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Krajevna skupnost Sorica 
Svet krajevne skupnosti Sorica  
 
Št. 22/2022 
Datum: 23. 9. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
 
22. redne seje Sveta krajevne skupnosti Sorica, ki je bila v petek, 23. 9. 2022, ob 19:00 
v sejni sobi KS Sorica. 
 
Prisotni: Bernard Drol, Klemen Šubic, Roman Kejžar, Matej Pintar, Gregor Gasser, 
Leon Kejžar 
 
Upravičeno odsoten: Andrej Jenstrle  
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 21. seje KS Sorica  
2. Poročanje za komunalni odbor Andrej Jenstrle  
3. Mnenje za izvzem iz GJD - JP 994901 Spodnja Sorica - kapelica Ciril 

Metoda  
4. Zadeva Taler Leopold  
5. Vpis predlaganih članov novega sveta KS – soglasje kandidata  
6. Kandidati volilnega odbora za lokalne volitve 2022  
7. Pregled sklepov predhodnih sej  
8. Razno  

 
 
Predsednik pozdravi vse prisotne pozdravi.  
 
K tč. 1 
Zapisnik 21. seje KS Sorica je bil soglasno potrjen. 
 
 
K tč. 2 
Andrej Jenstrle je že predhodno podal poročilo. Na komunalnem odboru je bila 
razprava na temo javnih poti in lokalnih cest v povezavi s kategorizacijo in 
prekategorizacijo le teh.  
 
 
K tč. 3 
Predsednik Bernard Drol in Klemen Šubic sta predstavila situacijo za izvzem iz 
grajenega javnega dobra (GJD) na makadamski javni poti med Koštnarjem in kapelico 
pri Cirilu in Metodu. Po izvedeni odmeri JP 994901 Spodnja Sorica - kapelica Ciril 
Metoda je Občina Železniki Svet KS Sorica prosila, da elaborat odmere pregleda in 
sporoči katere parcele lahko občina izvzame iz statusa GJD in z njimi nadaljnje 
razpolaga za prodajo oziroma menjavo, ter komu naj katero parcelo ponudi v odkup. 
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Svet KS Sorica je v razpravi soglasno oblikoval naslednjo razdelitev parcel: 
 

Parcela v lasti 

Občine Železniki 

Izvzem iz GJD: 

   DA           NE 

V kolikor »DA«, komu naj se ponudi v odkup 

828/31  x  

828/32 x  Grohar Bojan, Grohar Branislav, Grohar Miran 

828/34 x  Šubic Janez, Šubic Silva 

828/35 x  Grohar Bojan, Grohar Branislav, Grohar Miran 

828/36 x  Šubic Janez, Šubic Silva 

828/37 x  Grohar Bojan, Grohar Branislav, Grohar Miran 

 
Sklep 44: Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje za izvzem iz grajenega javnega 
dobra (GJD) skladno z informacijami razvidnimi iz priložene tabele. Parcela 
828/31 ostane GJD, ostale parcele se izvzamejo iz GJD in se ponudijo v odkup 
navedenim lastnikom, ki so v naravi sosedni lastniki vsakokratne predmetne 
parcele. 
 
 
K tč. 4 
Predsednik predstavi zadevo Taler Leopold, ki je Občini Železniki izrazil željo po 
odkupu občinskega zemljišča parc. 840/3 k.o. 2074 Sorica, ter dela parcele 837 k.o. 
2074 Sorica  
 
Zadeva je bila obravnavana že v letu 2014. Po pregledu situacije je mnenje Sveta KS 
Sorica, da mora parcela 836/2 ostati še naprej javna pot, ker se še vedno koristi za 
spravilo lesa in kot pešpot v izogib hoji po regionalni cesti. Parcela 840/3 v celoti in del 
parcele 837 se Leopoldu Talerju ponudita za menjavo zemljišča za parcelno številko 
510/2, ki predstavlja lokalno cesto Rotek–Spodnje Danje. Preostali del parcele 837 se 
ponudi mejašema Lepoldu Talerju in Janezu Egartu enako za menjavo za pridobitev 
zemljišča za lokalno cesto Rotek–Spodnje Danje. 
 
Sklep 45: Mnenje Sveta KS Sorica glede odkupa občinskega zemljišča parc. 
840/3 k.o. 2074 Sorica, ter dela parcele 837 k.o. 2074 Sorica je, da mora parcela 
836/2 ostati še naprej javna pot, ker se še vedno koristi za spravilo lesa in kot 
pešpot v izogib hoji po regionalni cesti. Parcela 840/3 v celoti in del parcele 837 
se Leopoldu Talerju ponudita za menjavo zemljišča za parcelno številko 510/2, 
ki predstavlja lokalno cesto Rotek–Spodnje Danje. Preostali del parcele 837 se 
ponudi mejašema Lepoldu Talerju in Janezu Egartu enako za menjavo za 
pridobitev zemljišča za lokalno cesto Rotek–Spodnje Danje. 
 
 
K tč. 5 
Potekala je razprava glede izvedbe postopkov za pridobitev soglasij za kandidaturo. 
 
 
K tč. 6 
Predlogi za kandidate volilnega odbora za lokalne volitve 2022 s strani stranke SDS in 
predsednika Svet KS Sorica so bili že poslani na občino. 
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K tč. 7 
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. 

44 Svet KS Sorica izdaja pozitivno mnenje za 
izvzem iz grajenega javnega dobra (GJD) 
skladno z informacijami razvidnimi iz 
priložene tabele. Parcela 828/31 ostane 
GJD, ostale parcele se izvzamejo iz GJD in 
se ponudijo v odkup navedenim lastnikom, 
ki so v naravi sosedni lastniki vsakokratne 
predmetne parcele. 

Bernard 
Drol 

Mnenje čim prej 
poslati na 
občino. 

45 Mnenje Sveta KS Sorica glede odkupa 
občinskega zemljišča parc. 840/3 k.o. 2074 
Sorica, ter dela parcele 837 k.o. 2074 
Sorica je, da mora parcela 836/2 ostati še 
naprej javna pot, ker se še vedno koristi za 
spravilo lesa in kot pešpot v izogib hoji po 
regionalni cesti. Parcela 840/3 v celoti in 
del parcele 837 se Leopoldu Talerju 
ponudita za menjavo zemljišča za parcelno 

Bernard 
Drol 

Mnenje čim prej 
poslati na 
občino. 
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številko 510/2, ki predstavlja lokalno cesto 
Rotek–Spodnje Danje. Preostali del 
parcele 837 se ponudi mejašema Lepoldu 
Talerju in Janezu Egartu enako za menjavo 
za pridobitev zemljišča za lokalno cesto 
Rotek–Spodnje Danje. 

 
 
K tč. 8 
 
Leon Kejžar:  
Na vodovodu Spodnje Danje moramo zagotoviti novo merilno mesto za električno 
energijo za potrebe UV lučke, samočistilnega filtra, zagotovitve avtomatskega 
obveščanja npr. o nivojih vode. Ker mora biti lastnik merilnega mesta pravna oseba, je 
edina možnost, da navedemo kot lastnika KS Sorica. Svet KS Sorica se s predlogom 
strinja. 
 
Klemen Šubic:  
V Soriškem potoku so se v območju ceste leske že preveč razrasle. Še pred zimo je 
potrebno pristopiti k poseku teh lesk. 
 
Bernard Drol: 
Brunarica na igrišču je v lasti KS Sorica. Brunarica se je deloma obnovila in objekt je 
ponovno zaživel. Na mestu je pozornost, da se ne bo delala škoda.   
 
 
 
Seje je bila zaključena ob 20:53. 
 
 
Zapisal:                                                                        
Matej Pintar l.r.            
 
                                                                 
     Predsednik sveta KS Sorica 
     Bernard Drol l.r. 


