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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 12/2020 
Datum: 16. 10. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
 
12. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 16. 10. 2020, ob 
19:00 preko videokonference v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni: Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Gregor Gasser, Matej Pintar, Klemen Šubic, 
Leon Kejžar 
 
Odsotni: Roman Kejžar, Primož Pintar 
 
Dnevni red:  

 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje KS Sorica  

2. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle  

3. Mnenje za nakup, najem koče z zemljiščem, parcela 859/1 na Soriški 
planini  

4. Mnenje za nakup parcele 490/1 k.o. Sorica  

5. Ceste  

6. Dopisi za postavitev prometnih znakov in ogledal  

7. Dogovor za lokacijsko postavitev odbojne ograje na cesti v Spodnje 
Danje  

8. Priprava na plan dela za 2021  

9. Plan ureditve internet strani Sorica  

10. Poročanje, izvajanje in uskladitev finančnega poslovanja za porabo 
turistične takse  

11. Pregled sklepov predhodnih sej  

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

 
K tč. 2 
 
Poročal je Andrej Jensterle. 
 
Od zadnje seje Sveta KS Sorica ni bilo nobene seje komunalnega odbora. 
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Na seji Občinskega sveta je ga. Branka Krek Petrina predlagala, da glede na dejstvo, 
da se je v podružnično šolo Sorica, v primerjavi z drugimi šolami v občini, v preteklosti 
vlagalo zelo malo sredstev, predlagamo oz. celo zahtevamo izvedbo večje investicije, 
npr. nove telovadnice. Podporo predlogu je dal tudi svetnik Primož Pintar. Ga.  Krek 
Petrina predlaga, da tudi Svet KS Sorica potrdi ta predlog. 
 
Svet KS Sorica bo v planu investicij navedel tudi predlagano investicijo. 
 
 
K tč. 3 
 
Predsednik predstavi situacijo. 
 
Občina nam je v mnenje poslala vlogo g. Žiga Bizjaka za »nakup, dolgoročni najem 
koče in zemljišča« in sicer nepremičnine katastrska občina 2074 SORICA parcela 
859/1 stavba 352. Gre za manjšo kočo neposredno nad Litostrojsko kočo na Soriški 
planini. 
 

 
 
Potekala je razprava vseh prisotnih.  
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Soglasno mnenje Sveta KS Sorica je, da pred odgovorom občini pridobimo še mnenje 
k zadevi od Turističnega centra Soriška planina. 
 
Sklep 21: 
Svet KS Sorica pred odgovorom občini pridobi še mnenje k »nakupu oz. dolgoročnemu 
najemu koče in zemljišč« na parceli 859/1, stavba 352 še od Turističnega centra 
Soriška planina. 
 
 
K tč. 4 
 
Predsednik predstavi situacijo. 
 
Občina nam je v mnenje poslala vlogo g. Vilija Černeta za nakup dela občinske parcele 
490/1, k.o. 2074 Sorica.  
 

 
 
Gre za območje nezazidanega stavbnega zemljišča, v skupni površini 403 m2, z 
vknjiženimi služnostmi in zaznambo javnega dobra. Parcela je v lasti občine. Na 
južnem delu parcele stoji vodohram. Pred mnogo leti je bila parcela v lasti gasilcev. Z 
namero Vilija Černeta sta že seznanjena soseda Matjaž Čemažar in Matej Trojar. 
 
Potekala je razprava vseh prisotnih. 
 
Izoblikovalo se je skupno mnenje Sveta KS Sorica, da proti prodaji nimamo nič proti, 
vseeno moramo pa obvezno pred izdajo pozitivnega mnenja preveriti še možnosti in 
verjetnost, da se parcela najprej vrne v last gasilcem, ki so jo pred leti izgubili. Če 
obstaja možnost, da gasilci parcelo pridobijo nazaj, bo naše mnenje, da s prodajo 
počakamo. 
 
Sklep 22:  
Svet KS Sorica preveri možnosti, da se parcela vrne nazaj v last gasilcem. Če te 
možnosti ni, se prodajo odobri. Pred izdajo pozitivnega mnenja Sveta KS Sorica je 



4 

 

potrebno pridobiti še pozitivno mnenje Vodovoda Sorica, Gasilskega društva Sorica in 
vseh sosedov, da se strinjajo z odkupom. 
 
 
K tč. 5 
 
Poročal je predsednik. 
 
Investicije izvedene v 2020: 

- Teclnov klanec:  
o predhodno 95 m,  
o podaljšali utrditev in pripravo ceste s kamnito zložbo za 15 m, 
o skupaj investicija = 16.874,99 EUR 
o asfaltacija 110 m v debelini 6 + 3,5 cm + popravilo asfalta pri Lomprahtu 7x4m 

 
- Groharjev spomenik-Tolc:  

o izkop in nasutje ceste z ureditvijo odvodnjavanja v dolžini 250 m 
o skupaj investicija 14.408,20 EUR 
o asfaltacija v debelini 5 + 3,5 cm. 

 
- Priključek Zg. Sorica 13, 10, 11 do 75: 

o Lastnik + tretjina dela poti sosedoma 
o izkop ceste, dvorišč in ureditev meteornih voda v celotni dolžini cca 110m + 

dvorišča 

 
Občina je v letu 2020 v KS Sorica namenila 34 000 EUR sredstev za asfaltiranje. 
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Drugo: 

- V obdobju, ko so potekala dela v okolici Groharjevega spomenika, je neurje 
izpiralo fini pesek in ga nosilo po muldi do srednjega jaška na odseku novo 
prenovljene ceste. Jašek in drenažna cev, ki vodi od njega, sta opolnoma zasuta 
in ju bo potrebno čim prej očistiti.  
 

- V Erblah se je postavila nova ograja. Nad kamnito zložbo bi morali narediti še 
betonski rob/zaključek zložbe. 

 
- Na cesti Rotek – Zgornje Danje so se odpravile določene pomanjkljivosti. V 

planu 2020 je še postavitev ene kamnite zložbe v vrednosti 8.000 EUR. 
 

- V Podroštu bomo v letošnjem letu obnovili še ograjo na mostu, cca 1800 EUR.. 
 

- Cesta čez Ribn – odprava napak na cevovodu za elektrarno: podjetju Gorenjske 
elektrarne, d. o. o. smo dovolili prekop cestišča, dela se še niso začela. Izveden 
je bil sestanek na lokaciji Ribn s predstavniki Gorenjskih elektrarn, Leonom 
Frelihom in Bernardom Drolom. Na sestanku je bil sprejet dogovor, da se čim 
prej ta odsek primerno uredi. V spodnjem delu je potrebno utrditi brežino v 
stanje, kot je bilo. Izvedba je planirana še za letos. Rok Pintar je predlagal še 
utrditev spodnjega roba brežine s skalami. 

 
- Na cesti pred Torko je bil vložen reklamacijski postopek zaradi slabo položenih 

drenažnih cevi. Vztrajanje se je obrestovalo, saj smo na koncu dosegli, da so 
bila dela kvalitetno izvedena. 
 
 

K tč. 6 
 
Na občino so bili z namenom povečevanja splošne varnosti poslani dopisi za 
postavitev ogledal in znakov za slepo ulico. Pričakujemo, da bo občina namenila 
sredstva in odobrila postavitve. 
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Ogledala: 
- Ogledalo na ovinku nad Tonetom (pod Rotkom) 
- Ogledalo na Rotku 
- Ogledalo na koncu Soriškega potoka 
- Ogledalo pri odcepu proti Romanu Kejžaju 
 
Tri ogledala stojijo na regionalnih cestah in bo potrebno pridobiti tudi pozitivno 
mnenje za postavitev s strani Direkcije za infrastrukturo. 

 
Znaki za slepo ulico: 

- v Spodnjih Danjah ob parkirišču Viktorina Egarta, 
- pri Tonetu Egartu, 
- na mostu v Podroštu. 

 
 
K tč. 7 
 
Poročal je Leon Kejžar.  
 
Leon Kejžar se je sestal z lastniki zemljišč in ugotovil, da so nekateri krajani od 
lanskega leta spremenili mnenje in sedaj dovolijo postavitev odbojnih ograj na kritičnih 
odsekih ceste v Spodnje Danje. Občina je bila že kontaktirana in je postavitev na 
odsekih, kjer lastniki dajejo soglasje, že v planu. Odbojna ograja se bo predvidoma 
postavila v začetku leta 2021. 
 
Pogovori z ostalimi lastniki še potekajo. Leon Kejžar bo skupaj z lastniki označil lokacije 
od kje do kje se lahko postavi odbojne ograje. 
 
 
K tč. 8 

 

V razpravi je bil pripravljen dokument »Plan investicij za KS Sorica v letu 2021«, ki je 
priloga tega zapisnika. 
 

 

K tč. 9 
 

Poročal je Matej Pintar. 
 
V prejšnjem tednu smo prejeli že postavljeno spletno stran, ki jo je potrebno napolniti 
še z vsebinami. Na izdelano rešitev še vedno lahko podamo pripombe. Projekt bo 
zaključen do konca leta 2020. 
 
 
K tč. 10 
 
Zapisal: Leon Kejžar 
 
Na sestanku TD dne 27.8.2020 smo sprejeli sklep o porabi sredstev iz turistične takse. 

a.) Obnova okolice Groharjevega spomenika - 3000 EUR, 
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b.) Igrala na igrišču – 4000 EUR, 
c.) Vzdrževanje obstoječih pohodnih poti – 2000 EUR, 
d.) Promocija in promocijska darila – 2500 EUR, 
e.) Rapalska meja – 1500 EUR. 

 
Računi:  

a.)  

• Jure Thaler in Tomaž Čufer: 600 EUR ( leseni del klopc ter 
poravnava zemljišča, 

• Isem:: 1200 EUR ( polaganje kamenja ) 

• Todograd: 1200 EUR ( izkopi in nasutje materiala ) 

• KGZ: 80 EUR ( semena za zatravitev okolice Groharjevega 
spomenika ) 
 

b.)  Tadej je priskrbel ponudbe in izvedel nakup igral v vrednosti 4000 EUR. 
c.)  

• Janez Markelj bo v vrednosti 1000 EUR izdal račun za postavitev ograj k 
slapu Šprucar, v kolikor bodo sredstva ostala, bomo uredili tudi ograjo na 
Erblc. 

• Leon Kejžar je priskrbel ponudbo in predračun za betonske parkovne 
klopce  v vrednosti 350 EUR ter cca 500 EUR za leseni del – Jure Taler. 

• Andrej Frelih je urejal pot do slapu Šprucar v vrednosti 80 EUR.  
 

d.)  Primož je pridobil predračun od Genarisa za: 

• Izdelava 5 digitalnih 2D ortofoto kart s prikazom poteka pohodnih poti, 
kolesarskih poti, sankaških prog, turističnih ponudnikov in druge vsebine 
za območja: Porezen, Ratitovec, Sorica in Soriška planina 

• pregledna karta celotnega območja (brez tiska in okvirjev) 

• Izdelava digitalne pregledne karte za zgibanko + možnost oblikovanje 
zgibanke (brez tiska) 

• digitalna priprava usmerjevalnih tabel (brez tiska, drogov in postavitve) 
 

e.) Polona predloži račun društva za Rapalsko mejo. 
 
Predsednica TD Polona Golija poskrbi, da vsi predračuni in računi pridejo do 
predsednika KS Sorica Bernarda Drola. 

 
 
K tč. 11 

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

Bernard 
Drol 

Poslan dopis. 

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 

Izvedeno. 

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

Bernard 
Drol 

Izvedeno. 

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

Bernard 
Drol 

Izvedeno. 

21. Svet KS Sorica pred odgovorom občini 
pridobi še mnenje k »nakupu oz. 
dolgoročnemu najemu koče in zemljišč« na 
parceli 859/1, stavba 352 še od 
Turističnega centra Soriška planina. 

Bernard 
Drol 

Čim prej. 

22. Svet KS Sorica preveri možnosti, da se 
parcela vrne nazaj v last gasilcem. Če te 
možnosti ni, se prodajo odobri. Pred izdajo 
pozitivnega mnenja Sveta KS Sorica je 
potrebno pridobiti še pozitivno mnenje 
Vodovoda Sorica, Gasilskega društva 
Sorica in vseh sosedov, da se strinjajo z 
odkupom. 
 

Bernard 
Drol 

Čim prej. 

 
 
K tč. 12 

 

Na vaškem vodovodu Spodnje Danje se je zgodil defekt – počena cev. Defekt je bil 
odpravljen, račun pride na KS Sorica. 
 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:06. 
 
 

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

 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog investicij KS Sorica za leto 2021 


