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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 17/2021 
Datum: 1. 10. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
 
17. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 1. 10. 2021, ob 20:00 
v sejni sobi KS Sorica. 
 
Prisotni: Bernard Drol, Andrej Jenstrle, Gregor Gasser, Klemen Šubic, Leon Kejžar, 
Matej Pintar 
 
Upravičeno odsoten: Roman Kejžar 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 16. seje KS Sorica  
2. Potrditev planov investicij z izbiro prioritet za leto 2022 in 2023  
3. Poročanje ob izvajanju del Urlist–regionalna cesta  
4. Vgradnja kanalet na javni cesti Tolc–Koštnar   
5. Ureditev zemljišča javne poti z uskladitvijo zemljišča pri Nacu – 

J. Hostnik, Sp. Sorica 15  
Obravnavanje prošnje Jerneja Hostnik in sprejetje sklepa.  

6. Pobuda za ureditev dovoza, dvorišča in zelenice pred OŠ Sorica – 
komunikacija z županom  

7. Obravnava predlaganih točk dnevnega reda iz sklicanega sestanka 
Marka Gasser  

8. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle  
9. Izvajanje zimske službe za Sp. Danje  
10. Internet stran, nadaljnje aktivnosti  
11. Pregled sklepov predhodnih sej  
12. Razno  

 

 
K tč. 1 
Zapisnik 16. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
Predsednik predstavi osnutek plana investicij za leto 2022, ki temelji na neizvedenih 
investicijah iz plana investicij za leto 2021. V nadaljevanju je potekala razprava za 
določitev prioritet za postavke v planu. 
 
Pri pregledu plana za javne poti Svet KS Sorica ocenjuje, da bi z zagotovitvijo asfalta 
za 800 dolžinskih metrov ceste lahko realizirali vsaj najnujnejše postavke, ki so bile v 
planih investicij v preteklih letih tudi že več kot 10 let. 
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K tč. 3 
Za izvedbo projekta smo pridobili dve ponudbi, in sicer od izvajalcev Todograd in 
Dolenc. Pogodba je bila sklenjena za ugodnejšim ponudnikom Todograd. Izvajalec je 
z deli že pričel, dela mora dokončati najkasneje do izvedbe asfaltacije v Zgornjih 
Danjah. 
 
 
K tč. 4 
Kupljenih je bilo 5 novih kanalet. Izvajalec Todograd bo odstranil obstoječe betonske 
kanalete in vgradil nove. 
 
 
K tč. 5 
Ureditev zemljišča javne poti mimo hiše g. Hostnika, Sp. Sorica 15, je bila izvedena po 
prvotnem potrjenem mnenju s strani Sveta KS Sorica. Parcelacija je bila izvedena 
vzdolž mejnikov 710, 714 in 715. Na novo izmerjeni mejnik 713 je odstranjen. Parcela 
547/8, ki jo omejujejo mejniki 710, 714, 715 in 713, in ki je trenutno še lasti g. Hostnika, 
bo v nadaljevanju postopka še prenesena v last Občine Železniki, ker predstavlja 
cesto. 
 
G. Hostnik se je dne 19. 7. 2021 na KS Sorica obrnil tudi s prošnjo za odkup dela 
zemljišča v izmeri 11m2, ki leži na parcelni številki 536/10, ki je v lasti KS Sorica. 
 
Sklep 35: 
Svet KS Sorica se strinja s pozitivnim odgovorom na prošnjo, ki je bila dne 
19. 7. 2021 s strani g. Hostnika poslana na KS Sorica. KS Sorica bo pristopila k 
prodaji 11m2 zemljišča na parcelni številki 536/10 g. Hostniku. 
 
Vzporedno z zgoraj opisanim postopkom se bo preoblikovala tudi stara parcela 536/10, 
ki v naravi predstavlja področje igrišča in parkirišča za Gostiščem Macesen. Parcela 
se bo razdelila na 3 dele: 

- največji del, nova parcela 536/12, predstavlja parkirišče, igrišče in območje za 
ureditev steze za prehod iz javne poti na parkirišče, 

- druga nova parcela, 536/13, v izmeri 11 m2, bo prodana g. Hostniku,  
- tretja parcela, 536/14, ostaja v lasti KS Sorica in bo po pogojih, kot so bili 

postavljeni z 31. sklepom, ki je bil sprejet na 15. seji Sveta KS Sorica, prodana 
Gabrovšovim. 
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Slika 1: Prikaz sprememb ZKP 

   
 
K tč. 6 
Predsednik predstavi pobudo, ki je bila poslana na Občino Železniki in ki predvideva 
ureditev dovoza, dvorišča in zelenice pred OŠ Sorica. V letu 2022 je predvideno, da 
občina pristopi k ureditvi. 
 
 
K tč. 7 
Predsednik predstavi dnevni red zbora krajanov vaškega odbora Zgornje Danje – 
Zabrdo, ki bo v soboto, 2. 10. 2021, ob 17.00 v Zabrdu. S strani Sveta KS Sorica se 
bosta zbora krajanov udeležila predsednik Bernard Drol in predstavnik Sveta KS 
Sorica za VO Zgornje Danje–Zabrdo, Gregor Gasser. 
 
 
K tč. 8 
Od zadnje seje sveta KS Sorica ni bilo nobene seje odbora za komunalo. 
 
 
K tč. 9 
K pogodbi za izvajanje zimske službe za cesto v Spodnje Danje bo podpisan aneks s 
katerim bo samo izvajanje pluženja za omenjeno cesto predano podizvajalcu Boštjanu 
Gaserju. Izvajanje posipanja bo še naprej izvajal prvotni izvajalec, Janez Šubic. 
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K tč. 10 
Izdelava internetne strani je končana. Aktivnosti, ki jih je še potrebno izvesti, so: 

- lektoriranje strani 
- prevod strani v angleščino, nemščino in italijanščino 
- objava stani. 

 
Lektoriranje in prevode bomo naročili pri profesionalnih izvajalcih tovrstnih storitev.  
 
 
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. 
Spletna stran je 
izdelana. 
Čakamo še 
lektoriranje in 
prevode v tuje 
jezike. 

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 

Poslano. Črne 
Vili pridobiva 
soglasja 
somejašev, 
gasilskega 
društva in 
vodovodnega 
odbora Zgornja 
Sorica 

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 

Izvedeno 

28. Za občino pripraviti dopis oz. odgovor na 
prejeto zahtevo po projektnih pogojih. 

Matej Pintar Izvedeno 
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Vsebina dopisa naj obsega vsebino sklepa 
27. 

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. 

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

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. 

Bernard 
Drol 

 
Izvedeno. 

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. 

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

33. Občino Železniki bomo z dopisom obvestili 
o nujnosti sanacije opornega zidu pod 
Podhočarjem, ki je bil pri izgradnji slabo 
izveden. 

Bernard 
Drol 

V postopku 

34 Svet KS Sorica izdaja mnenje, da se 
parcelacija in s tem tudi potek ceste izvede 
vzdolž mejnikov 710, 714 in 715. Na novo 
izmerjeni mejnik 713 se odstrani. 

 Izvedeno 

35 Svet KS Sorica se strinja s pozitivnim 
odgovorom na prošnjo, ki je bila dne 19. 7. 
2021 s strani g. Hostnika poslana na KS 
Sorica. KS Sorica bo pristopila k prodaji 
11m2 zemljišča na parcelni številki 536/10 
g. Hostniku. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 
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K tč. 12 
Razprava na problematiko vodovodov v KS Sorica. 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:53. 
 
 

Zapisal:                                                                        
Matej Pintar l.r.                                                                            

 
  
     Predsednik sveta KS Sorica 
     Bernard Drol l.r. 


