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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 20/2022 
Datum: 25. 3. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
 
20. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 25. 3. 2022, ob 19:00 
v sejni sobi KS Sorica. 
 
Prisotni: Bernard Drol, Leon Kejžar, Klemen Šubic, Roman Kejžar, Matej Pintar, Andrej 
Jenstrle  
 
Upravičeno odsoten: Gregor Gasser 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 19. seje KS Sorica  
2. Predstavitev novega pokopališkega odbora  
3. Poročilo odbora za komunalo g. Andreja Jenstrla  
4. Sprejetje plana investicij in glede na finančne zmožnosti  

a. nerealizirano iz preteklosti  
b. realizacija participacije  
c. vaški odbori, izbor investicij v letu 2022 glede na prejete ponudbe, 

tudi Zg. Danje  
5. Očiščevalno delovna akcija predvideno 2. 4. 2022  
6. Postavitev dveh svetilk javne razsvetljave  
7. Zbor krajanov  
8. Pregled sklepov predhodnih sej  
9. Razno  

 
Predsednik pozdravi vse prisotne pozdravi.  
 
K tč. 1 
Zapisnik 19. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
Že na prejšnji seji je potekala razprava o potencialni novi sestavi pokopališkega 
odbora. Po občinskem odloku mora pokopališki odbor imenovati Svet KS Sorica. 
 
23. 2. 2022 se je predsednika KS Sorica sestal z novo sestavo pokopališkega odbora. 
Na sestanku so bili vsi seznanjeni z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Železniki. 
 
Svet KS Sorica sprejema naslednji sklep. 
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Sklep 40:  
Svet krajevne skupnosti Sorica kot posvetovalni organ v pokopališki odbor 
Krajevne skupnosti Sorica za dobo štirih let imenuje naslednje člane: 
 
predsednik: Boris Kejžar, 
član: Matjaž Egart,  
član: Franci Valentinčič,  
član: Andrej Frelih. 
 
K tč. 3 
Od zadnje seje Sveta KS Sorica ni bilo seje odbora za komunalo. 
 
 
K tč. 4 
Višina preostalih investicijskih sredstev za leto 2022 po zaključeni zimski službi še ni 
znana. Ocena je, da bo ostalo približno 16.000 EUR. 
 
V 2022 s strani Občine Železniki lahko računamo na približno 200 m asfalta. 
 
Predlog za izvedbo investicij za leto 2022: 
 
Projekt      Ocenjena vrednost  Asfalt 
Podporezen           8.500 EUR    65 m 
Škarpa pri Gajžlarju (+participacijski pror.)        6.000 EUR 
Cesta mimo Pegama         6.000 EUR    90 m 
Oporni zid v Pohu        11.000 EUR 
Oporni zid pri Cirilu in Metodu        3.000 EUR 
 
Klemen: V primeru, da kaj asfalta ostane bo Moral Janez Šubic s.p. financiral do 100 m 
strokov predpriprave za asfaltacijo od gospodarskega objekta proti Cirilu in Metodu. 
 
 
K tč. 5 
Občina v soboto, 2. 4. 2022, organizira čistino akcijo. V okviru občinskega dogodka bo 
v KS Sorica od 9:00 do 12:00 potekala delovno čistilna akcija.  
 
Plan za akcijo je podoben kot vsako leto. V Zgornji Sorici se bosta postavili še dve novi 
javni svetilki. 
 
 
K tč. 6 
Na delovno čistilni akciji se bosta postavili dve novi javni svetilki, ena pod Teclnom in 
druga pod Ribnom. Kabel za obe svetilki je že na mestu. 
 
 
K tč. 7 
Zbor krajanov bo izveden predvidoma v maju.  
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K tč. 8 
Seznam sklepov: 

Št. Sklep Nosilec Status/rok 

36. Glede na zbrane zahteve društev izvedemo 
zbiranje ponudb za postavitev spletne 
strani 

Matej Pintar 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 

Izvedeno 

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

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

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 

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 

Izvedeno 

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 

Izvedeno 

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

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

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 

Izvedeno 

40 Svet krajevne skupnosti Sorica kot 
posvetovalni organ v pokopališki odbor 

 Izvedeno 
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Krajevne skupnosti Sorica za dobo štirih let 
imenuje naslednje člane: 
 
predsednik: Boris Kejžar, 
član: Matjaž Egart,  
član: Franci Valentinčič,  
član: Andrej Frelih. 

 
 
K tč. 9 
Matej: Spletna stran Sorica.si je bila objavljena 21. 3. 2022. V nadaljevanju bo 
izvedeno še izobraževanje za urednike spletne strani. 
 
Andrej: Pobuda, da se postavi krajevna tabla Podporezen. 
 
Leon: Pobuda, da se postavi krajevna tabla Spodnje Danje. 
 
Klemen: Pri Golcmarju so geometri končno izvedli odmero ceste po trenutnem poteku 
ceste. Zadevo je potrebno še zemljiškoknjižno urediti. 
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 20:47. 
 
 
Zapisal:                                                                        
Matej Pintar l.r.            
 
                                                                 
     Predsednik sveta KS Sorica 
     Bernard Drol l.r. 


