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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 18/2021 
Datum: 12. 11. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
 
18. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 12. 11. 2021, ob 
19:00 v sejni sobi KS Sorica. 
 
Prisotni: Bernard Drol, Andrej Jenstrle, Gregor Gasser, Klemen Šubic, Roman Kejžar, 
Matej Pintar, Franc Kejžar, Franc Taler, Marjan Čufer 
 
Upravičeno odsoten: Leon Kejžar 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 17. seje KS Sorica  
2. Pokopališki odbor  

a. Občinski odlok o pokopališkem redu 2020 
b. Člani?  
c. Sprejem cenika za najem groba in najem  

3. Predlog za nadaljnje delovanja članov pokopališkega odbora 
a. Knjigovodstvo, računovodstvo, delovanje 
b. Denarna sredstva, delo, urejanje in označevanje 
c. Nagib kamnite zložbe na pokopališču - poslan dopis na občino  
d. Parkirišče, pobuda za WC, Mrliška vežica 
e. Ureditev lastništva parcele 605/3 na pokopališču - ponovno poslan 

dopis na občino  
f. Ostalo  

4. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrle  
5. Sprejetje cen za zimsko službo  
6. Internet stran - plačilo prevodov in lektoriranje  
7. Pregled sklepov predhodnih sej  
8. Razno  

 

 
Predsednik pozdravi vse prisotne pozdravi. Posebej pozdravi člane pokopališkega 
odbora. 
 
K tč. 1 
Zapisnik 17. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
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a) Predsednik predstavi, da je Občina Železniki 5. 6. 2020 sprejela odlok o 
pokopališkem redu v Občini Železniki. Odlok je objavljen na občinski spletni 
strani. 
 
Enako v letu 2020 je KS Sorica preložila tudi vodenje računovodstva KS Sorica 
na občino, posledično tudi računovodstvo za pokopališki odbor. 
 

b) Obstoječi člani pokopališkega odbora so bili imenovani v pokopališki odbor v 
letu 2015 in prosijo, da je se po pretečenih šestih letih odbor prenovi.  
 
Franc Taler pove, da je v obdobju od 2015 preuredil kataster oz. evidenco 
grobov. V nadaljevanju izpostavi še, da je pri zadnjem pošiljanju položnic s 
strani občine, prišlo do napak. Iz položnic in evidenc občine številke grobov niso 
več razvidne, in sicer ker se po njegovem mnenju evidenca vodi le po imenu in 
priimku. 
 

Sklep 36: 
Na Občino Železniki pošljemo aktualno evidenco grobnih prostorov, ki jo ima 
Franc Taler. 

 
c) Potekala je razprava glede določitve cen za najemnine za grobne prostore na 

pokopališču v KS Sorica za leto 2022. 
 
Za najem grobnega prostora se predlaga enaka cena, kot v preteklosti: 
Enojni grobni prostor: 15 EUR 
Dvojni grobni prostor: 21 EUR 
 
Polega cenika za najemnino grobnih prostorov Občina Železniki poziva tudi k 
sprejetju cenika za pristojbino za uporabo pokopališča in pokopališke 
infrastrukture (enkratni strošek): 
Enojni grobni prostor: 100 EUR 
Dvojni grobni prostor: 130 EUR 

 
Sklep 37: 
Svet KS Sorica potrjuje cenik za pokopališče v Sorici za leto 2022, kot sledi. 
Najemnina za enojni grobni prostor je 15 EUR, za dvojnega pa 21 EUR. 
Pristojbina za enojni grobni prostor je 100 EUR, za dvojnega pa 130 EUR. 
 
V nadaljevanju Franc Taler predstavi obveznosti, ki jih mora opravljati član 
pokopališkega odbora. Obveznosti obsegajo sodelovanje pri vsakem pogrebu, ko je 
potrebno odpreti vežico, pokazati, kako skopati jamo, skrbeti za sortiranje odpadkov, 
ker obiskovalci pokopališča zelo slabo ločujejo odpadke. V letnem času je potrebno 
kositi travo itd.  
 
V povezavi z razpravo glede težav pri sortiranju odpadkov je Andrej Jenstrle predstavi 
namero komunale, da bo zaposlila enega zaposlenega samo za nadzor ravnanja z 
odpadki. 
 
Sklep 38:  
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Svet KS Sorica bo nemudoma pristopil k sestavi in imenovanju novega 
pokopališkega odbora.  
 
Do imenovanja novega pokopališkega odbora evidence glede pokopališkega odbora 
prevzame Franc Kejžar.  
 
Člani pokopališkega odbora zapustijo sejo. 
 
K tč. 3 
 
Naloge novega pokopališkega odbora bodo predvsem: 

- urejanje evidenc za namen knjigovodstva, računovodstva in delovanja 
(evidenca umrlih, evidenca lastnikov in naslovov za potrebo pošiljanja 
položnic), 

- denarna sredstva (trenutno ima pokopališki odbor na TRR KS Sorica 10.283 € 
sredstev), plačilo za opravljeno delo, 

- urejanje in označevanje pokopališča z informativnimi tablami, 
- nagib kamnite zložbe na pokopališču - poslan dopis na občino, 
- parkirišče, pobuda za WC, mrliška vežica, 
- ureditev lastništva parcele 605/3 na pokopališču 
- ostalo. 

 
K tč. 4 
Andrej Jenstrle poda poročilo iz 13. seje za komunalne dejavnosti. V dveh do treh letih 
bo potrebno v občini urediti zbirna mesta povsod tam, kjer je potrebno. Predvsem tam, 
kjer se zbira vreče. Izdelali se bodo ekološki otoki, podobno, kot je urejeno pri Šurku. 
Investitor je komunala. Prioritete bodo postavljene glede na interes in oddane pobude. 
Komunala bo zaposlila kontrolorja za smeti, ki bo nadzoroval pravilno ločevanje smeti. 
Kontrolor ne bo pristojen za izdajo kazni, ampak bo le obvestil inšpektorja, ki bo potem 
izdal globo.  
 
Sledi razprava glede projektov občine v letu 2022, ki so pomembni za KS Sorica. 
Predsednik poda informacijo glede rezerviranih sredstev za projekt ureditve vaškega 
jedra v Sorici »Ureditev ceste RT-910/1130 Sorica – Podrošt med km 1,360 in km 
1,620 skozi naselje Sorica in navezavo na priključek pri cerkvi«. 
 
Sklep 39: 
Na Občino Železniki pošljemo dopis, s katerim pozivamo občino, da pravočasno 
pristopi k urejanju lastništva parcel za projekt ureditve vaškega jedra v Sorici. 
 
K tč. 5 
Glede na vsesplošne podražitve in informacijo, da bodo tudi drugod po občini dvignili 
cene na ceniku za izvajanje zimske službe tudi v KS Sorica pristopa k spremembi 
cenika za izvajanje zimske službe. 
 
Sklep 40: 
Svet KS Sorica za zimsko sezono 2021/2022 in naprej potrjuje naslednji cenik za 
izvajanje zimske službe: 

- traktor od 60 do 80 KM: 36,20 EUR, 
- traktor nad 80 KM: 42 EUR. 
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K tč. 6 
Pridobili smo 4 ponudbe za izvedbo storitev lektoriranja in prevodov vsebin v 
angleščino, nemščino in italijanščino. Na podlagi predstavljenih referenc smo izbrali 
drugo najcenejšo ponudbo. Storitev bo izvedena v dobrem tednu dni. Sledi še 
vključitev vsebin na spletno stran in objava spletne strani. 
 
 
K tč. 7 
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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36 Na Občino Železniki pošljemo aktualno 
evidenco grobnih prostorov, ki jo ima Franc 
Taler. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

37 Svet KS Sorica potrjuje cenik za 
pokopališče v Sorici za leto 2022, kot sledi. 
Najemnina za enojni grobni prostor je 15 
EUR, za dvojnega pa 21 EUR. Pristojbina 
za enojni grobni prostor je 100 EUR, za 
dvojnega pa 130 EUR. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

38 Svet KS Sorica bo nemudoma pristopil k 
sestavi in imenovanju novega 
pokopališkega odbora. 

Bernard 
Drol 

Čim prej 

39 Na Občino Železniki pošljemo dopis, s 
katerim pozivamo občino, da pravočasno 
pristopi k urejanju lastništva parcel za 
projekt ureditve vaškega jedra v Sorici. 

Bernard 
Drol, 
pripravi 
Matej Pintar 

Čim prej 

40 Svet KS Sorica za zimsko sezono 
2021/2022 in naprej potrjuje naslednji cenik 
za izvajanje zimske službe: 

- traktor od 60 do 80 KM: 36,20 EUR, 
- traktor nad 80 KM: 42 EUR. 

  

 
 
 
K tč. 8 
Dela pri Urlistu se zaključujejo, v Spodnji Sorici so se vgradili novi kanali, v Podporeznu 
sta se vgradila dva jaška. 
 
 
Seje je bila zaključena ob 21:59. 
 
 
Zapisal:                                                                        
Matej Pintar l.r.                                                                            
 
  
     Predsednik sveta KS Sorica 
     Bernard Drol l.r. 


