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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 09/2020 
Datum: 17. 1. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
 
9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v soboto, 17. 1. 2020, ob 19:00 
v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni: Andrej Jenstrle, Leon Kejžar, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar, 
Matej Pintar, Klemen Šubic, Rok Pintar 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje KS Sorica 

2. Izdaja projektnih pogojev za ureditev vaškega jedra Sorica – vodovod, 
meteorna kanalizacija  

3. Obravnava prošnje za ureditev poti do Zg. Sorica 10, 11, 75 

4. Plan investicij iz leta 2019 in v letu 2020 

5. Prošnja Prosvetnega društva Ivan Grohar Sorica za donacijo za 
obdarovanje otrok 

6. Naročilo in postavitve dveh ogledal in znaka za slepo ulico 

7. Prenos blagajniških poslov na občino Železniki in vzpostavitev naloge 
tajnika 

8. Pregled sklepov predhodnih sej 

9. Razno 
 
 
Predsednik pozdravi vse prisotne, še posebej občinskega komunalnega referenta 
g. Roka Pintarja. 
 
K tč. 1 
Zapisnik 8. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.  
 

 
K tč. 2 
Predsednik predstavi obstoječe stanje glede ureditve meteorne vode v vaškem jedru. 
Meteorni vod poteka od obstoječega jaška na parkirišču ob igrišču, ki vsebuje tudi oljni 
lovilec in ki pobira celotno meteorno vodo iz igrišča in parkirišča, do Ekarjevega ovinka.  
 
G. Rok Pintar pove, da je projekt idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev 
pripravila Gorenjska gradbena družba. Na projektno zasnovo je potrebno podati 
mnenje in projektne pogoje za meteorno vodo in vodovod. Gorenjsko Gradbeno 
družbo najbolj zanima, kje potekajo obstoječi vodi.  
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G. Pintar se je dotaknil tudi problema ureditve vode od Ekarja proti Koštnarju. Do sedaj 
se je to traso obravnavalo kot vodotok, za katerega veljajo strogi pogoji za urejanje in 
zato v preteklosti nismo uspeli pridobiti dovoljenja za kakršnokoli urejanje. Šele pred 
kratkim je bilo sprejeto mnenje, da v naravi dejansko gre samo za kanal za meteorne 
vode, za katerega pa veljajo veliko nižji pogoji za pridobitev dovoljenja za urejanje. Na 
podlagi tega dejstva je občina namenila v letu 2020 15.000 € sredstev za ureditev tega 
kanala za meteorne vode.  
 
G. Pintar pove še, da je glede neurejene bankine ob regionalni cesti na Bloštru 
dogovorjeno, da ko se uredi kanal za meteorne vode, da se tudi vodo iz ceste lahko 
usmeri v ta kanal za meteorno vodo. 
 
G. Pintar zaključi z vprašajem, kje je problem, da bi se vso meteorno vodo iz vaškega 
jedra vodilo v prej omenjeni meteorni kanal. Omeni tudi možnost, da bi del meteornih 
voda vodili do začetka meteornega kanala prenovljenega dela regionalne ceste, ki se 
začne pod Bloštrom in gre naprej ob cesti pod cerkvijo. 
 
G. Klemen Šubic izpostavi, da je bilo v preteklosti rečeno, da se bo ob naslednji 
rekonstrukciji regionalne ceste skozi Sorico voda iz le te speljala v grapo reke Sore. 
Pove še, da trenutno verjetno še ne bi bilo problema, če bi v ta kanal speljali le vodo 
iz vaškega jedra. Do problema oz. preveč vode bo prišlo, če se bo v nadaljevanju 
rekonstrukcije regionalne ceste proti Rajdi v ta kanal vodilo še vso vodo iz nadaljnjih 
odsekov ceste proti Rajdi. 
 
Sklep 16: Svet KS Sorica na projekt idejne zasnove za ureditve vaškega jedra 
izdaja naslednje projektne pogoje oz. mnenje: 

- Zaradi slabih izkušenj glede ureditve odvodnjavanja na pravkar 
prenovljenem odseku regionalne ceste pod cerkvijo zahtevamo, da se 
pripravi celovit načrt ureditve odvodnjavanja meteornih voda z regionalne 
ceste na celotni trasi od Rotka do vaškega jedra Sorica. 

- Vodenje vode iz področja vaškega jedra v kanal od Ekarja proti Koštnarju 
dovolimo, a le pod pogojem, da se jasno preuči, ali velikost obstoječih 
cevi dopušča predvideno količino vode iz navedenega območja. 

- Obstoječi jaški naj se premaknejo iz cestišča v hodnike za pešce (kot 
označeno na sliki) 

- Dvigniti nivo pred Poštno hišo (kot označeno na sliki). 
- 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. 
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K tč. 3 
Prejeli smo prošnjo za pomoč pri ureditvi poti do treh stanovanjskih objektov, Zg. 
Sorica 10 (Brane Gasser), Zgornja Sorica 11 (Anita Gasser) in Zg. Sorica 75 (Bernard 
Drol). Iz regionalne ceste Sorica – Soriška planina in po njivah nad hišami ob deževju 
teče voda, ki razdira cesto in odnaša material, zato jo je potrebno čim prej urediti in 
asfaltirati. Za to pot je podpisana izjava lastnika o odstopu dela zemljišča za javno pot, 
brez povračila zaradi napak volje, ki je posredovana na občino. Ureditev te poti je že 
več let v planu investicij Krajevne skupnosti Sorica. 
 
 
K tč. 4 
Predsednik g. Bernard Drol pove, da bomo v letu 2020 najprej dokončali dela na 
odseku ceste pod Teclnam, kjer je potrebno položiti še asfalt. Občina je v ta namen v 
letu 2020 namenila 25.000 €, ki bodo namenjena za asfaltacijo. Ostanek, približno 
14.000 € sredstev, bo z rebalansom planiranih za v Spodnjo Sorico, kjer ocenjujemo, 
da bomo lahko uredili nekje od 150 do 200 m nove ceste z asfaltom. 
 
G. Rok Pintar doda, da je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) namenjenih 200.000 € sredstev za cesto Rotke–Ravne–Šurk. Iz 
smeri Šurka bo narejenih novih 800 m ceste, sredstva, ki ostanejo bodo pa namenjena 
za en odsek iz smeri Rotka proti Torki. G. Pintar od Sveta KS Sorica čim prej pričakuje 
informacijo o tem, kateri odsek se naj uredi z namenjenimi sredstvi. 
 
G. Pintar pove še, da občina v letu 2020 namenja tudi sredstva tudi za obnovo strehe 
Podružnične šole Sorica. 
 
Glede začetka projekta ureditve vaškega jedra v Sorici g. Pintar pove še, da občina za 
leto 2021 že planira tudi dodatnih 70.000 € za ureditev vaškega jedra. Projekt idejne 
zasnove je bil plačan že iz sredstev za leto 2019. Prav tako v letu 2021 bo občina 
namenila dodatnih 10.000 € še za javno pot Tolc – Spomenik Ivana Groharja. 
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K tč. 5 
Sklep 17: Svet KS Sorica Prosvetnemu društvu Ivan Grohar Sorica odobri 
donacijo v višini 250 € za obdarovanje otrok v decembru. 
 
 
K tč. 6 
Svet KS Sorica prepoznava naslednja ključna mesta, kjer bi bilo potrebno postaviti 
obcestna ogledala: 

- Križišče Rotek. 
- Ovinek neposredno pod Rotkom, neposredno nad hišo Toneta Egarta. 
- Križišče z regionalno cesto na koncu Soriškega potoka, na tem križišču se naj 

postavijo tudi zanki, ki napovedujejo križišče. 
- Odcep iz lokalne ceste za hišo 17a in 17 (cesta k Romanu in Gošplarju). 

 
V Podroštu je potrebno postaviti znak za slepo ulico. 
 
O navedenih potrebah bomo obvestili občino, ki nam na podlagi prošnje lahko zagotovi 
ogledala in znake. 
 
 
K tč. 7 

Blagajniški posli bodo prestavljeni na občino. Povezano s tem bo potrebno spremeniti 
še izvajanje operativno podpisovanje računov. Vsak račun mora biti podpisan dvakrat. 
Svet KS Sorica za podpisovanje računov pooblašča predsednika Bernarda Drola, 
podpredsednika Romana Kejžarja in tajnika Mateja Pintarja. Privzeta podpisnika sta 
Predsednik in podpredsednik, če je kdo od njiju odsoten lahko podpisuje tudi tajnik. 
 
 
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 Izbran je bil 
izvajalec za 
izvedbo. Sklican 
bo sestanek z 
društvi. 

10. Na lokalni cesti v Podroštu se postavi znak 
za slepo ulico. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

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, 

Bernard 
Drol 

Izvedeno. 
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- k izvedbi sanacije lahko pristopite 
samo z zagotovilom, da bo asfaltna 
prevleka zagotovljena še pred prvim 
mrazom (posipanje s soljo) in v letu 
2019. 

13. Pripraviti in po hišah razposlati obvestila za 
krajane o natečaju zbiranja konkretnih 
predlogov glede izrabe praznih prostorov 
stare pošte v Groharjevi hiši. 

/ Čim prej 

14. Svet KS Sorica se strinja z namero o 
izvzemu parcel 841/3 – del in 846/4, k.o. 
Sorica, iz javnega dobra. 

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

15. Svet KS Sorica se strinja z namero o 
izvzemu in prodaji dela parcele 1063/1, k.o. 
Danje, do občinske poti iz javnega dobra. 

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

16. Svet KS Sorica na projekt idejne zasnove 
za ureditve vaškega jedra izdaja naslednje 
projektne pogoje oz. mnenje … 
(nadaljevanje v zapisniku z dne 
17. 1. 2020) 

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

17. Svet KS Sorica Prosvetnemu društvu Ivan 
Grohar Sorica odobri donacijo v višini 250 
€ za obdarovanje otrok v decembru. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

 
 
K tč. 9 

Na vodovodu Ron je bilo na osnovi prevelike porabe na števcu v rezervoarju zaznano, 
da ena izmed cevi vodovoda pušča. Mesto puščanja še ni bilo določeno. 
 
V povezavi s prestavitvijo blagajniških poslov na občino, občina za Vodovod Sorica ne 
bo mogla več pobirati denarja preko položnic in bo potrebno najti drugo rešitev. 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 21:24. 
 
 

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

 


