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Plan investicij za KS Sorica v letu 2023  
 

1. JAVNE POTI 
 

• Rekonstrukcija javne poti 994921 Petrovo Brdo – Podporezen na kritičnih 
odsekih 2x100m in sanacija podora opornega zidu 

• Asfaltacija odseka Sp. Sorica 30 v dolžini 45 m (lastnik ne želi kategorizacije 
v javno pot) 

• Glede na večje poškodbe cestišča na cesti 994893 Groharjev spomenik – 
Tolc je v letu 2022 potrebno nadaljevati rekonstrukcijo ceste. Za cesto 
Groharjev spomenik – Košnar, finančno KS Sorica projekta ne bo zmogla 
izvesti. Prosimo, da Občina Železniki zagotovi sredstva za rekonstrukcijo 
ceste v dolžini 350 m.  

• Asfaltacija odseka javne poti št. 994951 v Sp. Danjah 6 mimo Pegama v 
dolžini 90 m. 

• Asfaltacija odseka javne poti št. 994883 v dolžini 52 m do hišne številka 
Zgornja Sorica 18a (cesta do Krejlna). 

• Obnoviti, asfaltirano javno pot št. 994901 zaradi poškodb v delih od Gostišče 
Macesen – Tolc 370m. Razširitev ovinka in rekonstrukcija opornega zidu na 
tej poti nad Gajžlarjevo hišo, Sp. Sorica 11 

• Asfaltirati 60m javne poti od lokalne ceste – Zgornja Sorica 47(pri Jaku) 

• Asfaltacija 100 m odseka ceste 994901 Koštnar – Ciril Metod, klančina pod 
gospodarskim objektom (potrebna še prekategorizacija, celoten del ceste 
naveden pod javne poti); 

• Asfaltirati javno pot 994901 Košnar – priključek na regionalno cesto C RT 910 
v dolžini 1000m 
 

 
 
2. LOKALNE CESTE 

 

• Rekonstrukcija ceste  LC 494062 skozi Zg. Sorico; odsek most Keržar - Franc 
Kejžar – priključek na regionalno cesto 200m; odsek začetek na C RT 910, 
Pošta – Lompraht 400m;  

• Asfaltacija odseka LC 494061 na relaciji Povdn – Zg. Danje, Trojar – Zabrdo, 
Zabrdo – Torka 

 
3. GRADNJA OPORNEGA ZIDU IN IZDELAVA OGRAJ 
 

• Oporni zid pri Pegamu – razširitev pred asfaltacijo (navedeno že v prvi točki). 

• Oporni zid ob oz. okoli pokopališča – obstoječ zid se nagiba navzven. 

• Oporni zid v Pohu v Spodnjih Danjah. 

• Oporni zid pri Cerilu in Metodu priključek na regionalno cesto C RT 910 

• Ograja na cesti Rotk – Danje. 



• Rotk – Zgornje Danje, postavitev odbojne ograja na LC 494061 na odseku 
180m (prvi oporni zid) v dolžini 30 m in na odseku 500m v dolžini 25 m 
(oporni zid nad globoko grapo). Izgled odbojne ograje mora biti v lesu. 
(Natura 2000, ZVKD). 

 
 
4. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA 

 
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. Izvedba 
ureditve po projektni dokumentaciji, ki predvideva: pločnik, dve avtobusni postaji 
s pripadajočo javno razsvetljavo, pločnik za pešce ob regionalni cesti skozi vas.  
 
Občino prosimo, da je proaktivna v komunikaciji z DRSI o nadaljevanju 
rekonstrukcije te regionalne ceste.  
 

5. UREJANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE Z NASLOVA TURISTIČNE 
TAKSE 
 
Sredstva, ki na občino pritečejo z naslova pobiranja turistične takse z območja 
KS Sorica, bodo namenjena za urejanje turistične infrastrukture na območju KS 
Sorica. 
 
 

6. UREDITEV IZVIRA SORE IN ZAJETJA ZA VODOVOD SORICA 
 
Izvir reke Sore je hkrati tudi zajetje za vodovod Sorica. Zaradi varovanja 
kakovosti vode bi ob zajetju morali zgraditi zaščitno ogrado, ki bi onemogočila 
odlaganje nevarnih snovi v bližnji okolici. Na regionalni cesti nad zajetjem bi 
morali postaviti ustrezne opozorilne table (za nevarne snovi, razlitje,…). 
 
 

7. ODKUP ZEMLJIŠČ LOKALNIH CEST 
 

Izvajanje odkupa lokalnih cest. 
 

   
8. UREDITEV HUDOURNIKOV IN DRUGIH PROBLEMOV Z VODO 
 
Ureditev hudournikov in drugih problemov, ki so bili popisani že v dopisu DOP-
13/2017, 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. Urejanje površinskih voda od Rotka naprej, skozi Dolino oz. proti Zg. Sorici 

Erblam in Drflam. 
6. Urejanje vode iz Keržarjevega rauta mimo Poharja. 
7. Pred mostom pod Keržarjem potok Sora izpodjeda brežino, ki ogroža javno 

pot. Potrebna je sanacija brežine. 



 
 

Vse zgoraj naštete situacije do točke 5. in še nekatere druge se je v preteklosti 
ogledalo na terenu s predstavnikom iz podjetja VGP.  

 
 
 

9. POSTAVITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V ZABRDU IN ŠIRITEV V ZGORNJI 
SORICI 

 
V Zabrdu je planirana postavitev 3 svetilk. V Zgornji Sorici je predvidena 
prestavitev 2 obstoječih svetilk.  
 

 
8. UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE 

 
Svet KS Sorica predlaga, da se mrliška vežica uredi na lokaciji podrte Mežnarije 
(nadomestna gradnja). KS Sorica prosi Občino Železniki za sredstva za pripravo 
idejnega načrta mrliške vežice. Trenutno se na tej lokaciji uredi začasno 
parkirišče in postavi mobilno stranišče oblečeno v les. 
 

 
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.   
 

 
 
 

 
Datum: 16. 05. 2022 Predsednik sveta KS Sorica: 
                                                                                                         Bernard Drol 
 


