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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 04/2018 
Datum: 17. 4. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
 
4. redne  konstitutivne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v sredo, 
17. 4. 2019, ob 20:00 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 3. redne seje KS Sorica  

2. Poročilo o izvedenih delih:  
a) Delovno čistilna akcija  

b) Strojno čiščenje prepustov na cesti Sorški potok - Sorica  
3. Načrt letno zimskega vzdrževanja cest  

4. Zimska služba in hramba posipnega peska za Podporezen  

5. Sklepanje nove najemne pogodbe za dvorano Ivan Grohar  

6. Pravila uporabe dvorane in prostora KS  

7. Google koledar rezervacij za najem prostorov KS Sorica  

8. Pobuda za avtobusni prevoz med počitnicami  

9. Pregled prejete in oddane pošte:  
a) Zahteva za izdajo mnenja – gostišče Tolc  

b) Dopis županu – Ivan Koblar  
10. Pregled sklepov predhodnih sej  

11. Razno 

 
 
K tč. 1 
Zapisnik 3. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.  
 
 
K tč. 2 

a) Delovno čistilna akcija 
Na akciji je bilo prisotnih 82 krajanov. Akcija se je zaključila z druženjem na 
igrišču. Na akciji je bilo ugotovljeno, da je potrebno očistiti tudi prepuste, a da 
jih gasilci sami ne bodo mogli očistiti. 
 

b) Strojno čiščenje prepustov na cesti Sorški potok - Sorica  
Nanašen material pred in za prepusti je bil odstranjen strojno, z bagrom. 
Čakamo še gasilce, da očistijo prepuste. 
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K tč. 3 
Predlog sklepa za Občinski svet je, da se sredstva, ki so prvotno namenjena za redno 
vzdrževanje cest, tudi dejansko porabi za ta namen. Občini je potrebno do 21. 4. 2019 
predstaviti finančno konstrukcijo oz. namen porabe sredstev za redno vzdrževanje 
cest. Preostanek sredstev za redno vzdrževanje cest, ki niso bila porabljena za zimsko 
službo, bomo namenili bodisi sanaciji ceste v Spodnjo Sorico bodisi popravilu ceste 
mimo Teclna v Zgornji Sorici.  
 
Izpostavljen je bil predlog, da bi za posamezne odseke lokalnih cest in javnih poti 
poiskali oskrbnike, ki bi tekom leta skrbeli, da bi bile ceste urejane (npr. da bi v primeru 
dežja očistili prepuste, odstranili naplavljen material, itd.).  
 
Sklep 6: 
Predstavniki vaških odborov bodo za problematične odseke lokalnih cest in 
javnih poti skušali poiskati oskrbnike. 
 
Za opravljanje tovrstnih opravil je na razpolago tudi občinski delavec, ki sicer delo 
opravlja večinoma v KS Železniki. 
 
 
K tč. 4 
Dosedanji izvajalec posipne službe na cesti v Podporezen bo po letošnji zimi prenehal 
z izvajanjem zimske službe. Tako bo za zimske sezone 2019/2020 in naprej potrebno 
za cesto v Podporezen poiskati novega izvajalca za posipanje dotične ceste. Nalogo 
bo predvidoma prevzel Andrej Jenstrle. 
 
Na cesti bo potrebno postaviti tudi novo skladišče za posipni material. 
 
Sklep 7: 
V letu 2019 se pristopi k izgradnji novega skladišča za posipni material na cesti 
v Podporezen. 
 
 
K tč. 5 
Zaradi menjave najemnika Gostišča Macesen je potrebno podpisati novo pogodbo za 
upravljanje Dvorane Ivana Groharja. Pripravljena je nova pogodba, ki bo predstavljena 
novemu najemniku Gostišča Macesen. 
 
 
K tč. 6 
Pravila uporabe dvorane Ivana Groharja so določena v Hišnem redu Dvorane Ivana 
Groharja, ki se ne spreminja. Pogodba o uporabi oz. najemu dvorane bo posodobljena 
s podatki novega najemnika. 
 
 
K tč. 7 
S strani Turističnega društva Sorica je prišla pobuda, da bi se za uporabo in najem 
Dvorane Ivana Groharja in ostalih prostorov KS Sorica odprl nov skupni koledar, ki bi 
bil deljen v souporabo med vsa društva, ki delujejo na območju KS Sorica in KS. 
Namen koledarja je, da bodo predsedniki društev in KS v skupni koledar vnašali 
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termine dogodkov, da ne bi prihajalo do prekivajočih se dogodkov. Koledar dogodkov 
bo objavljen tudi na spletni strani KS Sorica. 
 
 
K tč. 8 
Turistično društvo Sorica, TC Soriška planina in KS Sorica so podali pobudo, da bi 
ustanovili novo avtobusno linijo Škofja Loka–Bohinj, ki bi obratovala v času poletnih 
počitnic in sicer samo ob sobotah in nedeljah. Potekajo aktivnosti v povezavi s 
obveščanjem in pridobivanjem podpore Občine Železniki, okoliških društev, Turizma 
Bohinj in drugih.  
 
 
K tč. 9 

a) Zahteva za izdajo mnenja – gostišče Tolc  

Svet KS Sorica nima pripomb na gradnjo, prizidavo, Gostišča Tolc. Svet se 
s prizidavo objekta strinja in bo izdal pozitivno mnenje, ki bo poslano 
vlagatelju zahteve. 

 

b) Dopis županu – Ivan Koblar  
Obravnavali smo vlogo glede ureditve hudournika, ki jo je Ivan Koblar poslal 
županu. 

 
 
K tč. 10 
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) 

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

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

6. Predstavniki vaških odborov bodo za 
problematične odseke lokalnih cest in 
javnih poti skušali poiskati oskrbnike. 

Predstavniki 
vaških 
odborov 

Do 
naslednjega 
setanka 

7. V letu 2019 se pristopi k izgradnji novega 
skladišča za posipni material na cesti v 
Podporezen. 

Andrej 
Jenstrle, 
Bernard Drol 

Do zime. 

 
 
K tč. 11 
Na osnovi pripomb sveta KS Sorica glede ureditve križišča v Podroštu, so bile izvedene 
določene spremembe (premaknjena luč, skrajšana ograja, doasfaltiran izvoz). 
 
Andrej Jenstrle je poročal glede Odloka o urejanju mirujočega prometa, ki se sprejema 
za celotno občino. Najbolj aktualno mesto je na Prtovču, kjer je bilo veliko govora o 
postavitvi parkomata. Predlagan je nov, bolj sprejemljiv sistem pobiranja parkirnine 
preko SMS-a. Kjer se množično parkira se bo postavila tabla z navodili. Obiskovalec 
parkira, slika registrsko tablico in jo pošlje preko SMS-a, takrat se mu zaračuna tudi 
nek znesek za parkirnino. Redar bo imel vpogled v podatke tega sistema in . Predpogoj 
za tako ureditev je, da je občina lastnica parkirišča ali pa, da ima uporabo zemljišča 
pogodbeno urejeno. 
 
Glede porabe sredstev iz naslova turistične takse je potrebno pravočasno pridobiti 
predloge glede porabe sredstev. Turistično društvo Sorica in druge se pozove, da do 
konca maja 2019 sporočijo pobude glede porabe sredstev.  
 
Roman predlaga, da se na priključku v Trmavnu namesti ogledalo preko katerega bi 
omogočili pogled nazaj proti Cencu. 
 
 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:54. 
 
 

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

 


