Krajevna skupnost Sorica
Svet krajevne skupnosti Sorica
Št. 15/2021
Datum: 20. 05. 2021

ZAPISNIK
15. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v četrtek, 20. 5. 2021, ob
20:00 v sejni sobi KS Sorica.
Prisotni: Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Gregor Gasser, Matej Pintar, Klemen Šubic,
Roman Kejžar, Leon Kejžar, Primož Pintar
Upravičeno odsoten:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 14. seje KS Sorica
2. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle
3. Mnenje na pridobitev projektnih pogojev za drugi predlog za izgradnjo
optičnega omrežja Telekom (parceli *52/1 - last zadruge in 835/1)
4. Mnenje na izvzem statusa javnega dobra (parcela 835/3) in zadeva
Gabrovšek
5. Ureditev zemljišča javne poti z uskladitvijo zemljišča pri Nacu – Hostnik, Sp
Sorica 15
6. Prošnja za prodajo 2 m² zemljišča v lasti KS Sorica zaradi ureditve mej Hostnik Jernej
7. Plan poraba sredstev za ceste (ostanek - košnja, 100m2 rezkanje – asfalt,
drugo?)
8. Oporni zid na cesti pod Podhočarjem
9. Predstavitev del na cesti Rotk - Torka
10. Prostor nekdanje pošte - prejet naknaden dopis Turističnega društva
11. Vodovodi
12. Poročanje o izvedbi internet strani Sorica, g. Matej Pintar
13. Pregled sklepov predhodnih sej
14. Zbor krajanov
15. Razno

K tč. 1
Zapisnik 14. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen.
K tč. 2
Andrej Jensterle je podal poročilo.
Za KS Sorica ni bilo pomembnih zadev.
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Na seji so bile potrjene cene komunalnih storitev, ki so se iz naslova izvedenih investicij
podražile. Občina bo položnice za vodo in kanalizacijo v določeni meri subvencionirala.
Pod točko vprašanja in pobude je bilo spet omenjeno slabo delovanje optičnega
omrežja predvsem na območju Železnikov.
Andrej Jenstrle je na seji izpostavil problem nadzora izvedenih del, kjer se prepogosto
dogaja, da je kvaliteta izvedenih del slaba. Predlagal je nadzor že tekom izvajanja
posameznih faz projektov. Npr. ustreznost vgrajeno drenaže preveriti še predenj se
cevi zasuje z materialom.
K tč. 3
Svet KS Sorica je na 14. seji Sveta KS Sorica že izdal mnenje na pridobitev projektnih
pogojev za Telekom Slovenije in sicer za varianto 1, ki jo prikazuje spodnja slika 1.

Slika 1: Varianta 1
Telekom Slovenije je za tem predlagal novo varianto, ki jo prikazuje spodnja slika 2.

Slika 2: Varianta 2
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Sklep 30:
Mnenje Sveta KS Sorica je, da je v primeru, če bo potrebno rezati asfalt na parceli
52/1, potrebno asfalt na celotni površini med Kmetijsko zadrugo in Gostiščem
Macesen nadomestiti z novim (območje kjer sedaj asfalt neprekinjen). Na parceli
835/1 je utrjena makadamska pot, ki jo je potrebno po izvedenih delih povrniti v
prvotno stanje z nasutjem in utrditvijo v celotni širini ceste.
K tč. 4
Predsednik Bernard Drol je predstavil zgodovino zadeve Gabrovšek, ki je bila na Svetu
KS Sorica obravnavana že v letu 2015. Predmet zadeve takrat in danes je odkup
zemljišča, ki je v občinski lasti, na delu zemljišča obstaja tudi služnost.
Pogoji, ki jih je Svet KS Sorica postavil v letu 2015 so bili naslednji:
• razširitev cestišča za 0,5m od mejnika naprej do hiše,
• razširitev cestišča od mejnika Hostnikov do mejnika po zemljišču v lasti KS
• ureditev dovoza na parkirišče in pridobitev soglasja od Občine za priključitev
na javno pot,
• ureditev parkirišča na zelenici pred objektom,
• odkup tudi dela zemljišča na parceli 835/3 k.o. Sorica, ki je v lasti Občine.
V letošnjem letu sta Brane in Špela Gabrovšek že najela geometra, ki je opravil izmere.
Občina bo postavila odkupno ceno glede na primerljiva zemljišča, ki so bila prodana v
preteklosti v Sorici.
Sklep 31:
Pogoji Sveta KS Sorica ostajajo enaki, kot so bili potrjeni na 8. seji sveta KS
Sorica v letu 2015 in sicer:
• razširitev cestišča za 0,5m od mejnika naprej do hiše,
• razširitev cestišča od mejnika Hostnikov do mejnika po zemljišču v lasti
KS
• ureditev dovoza na parkirišče in pridobitev soglasja od Občine za
priključitev na javno pot,
• ureditev parkirišča na zelenici pred objektom,
• odkup tudi dela zemljišča na parceli 835/3 k.o. Sorica, ki je v lasti Občine.
K tč. 5
Predsednik Bernard Drol je predstavil situacijo. Pripravlja se tripartitna pogodba med
Hostnikom, KS Sorico in Občino Železniki. Pove tudi, da je bil že povabljen na javno
obravnavo, kjer so bile že izvedene izmere za nove mejnike okoli hiše Hostnikov.
V razpravi, ki je potekala je bil Svet KS Sorica soglasen pri tem, da je ključnega
pomena zagotovitev vsaj obstoječe širine ceste tudi za v prihodnje.
Sklep 32:
Svet KS Sorica izdaja mnenje, da je potrebno na novo izmerjena mejnika 713 in
714 prestaviti tako, da se bo mejnik 713 nahajal na robu obstoječega asfalta oz.
neposredno pod kapom strehe hiše Hostnikov. Mejnik 714 ni več potreben. 713
in 715 sta povezana z ravno linijo.
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K tč. 6
Prošnja za prodajo je glede sklep 32 iz prejšnje točke brezpredmetna, ker je potrebno
pridobiti nove izmere in razlike, ki bi bile predmet odkupa.
K tč. 7
Predsednik Bernard Drol je predstavil, da je po končani zimi 2020/21 na postavki za
vzdrževanje cest še 20.900 € sredstev.
Predvidena preostala poraba je:
- 5866 EUR Zgornje Danje
- 2500 EUR rezkanje najslabših 100m2 asfalta po cestah v Sorici (cena m2 je 22,5€m2)
- 1000 EUR zimska služba za december 2021
- 600 EUR košnja______________________
10.934 EUR ostanek
Predlogi za porabo predvideno ostalih sredstev (10.934 EUR):
- Ureditev cestišča pri Urlistu + razširitev cca 50m2
- Kanali v Spodnji Sorici
- Oporni zid in odsek ceste mimo Pegama
Dogovorili smo se, da predstavniki vaških odborov, za posamezne predloge čim prej
pridobijo ponudbe, na podlagi katerih se bomo na eni od naslednjih sej odločili glede
izvedljivosti predlogov.
K tč. 8
Oporni zid na cesti pod Podhočarjem je bil pred približno 20 leti slabo izveden, pri
gradnji ni bila izvedena peta opornega zidu. Določen del tega opornega zidu je zaradi
slabe izvedbe odneslo že pred leti. Odnesen del opornega zidu je bil saniran. Preostali
del prvotnega zidu je odneslo pred nedavnim. Cesta ni več varna za promet.
Na Občino Železniki je potrebno poslati dopis s slikovnim gradivom, in opozoriti, da je
sanacijo opornega zidu potrebno nujno izvesti v čim krajšem možnem času.
Sklep 33:
Občino Železniki bomo z dopisom obvestili o nujnosti sanacije opornega zidu
pod Podhočarjem, ki je bil pri izgradnji slabo izveden.
K tč. 9
Seznanili smo se z informacijo, da Občina Železniki v letu 2021 za cesto Rotek-Torka
namenja 153.000 EUR.
K tč. 10
Predsednik je predstavil dosedanje aktivnosti glede izrabe prostora stare pošte. Prvi
sprejeti predlog je bil, da se uredi izposojevalnico koles, nakar smo prejeli še predlog
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Turističnega društva Sorica, ki je predlagal, da bi uredili skupno turistično informacijski
prostor z muzejskim delom, kjer bi bile na voljo avdio in video/slikovne vsebine o
zgodovini tirolske naselitve.
Na sestanku za določitev namena izrabe prostora je bil sprejet združen predlog, da bi
skupni prostor deloval kot turistično informacijski center z nepridobitnim namenom z
možnostjo posredovanja oz. nudenja storitev drugih ponudnikov.
K tč. 11
Seznanili smo se z informacijo o aktivnostih, ki jih občina izvaja na področju upravljanja
z vodovodi v občini. Predmet pogovorov je, kdo lahko upravlja z vodovodom,
problematika glede namestitve števcev pri uporabnikih itd. Zaključki še niso sprejeti.
K tč. 12
Poročilo je podal Matej Pintar.
S pripravo spletne strani se bližamo koncu. Manjkajo še zaključni detajli. Vsebin, ki jih
pripravljavci niso zagotovili, ne bomo čakali, ampak bomo šli kar naprej z objavo.
Dodatne vsebine bo vedno mogoče dodajati tudi kasneje. Ko bo spletna stran v celoti
pripravljena jo bomo pred objavo poslali še v lektoriranje. Po objavi bomo delo
nadaljevali še z nadgradnjo, da zagotovimo večjezično podporo. Spletno stran
nameravamo zagotoviti še v angleščini, nemščini in italijanščini.
K tč. 13
Seznam sklepov:
Št.
Sklep
Nosilec
36.
Glede na zbrane zahteve društev izvedemo Matej Pintar
zbiranje ponudb za postavitev spletne
strani

10.
22.

23.

Na lokalni cesti v Podroštu se postavi znak
za slepo ulico.
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.
Svet KS Sorica podaja negativno mnenje
glede nakupa oz. dolgoročnega najema
koče in zemljišč na parceli 859/1, stavba
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Bernard
Drol
Bernard
Drol

Bernard
Drol

Status/rok
Izbran je bil
izvajalec za
izvedbo. Sklican
bo sestanek z
društvi.
Pripravljen je
prvi osnutek
spletne strani
Znak dobavljen.
Čim prej

Izvedeno

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

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.
Obvestiti krajane, da pred zimo poskrbijo
za umik vseh ovir vsaj 1 meter od roba
cestišča, ki se pluži.
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.
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.
Za občino pripraviti dopis oz. odgovor na
prejeto zahtevo po projektnih pogojih.
Vsebina dopisa naj obsega vsebino sklepa
27
Svet KS Sorica soglasno potrjuje, da se
250 EUR sredstev nameni za novoletno
obdarovanje otrok.
Mnenje Sveta KS Sorica je, da je v primeru,
če bo potrebno rezati asfalt na parceli 52/1,
potrebno asfalt na celotni površini med
Kmetijsko zadrugo in Gostiščem Macesen
nadomestiti z novim (območje kjer sedaj
asfalt neprekinjen). Na parceli 835/1 je
utrjena makadamska pot, ki jo je potrebno
po izvedenih delih povrniti v prvotno stanje
z nasutjem in utrditvijo v celotni širini ceste.
Pogoji Sveta KS Sorica ostajajo enaki, kot
so bili potrjeni na 8. seji sveta KS Sorica v
letu 2015 in sicer:
• razširitev cestišča za 0,5m od
mejnika naprej do hiše,
• razširitev cestišča od mejnika
Hostnikov do mejnika po zemljišču
v lasti KS
• ureditev dovoza na parkirišče in
pridobitev soglasja od Občine za
priključitev na javno pot,
• ureditev parkirišča na zelenici pred
objektom,
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Bernard
Drol

Čim prej

Bernard
Drol

Redna naloga

Bernard
Drol

Matej Pintar

Čim prej

Bernard
Drol

Izvedeno

Bernard
Drol

Čim prej,
Sklep 30
dopolnjuje sklep
27. V dopisu naj
se navedeta
obe varianti.

Bernard
Drol

Čim prej

•

32.

33.

odkup tudi dela zemljišča na parceli
835/3 k.o. Sorica, ki je v lasti
Občine.
Svet KS Sorica izdaja mnenje, da je
potrebno na novo izmerjena mejnika 713 in
714 prestaviti tako, da se bo mejnik 713
nahajal na robu obstoječega asfalta oz.
neposredno pod kapom strehe hiše
Hostnikov. Mejnik 714 ni več potreben. 713
in 715 sta povezana z ravno linijo.
Občino Železniki bomo z dopisom obvestili
o nujnosti sanacije opornega zidu pod
Podhočarjem, ki je bil pri izgradnji slabo
izveden.

Bernard
Drol

Čim prej

Bernard
Drol

Čim prej

K tč. 14
V kolikor bo zbor krajanov mogoče izvesti in bo situacija glede Covid-19 dopuščala, bo
izveden v juniju.
K tč. 15
Ni bilo razprave.

Seje je bila zaključena ob 23:05.

Zapisal:
Matej Pintar l.r.

Predsednik sveta KS Sorica
Bernard Drol l.r.
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