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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 14/2021 
Datum: 26. 02. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
 
14. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 26. 2. 2021, ob 20:00 
preko videokonference. 
 
Prisotni: Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Gregor Gasser, Matej Pintar, Klemen Šubic, 
Roman Kejžar 
 
Upravičeno odsoten: Leon Kejžar 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 13. seje KS Sorica 

2. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle 

3. Uskladitev za gradnjo ob javni cesti pri Nacu glede na prejeto mnenja 
vaškega odbora Sp. Sorica 

4. Mnenje na pridobitev projektnih pogojev za izgradnjo optičnega 
omrežja (parceli *52/1 in 835/1) 

5. Uničen meteorni jašek in zasut prepust pri Urlistu 

6. Postavitev prometnih znakov in ogledal 

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

8. Prejeta prošnja Prosvetnega društva Sorica za donacijo 

9. Aktivnosti na izvedbi internet strani Sorica g. Matej Pintar 

10. Pregled sklepov predhodnih sej 

11. Razno 

 

 
K tč. 1 
 

Zapisnik 13. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
 
Andrej Jensterle je podal poročilo.  
 
Izpostavil je sklep odbora za komunalo, ki glede na starost asfalta definira različne 
zahteve za sanacijo asfalta v primerih, ko se ga za potrebe drugih del prereže oz. 
odstrani. Na kratko, starejši, kot je asfalt, nižje so zahteve za sanacijo. 
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V nadaljevanju je izpostavil invazivne rastline ob vodotokih, ki se v občini pojavljajo 
predvsem v nižjih nadmorskih višinah (Japonski dresnik, ambrozija …). Občina 
opozarja krajane, da naj se tovrstne rastline čim bolj sproti odstranjuje. V nižjih predelih 
občine je problem velik, v višje ležečih predelih pa še ne.  
 
V okviru projekta Aktivno proti invazivkam, sta bila pripravljeni 2 kratki predstavitvi o 
invazivnih rastlinah.   
  
Do posnetka  o POTENCIALNIH INVAZIVNIH RASTLINAH V NAŠI OKOLICI 
dostopate s klikom na povezavo  https://forms.gle/UBa5gqS6Z1W7DATc9    (kjer 
morate vnesti svoj elektronski naslov, ime, priimek in naslov). 
Do posnetka  o NAJPOGOSTEJŠIH 5  INVAZIVNIH RASTLINAH pa dostopate s 
klikom na povezavo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8E2k-
JYhf6vUoGSC8jGjkJ2kD2kRj63HmHEh2kuH4OW_2Yg/viewform?usp=sf_link 
 
Drugih posebnosti pomembnih za KS Sorica ni bilo. 
 
 
K tč. 3 
 
Sklican je bil sestanek vaškega odbora Spodnje Sorice, na katerem so bili udeleženi 
predstavniki iz vsake hiše vaškega odbora. Na začetku je Klemen Šubic najprej 
predstavil situacijo. Vsak od udeležencev je nato lahko povedal svoje mnenje. Sosedje 
v večini nimajo pripomb.  
 
Končni sklep sestanka vaškega je bil, da se strinjajo z gradnjo kamnite škarpe mimo 
hiše v Sp. Sorica 15 ter nasaditve žive meje ob njej, katera pa ne sme segati na cesto 
ali kakor koli ovirati prometa. Lastnik nepremičnine se zavezuje, da bo redno urejal 
živo mejo. Izvajalec zimske službe tudi ne odgovarja zaradi morebitne povzročitve 
škode v območju do stanovanjskega objekta od roba asfalta (kamnita zložba, živa 
meja, betonski robnik). 
 
V nadaljevanju je potekala razprava. 

https://forms.gle/UBa5gqS6Z1W7DATc9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8E2k-JYhf6vUoGSC8jGjkJ2kD2kRj63HmHEh2kuH4OW_2Yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8E2k-JYhf6vUoGSC8jGjkJ2kD2kRj63HmHEh2kuH4OW_2Yg/viewform?usp=sf_link
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Klemen: 
Problem ni samo na tej lokaciji, problemi so tudi drugod. Potrebno je opozarjati krajane 
na ovire ob cesti, saj je zaradi teh potrebno opravljati zimsko službo počasneje in bolj 
previdno. V končni fazi se za opravljano delo porabi več ur. 
 
Andrej: 
Največ kar lahko naredimo je, da jeseni izdamo obvestilo, da naj vsi zaščitijo svoje 
posestvo da ne bo prihajalo do škodnih primerov. Tudi na občini je bilo izpostavljeno, 
da se primere, ko lastniki s privatno lastnino posegajo v cestišče, najprej rešuje mirno 
in s pogovorom. 
 
Sklep 26: 
Svet KS Sorica bo vaščane vsako leto v jesenskem času obveščal in pozival k 
odstranitvi in zaščiti privatne lastnine iz naslova opravljanje redne zimske 
službe. 
 
 
K tč. 4 
 
Občina je prejela vlogo GVO, d.o.o. za sprejem projektnih pogojev za izvedbo 
medkrajevne optične povezave, ki se nanaša tudi na KS Sorica (parceli *52/1 in 835/1).  
 
Projekt predvideva dograditev TK kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječe cevi 
TK kabelske kanalizacije Elektra Gorenjska za potrebe nove medkrajevne optične 
povezave KMO FL Železniki – FL Spodnja Sorica – FL Bohinjska Bistrica. V zgrajeno 
kabelsko kanalizacijo bodo uvlečeni optični telekomunikacijski kabli. Objekt se bo 
gradil kot enostaven objekt, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
  
Svet KS Sorica je bil iz strani občine pozvan, da se opredeli in določi morebitne pogoje 
za izvedbo. 
 

 
 
Sklep 27: 
Ker je cesta na parcelah *52/1 in 835/1 že zelo uničena, bo kakršenkoli poseg v 
cestišče stanje samo še poslabšalo. Pogoj Sveta KS Sorica za izvedbo projekta 
je, da je potrebno cestišče v celoti sanirati z novim asfaltom. 
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Sklep 28: 
Za občino pripraviti dopis oz. odgovor na prejeto zahtevo po projektnih pogojih. 
Vsebina dopisa naj obsega vsebino sklepa 27. 
 
 
K tč. 5 
 
Pri Urlistu se je iz asfalta odtrgal jašek. Začasno je bila zadeva sicer sanirana, vendar 
bo po zimi potrebno zadevo celovito sanirati. V kolikor tega odseka ceste v kratkem ne 
bomo asfaltirali, bo potrebno jašek tudi zabetonirati.  
 
V vsakem primeru je odsek ceste mimo Urlista eden izmed bolj prioritetnih odsekov v 
KS Sorica, ki jih moramo rekonstruirati. Največja problema sta ovinek pri Urlistu in 
izvoz iz regionalne ceste. 
 
 
K tč. 6 
 
Po prošnji KS Sorica za postavitev ogledal na regionalnih cestah, je Direkcija RS za 
infrastrukturo, Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na občino 
poslala dopis s pozivom, da lahko postavimo dve ogledali, a le če jih bo plačala občina. 
Občina je na plačilo ogledal pristala.  
 
Postavili se bosta ogledali na koncu Soriškega potoka in na križišču na Rotku. 
Ogledalo za na ovinek nad Tolarjem, ko gre stara cesta proti Tonetu, ni bilo odobreno. 
 
 
K tč. 7 
 
Zaradi odsotnosti Leona Kejžarja je obravnava te točke prestavljena na naslednjo sejo. 
 
 
K tč. 8 
 
Sklep 29: 
Svet KS Sorica soglasno potrjuje, da se 250 EUR sredstev nameni za novoletno 
obdarovanje otrok. 
 
 
K tč. 9 
 
Poročilo o aktivnostih na projektu je poročal vodja projekta za prenovo spletne strani 
Sorica.si, Matej Pintar. 
 
Aktivnosti na projektu prenove spletne strani Sorica.si so se začele že na začetku leta 
2020. Ker do jeseni 2020 ni bilo pričakovanega napredka smo od 26. 11. 2020 naprej 
začeli z izvajanjem rednih četrtkovih sestankov preko videokonference. Na sestanek 
so vabljeni predsednik Sveta KS Sorica, predstavniki lokalnih društev, šole, 
predstavniki turističnih ponudnikov, drugih dejavnosti itn. Do danes je bilo tako 



5 

 

izvedenih 11 sestankov. Sestanek je odpadel le štirikrat. Na sestankih potekajo 
aktivnosti v smeri definiranja vsebine in postavitve spletne strani. 
 
Ločeno od internih sestankov potekajo tudi sestanki z dobaviteljem za spletno stran 
na katerem je iz naše strani prisoten le vodja projekta. Izvedeni so bili štirje sestanki. 
 
Plan dela za naprej je, da v čim krajšem času, do konca definiramo vse vsebine, ki jih 
bo potem dobavitelj spletne strani lahko vključil v samo spletno stran. Temu bo potem 
hitro lahko sledila objava spletne strani. 
 
 
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 

Poslan dopis. 

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 

Izvedeno. 

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 

Bernard 
Drol 

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

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

Bernard 
Drol 

Čim prej 

26. Svet KS Sorica bo vaščane vsako leto v 
jesenskem času obveščal in pozival k 
odstranitvi in zaščiti privatne lastnine iz 
naslova opravljanje redne zimske službe. 

Bernard 
Drol 

Redna naloga 

27. Ker je cesta na parcelah *52/1 in 835/1 že 
zelo uničena, bo kakršenkoli poseg v 
cestišče stanje samo še poslabšalo. Pogoj 
Sveta KS Sorica za izvedbo projekta je, da 
je potrebno cestišče v celoti sanirati z 
novim asfaltom.  

Bernard 
Drol 

 

28. Za občino pripraviti dopis oz. odgovor na 
prejeto zahtevo po projektnih pogojih. 
Vsebina dopisa naj obsega vsebino sklepa 
27 

Matej Pintar Čim prej 

29. Svet KS Sorica soglasno potrjuje, da se 
250 EUR sredstev nameni za novoletno 
obdarovanje otrok. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

 
 
K tč. 5 

 
Gregor: 

- Izpostavil je pobudo, da bi se dvorišče pred PŠ Sorica asfaltiralo. Svet KS 
Sorica naslovi dopis s pobudo po asfaltiranju na občino. 
 

- Andrejka: Ali se v prihodnje lahko dobavi tudi pesek brez soli, da se bo cesta 
proti Torki, kjer ni asfalta tudi lahko posipala. 
 
Bernard: Gašper naj poskrbi, da se pesek brez soli kupi iz sredstev, ki so 
namenjena za vzdrževanje ceste proti Torki. 
 

- Andrejka: Podana je bila pritožba glede velike količine posipnega peska na 
travniku pod cesto, ki je posledica izvajanja zimske službe. 

 
 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:20. 
 
 

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

 
 


