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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 05/2018 
Datum: 15. 5. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
 
5. redne  seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v sredo, 15. 5. 2019, ob 20:00 
v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni: Andrej Jenstrle, Leon Kejžar, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar, 
Klemen Šubic, Matej Pintar, Marjeta Ulbl 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje KS Sorica  

2. Zbor krajanov KS Sorica 

3. Poročilo ogleda lokalne ceste pod Tecelnem – komunala Rok Pintar  

4. Ceste - redno vzdrževanje, obnova, asfaltiranje  

5. Naročilo ogledala za Trmaven  

6. Tekmovanje v orientacijskem teku OOcup  

7. Pregled prejete in oddane pošte:  

a. Zahteva za izdajo mnenja o legalizaciji objekta – Matej Drol  

8. Pregled sklepov predhodnih sej  

9. Razno  

 
 
K tč. 1 
Zapisnik 4. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.  
 
 
K tč. 2 
Redni letni zbor krajanov bo v soboto, 18.05.2019, ob 19:00 v Dvorani Ivana Groharja v Sorici. 
Kot gosta sta povabljena župan, mag. Anton Luznar in svetnik, Primož Pintar. 

 
 
K tč. 3 
Na lokalni cesti pod Teclnam je bil planiran ogled stanja ceste, ampak je bil zaradi 
slabega vremena prestavljen v naslednji teden. 
 
 
K tč. 4 
V letu 2019 bodo s strani občine zagotovljena dodatna sredstva za obnovo cest in 
asfaltiranje določenih krajših odsekov. 
 
Za cesto v Spodnjo Sorico bo organiziran še en sestanek in ogled ceste. Na podlagi 
zaključkov sestanka se bo potem kontaktira občino. 
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K tč. 5 
Na cesti skozi Trmavn, pri odcepu za k Romanu, bomo namestili ogledalo, ki bo 
izboljšalo preglednost pri vključevanju na glavno cesto. 
 
 
K tč. 6 
Kot že več let bo tudi letos na Soriški planini organizirano tekmovanje v orientacijskem 
teku OOcup 2019. KS Sorica je z dogodkom seznanjena, vseeno pa vse formalnosti 
glede tekmovanja mora zagotoviti in izpeljati organizator. Organizatorja bomo izrecno 
opozorili tudi na nevarnosti v povezavi z delom v gozdu v času tekmovanja. 
 
 
K tč. 7 
Prejeta pošta: 

- Matej Drol, legalizacija stanovanjskega objekta »Zg. Sorica 17 b« 
 

Svet KS Sorica nima pripomb na legalizacijo stanovanjskega objekta »Zg. 
Sorica 17 b« in bo izdal pozitivno mnenje, ki bo poslano vlagatelju zahteve. 

 
 
K tč. 8 
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) 

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

Marjeta Ulbl Izvedeno 

6. Predstavniki vaških odborov bodo za 
problematične odseke lokalnih cest in 
javnih poti skušali poiskati oskrbnike. – za 
vzdrževanje in čiščenje (npr. prepustov) 
bomo zadolžili bližnje sosede.  

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. 
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K tč. 9 
V tem tednu je bil Andrej Jenstrle prisoten na sestanku na KS Podbrdo, kjer je bila 
predstavljena ideja KS Sorica o izgradnji novega skladišča za posipni material na cesti 
v Podporezen. Strinjali so se glede delitve stroškov izvedbe investicije. Projekt bodo 
čimprej predstavili še na občini Tolmin, ki mora zagotoviti svoj del sredstev. 
 
Na skladišču za posipni material v Rajdi je potrebno zamenjati nekaj strešnikov. 
 
Na igrišču se že pojavljajo avtodomi, ki tam prenočujejo. Preveriti je potrebno, kakšne 
ukrepe lahko izvedemo za preprečitev tega. Andrej Jenstrle se bo zadevo izpostavil 
na komunalnem odboru na občini. 
 
Pobuda Turističnega društva Sorica, TC Soriška planina, KS Sorica in drugih o 
ustanovitvi nove avtobusne linije Škofja Loka–Bohinj v času poletnih počitnic je bila 
poslana na podjetje Ariva.  
 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 21:44. 
 
 

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

 


