Krajevna skupnost Sorica
Svet krajevne skupnosti Sorica
Št. 07/2019
Datum: 2. 10. 2019

ZAPISNIK
6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v sredo, 2. 10. 2019, ob 20:00
v prostorih KS Sorica.
Prisotni: Andrej Jenstrle, Leon Kejžar, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar,
Matej Pintar, Klemen Šubic, Marjeta Ulbl.
Prisotni samo pri prvi točki: Polona Golija, Boris Jensterle, Miro Kačar, Marko Kejžar,
Polona Pintar, Tadej Jensterle, Bojan Rihtaršič.
Dnevni red:
1. Predstavitev porabe turistične takse -Turistično društvo in sodelovanje KS
Sorica
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje KS Sorica
3. Popravilo ceste in oporni zid pod Teclnam
4. Podpis izjave lastnikov za javno cesto Zg. Sorica 10, 11, 75
5. Postavitev znaka slepa ulica v Podroštu
6. Potrditev idejne zasnove vaškega jedra Sorica
7. Izgradnja hrambe za posipni pesek za Podporezen
8. Dopis Gorenjske elektrarne za sanacijo cevovoda HE Sorica
9. Mnenje o izvzemu parcel 822/9 – 128 m2, 846/2 – 111m2, 846/3 – 511 m2, 846/7
– 827 m2, 822/44 – 146 m2 iz grajenega javnega dobra - Agrarna Skupnost
10. Skic sestanka na pobudo Franca Križnarja - simpozij ob obletnici Martina
Železnika
11. Zbiranje predlogov za uporabo prostorov bivše pošte
12. Pregled sklepov predhodnih sej
13. Razno

Predsednik pozdravi vse prisotne.
K tč. 1
Predsednica Turističnega društva Sorica je na kratko predstavila kandidate za
porabo sredstev z naslova pobrane turistične takse iz leta 2018:
- nakup projekcijskega platna,
- projekt ureditve okolice kipa Ivana Groharja,
- božično novoletna okrasitev središča Sorice,
- ureditev klopic po vasi,
- prenova spletne strani www.sorica.si.
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Glede ureditve okolice kipa Ivana Groharja je bil že naročen idejni projekt ureditve, ki
ga je pripravil arhitekt Bojan Rihtaršič. V nadaljevanju Bojan Rihtaršič predstavi idejno
zasnovo projekta.
Glavni poudarek ureditve je, da se vzpostavi s kamni tlakovana pot od ceste proti
spomeniku in klopcam. Obstoječa klopca se obnovi. V zavetju kotanje, za obstoječimi
skalami, se pa postavita še dve novi klopci s pogledom usmerjenim v smeri cerkve. Za
tlakovanje poti sta dve možnosti. Prva je nakup betonskih tlakovcev različnih dimenzij
v videzu kamen. Druga, boljša možnost, je pa, da se primerni kamni naberejo v okolici.
Ves ostali prostor bi zapolnili z rastlinami, ki so avtohtone za Sorico. Trava in travniške
rože s poudarkom na ivanjščicah.
S strani KS Sorica je Leon Kejžar sprejel koordinacijo in pomoč pri izvajanju del iz
naslova porabe sredstev turistične takse.
K tč. 2
Zapisnik 6. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.
K tč. 3
Še vedno se zbirajo ponudbe. Morebitni izvajalci strokovno svetujejo različne variante
reševanja predmetnega odseka. Nazadnje je bilo ugotovljeno, da novega opornega
zidu ne bo potrebno postavljati. Investicija bo zato cenejša. Dodatno se bo lahko v
celotni dolžini vgradil betonski rob, preko katerega bomo pridobili tudi na širini ceste.
Koordinatorja za izvedbo projekta za popravilo ceste in opornega zidu pod Teclnam
sta Roman Kejžar in Bernard Drol.
K tč. 4
Lastniki stavb na naslovih Zgornja Sorica 10, 11 in 75 bodo podpisali izjavo s katero
Občino Železniki pooblaščajo, da pripravi pogodbo o odstopu navedenih parcel brez
povračila in izvede tudi vse druge postopke v zvezi z vpisom te pogodbe v zemljiško
knjigo. Vse stroške nosi občina.
K tč. 5
Sklep 10: Na lokalni cesti v Podroštu se postavi znak za slepo ulico.
K tč. 6
Predsednik Bernard Drol je bil na končni predstavitvi projekta na Občini Železniki.
Upoštevne so bile vse pripombe, ki so bile podane s strani KS Sorica. Projekt rešuje
tudi izpostavljen problem na parceli Ivana Koblarja.
K tč. 7
Pridobljeni sta bili dve ponudbi. Izbran je bil izvajalec Gregor Trojar. Izvedba se začne
v prihodnjem tednu.
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K tč. 8
Iz Gorenjskih elektrarn smo prejeli dopis glede sanacije cevovoda HE Sorica. Na enem
mestu cevovod pušča in voda izteka tudi na cesto. O dopisu smo obvestili tudi Občino
Železniki.
Sklep 11: Svet KS Sorica za izvedbo sanacije Gorenjskim elektrarnam postavlja
naslednje pogoje:
- zapora lokalne ceste ne sme biti izvedena v času že napovedane zapore
regionalne ceste Podrošt–Sorica, ki je predvidena še v obdobju do
novembra 2019,
- pri sanaciji poškodbe je potrebno obstoječo asfaltno prevleko prerezati
pravokotno in v celotni širini ceste
- k izvedbi sanacije lahko pristopite samo z zagotovilom, da bo asfaltna
prevleka zagotovljena še pred prvim mrazom (posipanje s soljo) in v letu
2019.
K tč. 9
Pregledali smo parcele 822/9, 846/2, 846/3, 846/7, 822/44, k.o. Sorica in sprejeli
spodnji sklep, ki ga bomo v obliki dopisa poslali na Občino Železniki.
Sklep 12: Svet KS Sorica se strinja z namero o izvzemu parcel 822/9, 846/2, 846/3,
846/7, 822/44, k.o. Sorica iz javnega dobra.
K tč. 10
Predsednik predstavi pobudo dr. Franca Križnarja. Glede na pobudo bo organiziran
skupni sestanek z društvi v Sorici in Javnim zavodom Ratitovec. Sestanek bo v petek,
4. 10. 2019.
K tč. 11
V letu 2018 je Občina Železniki od Pošte Slovenija odkupila prostore nekdanje pošte
v Groharjevi hiši. Odkupljeni prostori so prazni in so kot taki neizkoriščeni.
Po hišah v KS Sorica se bodo poslala obvestila v katerih bomo krajane pozvali k
sodelovanju pri natečaju zbiranja konkretnih predlogov glede izrabe praznih prostorov
stare pošte v Groharjevi hiši. Odločitev o izrabi prostorov bo sprejel Svet KS Sorica.
Prednost bodo imeli predlogi, ki bodo najbolj pozitivni za kraj.
Sklep 13: Pripraviti in po hišah razposlati obvestila za krajane o natečaju zbiranja
konkretnih predlogov glede izrabe praznih prostorov stare pošte v Groharjevi
hiši.
K tč. 12
Seznam sklepov
Št.
Sklep

Nosilec
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Status/rok

36.

Glede na zbrane zahteve društev izvedemo Matej Pintar
zbiranje ponudb za postavitev spletne
strani

7.

V letu 2019 se pristopi k izgradnji novega Andrej
skladišča za posipni material na cesti v Jenstrle,
Podporezen.
Bernard
Drol
Svet KS Sorica bo Antonu Potočniku z Bernard
izjavo dovolil poslovanje in registriranje Drol
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 Bernard
844/15 iz grajenega javnega dobra in Drol
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.
Na lokalni cesti v Podroštu se postavi znak Bernard
za slepo ulico.
Drol
Svet KS Sorica za izvedbo sanacije Bernard
Gorenjskim
elektrarnam
postavlja Drol
naslednje pogoje:
- zapora lokalne ceste ne sme biti
izvedena v času že napovedane
zapore regionalne ceste Podrošt–
Sorica, ki je predvidena še v obdobju
do novembra 2019,
- pri sanaciji poškodbe je potrebno
obstoječo
asfaltno
prevleko
prerezati pravokotno in v celotni
širini ceste,
- k izvedbi sanacije lahko pristopite
samo z zagotovilom, da bo asfaltna
prevleka zagotovljena še pred prvim
mrazom (posipanje s soljo) in v letu
2019.
Svet KS Sorica se strinja z namero o Matej Pintar
izvzemu parcel 822/9, 846/2, 846/3, 846/7,
822/44, k.o. Sorica iz javnega dobra.
Pripraviti in po hišah razposlati obvestila za /
krajane o natečaju zbiranja konkretnih
predlogov glede izrabe praznih prostorov
stare pošte v Groharjevi hiši.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
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Povezati
aktivnosti s
turističnim
društvom.
V izvajanju.

Izvedeno.

Izvedeno.

Čim prej
Čim prej

Čim prej
Čim prej

K tč. 13
Prejeli smo prošnjo Marjana Kenda za ureditev ceste proti Krejlnu. V dopisu izpostavlja
namero, da oporni zid odmakne od ceste, da pridobi na širini cestišča. Na KS Sorica
se obrača s prošnjo po sofinanciranju. Podobnih prošenj smo v preteklosti prejeli že
več in so bile vse uvrščene v plan investicij v KS Sorica. Enako bo na ta seznam
uvrščena tudi ta prošnja.
Gregor Gasser izpostavi nezaključeno gradbišče pri Cirilu in Metodu. Na lokaciji je še
veliko odpadnega materiala, ki bi ga bilo potrebno odstraniti in nasploh okolico vrniti v
prvotno stanje.
Izpostavi še neizvedeno postavitev zaščitnih odbojnih ograj ob cesti v Spodnje Danje.
Prosi, da ponovno pozovemo Občino Železniki, da postavi
Leon Kejžar izpostavi še, da vaščani Spodnjih Danj izpostavljajo potrebo, da se na
križišču na Rotku postavi ogledalo, ki bi pomagalo pri vključevanju na glavno cesto.

Seje je bila zaključena ob 23:01.

Zapisal:
Matej Pintar l.r.

Predsednik sveta KS Sorica
Bernard Drol l.r.
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