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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 19/2022 
Datum: 28. 1. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
 
19. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 28. 1. 2022, ob 19:00 
preko videokonference. 
 
Prisotni: Bernard Drol, Leon Kejžar, Gregor Gasser, Klemen Šubic, Roman Kejžar, 
Matej Pintar, Andrej Jenstrle (pridruži se k tč. 3) 
 
Upravičeno odsoten: / 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 18. seje KS Sorica 
2. Podpis pogodbe o začasni uporabi del parcele 536/10 v lasti KS Sorica 

(68 m2 - navezava na regionalno cesto) 
3. Predlog ureditve odvodnjavanja ob rekonstrukciji državne ceste RT-

909/1128 Vresje-Sorica od km 6,000 do km 8,821 
4. Ponudba, Razvojna agencija Sora d.o.o. za najem površin KS Sorica 
5. Prošnja za mnenje KS Sorica - zadeva Matija Pintar »Ureditev ceste RT-

910/1130 Sorica – Podrošt med km 1,360 in km 1,620. 
6. Pokopališki odbor: 

- Predlagani kandidati s strani članov sveta KS 
- Knjigovodstvo pokopališča prevzel Franc Kejžar 

7. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrla 
8. Prošnja prosvetnega društva za denarno pomoč ob Božični obdaritev 

otrok 
9. Internetna stran Sorica.si v zaključku 
10. Razno  

 

 
Predsednik pozdravi vse prisotne pozdravi.  
 
K tč. 1 
Zapisnik 18. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
Predsednik seznani člane sveta KS Sorica z že podpisano pogodbo z Ministrstvom za 
infrastrukturo o začasni uporabi 68 m2 dela parcele 536/10 za obdobje enega leta, gre 
za območje navezave omenjene parcele na regionalno cesto, 1,5 m širok pas ob 
regionalni cesti. 
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K tč. 3 
V letu 2022 je predvidena rekonstrukcija državne ceste RT-909/1128 Vresje-Sorica od 
km 6,000 do km 8,821 (odsek regionalne ceste med Rotkom in začetkom že 
preplaščenega odseka z novim asfaltom na Robu). 
 
 

 
 
Predsednik predstavi zgodovino zadeve v povezavi z omenjenim odsekom. V 2021 
smo bili pozvani k izdaji soglasja k izvedbi prenove omenjenega odseka. V odgovoru 
smo takrat izpostavili tudi problematiko neurejenega odvodnjavanja na omenjenem 
odseku. Gre za več kritičnih točk med križiščem Rajda in križiščem Rotek. 
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Občina Železniki je 30. 12. 2021 izdala soglasje za gradnjo z vidika varovanja 
občinskih cest v katerem je izpostavila problematiko ureditve odvodnjavanja, kot smo 
izpostavili s strani Sveta KS Sorica v preteklosti. 
 
K tč. 4 
Razvojna agencija Sora d.o.o. je na KS Sorica naslovila prošnjo za oddajo informativne 
ponudbe za najem javnih površin za izvedbo aktivnosti v okviru operacije sodelovanja 
LAS na temo drobnice. Gre za najem površin v lasti KS Sorica – konkretno igrišča in 
parkirišča ob njem ter okoliških površin za namen parkiranja obiskovalcev, predvidoma 
za termin september 2023.  
 
V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da v kolikor se z oddajo v najem strinja tudi 
najemnik Gostišča Macesen, da površine, ki so v lasti KS Sorica lahko damo v najem 
in sploh, če bo prireditev organizirana v sklopu prireditve Pozdrav jeseni. Izjema so 
okoliške površine – travniki – za namen parkiranja obiskovalcev, ki niso v lasti KS 
Sorica. Za najem teh površin naj se najemnik obrne neposredno na lastnike zemljišč. 
V razpravi je bila izoblikovana cena ponudbe 2000 EUR, pri čemer v ponudbi dodamo 
določilo, da mora najemnik zapustiti najete površine v stanju v kakršnem jih je prejel. 
 
K tč. 5 
Na Občini Železniki iščejo kompromisne rešitve za rekonstrukcijo državne ceste skozi 
središče Sorice. Na odseku mimo objekta spodnja Sorica 21 je Matija Pintar izpostavil   
več zahtev.  
 
Občina Železniki se na Svet KS Sorica obrača za mnenje o predlogu menjave 
zemljišča, na podlagi katere bi Občina Železniki z Matijem Pintarjem po izvedenih delih 
za ureditev državne ceste v razmerju 1:1 menjala na spodnji sliki označeni rumeni 
trikotnik na parceli št. 823/21 (površino do hiše znotraj robnika) za zelena trikotnika, 
pri čemer eden od trikotnikov v naravi predstavlja del lokalne ceste nad opornim zidom 
za kapelico, drugi pa parcelo št. 538/2 na drugi strani lokalne ceste. Morebitno razliko 
v kvadraturi bi občina plačala po ceni, po kateri odkupuje zemljo za lokalne ceste (ta 
zdaj po sklepu občinskega sveta znaša 1 eur/m2). 
 

 
 
Mnenje Sveta KS Sorica je, da se strinjamo s predlagano menjavo zemljišča. 
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K tč. 6 
Po opravljenih razgovorih po 18. redni seji Sveta KS Sorica so delo v novem 
pokopališkem odboru potrdili: 

- Franci Valentičič, 
- Boris Kejžar, 
- Andrej Frelih in 
- Matjaž Egart. 

 
Vodenje knjigovodstva je že na 18. redni seji Sveta KS Sorica potrdil Franc Kejžar. 
 
Z novimi člani bo predsednik Sveta KS Sorica sklical ločen sestanek. 
 
K tč. 7 
Na občini je potekala 14. seja odbora za komunalne dejavnosti, ki se jo je udeležil 
Andrej Jenstrle. Kot pomembni za KS Sorica sta bili izpostavljeni dve točki:  

- Predstavitev in obravnava Zero-Waste strategije. V 4 ali 5 letih bo Občina 
Železniki v ta namen financirala približno 15.000 € sredstev. Strategija je, da se 
v tem obdobju zmanjša količina odpadkov.  

- Predstavitev in obravnava strategije razvoja Občine Železniki za obdobje 2022 
– 2026. 

 
K tč. 8 
Svet KS Sorica ne more več ugoditi prošnji za denarno pomoč ob Božični obdaritvi 
otrok ker sredstev iz občinskega proračuna ne moremo namenjati za ta namen. 
 
K tč. 9 
Intranetna stran je zaključena in že čaka na objavo. V letu 2022 bo potrebno poskrbeti 
še za prevod podstrani Aktivnosti v italijanščino. Izvedla se bodo še izobraževanja 
urednikov 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. 
Spletna stran je 
izdelana. 
Čakamo na 
objavo spletne 
strani. 

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 

Bernard 
Drol 

Poslano. Črne 
Vili pridobiva 
soglasja 
somejašev, 
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potrebno pridobiti še pozitivno mnenje 
Vodovoda Sorica, Gasilskega društva 
Sorica in vseh sosedov, da se strinjajo z 
odkupom. 

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 

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 

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 

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. 

 Izvedeno 

 
K tč. 11 
Razširitev ovinka s prestavitvijo škarpe pri Gajžlarju: 
V letu 2020 smo na KS Sorica prejeli prošnjo za razširitev ovinka s prestavitvijo škarpe 
pri Gajžlarju. V letu 2021 je bil s potencialnim izvajalcem izveden že ogled na terenu. 
S strani predsednika VO Sp. Sorica je bila pridobljena zelo okvirna ponudba za 
omenjena dela v višini cca 12.000€. Občina Železniki je v letu 2022 objavila razpis za 
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participativni proračun. Za KS Sorica je bil predviden znesek participativnega 
proračuna 6.000 €. Na podan predlog s strani krajana za porabo teh sredstev za 
rekonstrukcijo omenjene škarpe, je bil predlog sprejet. V nadaljevanju je potrebno 
pristopiti k zbiranju bolj podrobnih ponudb za izvedbo nove škarpe. 
 
Investicije 2022: 
V nadaljevanju je potekala razprava glede planiranih investicij za leto 2022. 
Predvidoma bo za investicije v 2022 ostalo približno 10.000 EUR.  
 
VO Zgornje Danje – Zabrdo: 
Na občino je prišla pobuda, da se v Zabrdu na cesto umesti ležečega policaja, zaradi 
prehitre vožnje. VO Zgornje Danje – Zabrdo se bo opredelil do zadeve.  
 
Postavitev krajevnih tabel: 
Na občino vprašamo kje smo v zadevi postavitev krajevnih tabel.  
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 22:23. 
 
 
Zapisal:                                                                        
Matej Pintar l.r.            
 
                                                                 
     Predsednik sveta KS Sorica 
     Bernard Drol l.r. 


