Vsaka posamezna KS lahko 
sredstva porabi zgolj za investiranje v turistično infrastrukturo. Za leto 2018 bomo 
prejeli sredstva pobrana v obdobju od junija 2018 naprej. 
 
Uvedba avtobusne linije Ljubljana – Škofja Loka – Sorica – Bohinj 
Izpostavljena je bila ideja, da bi KS poslala dopis/pobudo/povpraševanje za 
vzpostavitev redne avtobusne linije Ljubljana – Škofja Loka – Sorica – Bohinj v času 
počitnic.  
 
 
Seznam sklepov 

Št. Sklep Nosilec Status/rok 

36. Glede na zbrane zahteve društev izvedemo 
zbiranje ponudb za postavitev spletne strani 

Matej Pintar Prestavljeno v 
2018 

53. Z obstoječim ponudnikom gostovanja 
domene skušamo doseči dogovor vsaj za 
eno leto. 

Matej Pintar  

1. Poslati dopis s prošnjo za postavitev 
zaščitnih odbojnih ograj na odsekih ceste 
Rotek–Spodnje Danje in na cesti do 
Podporezna 

Bernard Drol  

2. Dogovor glede sanacije počene cevi z 
občino in Gorenjskimi elektrarnami 

Bernard Drol   

3. Naročiti dodatno tablo za označitev smeri 
Soriška planina na cesti Podbrdo–Sorica. 

Bernard Drol  

4. Priprava pogodb za izvajalce zimske službe 
za sezoni 2018/2019 in 2019/2020. 

Bernard Drol  

5. PD IG Sorica se za obdarovanje otrok 
donira enak znesek kot v preteklih letih in 
sicer 250 €. 

Marjeta Ulbl  
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Seja je bila zaključena ob 22:23. 
 
 
Zapisal:                                                                         Predsednik Sveta KS Sorica: 
Matej Pintar l.r.                                                         Bernard Drol l.r.  
 


