Krajevna Skupnost Sorica
Svet Krajevne Skupnosti Sorica
Št. 06/2019
Datum: 18. 5. 2019

ZAPISNIK ZBORA KRAJANOV
Krajevne skupnosti Sorica, ki je bil v soboto, 18. 5. 2019, ob 19.00 v Dvorani Ivana
Groharja v Sorici.
Prisotni: Franc Kejžar, Marjeta Ulbl, Andrej Kejžar, Marjan Peternelj, Matija Okorn, Blaž
Okorn, Tomo Černe, Marko Pintar, Roman Kejžar, Minka Kejžar, Marica Kokalj, Aleš
Gabrovšček, Klemen Fajfar, Andraž Drol, Matija, Pintar, Lojze Kejžar, Ivan Koblar,
Janez Egart, Janez Frelih, Tomaž Markelj, Franc Markelj, Marjan Rolih, Boris Jensterle,
Zvone Frelih, Irena Potočnik, Brane Gasser, Marjan Čufer, Marko Gasser, Franc Fajfar,
Marjan Kejžar, Brane Gabrovšek, Matjaž Čemažar
Svet KS: Roman Kejžar, Andrej Jenstrle, Bernard Drol, Matej Pintar, Leon Kejžar,
Klemen Šubic, Gregor Gasser
Opravičeno odsotni:
- župan občine Železniki, g. mag. Anton Luznar
Gosti:
- podžupan občine Železniki, g. Matej Šubic,
- svetnik občine Železniki, g. Primož Pintar.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora krajanov in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda zbora krajanov
3. Izvolitev organov zbora krajanov
4. Poročilo predsednika, blagajnika in tajnika
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Proračun plan dela za leto 2019
7. Nadaljevanje rekonstrukcije ceste vaškega jedra Sorica
8. Razno

K tč. 1
Predsednik KS Sorica, g. Bernard Drol, je pozdravil navzoče goste in krajane.
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K tč. 2
Predsednik KS Sorica je prebral predlagan dnevni red in ga dal na glasovanje. Dnevni
red je bil soglasno sprejet.
K tč. 3
Predsednik KS Sorica je za predsednika zbora krajanov predlagal g. Andreja Kejžarja
in predlog dal na glasovanje.
Predlog za predsednika zbora krajanov je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je predsednik KS Sorica podal še predlog za overovatelja, predlagana
sta bila g. Roman Kejžar in g. Gregor Gasser, za zapisnikarja pa je bil predlagan g.
Matej Pintar. Predloge je dal na glasovanje.
Predlogi za overovatelja in zapisnikarja so bili soglasno sprejeti.
Predsednik KS Sorica je predal vodenje zbora krajanov predsedniku zbora krajanov.
K tč. 4
Predsednik KS Sorica je podal poročilo za leto 2018.
Poročilo predsednika
V letu 2018 je imela KS Sorica prvotno v občinskem proračunu na voljo 36.706 €. Ker so
zaradi hude zime stroški izvajanja zimske službe presegali višino dodeljenih sredstev za ta
namen, smo iz občinskega proračuna prejeli še dodatnih 3.324 € sredstev.
Vsa sredstva so bila, kot že vsako leto, v večini porabljena za redno vzdrževanje cest,
objektov in javne razsvetljave, za plačilo elektrike, odvoza smeti in drugih stroškov.
Preostala sredstva smo porabili za investicije v cestno infrastrukturo.:
-

pod Majerlovo hišo so se opravile pomanjkljivosti glede usmerjanja vode, ki je ob
nalivih tekla po cesti namesto po muldi,
nad Urlistam je bil zgrajen nov 40-metrski oporni zid,
na cesti Rotek–Torka sta se gradila dva večja oporna zidova. Za slednja zidova je
manjši primanjkljaj sredstev prispevala še občina.

Stalno smo bili prisotni tudi pri rekonstrukciji regionalne ceste Podrošt – Sorica. Ob gradnji
smo opozarjali in predlagali spremembe. Nekatere so bile uslišane, druge pa ne.
Mogoče navedem še nekaj drugih dejstev večjega pomena za našo KS.
V februarju je Pošta Slovenije zaradi upadanja storitev na poštnih okencih zaprla
poslovalnico tudi pri nas v Sorici. Kljub našemu nestrinjanju namere Pošte Slovenije nismo
uspeli preprečiti. Takratni dvomi vaščanov o kakovost poštnih storitev so se sedaj izkazali
kot upravičeni.
Nekoliko kasneje smo izvedeli še za novico, da Pošta Slovenije prostore, kjer je do
nedavnega poslovala Pošta Sorica, torej del pritličja Groharjeve hiše, namerava prodati.
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Ker je preostali del objekta v lasti občine, smo v Svetu KS Sorica ocenili, da je pridobitev
lastništva nad celotnim objektom strateškega pomena. Saj tu gre za razvoj turizma v Občini
Železniki in Sorici. Groharjeva hiša je locirana v samem središču vasi in je ključni del
vaškega jedra. Vsak vstop privatnega lastništva in izvajanje kakršnekoli dejavnosti, ki ni
povezana z Groharjem, bi bil za nadaljnji razvoj tako zelo moteča. Občina je želji Sveta KS
Sorica prisluhnila in v nadaljevanju prostor tudi odkupila. S tem pa postala lastnica
celotnega objekta Groharjeve hiše.
Podobno kot v prejšnjih letih smo tudi v letu 2018 nadaljevali s sodelovanjem s krajem
Innichen. Tja smo se odpravili v septembru. S predstavniki iz Innichena smo se družili tudi
pri nas na kratkem srečanju v Kobaridu.

Po podanem poročilu predsednika se je aktualni predsednik Sveta KS Sorica, g.
Bernard Drol, zahvalil prejšnjemu predsedniku g. Mateju Pintarju za dobro opravljeno
delo in vložen trud.
Blagajničarka KS Sorica, ga. Marjeta Ulbl, je podala poročilo za leto 2018.
Poročilo blagajnika
Stanje na računu 1.1.2018

2.903,22

P R I H O D K I 2018

Postavka Konto
Opis
710200 Prejete obresti
740100 Prihodki iz občinskega proračuna
Prihodki od najemnin za poslovne
710301 prostore
730000 Prejete donacije
714100 Prihodki od vodovodov
SKUPAJ PRIHODKI

Znesek v
EUR
0,00
40.030,00
420,00
2.935,00
2.396,87
45.781,87

O D H O D K I 2018
Postavka
06501
06501
06501
06501
06501

Konto
402000
402001
402009
402203
402205

06501
06501
06501
06501

402920
402930
402999
420300

Opis
Pisarniški material in storitve
Stroški za dvorano
Izdatki za reprezentanco
Voda in komunalne storitve
Telefon
Sodni stroški, storitve odvetnikov,
notarjev…
Stroški plačilnega prometa
Drugi operativni odhodki
Oprema
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Znesek v
EUR
129,34
382,59
634,40
0,00
21,27
0,00
22,42
0,00
753,60

13501
13503
13503
13504
16501
16506

402503
402200
402503
420501
402503
402204

Tekoče vzdrževanje cest, pluženje
Električna energija
Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Obnova javne razsvetljave
Tekoče vzdrževanje vodovodov
Odvoz smeti

39.984,16
2.411,34
118,34
820,99
1.483,59
817,73

SKUPAJ ODHODKI

47.579,77

Presežek odhodkov nad prihodki
Stanje na računu 31.12.2018

-1.797,90
1.105,32

Tajnik KS Sorica, g. Matej Pintar je podal poročilo za leto 2018.
Poročilo tajnika
Svet KS Sorica se je v letu 2018 srečal sedemkrat in sicer 9. 3. 2018, sledil je zbor
krajanov, ki je bil lani 14. 4. 2018 in na katerem je bilo prisotnih 34 prisotnih krajanov in
vabljenih gostov. Zatem so si sledile seje 5. 6. 2018, 10. 7. 2018, 13. 9. 2018 in 15. 11.
2018. Leto smo zaključili s sejo, ki smo jo imeli 14. 12. 2018, takrat že v okviru novega
Sveta KS Sorica. Letos smo se na sejah dobili že štirikrat, in sicer 21. 1. 2019,
19. 3. 2019, 17. 4. 2019 in 15. 5. 2019. Na sejah je bilo sprejetih 5 sklepov.
K tč. 5
Razprava na poročila:
Podžupan, g. Matej Šubic, je najprej vse prisotne pozdravil v svojem, kot tudi v
županovem imenu, ki se zaradi drugih obveznosti zbora ni mogel udeležiti. Izpostavil
je, da je podžupan že 5. leto zapored in da je v tem času prvič prisoten na zboru
krajanov v Sorici. Povedal je, da je začuden, da je prisotnih toliko krajanov. Za pretekel
mandat se je zahvalil staremu predsedniku Sveta KS Sorica, g. Mateju Pintarju, in
celotni sestavi prejšnjega sveta. Izpostavil je, da je za opravljanje funkcije predsednika
potrebno vložiti res veliko časa in energije ter da je funkcija silno nehvaležna. Hkrati se
je zahvalil tudi novemu predsedniku Sveta KS Sorica, g. Bernardu Drolu, ki je bil za
prihodnje obdobje štirih let pripravljen prevzeti funkcijo predsednika. Izpostavil je še
trud občinskega svetnika, g. Primoža Pintarja, ki bo tudi v prihajajočem mandatu
nadaljeval s svojim delom v Občinskem svetu.
Veseli ga, da se je po veliko letih končno v Sorico lahko pripeljal po lepi cesti. Izpostavil
je, da so se dela sedaj končno zaključila, nadaljeval pa nikalno, da se pravzaprav niso,
ker se morajo takoj nadaljevati, saj je cesta od prenovljenih odsekov naprej proti Soriški
planini v katastofalnem stanju.
Prav zato bo občina v letu 2019 za cesto mimo Gostišča Macesen namenila sredstva
v višini 24.000 €. Sredstva bodo namenjena za pripravo projekta ureditve pločnika,
avtobusne postaje in druge potrebne infrastrukture. Izvajalec projekta bo Gorenjska
gradbena družba.
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V preteklem letu je občina poleg rednih sredstev KS Sorica namenila še sredstva za
sofinanciranje dela podpornega zidu na cesti Rotek – Zabrdo v vrednosti 6.200 €. Za
izgradnjo zidu pri Urlistu je prispevala približno 2.000 €. Za ureditev gozdne ceste pod
Lajnarjem pa dodatnih 10.000 €. Občina je v letu 2018 odkupila tudi prostore nekdanje
pošte v Groharjevi hiši, za kar je morala nameniti 18.000 €..
V letu 2019 bo v proračunu občine za KS Sorica dodatno namenjenih približno 14.000 €
za odmere zemljišč.
Želje, da bi že v proračunu za leto 2019 namenili tudi sredstva za obnovo ceste od
spomenika Ivana Groharja proti Spodnji Sorici, občina žal ni mogla izpolniti. Želja in
upanje je, da se bodo sredstva za ta del ceste lahko zagotovila v letu 2020.
Svetnik, g. Primož Pintar, je povedal, da smo lahko vsi krajani zelo nezadovoljni, ker bi
moralo vsako leto v Sorico priti vsaj nekaj sredstev, da se ceste lahko obnavljajo.
Seveda razumemo, da mora občina sredstva nameniti tudi drugam v občini, ampak v
Sorico bi en del sredstev tudi moral priti.
Povedal je, da smo si zadali 4 projekte in pričakujemo, da bi vsako leto naredili po vsaj
1 projekt. Izpostavil je, da v kolikor v prihodnjih proračunih sredstva za projekte v Sorici
ne bodo zagotovljena, proračunov ne bo več podpiral. Za leto 2020 so sedaj sredstva
sicer planirana, ampak pričakujemo, da bomo enkrat dobili nekaj več, ker smo letos
izpadli. Izpostavil je še, da moramo biti glasni in jasno izpostaviti, sicer ne bomo dobili
nič.
G. Marjan Kejžar se je zahvalil blagajničarki, ga. Marjeti Ulbl, in Svetu KS Sorica, ki sta
zagotovila in izvedla pripravo položnic za plačilo stroškov vodovoda Sorica.
Podžupan, g. Matej Šubic, se je strinjal z g. Primožem Pintarjem, obenem pa navedel,
da smo v 2018 dobili več kot npr. KS Dolenja vas, ki je dobila 14.000 €, in kot KS Selca,
ki je dobila 10.000 €. Skupno je v 2018 KS Sorica dobila celo več kot 50.000 €.
Svetnik, g. Primož Pintar, je povedal, da je taka primerjava nesmiselna, ker ne smemo
pozabiti, da se je v preteklih letih v KS Dolenja vas steklo več kot 300.000 € za igrišče
in v KS Selca pa sredstva za postavitev novega gasilskega doma
Izpostavil je še, da za vsak € v KS Sorica naredimo bistveno več, kot kje drugje. Glede
odkupa prostorov v Groharjevi hiši pa ne smemo na to gladati, kot da je to dobila Sorica.
Groharjeva hiša ni Soriška, pomen je širši. Gre za občinski, celo državni pomen.
Marko Gasser
Izpostavil je, da bi bilo potebno pri porabi sredstev v občini upoštevati tudi odstotke
infrastrukturne urejenosti krajevnih skupnosti v občini. Navedel je, da ima Dolenja vas
99 % ureditev, Selca 85 %, Sorica pa samo 55 %. Piramido je potrebno obrniti.
G. Boris Jensterle je pohvalil delo prejšnjega predsednika, nato pa izpostavil vprašljivo
kvaliteto izvedbe rekonstrukcije nove ceste. Koliko napak, koliko opozarjanj, in vse to
iz naše strani, ki smo laiki. Spraševal se je, kje so strokovnjaki, vodje, nadzorniki. Kako
lahko taki projekti spoh tečejo? Križišče v Podproštu kljub pritožbam še in spet ni v
redu. Zapore do Sorice so bile stalnica v zadnjih 15 letih, vedno smo bili potrpežljivi.
Izpostavil je še nesprejemljivost glede neobveščenosti krajanov ob izvedbi zadnjih
popolnih zapor ceste na relaciji Podrošt–Železniki. Krajani smo za zapore izvedeli iz
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časopisov, kar ni sprejemljivo. Za konec je izpostavil, da je na take napake treba
opozarjati.
G. Matej Pintar se je vsem zahvalil za podporo. Povedal je, da je bilo sicer dela veliko,
a da ga je rad opravljal. Zahvalil se je še sestavi starega Sveta KS Sorica za
sodelovanje v preteklem mandatu, novemu predsedniku pa zaželel veliko uspehov pri
nadaljnem delu.
Poročila so soglasno sprejeta.
K tč. 6
1. Prioritetni investicijski projekti za CESTE obdobje 2019 – 2022:
V splošnem bomo sredstva v KS, porabljali po principu 4 letnega kolobarjenja:
- Ureditev vaškega jedra v Sorici,
- Ureditev odseka ceste v Spodnji Sorici (spomenik Grohar – Košnar),
- Ureditev odsekov ceste v Zgornji Sorici (Majerle–Teclnov klanec, Pošta–
Lompraht),
- 2 x 100-metrska odseka v Podporeznu, odseki v Sp., Zg. Danjah

ASFALTACIJA POTI
-

-

Rekonstrukcija ceste Groharjev spomenik – Košnar, pri čemer finančno KS
Sorica projekta ne bo zmogla izvest zato bomo rabili pomoč občine (ponudba za
predpripravo na asfaltiranje 48.000 eur)
Asfaltiranje dveh manjših odsekov, kjer je še makadam. (Zg. Sorica 75, Sp.
Sorica 30)

ASFALTACIJA LOKALNIH CEST
-

Rekonstrukcija ceste skozi Zg. Sorico; odsek Majerle – Teclnov
klanec(dogovorjen ogled in nato svetovanje)
odsek Pošta – Lompraht;
Podaljšanje opornega zidu pri Urlistu (izvedeno)- potrebno še asfaltiranje
ureditev ovinka ter priklop na regionalno cesto

PRIPRAVA VAŠKEGA JEDRA - 2019
Središče vasi je trenutno prometno slabo urejeno, saj je igrišče hkrati tudi del
vaškega parkirišča, ki se uporablja za potrebe vasi, cerkve, lokalnega prometa,
Groharjeve dvorane, Groharjeve hiše, Pošte, Gostišča Macesen, … Občino
Železniki prosimo za sredstva za pripravo idejnega načrta, ki naj predvideva:
pločnik, dve avtobusni postaji s pripadajočo javno razsvetljavo, dodatna parkirišča,
prehod za pešce ob regionalni cesti skozi vas.

Stran 6 od 11

2. Postavitev javne razsvetljave v Zabrdu in širitev v zgornji Sorici 2019-2022
V Zabrdu je planirana postavitev 3 svetilk. V Zgornji Sorici je predvidena postavitev
4 dodatnih svetilk.
3. Poraba sredstev z naslova turistične takse - 5800 EUR
Sredstva, ki na občino pritečejo z naslova pobiranja turistične takse z obomčja KS
Sorica, bodo namenjena za urejanje turistične infrastrukture na območju KS Sorica.

4. Ureditev hudournikov in drugih problemov z vodo
Ureditev hudournikov in drugih problemov, ki so bili popisani že v dopisu DOP13/2017, ki smo ga na občino poslali dne 21. 11. 2017. Izpostavljene so bile
naslednje situacije:
1. Hudournik iz Doline proti Fuču: Hudournik na več mestih zaradi velikega padca
spodkopava zemljo in koplje velike luknje, ki so nevarne za padce ljudi.
2. Na Jurjovem travniku od elektrarne do Grovgrovga Petra bi bilo potrebno strugo
Sore poglobiti, ker se ob višjem nivoju vode le ta razliva po travniku.
3. Razlivanje hudournika iz Ekarjeve parcele na Jurjov travnik.
4. Ureditev struge Sore mimo Bognarjevega Lojzeta.
5. Ureditev odprtega hudournika od Ekarja proti Povdnu. Lastnikova želja je, da se
hudournik spelje v cevi.
6. Urejanje površinskih voda od Rotka naprej, skozi Dolino oz. proti Zg. Sorici
Erblam in Drflam.
7. Urejanje vode iz Keržarjevega rauta mimo Poharja.
Vse zgoraj naštete situacije in še nekatere druge smo tudi že pogledali na terenu s
predstavnikom iz podjetja VGP.
Pred mostom pod Keržarjem potok Sora izpodjeda brežino, ki ogroža javno pot.
Potrebna je sanacija brežine.
8. Ureditev mrliške vežice
Svet KS Sorica predlaga, da se mrliška vežica uredi na lokaciji podrte Mežnarije.
KS Sorica prosi Občino Železniki za sredstva za pripravo idejnega načrta mrliške
vežice.
9. Športno rekreacijski park
Na pobudo ŠD Sorica se izdeluje:
 Tekaška proga za kros z opremo za fitnes na prostem
 Proga za kolesarjenje (spust)
Občino prosimo za sofinanciranje novih športnih objektov.
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10. Obnova strehe na podružnični šoli Sorica
Na PŠ Sorica je streha že dotrajana in je potrebna obnove. Občino Železniki
prosimo, da v investicijske plane uvrsti tudi obnovo strehe na PŠ Sorica

RAZPRAVA:
G. Lojze Kejžar je vprašal, ali bo KS Sorica kaj sredstev namenjenila za čiščenje vodnih
zadrževalnikov.
G. Franc Kejžar je odgovoril, da je za čiščenje in vzdrževanje vodnih zadrževalnikov
zadolžen VGP.
G. Andraž Drol je izpostavil neurejene bankine na cesti čez Ribn. Potrebno jih je urediti,
ker se sicer dela škoda. Prosil je tudi za postavitev dodatne svetilke pod Ribnom, kabel
je že na lokaciji.
Glede ureditve bankin je odgovoril predsednik KS Sorica, g. Bernard Drol. Povedal je,
da bo KS Sorica poslala prošnjo na GGD, da bi nam tudi v letu 2019 v okviru obvoza
izvedli še košnjo in ureditev bankin.
G. Matija Okorn je izpostavil, da je na mostu v Podroštu ograja čez reko gnila in jo je
nujno potrebno obnoviti.
Predsednik KS Sorica, g. Bernard Drol, se je zahvalil za pobudo. Povedal je, da je bila
za odbojno ograjo v Spodnje Danje na občino že oddana pobuda. Ko bodo stekle
aktivnosti, si bomo ogledali še stanje v Podroštu.
G. Matija Pintarja je zanimalo, v kateri fazi je priprava projekta za ureditev vaškega
jedra. Zanimalo ga je, ali je projektantka, ki je bila prisotna pri ogledu skupaj s
predstavniki občine, že poslala kakšen osnutek projekta.
Odgovoril je G. Matej Pintar, da je stanje potrebno preveriti, načeloma pa je
projektantka sporočila, da bo prvi osnutek pripravljen v februarju 2019.
G. Borisa Jensterla je zanimalo, ali je že v planu, kako bodo v letu 2019 porabljena
sredstva z naslova pobrane turistične takse v KS Sorica.
Predsednik KS Sorica, g. Bernard Drol, je odgovoril, da je bil na Svetu KS Sorica sprejet
sklep, da Svet KS Sorica sprejema pobude za namensko porabo sredsev, načeloma
od društev, v končni fazi pa od kogarkoli. Društva so bila pozvana, da do konca maja
predlagajo ideje. Želja Sveta KS Sorica je tudi, da se predlagatelji aktivno vključujejo
tudi v organizacijo in izvedbo projektov.
G. Franca Kejžarja je zanimalo, zakaj ta denar ne pride neposredno na TD Sorica.
Odgovoril je g. Primož Pintar in sicer, da se je bilo v prejšnjem mandatu potrebno 4 leta
boriti za to, da bi občina pobrana sredstva z naslova turistične takse namenila nazaj v
KS, kjer so bila pobrana. Ta sredstva ne dobi samo KS Sorica, enako je po vsej občini.
Res pa je, da je največ turistične takse v občini Železniki pobrane prav v KS Sorica.
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Posledično tudi teh povratnih sredstev največ dobi prav KS Sorica. Kot odgovor na
vprašanje, zakaj sredstva pridejo na KS in ne na TD Sorica je povedal, da zato, ker je
KS najbolj verodostojni organ, ki ga sestavljajo izvoljeni krajani in je odgovornost dana
njim.
Izpostavil je še, da se sredstva lahko porabijo izklučno za vlaganje v turistično
infrastrukturo in da sredstva lahko porabimo pametno, tako da bodo imeli od tega nekaj
turisti, nekaj pa tudi mi sami.
Podžupan, g. Matej Šubic, je izpostavil, da si je bilo res težko priboriti, da se sredstva
sedaj vračajo v KS Sorica. Predlagal je še, da se v Ratitovških obzorjih ob koncu leta
zapiše in predstavi, kaj smo uspeli narediti s tem denarjem. Nadaljeval je še glede
ureditve središča in regionalne ceste skozi Sorico. Povedal je, da bo projekt tekel
podobno, kot teče letos skozi Rudno. Rekonstrukcija ceste je v državni pristojnosti,
pločniki, javna razsvetljava in avtobusne postaje pa so od občine. Za konec izpostavi,
da bo še vseeno potrebno projekt spodbujati.
G. Borisa Jensterla je zanimalo, kdo je na občini zadolžen za spodbujanje takih
projektov in koliko daleč so že priprave glede projekta urejanja.
Podžupan, g. Matej Šubic, mu je odgovoril, da je v prvi vrsti za to zadolžen župan, sicer
pa tudi g. Rok Pintar, ki pokriva ta resor na občini. Pove še, da se taki projekti izvajajo
dogovorno med DRSI in občino.
G. Primož Pintar je povedal, da je projekt na DRSI po zagotovilih g. Pejanoviča že
pripravljen in da letos še ne bo v delu. Mogoče v letu 2020 pridemo na vrsto.
K tč. 7
Vse je bilo povedano že v okviru prejšnje točke.
K tč. 8
Predsednik KS Sorica, g. Bernard Drol, je povedal, da bo od 24. 7. 2019 do 27. 7. 2019,
kot že v prejšnjih letih, na Soriški planini potekal orientacijski tek OOcup 2019. Krajani
bomo obveščeni še z obvestili. Svet KS Sorica je organizatorju izpostavil problem, da
mora pri organizaciji tekmovanja paziti, da v času tekmovanja lastniki gozdov ne bodo
delali v gozdu.
G. Marko Gaser je zastavil vprašanje, zakaj se ne upošteva mnenja Vaškega odbora
Zg. Danje–Zabrdo, glede podelitve pozitivnega soglasja za ustanovitev zavoda Toneta
Potočnika na naslovu stare šole v Zabrdu. Izpostavil je še, da je pri obravnavi prošnje
verjetno prišlo do kakšnega nesporazuma, saj je bilo sodelovanje s KS Sorica do sedaj
vedno brez težav.
Ga. Irena Potočnik, žena g. Toneta Potočnika, je najprej vse skupaj lepo pozdravila in
opravičila svojega moža, ker se ni utegnil udeležiti zbora krajanov. Pove, da imata v
Zabrdu pravico do užitka osnovne šole, ki je v lasti KS Sorica. V nadaljevnju se je
navezala na g. Primoža Pintarja, ki je malo prej povedal, da Grohar ni samo od
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Soričanov, ampak od celotne Slovenije. Nadaljevala je, da se umetnost ne meri v
denarju ampak v drugih pogledih. G. Tone Potočnik je prav gotovo primerljiv z
Groharjem in prav tako kot on, ni samo Selški, je slovenski, segel je tudi izven Slovenije
in je tudi malo evropski. Izpostavila je, da je g. Tone Potočnik prišel v leta, ko želi nekaj
dati naprej prihodnjim rodovom. Iskal je možnosti, kako bi svojo dediščino uredil v neko
enoto. Rešitev je v zasebnem zavodu, ki bi poskrbel za njegov opus. Ustanovitelj
zavoda bi bil Tone Potočnik in ker sam ni lastnik stavbe na kateri bi imel zavod naslov,
je moral za to prosti lastnika, ki je KS Sorica. Povedala je še, da je g. Tone Potočnik
dobil od KS Sorica zavrnitev prošnje in odgovor, da bo KS Sorica dala zadevo v
preveritev odvetniku. Ga. Irena Potočnik je nadaljevala z vprašanjem, če lahko kateri
od predstavnikov v KS obrazloži, kateri so zadržki, da Svet KS Sorica ni dal pozitivnega
mnenja. Povedala je še, da je zavod sedaj že uradno odprt, in da je registriran na
naslovu v Ljubljani.
G. Marjan Peternelj je izrekel zahvalo in izpostavil pomen g. Toneta Potočnika za vse
kar je v preteklosti dal Sorici. Izpostavil je orgljanje v cerkvi ob raznih priložnostih in
vseh pogrebih podgorskih vaščanov. Opozoril je še, da naj Svet KS Sorica dobro
premisli, kaj dela.
Predsednik KS Sorica, g. Bernard Drol, je povedal, da je bil odgovor drugačen in je bil
poslan po e-pošti. Izpostavil je, da je mnenje Sveta KS Sorica še vedno enako, smo pa
pripravljeni, da stvar uredimo, popravimo. Na naslednji seji bomo še enkrat
predebatirali, kaj bi lahko naredili glede tega.
Ga. Irena Potočnik je povedala, da g. Tone Potočnik še vedno vztraja pri svoji nameri,
ker je čustveno navezan na te kraje, in želi nekaj temu kraju tudi pustiti. Še vedno želi,
da ima zavod sedež v Zabrdu. Zavod je sicer ustanovljen, še vedno pa je možno sedež
spremeniti.
G. Roman Kejžar, je povedal, da so bili vsi v Svetu za to, da se zavod odobri. Vprašanje
je bilo zgolj v tem, kaj se bo zgodilo z zavodom, ko g. Irene Potočnik in g. Toneta
Potočnika ne bo več v Zabrdu. Zato so se odločili, da dajo zadevo v preveritev
odvetniku.
Ga. Irena Potočnik je razpravo zaključila z dejstvom, da sta takrat morala z možem
ukrepati hitro, zaradi pridobitve nekih sredstev. Poudarila pa je še, da bo g. Tone
Potočnik zelo vesel, če bodo na Svetu KS Sorica lahko še enkrat obravnavali to
problematiko.
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Seja je bila zaključena ob 20:43. Predsednik zbora krajanov se je vsem navzočim
zahvalil za prisotnost in sodelovanje.

Zapisal:
Matej Pintar l.r.

Predsednik sveta KS Sorica:
Bernard Drol l.r.

Overitelja:
Roman Kejžar

Gregor Gasser
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