Krajevna skupnost Sorica
Svet krajevne skupnosti Sorica
Št. 08/2019
Datum: 21. 12. 2019

ZAPISNIK
8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v soboto, 21. 12. 2019, ob
18:00 v prostorih KS Sorica.
Prisotni: Andrej Jenstrle, Leon Kejžar, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar,
Matej Pintar, Klemen Šubic
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje KS Sorica
2. Poročilo o rekonstrukciji ceste in škarpe pod Teclnam
3. Izvzem parcele 841/3 – del in parcele 846/4 iz javnega dobro - Agrarna
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

skupnost
Izvzem in prodaja parcele št. 1063/1 k.o. Danje iz javnega dobro Mihael
Tavčar
Izdaja projektnih pogojev za ureditev vaškega jedra Sorica – vodovod,
meteorna kanalizacija
Izgradnja hrambe za posipni pesek za Podporezen
Dopis Gorenjske elektrarne za sanacijo cevovoda HE Sorica
Obvestilo za zbiranje dejavnosti in pogodba za uporabo in najem
prostorov bivše pošte
Poraba turistične takse
Prenos blagajniških poslov na občino Železniki
Sprememba pogodbe zimskega pluženja in posipanja za Podporezen
Pregled sklepov predhodnih sej
Razno

Predsednik pozdravi vse prisotne.
K tč. 1
Zapisnik 7. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.
K tč. 2
Izvedba projekta je bila izvedena do faze pred asfaltacijo. za katero so bila sredstva
tudi odobrena, a so vremenske razmere na koncu onemogočile izvedbo. Za asfaltacijo
sta bili sicer prejeti dve ponudbi. Priprava za asfaltiranje je skupaj stala 16.874,99 €.
Na obnovljen del podpornega zidu je bila nameščena tudi že nova odbojna ograja.
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K tč. 3
Pregledali smo situacijo glede izvzema parcele 841/3 – del in parcele 846/4 k.o. Sorica
in sprejeli spodnji sklep, ki ga bomo v obliki dopisa poslali na Občino Železniki.
Sklep 14: Svet KS Sorica se strinja z namero o izvzemu parcel 841/3 – del in
846/4, k. o. Sorica, iz javnega dobra.
K tč. 4
Pregledali smo situacijo glede izvzema in prodaje parcele št. 1063/1, k.o. Danje, iz
javnega dobra in sprejeli spodnji sklep, ki ga bomo v obliki dopisa poslali na Občino
Železniki.
Sklep 15: Svet KS Sorica se strinja z namero o izvzemu in prodaje dela parcele
1063/1, k. o. Danje, do občinske poti iz javnega dobra.
K tč. 5
Vodovod Ron:
Na območju rekonstrukcije regionalne ceste skozi vaško jedro Sorice vodovod Ron na
več mestih seka regionalno cesto. Vodovod Ron je starejši od 50 let. Natančno ni
znano, kje, koliko cevovodov in kako globoko cevovodi prečkajo regionalno cesto.
Vgrajene so alkaten cevi različnih premerov. Pri rekonstrukciji regionalne ceste bi bilo
cevovode pod cesto smiselno poglobiti in ob obstoječe cevi vgraditi propuste za
morebitne nove cevi.
Meteorna kanalizacija:
Na končni izris smo podali pripombe za premike in postavitve dodatnih odtočnih jaškov
za meteorno vodo.
Zadevo je potrebno temeljito analizirati in zato odločitev prelagamo na naslednjo sejo.
K tč. 6
Projekt postavitve hrambe za posipni material za cesto v Podporezen je uspešno
izveden. Investicija je bila izvedena v sodelovanju z Občino Tolmin. Pol investicije je
plačala Občina Železnike, drugo polovico pa Občina Tolmin. Pesek za zimsko sezono
2019/2020 so prispevali Podbrčani Posipanje se bo izvajalo deloma s strani izvajalca
KS Sorica in deloma s strani izvajalca KS Podbrdo.
K tč. 7
Izvedba sanacije je s strani Gorenjskih elektrarn prestavljena v 2020.
K tč. 8
Krajanom bomo po hišah poslali poziv k oddaji predlogov za izrabo prostorov stare
pošte.
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K tč. 9
Sredstva od pobrane turistične takse za leto 2019 so bila porabljena za:
- Izdelavo spletne strani sorica.si
- Okrasitev novoletne smreke v vaškem jedru Sorice
S strani KS Sorica sta za porabo sredstev z naslova pobrane turistične takse za leto
2020 zadolžena Leon Kejžar in Gregor Gasser.
K tč. 10
Svet KS Sorica se je odločil, da vse blagajniške posle Krajevne skupnosti Sorica
prestavi na Občino Železniki, kot je že praksa ostalih krajevnih skupnosti v Občini
Železniki.
K tč. 11
Na cesti v Podporezen bo še naprej za pluženje skrbel Andrej Jensterle, izvajanje
službe posipanja pa se že v sezoni 2019/2020 prestavi na izvajalca Štefana Poljanca
iz Podbrda.
K tč. 12
Seznam sklepov
Št.
Sklep
36.
Glede na zbrane zahteve društev izvedemo
zbiranje ponudb za postavitev spletne
strani
7.
V letu 2019 se pristopi k izgradnji novega
skladišča za posipni material na cesti v
Podporezen.
10.
11.

Nosilec
Matej Pintar

Andrej
Jenstrle,
Bernard
Drol
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,
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Status/rok
Izbran je bil
izvajalec za
izvedbo.
Izvedeno.

Čim prej
Izvedeno.

-

12.

13.

14.

15.

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
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.
Svet KS Sorica se strinja z namero o
izvzemu parcel 841/3 – del in 846/4, k.o.
Sorica, iz javnega dobra.
Svet KS Sorica se strinja z namero o
izvzemu in prodaji dela parcele 1063/1, k.o.
Danje, do občinske poti iz javnega dobra.

Matej Pintar

Izvedeno.

/

Čim prej

Bernard
Drol

Čim prej

Bernard
Drol

Čim prej

K tč. 13
Ni bilo razprave.

Seje je bila zaključena ob 20:12.

Zapisal:
Matej Pintar l.r.

Predsednik sveta KS Sorica
Bernard Drol l.r.
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