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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 21/2022 
Datum: 19. 8. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
 
21. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 19. 8. 2022, ob 19:00 
v sejni sobi KS Sorica. 
 
Prisotni: Bernard Drol, Klemen Šubic, Roman Kejžar, Matej Pintar, Andrej Jenstrle  
 
Upravičeno odsoten: Gregor Gasser, Leon Kejžar 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 20. seje KS Sorica in overitev zapisnika Zbora 
krajanov  

2. Poročanje vaških odborov o izvedenih delih  
3. Dokončna postavitev dveh svetilk javne razsvetljave  
4. Mnenje na tretje puščanje cevovoda HE Sorica  
5. Zadeva Ambrožič  
6. Zadeva Marin  
7. Poslan dopis dodatnega avtobusnega prevoza na ARIVO  
8. Predlog ureditvi dovozne poti poleg okolice Osnovne šole  
9. Zbiranje predlogov za kandidaturo sveta KS 2023 – 2026 
10. Pregled sklepov predhodnih sej  
11. Razno  

 
 
Predsednik pozdravi vse prisotne pozdravi.  
 
K tč. 1 
Zapisnik 20. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
Andrej Jenstrle je poročal za vaški odbor Podporezn. Planirana dela so bila izvedena 
v celoti. Izvedena je bila rekonstrukcija in asfaltacija odseka. Dodatno je bilo vgrajenih 
nekaj metrov metrov drenaže v skupni vrednosti 1200 €. Sredstva za dodatna dela je 
prispevala KS Podbrdo. Dela so v celoti zaključena. 
 
Predsednik Sveta KS Sorica, Bernad Drol, je poročal, da ni novih informacij o tem, kdaj 
se bodo pričela dela na regionalni cesti Sorica–Soriška planina (odsek skozi vaško 
jedro v Sorici in odsek proti Soriški planini). 
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Klemen Šubic je poročal za vaški odbor Spodnja Sorica. Pri Gajžlarčku se je izvedla 
postavitev novega podpornega zidu. Kabel, ki je šel preko ceste je bilo potrebno 
podaljšati. Tekom del se je zaradi teže tovornjakov uničila zgornja plast asfalta mimo 
Krištana. V kratkem bi bilo potrebno pristopiti k sanaciji. Po zaključku izvedenih del se 
je ob deževju pokazal problem, da voda izpira pesek med asfaltno cesto in podpornim 
zidom. Letos bo potekala še asfaltacija površin okrog podružnične šole v Sorici. 
Sočasno bi lahko nekaj asfalta namenili še za asfaltiranje pasu med cesto in novo 
postavljenim podpornim zidom pri Gajžlarčku. Ker je investicija v Spodnji Sorici na 
koncu stala nekaj več, kot je bilo planirano, je potrebno še najti, kdo bo plačal presežek. 
 
Za Spodnje Danje je zaradi odsotnosti Leona Kejžarja poročal predsednik Sveta KS 
Sorica, Bernad Drol. Izvedena je bila priprava in asfaltacija 90 m odseka mimo 
Pegama. 
 
Vaški odbor Zgornje Danje ima v 2022 na voljo še približno 4800 €. V načrtu je še 
postavitev opornega zidu v Zabrdu, ki bo sofinanciran tudi iz strani občine. 
 
 
K tč. 3 
Postaviti je potrebno še dve svetilki za javno razsvetljavo, eno pri Teclnu, drugo pri 
Andražu. Pri Teclnu je potrebno nasaditi samo še lanterno. Pri Andražu pa je potrebno 
dela izvesti še v celoti. Postavitev luči bosta izvedla Bernard in Roman v prihodnjem 
tednu. 
 
 
K tč. 4 
Predsednik Sveta KS Sorica, Bernard Drol, je predstavil situacijo. Na odseku ceste čez 
Ribn, kjer je v cesti cevovod za HE Sorica, že tretjič pušča cevovod. Zadevo je nujno 
potrebno sanirati. Lastnik elektrarne, Gorenjske elektrarne, d.o.o., je predlagal 
naslednji možnosti za odpravo težave: 

- Sanacija cevovoda od znotraj. Za tak poseg bi bilo potrebno, zaradi naklona in 
premera cevovoda, na vsake 30m narediti revizijske odprtine dolžine 1m. 

- Nov cevovod, kjer bi traso cevovoda postavili izven cestišča. 
 
Za uporabnike ceste in krajane KS Sorica je sprejemljiva rešitev drugi predlog 
izvajalca, torej izvedba novega cevovoda, kjer bi traso cevovoda postavili izven 
cestišča. 
 
Sklep 41: Svet KS Sorica na Občino Železniki pošlje mnenje v katerem pojasni, 
da je edina sprejemljiva rešitev za sanacijo poškodovanega cevovoda HE Sorica, 
izvedba novega cevovoda, kjer bi traso cevovoda postavili izven cestišča. 
 
 
K tč. 5 
Občina Železniki je Svet KS Sorica zaprosila za mnenje glede gradnje nove 
enostanovanjske hiše na mestu dotrajane kmečke hiše v Sorici na parcelah 494/1 in 
841/6 (investitor Domen Ambrožič), da bo lahko izdala mnenje za gradnjo. Svet KS 
Sorica je pregledal prejeto dokumentacijo.  
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Že pred sejo Sveta KS Sorica je bil na terenu pri Teclnu izveden ogled na katerem so 
bili prisotni lastnik Domen Ambrožič, predstavnika Sveta KS Sorica Bernard Drol in 
Roman Kejžar, ter soseda Franc Kejžar in Matjaž Čemažar. Investitor je predstavil 
načrt gradnje, imel pa je tudi vprašanje glede možnosti povišanja opornega zidu na 
spodnji strani parcele, ki poteka vzdolž lokalne ceste skozi Zgornjo Sorico (na 
Teclnovem klancu). Na ogledu so prisotni ugotovili, da je obstoječ podporni zid v 
slabem stanju, gre le za zložbo manjših kamnov, brez betona. Izvedba oz. nadgradnja 
obstoječega zidu, kot prvotno predvideno, tako ni priporočljiva. Potrebno bi bilo 
pristopiti k novi postavitvi podpornega zidu z ustreznim novim temeljenjem. Svet KS 
Sorica predlaga investitorju, da prosi občino za sofinanciranje novega podpornega zidu 
do višine obstoječega zidu. 
 
Na ogledu je bila pregledana tudi situacija odmika opornega zidu od javne poti na 
severni strani hiše. Svet KS Sorica dovoli postavitev kamnite zložbe pod pogojem, da 
se nova kamnita zložba v celotni dolžini vzdolž javne poti postavi z minimalnim 
odmikom 0,5 m. 
 
Sklep 42: Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje za gradnjo nove 
enostanovanjske hiše na mestu dotrajane kmečke hiše pri Teclnu v Sorici. 
Strinja se tudi s postavitvijo novega in povišanega podpornega zidu ob lokalni 
cesti na spodnji strani parcele in investitorju Domnu Ambrožiču predlaga, da 
Občino Železniki prosi za sofinanciranje novega podpornega zidu do višine 
obstoječega zidu. Prav tako Svet KS Sorica dovoljuje postavitev kamnite zložbe 
ob javni poti na severni strani parcele, pod pogojem, da se zložba v celotni 
dolžini vzdolž javne poti postavi z minimalnim odmikom 0,5 m. 
 
 
K tč. 6 
Občina Železniki je Svet KS Sorica zaprosila za mnenje glede postavitve novega 
nadstreška ob javni poti JP 994883 Kenda (investitor Zdenka Marin), da bo lahko izdala 
mnenje za gradnjo. 
Investitorka, novogradnja za postavitev nadstreška. Svet KS Sorica se strinja s 
predloženimi projektnimi pogoji.  
 
Sklep 43: Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje za gradnjo novega nadstreška 
ob javni poti JP 994883 Kenda. 
 
K tč. 7 
Na zboru krajanov je bil podan predlog za vzpostavitev dodatnega avtobusnega 
prevoza od 15:15 iz Zalega Loga proti Sorici. Izvajalcu avtobusnih prevozov, Arivi, 
d.o.o., je bila na podlagi pobude poslana prošnja, kjer je bila pojasnjena situacija, da 
vsaj 8 dijakov, ki obiskujejo srednjo šolo v Kranju ali Strahinju ostane brez prevoza za 
zadnjih 7 kilometrov, kljub temu, da jim nakup vozovnice omogoča prevoz do Sorice. 
Prejeli smo že odgovor, da bodo zadevo preučili. 
 
 
K tč. 8 
Na Občino Železniki je bila poslana prošnja, da bi poleg ureditve okolice podružnične 
šole Sorica, uredili tudi dovozno pot proti podružnični šoli Sorica. Občina je prošnji 
ugodila in bo zadeva izvedena. 
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K tč. 9 
20. 11. 2022 bodo potekale redne lokalne volitve. Aktualni Svet KS Sorica bo v 
prihodnjem obdobju pristopil k zbiranju kandidatov za Svet KS Sorica za prihajajoče 
volitve. Predvideni seznam kandidatov se skuša pridobiti do naslednje seje Sveta KS 
Sorica, ki bo predvidoma v septembru. 
 
 
K tč. 10 
Seznam sklepov: 

Št. Sklep Nosilec Status/rok 

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 

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

Bernard 
Drol 

Izvedeno 

41 Svet KS Sorica na Občino Železniki pošlje 
mnenje v katerem pojasni, da je edina 
sprejemljiva rešitev za sanacijo 
poškodovanega cevovoda HE Sorica, 
izvedba novega cevovoda, kjer bi traso 
cevovoda postavili izven cestišča. 

Bernard 
Drol 

Mnenje čim prej 
poslati na 
občino. 

42 Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje za 
gradnjo nove enostanovanjske hiše na 
mestu dotrajane kmečke hiše pri Teclnu v 
Sorici. Strinja se tudi s postavitvijo novega 
in povišanega podpornega zidu ob lokalni 
cesti na spodnji strani parcele in investitorju 
Domnu Ambrožiču predlaga, da Občino 
Železniki prosi za sofinanciranje novega 
podpornega zidu do višine obstoječega 
zidu. Prav tako Svet KS Sorica dovoljuje 
postavitev kamnite zložbe ob javni poti na 
severni strani parcele, pod pogojem, da se 
zložba v celotni dolžini vzdolž javne poti 
postavi z minimalnim odmikom 0,5 m. 

Bernard 
Drol 

Mnenje čim prej 
poslati na 
občino. 

43 Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje za 
gradnjo novega nadstreška ob javni poti JP 
994883 Kenda. 

Bernard 
Drol 

Mnenje čim prej 
poslati na 
občino. 

 
 
K tč. 11 
Roman Kejžar je predlagal, da bi na javni poti od regionalne ceste proti cerkvi pristopili 
k nasutju zemlje do višine podpornega zidu med regionalno cesto in javno potjo. 
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Seje je bila zaključena ob 21:16. 
 
 
Zapisal:                                                                        
Matej Pintar l.r.            
 
                                                                 
     Predsednik sveta KS Sorica 
     Bernard Drol l.r. 


