Krajevna skupnost Sorica
Svet krajevne skupnosti Sorica
Št. 06/2019
Datum: 23. 8. 2019

ZAPISNIK
6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 23. 8. 2019, ob 20:00
v prostorih KS Sorica.
Prisotni: Andrej Jenstrle, Leon Kejžar, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar,
Matej Pintar, Anton Potočnik, Irena Potočnik
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje KS Sorica
2. Predstavitev javnega zavoda g. Toneta Potočnik in sprejem odločitv
3. Predstavitev poslanega mnenje za vaško jedro SORICA, sprejeto na širšem
sestanku 10. 7. 2019
4. Popravilo ceste in škarpe pod Teclnom
5. Popravilo ograje na mostu Podrošt
6. Asfaltiranje ceste in izgradnja hrambe za posipni pesek za Podporezen
7. Dopis občini in gradbeni družbi Kranj ob zapori regionalne ceste - cesta Soriški
potok
8. Spremembe na vaških napravah in objektih
9. Pregled sklepov predhodnih sej
10. Razno

Predsednik je vse prisotne in goste lepo pozdravil ter opravičil manjkajoče.
K tč. 1
Zapisnik 5. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.
K tč. 2
Predsednik na kratko predstavi gosta in preda besedo Antonu Potočniku.
Anton Potočnik se na kratko predstavi in obrazloži, kaj je namen ustanovitve zavoda.
Pove, da je še vedno izredni profesor na Akademiji za glasbo in da mora za
vzdrževanje tega naslova poleg drugih aktivnosti aktivno delovati tudi zunaj akademije.
Tako je bil primoran poiskati neko organizirano pravno formalno organizacijo, preko
katere bi lahko izdajal npr. učbenike, publikacije, prirejal koncerte in izvajal druge
dejavnosti povezane s svojim delom. Najprej je razmišljal o ustanovitvi društva, na
koncu pa se je odločil za zavod, ker mu ta omogoča največje možnosti za delovanje.
Zavod je v prvi polovici leta 2019 že odprl, ampak na naslov neke virtualne pisarne v
Ljubljani. Na koncu pove, da bi rad, v kolikor bo Krajevna skupnost Sorica dovolila, da
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zavodu spremenil naslov na naslov stare šole v Zabrdu, kjer tudi živi s svojo ženo. S
to spremembo želi nekaj doprinesti tudi krajem v katerih živi. V Zabrdu je v preteklosti
med drugim tudi že organiziral koncerte na visokem nivoju. Leta 2005 je postal tudi
častni občan občine Železniki. Za konec pove, da bi želel šolo v Zabrdu preoblikovati,
da ne bi bila samo njegovo prebivališče, ampak, da bi dejansko spet bila šola.
Sklep 8: Svet KS Sorica bo Antonu Potočniku z izjavo dovolil poslovanje in
registriranje zavoda Musicae Virtutes na naslovu Zabrdo 1. Izjava bo vezana na
veljavnost pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice užitka z dne 22. 3. 2013.
K tč. 3
Za ureditev vaškega jedra Sorica je bil na občino Železniki poslan sklep, ki je bil
sprejet na širšem sestanku KS Sorica dne 10. 7. 2019.
Sklep sestanka:
- ustrezna je: Ureditvena situacija varianta 1
- umestitev prehoda za pešce na območju med Groharjevo hišo in gostiščem
Macesen
- ureditev celotnega pločnika v povozni obliki
- cestišče se po možnosti širi v obe smeri, torej vsaj malo tudi proti Groharjevi hiši
in ne samo na zgornjo stran (na obeh straneh ceste je lastnik isti);
- ob pločniku se po vsej dolžini zgradi kamnitobetonski zid v višini cca 1meter.
- pločnik se ne nadaljuje po lokalni cesti v smeri proti šoli, ampak se konča tako,
kot da bi potekal ob regionalni cesti;
Lastnik parcele na lokaciji postajališča v smeri Podrošt - Sorica zahteva za uvoz na
parcelo 538/3 z povoznim robnikom za možnost dovoza na zelenico za postajo.
Prav tako naj bi bil povozni robnik na uvodnem poševnem delu postajališča iz smeri
Soriška planina – Sorica. Na delu kjer se brežina dvigne višje od 1 metra se mora
teren izravnati v ravnini ostale parcele 538/1, 536/1.
K tč. 4
Na 90 m odseku ceste pod Teclnom je bil izveden popis del, ki je bil ocenjen na 39.000
€, kar je bistveno preveč glede na razpoložljiva sredstva.
Odločili smo se za poseg v manjšem obsegu, zgolj v dolžini 35 m, tam kjer se poseda
cesta. Za omenjen odsek bomo pridobili ponudbe in se potem odločili za izvedbo.
K tč. 5
Izveden je bil ogled ograje v Podroštu. Ograja je v zelo slabem stanju. V zadnjem letu
je bila tudi še dodatno poškodovana. Poškodbe so bile odpravljene samo z deskami.
V kolikor bodo sredstva na voljo še letos se novo ograjo postavi še v 2019, sicer pa
gre v plan za leto 2020.
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K tč. 6
Za asfaltacijo odseka ceste je bilo dogovorjeno že ob sanaciji usada. Lansko leto je
sanacija izpadla, letos je pa ponovno v planu. Investicija se bo izvedla v partnerstvu
med občinama Železniki in Tolmin. Investicijo vodi občina Tolmin. Vsaka občina za
asfaltiranje prispeva polovico, torej po 5.000 €.
Izvesti je potrebno tudi postavitev novega objekta za skladiščenje materiala za
posipanje cest. Ravno tako kot za asfaltiranje se investicija izvaja v sodelovanju z
Občino Tolmin, ki bo prispevala polovico sredstev. Občina Železniki pri tej investiciji
ne bo sodelovala, ker tudi po drugih KS ni prispevala sredstev za postavitev objektov
za skladiščenje materiala za posipanje cest. Zato mora polovico investicije pokriti KS
Sorica. Višino celotne investicije ocenjujemo na 10.000 €. Čim prej je potrebno zbrati
ponudbe.
K tč. 7
Gorenjski gradbeni družbi smo poslali dopis, prošnjo, če bi nam, zaradi predvidene
velike obremenitve lokalne ceste v času zapore regionalne ceste Podrošt – Sorica
zaradi sanacije brežine, pokosili travo in nasuli bankine ob cesti skozi Soriški potok.
K tč. 8
Posodobili smo evidenco naprav in objektov in jo sporočili na občino.
K tč. 9
Seznam sklepov
Št.
Sklep
Nosilec
36.
Glede na zbrane zahteve društev izvedemo Matej Pintar
zbiranje ponudb za postavitev spletne
strani
53.

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

Matej Pintar

7.

V letu 2019 se pristopi k izgradnji novega
skladišča za posipni material na cesti v
Podporezen.
Svet KS Sorica bo Antonu Potočniku z
izjavo dovolil poslovanje in registriranje
zavoda Musicae Virtutes na naslovu
Zabrdo 1. Izjava bo vezana na veljavnost
pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice
užitka z dne 22. 3. 2013.
Svet KS Sorica se z izvzemom dela parcele
844/15 iz grajenega javnega dobra in
morebitno prodajo ne strinja. Podpira pa

Andrej
Jenstrle,
Bernard Drol
Bernard Drol

8.

9.
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Bernard Drol

Status/rok
Povezati
aktivnosti s
turističnim
društvom
Z
vzpostavitvijo
nove spletne
strani zadeva
ne bo več
aktualna
Do zime.
Čim prej

Čim prej

druge možnosti, ki bi zadovoljile vse
stranke v postopku. Npr. najprej podelitev
služnosti na parceli 844/15 vsem lastnikom
zemljišč, ki preko te parcele dostopajo do
svojih parcel, kateri bi pa sledil izvzem iz
grajenega javnega dobra in prodaja.

K tč. 10
- V vednost smo dobil izdano gradbeno dovoljenje za Matija Pintarja.
-

V okviru pridobljenih sredstev iz naslova turistične takse bomo kupili
samostoječe platno za projektor.

-

V preteklem tednu smo v Sorici ponovno gostili goste iz Innichena. Ogledali so
si Groharjevo hišo ter cerkvi v Sorici in Spodnjih Danjah.

-

Od Občine Železniki smo dobili v obravnavo vlogo za izdajo mnenja o izvzemu
parcele iz grajenega javnega dobra, ki jo je Občina Železniki prejela od
Turističnega centra Soriška planina d.o.o. Konkretno se vloga nanaša na
izvzem in nadaljnjo prodajo dela parcele 844/15.
Del parcele 844/15, ki je predmet vloge, v naravi predstavlja javno pot preko
katere več lastnikov dostopa do svojih parcel na katerih opravljajo dejavnost
(npr. sečnjo lesa). Izvzem iz javnega dobrega in kasnejša prodaja dela parcele
bi za nekatere lastnike pomenila onemogočenje edinega dostopa do njihovih
parcel.
Sklep 9: Svet KS Sorica se z izvzemom dela parcele 844/15 iz grajenega
javnega dobra in morebitno prodajo ne strinja. Podpira pa druge možnosti,
ki bi zadovoljile vse stranke v postopku. Npr. najprej podelitev služnosti
na parceli 844/15 vsem lastnikom zemljišč, ki preko te parcele dostopajo
do svojih parcel, kateri bi pa sledil izvzem iz grajenega javnega dobra in
prodaja.

-

g. Franc Križnar se je na KS Sorica, društva v Sorici, Občino Železniki obrnil s
pobudo, da bi skupaj obeležili obletnico smrti Martina Železnika, ki je v Sorici
deloval skoraj dve desetletji. Trenutno smo še v fazi navezovanja kontaktov.

-

Glede počenega cevovoda na elektrarni v Sorici (pod Ribnom) se z Gorenjskimi
elektrarnami dogovorimo o možnostih odprave napake na cevovodu.

-

Na vodovodu Spodnje Danje se je pokvarila črpalka, ki jo je potrebno zamenjati.
Nova črpalka je že naročena in bo vgrajena.
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Seje je bila zaključena ob 23:31.

Zapisal:
Matej Pintar l.r.

Predsednik sveta KS Sorica
Bernard Drol l.r.
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