
Krajevna skupnost Javorje 

Javorje 25 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 

 

 

ZAPISNIK 
 

2. redne seje sveta KS Javorje,  ki je bila dne 11. 12. 2018, ob 19. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Ciril Alič, Marjan Možina, Marjeta Kokelj, Frenk Dolenc, Peter Peternel, Tomaž 

Šink, Emil Alič in povabljena Irena Tavčar 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje in 1. konstitutivne seje 

2. Pregled finančnega stanja KS Javorje 

3. Usmeritve za delo v novem mandatnem obdobju in predlogi 

4. Prednovoletno praznovanje in večerja 

5. Razno 

 

Predsednik prisotne lepo pozdravi in predlaga dnevni red. Člani sveta so se strinjali z dnevnim 

redom. 

 

K1 

Člani sveta so zapisnik 18. redne seje in 1. konstitutivne seje pregledali po posameznih točkah. 

Predsednik pove, da so dela na cesti pri Podbregarju v teku. Pri Podmlačanu bi se moralo sanirati 

odseke cest in omogočiti prevoznost ceste avtobusom. Tudi usadi v Dolenčicah so še ostali za 

sanirati. Žal so finančna sredstva porabljena in bo to potrebno izvesti v naslednjem proračunskem 

obdobju. 
 

SKLEP 1/2: Zapisnika sta bila v predlagani obliki soglasno sprejeta. 

 

K2 

Kot že omenjeno so finančna sredstva porabljena. Asfaltiranja se je izvedlo nekoliko več (proti 

Podvrhu, proti Korošcu v Žetini), kot je bilo planirano, zato se je prekoračilo planirana finančna 

sredstva. Na postavki lastnih sredstev imamo še dobrih 1000 €, ki jih lahko prenašamo v naslednje 

obdobje. Iz naslova neplačnikov najemnikov grobov pri obnovi pokopališča je odprtih še 1800 €. 

Neplačnikov je 12 oseb in vsem se izdajo opomini z dvema izvodoma nepodpisane najemne 

pogodbe in z dodanim dopisom o nujnosti plačila glede na Pravilnik o pokopališkem redu za 

pokopališče v Javorjah (UL št. 18,z dne 14.3.2014), ta pa je bil izdelan na podlagi takratnega 

Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). 
 

SKLEP 2/2: Neplačnikom najemnikov grobov se izdajo opomini z dvema izvodoma nepodpisane 

najemne pogodbe in z dodanim dopisom o nujnosti plačila glede na pravilnik.   

 

K3  

Predsednik ni posebej našteval plana, saj je bil le ta predstavljen na zadnji 18. redni seji KS 

Javorje. Predlaga, da bi v prihodnje za seje sveta pripravili malenkostna gradiva za pripravo na 

seje, kar bomo videli tekom leta ali bo izvedljivo ali ne. Predlaga, da bi poleg zapisnika pošiljali 

tudi proračunsko kartico. Potrjene zapisnike, se pošlje na Občino Gorenja vas – Poljane v PDF 

obliki za objavo na spletno stran.  

 



Člani sveta spomnijo na zbor krajanov. Predlagan je termin konec marca ali začetek aprila v šoli v 

Javorjah. Obveščanje krajanov naj bo v Podblegaških novicah, na oglasni deski in preko objave 

župnika na krajevno običajen način.  

SKLEP 3/2: Za seje sveta bomo skušali pripraviti gradivo za obravnavo. Poleg zapisnikov se 

prilaga tudi aktualna proračunska kartica.  Vse pretekle potrjene zapisnike, ki še niso bili poslani, 

se pošlje na Občino Gorenja vas – Poljane v PDF obliki za objavo na spletno stran.  

 

SKLEP 4/2: Izvedba zbora krajanov naj bo marca oz. aprila v šoli v Javorjah. 

 

K4  

Za prednovoletno praznovanje novoletno smrečico pripravi Frenk Dolenc. Postavitev bo v soboto, 

22. 12. 2018, ob 8. uri. Za večerjo so člani sveta določili Gostišče Stari vrh, ki naj bo 11. 1. 2019, 

ob 19. uri. V primeru spremembe gostišča, naj se to navede na pisnem vabilu. Na večerjo 

povabimo tudi župana, direktorico občinske uprave, Ireno Tavčar in Simona Dolinarja, ki srbi za 

pokopališče. 

 

SKLEP 5/2:Postavitev novoletne  smreke bo 22. 12. 2018, praznična večerja pa 11. 1. 2019. 

 

K5 

Pod točko razno je bilo dano vprašanje glede poslovilne vežice. Predsednik pojasni, da je bil v 

OPPN dan predlog za dve lokaciji in spremembo namembnosti zemljišča. Marjan Možina 

predlaga, da skupaj s Cirilom Aličem ponovno obiščeta lastnika Križnarja in se pogovorita glede 

prodaje zemljišča.  

 

Tomaž Šink vpraša glede ureditve cestišča pri Slatušku v Gorenji Žetini, kar je bilo pregledano z 

g. Kočarjem iz občine. To bomo obravnavali še na prihodnjih sejah sveta KS Javorje. Opozori 

tudi na cesto Suša – Dolenja Žetina, kjer odsek še ni asfaltiran in je slabo urejen.  

 

Peter Peternel opozori na odbojno zaščitno ograjo, ki so jo odstranili na delovišču ceste Krajci – 

Dolenčice. Pozanimati se je potrebno, da ograja ostane na našem območju.  

 

 

 

Seja sveta KS Javorje se je zaključila ob 20:25. 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednik sveta KS Javorje: 
Monika Čadež                                                                                        Ciril Alič            


