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,Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 11/2020 
Datum: 22. 5. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
 
11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 22. 5. 2020, ob 20:00 
v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni: Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Gregor Gasser, Roman Kejžar, Matej Pintar, 
Klemen Šubic, Leon Kejžar 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje KS Sorica  

2. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle  

3. Projektni pogoji za novogradnjo, mnenje za priključitev na vodovod, 
Matej Lukančič  

4. Mnenje o izgradnji nove kolesarske poti na območju Soriške planine  

5. Rekonstrukcija in asfaltacija cest in izbor izvajalca  

6. Mnenje glede na prijave na uporabo prostora nekdanje pošte  

7. Izvedba in ureditev meteornega kanala pod Ekarjem  

8. Zbor krajanov  

9. Očiščevalno delovna akcija  

10. Pregled sklepov predhodnih sej  

11. Internet stran Sorice  

12. Razno  
 
 
 
K tč. 1 
Zapisnik 10. redne seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.  
 

 
K tč. 2 
 
Poročal je Andrej Jensterle. 
 
V četrtek, 14. 5. 2020, je bila 8. seja Odbora za komunalne dejavnosti Občine Železniki. 
Na seji vsebin, ki bi bile pomembne za KS Sorica, ni bilo. Občina bo letos v poletnem 
času izvedla almanah občinske infrastrukture cest in komunalnih vodov. Povedano 
drugače, posnele se bodo ceste in komunalni vodi. Rok Pintar prosi vse krajevne 
skupnosti, da se ceste pred snemanjem, kjer je to potrebno, uredi, da bo na posnetku 
dobro vidno trenutno stanje cest. Izpostavljen je bil še problem glede gradnje objektov, 
ki jih občani gradijo ob cestah – oporni zidovi, žive meje ipn. Če se naknadno pri 
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geodetski izmeri ugotovi, da je nekdo posegel v zemljišče občine se poskuša problem 
reševati najprej na miren način.  

 
 
K tč. 3 
Predsednik je predstavil situacijo. Projektnim pogojem, ki jih je izdala Občina Železniki, 
Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje, hkrati izdaja pozitivno mnenje tudi za 
priključitev na vaški vodovod. Posebnih pogojev za priključitev na vaški vodovod ni. 
 
Sklep št. 18: 
Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje k projektnim pogojem, ki jih je k novogradnji 
stanovanjske hiše Matej Lukančič izdala Občina Železniki. Svet KS Sorica izdaja tudi 
pozitivno mnenje za priključitev novogradnje na vaški vodovod. Posebnih pogojev za 
priključitev na vaški vodovod ni. 
 
 
K tč. 4 
Predsednik je predstavil situacijo. TC Soriška planina namerava iz Lajnarja urediti novo 
kolesarsko pot. Svet KS Sorica namero pozdravlja in izdaja pozitivno mnenje nameri 
o izgradnji poti. 
 
Sklep št. 19: 
Svet KS Sorica izdaja TC Soriška planina, d.o.o. pozitivno mnenje za izgradnjo nove 
kolesarske poti na območju Soriške planine. 
 
 
K tč. 5 
Za rekonstrukcijo ceste v Spodnjo Sorico smo prejeli 4 ponudbe, izbrali smo najcenejšo 
ponudbo, izbran je bil izvajalec Todograd, d.o.o. Predviden zaključek del je do 
31. 5. 2020. 
 
 
K tč. 6 
Na pobudo KS Sorica za zbiranje predlogov za uporabo prostora nekdanje pošte v 
Groharjevi hiši smo prejeli naslednje predloge: 

- knjižnica, 
- muzej s tablami, ki bi prikazovale priseljevanje iz Innichena v Sorico,  
- izposojevalnica koles 

 
Ker sta po že končanem razpisu predlagatelja prvih dveh predlogov odstopila, tako 
ostane aktualen le še predlog za izposojevalnico koles, katerega predlagatelj je 
Bernard Drol. 
 
Sklep 20: 
Prostori stare pošte v Groharjevi hiši se namenijo za ureditev izposojevalnice koles.  
 
 
K tč. 7 
Investicija, ki jo v celoti krije Občina Železniki, je še v teku. 
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K tč. 8 

Zbor krajanov je zaradi aktualnih razmer koronavirusa prestavljen na jesenski čas. 
 

 

K tč. 9 
Občinska očiščevalna akcija bo letos zaradi koronavirusa odpadla. Obstaja še 
možnost, da bo prestavljena na jesenski čas. 
 
 
K tč. 10 

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. 
Pripravljen je 
prvi osnutek 
spletne strani 

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

Bernard 
Drol 

Čim prej 

18. Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje k 
projektnim pogojem, ki jih je k novogradnji 
stanovanjske hiše Matej Lukančič izdala 
Občina Železniki. Svet KS Sorica izdaja 
tudi pozitivno mnenje za priključitev 
novogradnje na vaški vodovod. Posebnih 
pogojev za priključitev na vaški vodovod ni. 

Bernard 
Drol 

Čim prej poslati 
odgovor 

19. Svet KS Sorica izdaja TC Soriška planina, 
d.o.o. pozitivno mnenje za izgradnjo nove 
kolesarske poti na območju Soriške 
planine. 

Bernard 
Drol 

Čim prej poslati 
odgovor 

20. Prostori stare pošte v Groharjevi hiši se 
namenijo za ureditev izposojevalnice koles. 

Bernard 
Drol 

 

 
 
K tč. 11 

Spletna stran je v izdelavi. V pregled smo prejeli prvi osnutek spletne strani. 
  
 
K tč. 12 

V letošnjem letu bo organizirana košnja trave, čiščenje prepustov, krpanje razpok v 
asfaltu in odstranjevanje zaraščenosti cestišča. 
 
Ureditev vaškega jedra v Sorici predvideva tudi javno razsvetljavo. Obstoječe, stare, 
svetilke ob regionalni cesti se zato lahko prestavijo na druge lokacije. Obstoječa 
svetilka iz Bloštra se bo predvidoma prestavila v grapo, obstoječa svetilka pod Šimcem 
pa k Teclnu. 
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Računovodstvo KS Sorica je prestavljeno na občino. 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:06. 
 
 

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


