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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 03/2018 
Datum: 19. 3. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
 
3. redne  konstitutivne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v torek, 
19. 3. 2019, ob 19:00 v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni: Andrej Jensterle, Leon Kejžar, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar, 
Klemen Šubic, Matej Pintar, Marjeta Ulbl 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje KS Sorica 
2. Pregled financ in aktivnosti 
3. Finančni plan in plan investicij 
4. Zbor krajanov 
5. Soglasje za ustanovitev zavoda, Anton Potočnik. 
6. Pokopališki odbor 
7. Očiščevalna akcija 30.3.2019 
8. Pregled prejete in oddane pošte: 
9. Pregled sklepov predhodnih sej 

10. Razno 
 
 
K tč. 1 
Zapisnik 2. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.  
 
K tč. 2 
Pregledali smo operativno vodenje financ. 
 
Vodovod Sorica ima negativno stanje sredstev in dolg do KS Sorica, ki v imenu 
vodovoda plačuje zahtevke za plačilo vodnega povračila, ki jih izda Občina Železniki. 
Odbor vodovoda Sorica bomo pozvali, da morajo zagotoviti sredstva za plačilo dolga 
in dodatnih sredstev, ki so nujno potrebna za redno vzdrževanje vodovoda.  
 
K tč. 3 
Proračun za leto 2019 na občini še ni bil sprejet.  
 
V letu 2019 so Krajevni skupnosti Sorica prvič na voljo tudi sredstva od pobrane 
turistične takse na njenem območju. Turistično društvo Sorica bomo pozvali k 
oblikovanju predlogov, ki se bodo potem obravnavali na eni izmed naslednjih sej Sveta 
KS Sorica. O porabi sredstev bo odločala KS Sorica.  
 
 
K tč. 4 
Predlog termina za zbor krajanov je 13. 4. 2019 oz. 27. 4. 2019. 
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K tč. 5 
Svet KS Sorica ima glede ustanovitve zavoda v kombinaciji z najemno pogodbo za 
šolo v Zabrdu pomislek in bo z naslova dobrega gospodarja zadevo dala v pregled 
odvetniku. 
 
K tč. 6 
Predstavljena je bila dejavnost pokopališkega odbora.  
 
V zaključni fazi je nakup programa za vodenje pokopališkega katastra. 
 
K tč. 7 
Očiščevalna in delovna akcija bo predvidoma 30. 3. 2019. Po hišah bodo razdeljena 
vabila z vsemi potrebnimi informacijami. Za organizacijo dela znotraj vaških odborov 
bodo poskrbeli predstavniki vaških odborov znotraj Sveta KS Sorica. 
 
K tč. 8 
Prejeta pošta: 

- gradbeno dovoljenje za Matjaž Prinčič 
- Prejeli smo obvestilo, da bodo dne 26. maja 2019 v prostorih KS Sorica potekale 

volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament. 
 
 
K tč. 9 
Seznam sklepov 

Št. Sklep Nosilec Status/rok 

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

Matej Pintar Povezati 
aktivnosti s 
turističnim 
društvom 

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

Matej Pintar Z 
vzpostavitvijo 
nove spletne 
strani zadeva 
ne bo več 
aktualna 

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

Bernard Drol Pripraviti popis 
potrebnih 
zaščitnih ograj 
(Gregor in 
Leon) 

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

Bernard Drol  Izvedeno 

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

Bernard Drol Zaključeno. 
Table ni 
mogoče 
postaviti 
zaradi 
omejitev 
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maksimalnega 
števila tabel 

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

Bernard Drol Izvedeno 

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

Marjeta Ulbl  

 
 
K tč. 10 
 
Izpostavljen je bil pozotiven učinek pritožbe na izvajanje avtobusnih prevozov otrok na 
smučanje na Soriško planino. Avtobusi so pred Gostiščem Macesen naredili postanek 
za WC. Posledično je bilo v okolici polno smeti, otroci so za WC uporabljali sanitarije 
Gostišča Macesen, veliko jih je pa potrebo opravilo tudi kar zunaj v naravi. Problem je 
bil v tem, da ni šlo samo za en avtobus. 
 
Podjetje Telekom Slovenije je v Spodnje Danje po 2 letih pritoževanja predstavnikov 
KS Sorica in krajanov končno obnovil drogove za telefonski kabel na trasi v Spodnje 
Danje. 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:01. 
 
 

Zapisal:                                                                       Predsednik sveta KS Sorica 
Matej Pintar l.r.                                                                           Bernard Drol l.r.  
 

 


