Krajevna skupnost Sorica
Svet krajevne skupnosti Sorica
Št. 10/2020
Datum: 6. 3. 2020

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 6. 3. 2020, ob 19:00
v prostorih KS Sorica.
Prisotni: Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar, Matej Pintar,
Klemen Šubic
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje KS Sorica
2. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) OPN – občine Železniki (predhodno prejeta literatura)
b) OPN – Soriška planina (predhodno prejeta pošta)
c) Odlok o pokopališkem redu
Mnenje o OPN
Plan dela in investicij 2020
Plačilo vodarine s posredovanjem računa na vodovodni odbor
Zbor krajanov
Očiščevalno delovna akcija predvideno 28.3.2020
Pregled sklepov predhodnih sej
Razno (ograja, dvorana)

K tč. 1
Zapisnik 9. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.
K tč. 2
a) OPN – občine Železniki (predhodno prejeta literatura)
Andrej Jensterle je predstavil »Izhodišča za spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta Občine Železniki«.
Ključni poudarki:
- Ureditev občasnih parkirišč: Smučišče Rudno, Prtovč – izhodišče za Ratitovec.
Parkirnina se bo zaračunavala preko mobilne aplikacije, za stalne goste bo
obstajala letna vinjeta. Določena parkirna mesta se bodo uredila na novo.
- Konflikt med kmeti in nekmeti na podeželskih območjih (npr. Selca). Problem
smradu med stanovanjskimi hišami. Problem degradacije območij –
napredovanje turizma. Priseljevanje mestnega prebivalstva, ki se priseli na
mirno območje in tu zahteva popoln mir, za soseda ima pa kmeta, ki opravlja
dejavnost in povzroča hrup.
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Žaga v Smolevi: problem ozkega prehoda. Žaga je prerasla vse okvire glede na
lokacijo, kjer je bila postavljena. Problem dostopa do žage, ker se bo prenavljal
most na dostopni cesti. Potrebno zagotoviti alternativni dostop do žage
(pontonski most, obvoz, denarno nadomestilo).
Problem žag: prekomerna rast dejavnosti in vpliv na okolje (izgled).
Potrebe za obrt: predlog, da se igrišče med Tehtnico in Dom opremo prestavi
drugam, mesto se pa nameni za obrt. Širitev industrijske cone od Alplesa naprej
proti zbirnemu centru
Ureditev zbirnega centra: zagotovitev alternativnega dostopa do centra.
Novo območje za turizem večjega obsega: predenj zaviješ v Potok bo zgrajeno
glamping naselje.
Razvoj turizma Soriška planina (več v nadaljevanju).
Neustrezen izgled stavb zaradi ohlapnih pogojev za projektante: ravne strehe,
visoke škarpe, barve fasad.
Neustrezna gradnja na erozijskih območjih: občino to veliko stane, ker je dolžna
sanirati škodo.
Vodovarstvena območja.
Neustrezne parcelacije stavbnih zemljišč: razsekane parcele v neuporabne,
parcele brez dostopov.
Gibanje števila prebivalstva pro naseljih: v centru Železnikov upada, najbolj
raste v vaseh proti Škofji Loki, Sorica in Davča OK.
Lokacije gradbenih dovoljenj po letu 2015.
Površine večjih kompleksov nepozidanih stavbnih zemljišč (5000m 2+).

Prva prioriteta za občino je zagotovitev poplavne varnosti.
OPN je sicer reguliran s strani države, vendar občina vseeno lahko določeno vpliva. S
tem namenom se pobirajo tudi pripombe na postavljena izhodišča.
OPN bo sprejet predvidoma v letu 2021.
Občina je izrazila željo, da svetniki skupaj z lokalnimi skupnostmi (stranke, KS,
društva,…) podajo mnenje glede predstavljenih izhodišč.
b) OPN – Soriška planina (predhodno prejeta pošta)
Občina je izničila prvotno gradbeno dovoljenje in tako je TC Soriška planina primorana
pridobiti vse na novo. Rešiti je potrebno naslednje težave:
- Ureditev odcepa za kamp in hotel iz glavne ceste. Stroški ureditve odcepa po
določilih DRSI cca. 70.000 €.
- Priklop na čistilno napravo.
- Povečati zajetje za zasneževanje.
c) Odlok o pokopališkem redu
Odlok o pokopališkem redu Občine Železniki se bo na podlagi zakonodaje poenotil z
državnim odlokom.
Glavne predlagane spremembe:
- nekoliko se bo spremenila cena grobnih prostorov (SPREJETO),
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v cerkvi naj bi na parah lahko ležal samo župnik oz. drug lokalni veljak
(ZAVRNJENO).
Izpostavljen je bil problem v manjših vaseh, kjer ni mrliških vežic. Npr. v
večstanovanjskih hišah (več kot dvostanovanjske) mrlič ne sme ležati.
Če ni mrliške vežice, drugega mesta kot v cerkvi ni.

Krajevne skupnosti so bile pozvane za izdajo mnenja na predlagane spremembe
odloka o pokopališkem redu. V KS Sorica je bil predlog odloka posredovan
Pokopališkemu odboru KS Sorica, s katerim je bilo izvedeno posvetovanje. S strani
pokopališkega odbora na predlog odloka o pokopališkem redu ni bilo podanih pripomb.
Za novo nastale grobove se upoštevajo dimenzije grobov, kot so določene v Odloku o
pokopališkem redu Občine Železniki. Obstoječe pustimo take, kot so.
K tč. 3
Mnenje lokalne skupnosti o OPN:
- Dovoljena mora biti razpršena gradnja.
- Omogočen mora biti razvoj kmetij.
- Z novim OPN naj se omogoča razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
- Ostane naj prepoved ravnih streh, določijo naj se barve streh in fasad.
- Spodbuja naj se uporaba lesa in avtohtonih arhitekturnih detajlov, gradnja v
določenem konceptu.
- Zaradi velikega porasta dnevnega turizma je potrebno ob glavnih cestah
zagotoviti dodatna parkirna mesta in postajališča za mimo vozeče. Razgledne
točke – omogočiti varno ustavljanje in izogib sporom glede parkiranja na
zasebnih površinah.
- V okolici, na turističnih oz. izhodiščnih točkah zagotoviti možnosti za parkiranje
na privatnih zemljiščih. Kako zagotoviti plačilo za privatnega lastnika?
- V prostorskem planu naj se predvidi participacija vikendašev pri komunalnih
storitvah in vseh ostalih skupnih razvojih projektih v kraju.
- Občina naj v prostorskem planu dokončno uredi področje smučišča Soriška
planina v dogovoru s podjetjem TC Soriška planina:
o križišče,
o parkirišče,
o območje kampa ter gostišča Brunarica in Lajnar,
o območje smučišča.
K tč. 4
Plan dela in investicij 2020:
- Dokončanje investicije na klancu pri Teclnu (asfaltacija).
- Ureditev ceste do hišnih številk Zgornja Sorica 10, 11, 75 (priprava in
asfaltiranje).
- Cesta za v Spodnjo Sorico, od spomenika v dolžini 200 m proti Spodnji Sorici
(priprava in asfaltiranje).
- Kanal za reševanje meteorne vode pod Ekarjem.
- Postavitev dodatne prometne signalizacije na območju KS Sorica (ogledala,
znaki za slepo ulico).
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K tč. 5
Vodovodna odbora Sorica in Ron sta prejela račun za plačilo vodarine.
K tč. 6
Zbor krajanov bo predvidoma v soboto, 18. 4. 2020.
K tč. 7
Očiščevalno-delovna akcija bo predvidoma 28. 3. 2020. Plan dela bo dogovorjen s
predstavniki vaških odborov.
K tč. 8
Seznam sklepov
Št.
Sklep
Nosilec
36.
Glede na zbrane zahteve društev izvedemo Matej Pintar
zbiranje ponudb za postavitev spletne
strani

10.
13.

17.

Na lokalni cesti v Podroštu se postavi znak
za slepo ulico.
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 Prosvetnemu društvu Ivan
Grohar Sorica odobri donacijo v višini 250 €
za obdarovanje otrok v decembru.

Bernard
Drol
/

Bernard
Drol

Status/rok
Izbran je bil
izvajalec za
izvedbo. Sklican
bo sestanek z
društvi.
Čim prej
Izvedeno

Izvedeno

K tč. 9
Izpostavljeno je bilo vprašanje kaj vključuje projekt obnove strehe PŠ Sorica?
Pri odcepu makadamske ceste pri Cirilu in Metodu je voda odnesla spodnji rob ceste.
Rob na dolžini cca. 5 metrov je potrebno ponovno utrditi.
Preveriti je potrebno sistem ogrevanja v pisarni KS Sorica.
Seje je bila zaključena ob 21:38.

Zapisal:
Matej Pintar l.r.

Predsednik sveta KS Sorica
Bernard Drol l.r.
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