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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 13/2020 
Datum: 20. 11. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
 
13. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 20. 11. 2020, ob 
19:00 preko videokonference v prostorih KS Sorica. 
 
Prisotni: Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Gregor Gasser, Matej Pintar, Klemen Šubic, 
Leon Kejžar, Roman Kejžar 
 
Odsotni: / 
 
Dnevni red:  
 

1. Mnenje za Preplastitev regionalne ceste Rotk – Soriška planina 

2. Mnenje za najem oziroma odkup koče pri Litostrojski koči 

3. Uskladitev glede na pritožbo za gradnjo ob javni poti pri Nacu 

4. Seznam sklepov prejšnje seje 

5. Razno 

 

 
K tč. 1 
 

Predsednik predstavi namero Direkcije Republike Slovenija za infrastrukturo o posegu v 

državno cesto na RT-909, odsek 1128 Vresje – Sorica, od km 6.000 do km 8.800, dolžine 2.800 

m. Gre za odsek od Rotka do Roba, kjer se začne novejši asfalt. Na odseku se bodo izvedla dela 

v sklopu investicijskih vzdrževalnih del predvidoma v letu 2021, predvidoma bo izvedena 

preplastitev. 

 

Direkcija je pristojno občino in upravljalce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem 

telesu ali ob njem (Občina Železniki, Elektro Gorenjska, d. d., Telekom Slovenije d.d., AKOS) 

o nameri obvestila dne 15. 10. 2020 in jih prosila, da sporočijo morebitne planirane posege v 

omenjenem območju državne ceste.  

 

Kasneje smo bili s strani občine tako KS Sorica kot tudi TC Soriška planina pozvani, da 

sporočimo morebitne pomembne informacije, da jih oni posredujejo kot odgovor na prejet dopis 

nazaj na direkcijo. 

 

Mnenje Sveta KS Sorica je, da vsekakor pozdravljamo namero po nadaljevanju še kako 

potrebne obnove regionalne ceste prosti Soriški planini, imamo pa velik pomislek glede izvedbe 

investicijsko vzdrževalnih del samo v obliki preplastitve. Na nekaterih delih je cesta posedena 

in samo preplastitev ni ustrezna oz. zadostna rešitev. Na novo položen asfalt bo zelo hitro počil, 

kot se je to zgodilo na odseku Podrošt–Češnjica, kjer je bila izvedena samo preplastitev. 
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Dodatno bi bilo potrebno urediti tudi prepuste. Predlagamo, da se investicija izvede v širšem 

obsegu (frezanje celotnega asfalta, zamenjava tampona cestišča), saj bo le tako cesta vsaj 

približno zdržala do naslednjega investicijskega vzdrževanja, npr. čez 30 let. Nikakor si ne 

želimo, da bo čez 10 let stanje ceste podobno trenutnemu. 

 

Prosimo še, da zaradi izvajanja turistične dejavnosti v Sorici in Soriški planini, investitor 

poseben razmislek in pozornost nameni tudi izboru najprimernejšega termina za izvedbo del. 

Investicija se mora izvesti v terminu, ko je z vidika turistične dejavnosti zatišje in ne na vrhuncu 

turistične sezone. 

 

Zgornji zapis bo v obliki dopisa posredovan na občino. 

 

 
K tč. 2 
 
Predsednik povzame vsebino s prejšnje seje, kjer je bilo sklenjeno, da pred oddajo menja Občini 

Železniki, za mnenje glede prodaje oz. oddaje v dolgoročni najem lesene koče nad Litostrojsko 

kočo g. Žigu Bizjaku zaprosimo še Turistični center Soriška planina.  

 

10. 11. 2020 smo od TC Soriška planina na poslano prošnjo prejeli odziv (priloga). V odzivu 

direktorica Polona Golija zaključi z mnenjem, da naj se območje Soriške planine, predvsem 

območje Litostrojske koče ali koče Bedanc, ureja celovito, pri čemer naj svojo funkcijo urejanja 

prostora doda tudi Občina Železniki. Nadaljuje, da so smučarske površine in površine za druge 

aktivnosti na Soriški planini javno dobro in da ni smotrno dodajanje novih turističnih 

ponudnikov, dokler ni rešeno vprašanje urejanja osnovne infrastrukture tudi s strani Občine 

železniki in drugih ponudnikov na območju. 

 

Tekom razprave se je oblikovalo enotno mnenje Sveta KS Sorica, da občina k prodaji oz. oddaji 

v najem ne pristopi. Kot prvo bi morala biti vsem deležnikom (občini, TC Soriška planina in 

drugim) znana vizija nadaljnjega razvoja Soriške planine kot celote. Ko bi bila vizija jasna, bi 

pa, če bi že pristopili k prodaji ali oddaji v najem, morali imeti prednost domačini oz. domače 

dejavnosti.  

 

Svet KS Sorica v primeru prodaje kot velik problem vidi tudi majhno oddaljenost objekta, ki bi 

se prodal, od Litostrojske koče. Za trenutnega oz. prihodnjega lastnika Litostrojske koče bi bil 

to lahko velik oteževalni faktor, saj bi zaradi bližine sosednjega objekta moral za vsak poseg 

od lastnika le tega pridobiti soglasje. 

 

Sklep 23: 

Svet KS Sorica podaja negativno mnenje glede nakupa oz. dolgoročnega najema koče in 

zemljišč na parceli 859/1, stavba 352, k.o. Sorica g. Žigu Bizjaku. Predlagamo, da Občina 

Železniki skupaj s Turističnim centrom Soriška planina in drugimi deležniki na Soriški 

planini pred tako namero pristopi najprej k izdelavi strategije za celovito obravnavo 

ureditve območja na Soriški planini.  

 
 
K tč. 3 
 
Predsednik predstavi situacijo pri Nacu v Spodnji Sorici na katero smo prejeli pritožbo krajana.  
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Vikendaša Hostnik sta ob svoji hiši zaradi zamakanja vode vzdolž zgornje stene hiše ob javni 

poti izvedla izkop, da sta lahko izolirala hišo. Dodatno sta ob hiši vgradila še robnik in kamnito 

zložbo proti cestišču ter vmes posadila bukovo živo mejo. 

 

V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani Sveta KS Sorica so bile izpostavljene naslednje 

podrobnosti: 

- Ni šlo za pritožbo, bolj za vprašanje, ali je KS obveščena o tem, kaj se dela. 

- Občinski odlok o lokalnih cestah in javnih poteh pravi, da bi moral lastnik za poseg v 

pas, ki je 3 m od romba ceste pridobiti dovoljenje za gradnjo. 

- Cesta je na najožjem delu ob hiši široka 3,3 m, plug je širok 2,8 m. Prostora za pluženje 

ni veliko. 

- Od vseh sprememb glede na prvotno stanje je moteča samo zunanja skalna zložba in 

živa meja. 

- Posajena je bila bukova živa meja, ki se v širino razrase od 30 do 40 cm. 

 

Skupno mnenje Sveta KS Sorica je, da za mnenje k zadevi vprašamo še ostale uporabnike javne 

poti, kaj menijo o izvedenih posegih v obcestnem pasu. 

 

Sklep 24: 

Svet KS Sorica se bo o problematiki najprej posvetoval s krajani Vaškega odbora Spodnja 

Sorica, ki so ožje vezani na javno pot ob Nacovi hiši. 

 
 
K tč. 4 

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 

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. 
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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. 

23. Svet KS Sorica podaja negativno mnenje 
glede nakupa oz. dolgoročnega najema 
koče in zemljišč na parceli 859/1, stavba 
352, k.o. Sorica g. Žigu Bizjaku. 
Predlagamo, da Občina Železniki skupaj s 
Turističnim centrom Soriška planina in 
drugimi deležniki na Soriški planini pred 
tako namero pristopi najprej k izdelavi 
strategije za celovito obravnavo ureditve 
območja na Soriški planini. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

24. Svet KS Sorica se bo o problematiki najprej 
posvetoval s krajani Vaškega odbora 
Spodnja Sorica, ki so ožje vezani na javno 
pot ob Nacovi hiši. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

25.  Obvestiti krajane, da pred zimo poskrbijo 
za umik vseh ovir vsaj 1 meter od roba 
cestišča, ki se pluži. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

 
 
K tč. 5 

 
Klemen: 
Ob zabijanju cestnih kolov za pomoč pri pluženju smo na več lokacijah opazili razne 
ovire (lončki za rože, rastlinjak, korita za rože), ki bodo ovirali pluženje oz. bodo pri tem 
poškodovani. Ali bi poslali dopis, da krajane opozorimo, da poskrbijo za umik raznih 
ovir vsaj 1 m od roba cestišča? 
 
Sklep 25: 
Obvestiti krajane, da pred zimo poskrbijo za umik vseh ovir vsaj 1 m od roba 
cestišča, ki se pluži. 
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Seje je bila zaključena ob 21:19. 
 
 

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

 
 
 
 
Priloga: 

- Turistični center Soriška planina, Mnenje glede nakupa oz. dolgoročnega 
najema koče in zemljišč na parceli 859/1, stavba 352, k.o. Sorica, 10. 11. 2020 


