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KRAJEVNA SKUPNOST
GORENJA VAS
4224 GORENJA VAS
Svet KS

Datum: 3. 10. 2017

Z   A   P   I   S   N   I   K

13. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 3.10. 2017 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine
Gorenja vas – Poljane.

Prisotni člani sveta: ga. Možina M., g. Kavčič V., g. Štremfelj M., ga. Mlinar M., ga. Likar J., g. Mezeg
S., g. Homec S., g. Podobnik D. g. Peresciutti G., g. Pivk J., g. Kržišnik L.;

Ostali prisotni: tajnik KS g. Čadež Gašper

Predsednica sveta KS ga. Možina je najprej vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost ter
predlagala naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev izvršitve sklepov zapisnika 12. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 20.
06. 2017;

2. Osnutek plana dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2018;
3. Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018;
4. Mnenje za menjavo dela zemljišča na Hotavljah, odcep JP Hotavlje – Gorenja vas, št. 600501,

v Kopačnici, odcep del LC Hotavlje – Kopačnica, št. 100061, LC Kopačnica – Leskovica –
Dolenji Novaki, št. 100071 in LC Kopačnica – Planina, št. 100062; predlagatelja  Danila
Jezerška, Hotavlje 3, 4224 Gorenja vas;

5. Sprememba dvojnega grobnega polja v enojno grobno polje na starem delu pokopališča v
Gorenji vasi – Janez Rupar, Hlavče njive 8, 4224 Gorenja vas (zmanjšanje grobnega polja -
vrsta 6, št. groba 29, 30);

6. Potrditev predloga KS Gorenja vas za občinsko priznanje – plaketo za Župnijo Leskovica;
7. Razno - pobude in predlogi članov sveta KS, seznanitev s tekočimi aktivnostmi v Občini in KS.

Člani sveta so brez pripomb soglasno z dvigom rok potrdili dnevni red.

Ad 1.

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 11. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi
sklepi iz prve točke so izvršeni, oziroma so v izvrševanju.

Ad 2  Podana je bila samo informacija realizacija finančnega načrta KS Gorenja vas za leto
2017 ter predstavljen terminski plan asfaltiranja.

Ad 3. Svet KS je dal pozitivno mnenje na vlogo št. 478-009/2017-001, z dne 24. 04. 2017 za
menjavo zemljišča, in sicer:
- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del nepremičnin parc. št. 130/5, 132/2, 133/2,

133/3 in 138/2, vse k. o. Hotavlje, ki v naravi predstavljajo del javne poti Hotavlje - Omejc,
odsek št. 600881;

- V zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi Francka Pivk, Hotavlje 15 A, 4224
Gorenja vas, v last del nepremičnin parc. št. 2080/2, k. o. Hotavlje, ki je opuščeno javno
dobro.

Ad 4. Sprejet je bil sklep, da se do naslednje seje sveta KS ugotovi dejansko stanje na terenu
na Hotavljah – Mohorič Matej, Hotavlje 85a, 4224 Gorenja vas ter zagotovi, da bo
širina poti zadostna za prevoz z osebnimi vozili in kmetijskimi stroji – traktor.
Na terenu je bil opravljen ogled nove odmere javne poti, kjer se je ugotovilo, da je širina poti
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zadostna za traktorske prevoze, v širini 2,5 m. Sklep, ki je bil na prejšnji seji predlagan, se
dopolni ter pošlje v realizacijo na občino GVP.

Ad 5. Podana je bila informacija o dopisu ARAO – Agencije za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana glede zamenjave označevalnih tabel na
ograji odlagališča rudarske jalovine Jazbec. Z dopisom občino seznanjajo, da se
obstoječe označevalne table nadomestijo z novimi, na katerih bo kot upravljavec
odlagališča ARAO.

Ad 6. Predstavljena je bila organizacija prireditve dne 24. 6. 2017 ob dnevu državnosti.
Ad 7. Svet KS je sprejel sklep, da se kljub varčevanju odobri denarno pomoč pri izvedbi

Oratorija v Gorenji vasi, v znesku 150,00 EUR.
Ad 8. I. Svet KS Gorenja vas je dal pozitivno mnenje na vlogo št. 478-011/2017-001, z dne

12. 06. 2017 za menjavo zemljišča, in sicer:
 Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del nepremičnin parc. št. 187/3, 142/9,

193/5, 222/31, 202/14, 155/3, 155/2 in 166/4, vse k. o. Hotavlje, ki v naravi
predstavljajo del javne poti Hotavlje - Podgora, odsek št. 600351; javno pot Hotavlje –
Gorenja vas, odsek št. 600501; javno pot Hotavlje – Vresjak, odsek št. 600491, in
parc. št. 242/5, 242/9, 243/6 in 242/7, k. o. Gorenja vas, ki v naravi predstavljajo del
javne poti Pot na Pretovč I, v skupni izmeri 1.969 m²

 V zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi vlagatelj Ivanka Potočnik,
Hotavlje 9, 4224 Gorenja vas, v last nepremičnini parc. št. 2086, ki je opuščeno javno
dobro in parc. št. 2081/18, k. o. Hotavlje, v skupni izmeri 647 m², ki je v lasti Občine
Gorenja vas – Poljane.

II. Sprejet je bil sklep, da se skliče sestanek med predstavniki Marmorja Hotavlje
d. d., občino GVP in KS Gorenja vas glede umiritve hitrosti prometa skozi
podjetje Marmor Hotavlje.

III. Realizirana oziroma postavljena še ni lesena avtobusna postaja pri Klovžarju na
Hotavljah, zaradi dodatnih usklajevanj glede umiritve prometa skozi Marmor Hotavlje d.o.o., ki
pogojuje postavitev z rešitvijo oziroma umiritvijo prometa (prikazovalnik hitrosti, ležeči policaji).

Glede na to, da rešitve letos nebo, bomo avtobusno postajo za otroke postavili v Kopačnici.

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je svet KS Gorenja vas sprejel naslednja

SKLEPA :

1. Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 12 redne seje z dne 20.06.2017
s tem, da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati.

2. Svet KS Gorenja vas daje pozitivno mnenje za odkup  zemljišča št. 2080/1, k. o. Hotavlje –
javno dobro ( Hotavlje ), mejašu, oziroma uporabniku zemljišča  Mateju Mohorič, Hotavlje 85
A, 4224 Gorenja vas.

Za predlagana sklepa so glasovali vsi prisotni člani sveta, zato sta bila soglasno sprejeta.

Ad 2.

V mesecu avgustu je Občina GVP posredovala na KS Navodilo za pripravo proračuna Občine Gorenja
vas – Poljane za leto 2018. Rok za oddajo finančnega načrta z obrazložitvijo je bil 4. september 2017.
Glede na to, da so bili dopusti, sta tajnik g. Čadež in predsednica M. Možina pripravila osnutek
Programa dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2018 ter ga pravočasno oddala na
Občino. Osnutek Plana dela in finančni načrt KS Gorenja vas je pripravljen na podlagi sprejetega
finančnega načrta KS za obdobje 2016 – 2018, kateri je bil sprejet na 3. redni seji, dne 24. 03. 2015,
je še povedala predsednica sveta KS ga. Možina.

V nadaljevanju sta predsednica sveta KS ga. Možina in tajnik KS g. Čadež predstavila Program dela in
finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2018, kateri je bil posredovan na Občino.
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Za leto 2018 je za investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti predvidenih cca 111.064,00 €
(postavki 5371 – investicijsko vzdrževanje in 5021 – odročni kraji).

Novost v finančnem načrtu KS za leto 2018 je prenos sredstev za investicijsko vzdrževanje lokalnih in
javnih poti (predvidenih cca 111.064,00 EUR) v proračun Občine Gorenja vas – Poljane, in sicer za
vse KS v občini. Sprememba bo z letom 2018 izvedena zaradi skupnega javnega razpisa preko
občine. S tem bodo tudi upoštevane usmeritve oziroma zahteve revizorjev in Računskega sodišča, ki
so v letu 2016 opravili nadzor nad poslovanjem občine.

Priprava in potek izvedbe del ostane nespremenjen, razlika bo v tem, da se bo naročilnica izstavila s
strani Občine, računi se bodo glasili na Občino, potrjevale jih bodo KS.

Na cestnem programu so predvidene naslednje investicije, in sicer :
- JP št. 601131 Suša - Jelovica; obnova v makadamu ter asfaltiranje, v dolžini cca 850 m;

Tu pričakujemo del sredstev strani občine GVP, v višini cca 16.000 EUR.
- LC št. 100081  Hotavlje – Malenski vrh, odsek Nande - Marmor; obnova v makadamu ter

asfaltiranje (sanacija cestišča) , v dolžini cca 200 m;
- JP št. 600451 Čabrače – Likar - Zarobar; obnova v makadamu ter asfaltiranje (sanacija

cestišča), v dolžini 200 m;
- JP št. 600521, Gorenja vas – OŠ - Mihevk; obnova v makadamu ter asfaltiranje, v dolžini cca

450 m;
- JP št. 600361, Hotavlje – Slajka, odcep Podrobar; obnova v makadamu ter asfaltiranje, v

dolžini cca 160 m;
- LC in JP na območju KS Gorenja vas; eventuelni ostali odseki (sanacija cestišč).

Na področju pokopališča Gorenja vas in Leskovica se predvidevajo redna vzdrževalna dela v okviru
razpoložljivih sredstev. Na pokopališču Gorenja vas bodo sredstva na občinski postavki 458 -
Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture-stavbno zemljišče, v višini 17.260,00 EUR
prerazporejena na KS Gorenja vas za obnovo tlakovcev in robnikov ob poslovilnem objektu Gorenja
vas in ureditev pešpoti ob pokopališču.

Proračun oziroma finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2018 znaša 203.448,00 EUR (z investicijskim
vzdrževanjem LC in JP). Prihodki KS bodo večinoma zagotovljeni iz občinskega proračuna, del
prihodkov je iz lastne dejavnosti, in sicer iz naslova najemnin od pokopališča in donatorjev za
praznovanje veselega decembra. Skupni prihodki KS pa se zmanjšajo za že navedeno investicijsko
vzdrževanje cest v znesku 111.064,00 EUR, ker bodo zajeti v proračunu občine GVP za leto 2018.

Predlog  KS Gorenja vas za vključitev v občinski proračun za leto 2018 je bil naslednji :
- Izgradnja Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi (vir: PP 458 Stavbno zemljišče),

investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture po KS – 10.000,00 EUR),
- Kanalizacija Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Dobravšce – PP 872 (Tabor v Gorenji vasi in 5

stan. hiš na Dobravšcah),
- Nadaljevanje sanacijskih del na LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica; preplastitev

cestišča, v dolžini 1 km,
- JP Suša – Jelovica,
- Prometna ureditev - izgradnja pločnika ter rekonstrukcija JP Stara šola – pokopališče Gorenja vas

(Sestranska vas),
- Pločniki, JR, AP ob rekonstrukciji državne ceste Gorenja vas – Dolenja Dobrava – Gorenja
Dobrava.

V tretji točki dnevnega reda pri pregledu predloga proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto
2018, pa se bomo seznanili z upoštevanjem predlogov KS.

Na podlagi predstavitve ter obrazložitve plana dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2018
ter razpravi, ki je sledila,  je svet KS sprejel naslednji

SKLEP :

Svet KS sprejme  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2018 v predloženi obliki, s
tem, da se prihodki KS Gorenja vas zmanjšajo za 110.732,00EUR (proračunski postavki 5371 –
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obnova LC in JP ter proračunska postavka 5021 – odročni kraji) in bodo le-ti zajeti v finančnem načrtu
občinskega proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 3.

Podrobnejšo predstavitev predloga proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 je podala
predsednica sveta KS ga. Možina.

Predstavila je postavke predloga proračuna, ki se nanašajo neposredno na vse KS v občini.

Za zimsko službo je predvidenih 364.000 EUR sredstev. Za redno vzdrževanje lokalnih cest je
namenjenih 65.150 EUR. Za vzdrževanje lokalnih cest nad normativi je predvideno 17.000 EUR
(cestne ograje).  KS Gorenja vas je finančna sredstva za postavitev ograj prejela v letu 2016 in bo na
vrsti v letu 2019.

Za izgradnjo Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi je izdano gradbeno dovoljenje že dve leti, kar
pomeni, da je potrebno v letošnjem letu zaprositi za podaljšanje dovoljenja. Podaljšanje je potem
možno še enkrat, zadnji rok izgradnje brvi je v letu 2020.  Glede na odlašanje pričetka gradnje brvi
predlagam, da se na občino poda pripomba, da se v letu 2018 pripravi razpisna dokumentacija za
izbiro izvajalca v letu 2018.

V letu 2018 je v proračunu občine predvidenih 70.000 EUR za izgradnjo kanalizacije v naselju Tabor-
Gorenja vas in na Dobravšcah. Takoj se prične z pripravo razpisne dokumentacije ter v letu 2018 s
pričetkom izgradnje. Najprej se pristopi k izgradnji kanalizacije in ureditev ceste v Tabru, v letu 2019
se nadaljuje z kanalizacijo na Dobravšcah.

Za cestni program – posebni razvojni problem je namenjenih 125.000 EUR. To so sredstva za usade,
plazove, elementarne ter naravne nesreče.

Za preplastitev lokalnih in javnih poti je bila sklenjena dvoletna pogodba v letu 2016. Za KS Gorenja
vas sta bili vključeni cesti Hotavlje – Kopačnica in Gorenja vas – Hlavče njive. Preplastitev na odseku
Hotavlje – Kopačnica v dolžini 1 km je bila izvedena v letu 2016, za leto 2018 bodo sredstva
zagotovljena glede na finančne možnosti in usklajena po prejetih pripombah na prvi predlog
proračuna.

V proračunu Občine je postavka ureditev regionalne ceste Gorenja vas – Dolenja Dobrava. Cesto
financira država, Občina pa pločnike in javno razsvetljavo. RC Gorenja vas – Dolenja Dobrava je
razdeljena v tri faze. Podpisana je že pogodba za prvo od Gorenje vasi do odcepa do gostilne Jager
ter tretjo fazo od križišča za Dobravšce na Dolenji dobravi do Mrzlika. Najugodnejši izvajalec del je bila
Gorenjska Gradbena družba d.d., Kranj. Uvedba v delo bo v mesecu november 2017. Za dokončanje
prve in tretje faze ima GGD družba 270 dni, oziroma predvidoma do konca julija 2018.

Za izgradnjo telovadnice Gorenja vas in ureditev okolice je v letu 2018 namenjenega 2,6 milijonov
EUR.

Proračun občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 se predvideva v višini cca 10,6 milijonov EUR.

V občinskem proračunu je tudi prikazan proračun KS Gorenja vas in znaša 85.171 EUR, seveda brez
proračunske postavke 5371 Obnova lokalnih cest in javnih poti, v višini 104.089 EUR in proračunske
postavke 502 Odročni kraji, v višini 6.643 EUR.

Vsi člani so bili enotni, da se podajo pripombe na predlog občinskega proračuna za leto 2018, in sicer:
- Pričetek izgradnje Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi naj bo prioritetna investicija ob

izgradnji telovadnice;
- Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture (pokopališče Gorenja vas), ureditev platoja

pred poslovilnim objektom Gorenja vas;
- Pričetek izgradnje kanalizacije Gorenja vas – Tabor in Dobravšce.
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Rok za pripombe na prvi predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 poteče 6.
novembra 2017, je še dodala predsednica sveta KS ga. Možina.

V razpravi, ki je sledila, je svet na podlagi obravnave predloga proračuna Občine Gorenja vas –
Poljane za leto 2018, kjer so sodelovali vsi člani sveta sprejel naslednji

SKLEP :

Svet KS Gorenja vas je obravnaval predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 ter
sprejel naslednje pripombe:

 Postavka 563 Obnova Fortunove brvi
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove Fortunove brvi je pridobljeno in enkrat že podaljšano.
Prebivalci KS Gorenja vas in ostali, ki gravitirajo na prehod reke Sore preko Fortunove brvi
(pokopališče) se stalno obračajo na KS in prosijo za čimprejšnjo ponovno povezavo.  Zato KS Gorenja
vas podaja predlog za dopolnitev na postavki 563 – Fortunova brv in sicer, da se v letu 2018 poleg
razpisa in izbire izvajalca prične z gradnjo in dokonča v letu 2019 ter da se vrednost na postavki
poveča za 20.000,00 EUR (vir iz naslova NUSZ).

 Postavka 45814 – Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture (pokopališče Gorenja
vas)

Za pokopališče Gorenja vas je bilo v letu 2016 kupljeno zemljišče z namenom prestavitve poti izven
pokopališča. V letu 2017 se je na starem delu pokopališča obnovila peš pot in opravila so se
nujna vzdrževalna dela v poslovilnem objektu. Za leto 2018 je predvidena prestavitev poti zunaj
pokopališča, ki sedaj pelje skozi novi del pokopališča in obnova ploščadi pred poslovilnim objektom.
Predvidena denarna sredstva na postavki ne zadoščajo za realizacijo načrtovanih del, zato KS
Gorenja vas podaja predlog, da se denarna sredstva na postavki povečajo za 15.000 EUR - KS že
razpolaga s predračunom o potrebni višini sredstev (vir iz naslova NUSZ).

 Postavka 872 – Kanalizacija Gorenja vas – Tabor, Dolenja Dobrava, Dobravšce
V letu 2018 je načrtovana prva faza izgradnje v Gorenji vasi – Tabor, v tekstualnem delu proračuna
naj se doda, da se po izgradnji v naselju Tabor, javna kanalizacija s hišnimi priključki izvede na
Dobravšcah (pet stanovanjskih hiš).

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 4.

Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas je z dopisom št. 478-018/2017-
001 z dne 28. 8. 2017, na Krajevno skupnost Gorenja vas zaprosila za mnenje glede menjave zemljišč
na območju Kopačnice, Podpleče in Hotavelj. Menjavo zemljišč bo občina izvedla z lastnikom zemljišč
Danilom Jezeršek, Hotavlje 3, 4224 Gorenja vas, kjer del cest poteka po njegovih zemljiščih.

V letu 2016 in 2017 je bila izvedena geodetska odmera cest v k. o. Leskovica in k. o. Hotavlje, kjer se
predlaga naslednja menjava:

- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last nepremičnine (v skupni izmeri 1.745 m2):
o parc. št. 1261/2, 1355/19, 1370/1 in 1410/32, k.o. Leskovica, ki predstavljajo del lokalnih cest

Hotavlje – Kopačnica, odsek 100061, in Kopačnica – Leskovica – Dolenji Novaki, odsek
100071;

o parc. št. 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k.o. Leskovica, ki predstavljajo del lokalne ceste
Kopačnica - Planina, odsek 100062;

o parc. št. 191/3, k.o. Hotavlje, ki predstavljajo del javne poti Hotavlje – Gorenja vas, odsek
600501;

- v zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi vlagatelj v last nepremičnine parc. št. 1843/4,
1843/8, 1843/12 in 1843/14, k.o. Leskovica, v skupni izmeri 543 m2, ki so opuščeno javno dobro.
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Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last nepremičnine (v skupni izmeri 1.745 m2):
o parc. št. 1261/2, 1355/19, 1370/1 in 1410/32, k. o. Leskovica, ki predstavljajo del lokalnih cest

Hotavlje – Kopačnica, odsek 100061, in Kopačnica – Leskovica – Dolenji Novaki, odsek
100071;

o parc. št. 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k. o. Leskovica, ki predstavljajo del lokalne ceste
Kopačnica - Planina, odsek 100062;

o parc. št. 191/3, k. o. Hotavlje, ki predstavljajo del javne poti Hotavlje – Gorenja vas, odsek
600501;

- v zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi vlagatelj v last nepremičnine parc. št. 1843/4,
1843/8, 1843/12 in 1843/14, k. o. Leskovica, v skupni izmeri 543 m2, ki so opuščeno javno dobro.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 5.

Janez Rupar, Hlavče njive 8, 4224 Gorenja vas, je na KS posredoval dopis, oziroma prošnjo za
spremembo - zmanjšanje  dvojnega grobnega polja v enojno grobno polje na starem delu pokopališča
Gorenja vas ; vrsta 6, številka groba 29, 30 – dvojni grob, na pokopališču v Gorenji vasi.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP

Svet KS sprejme sklep in potrdi prošnjo Janeza Ruparja, Hlavče njive 8, 4224 Gorenja vas, z dne 18.
08. 2017 za spremembo dvojnega v  enojno grobno polje (vrsta  6, številka groba 29, 30).

Odpoved prične veljati z dnem 01. 01. 2017. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in počisti tako, da bo
grobno polje na razpolago drugemu najemniku.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 6.

V poletnih mesecih je bil izveden razpis za občinska priznanja in plakete ter častnega občana Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2017. Ker v tem obdobju ni bilo seje KS, sva predstavnika Krajevne
skupnosti posredovala pobudo za prejem priznanja občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 za
podelitev plakete Župniji Leskovica ob 500-letnici posvetitve cerkve sv. Urha, za ohranjanje kulturnega
spomenika, izdajo zbornika »Naših 500 pomladi pod vodstvom sv. Urha« in organizacijo spremljajočih
dogodkov ter dolgoletno povezovanje faranov oziroma krajanov.

V nadaljevanju je predsednica sveta KS ga. Možina še podala kratko predstavitev Župnije Leskovica.

26. maja je minilo natanko 500 let, ko je naslovni kaprulanski škof Daniel de Rubeis posvetil cerkev sv.
Urha. V pisnih virih se cerkev v Leskovici prvič omenja, tako kot večina cerkva na območju današnje
dekanije Škofja Loka, leta 1291. Leta 1853 je Leskovica postala župnija, ki jo sestavljajo vasi
Leskovica, Laze, Lajše, Robidnica, Krnice, del Gorenjih Novakov, Kopačnica, Studor, Debeni in del
Volake. Po prvi svetovni vojni do leta 1945 so vasi Podpleče, Tičje Brdo (sedaj se obe vasi imenujeta
Gorenji Novaki), Krnice, Robidnica, Laze in Lajše spadale pod Italijo.

Cerkev stoji na hribčku, na nadmorski višini 800 m, do katere po obeh straneh vodijo stopnice,
postavljene leta 1847 in veljajo za eno najstarejših znanih del iz hotaveljčana.

Župnijo Leskovica so daljši čas upravljali ali soupravljali številni duhovniki. Vsak izmed njih je v
Leskovici s svojim delom in osebnostjo pustil pečat. Naj na tem mestu omenimo zgolj pokojnega
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župnika Božidarja Slapšaka, ki je v Leskovico, skupaj z gospodinjo Francko Medved, prišel leta 1988
in tu deloval vse do svoje smrti leta 2005. 21. januarja 2005 je, po kratki bolezni, umrl v 88. letu
starosti v bolnici na Golniku. V njegovem času sta tako cerkev kot tudi župnišče zunaj in znotraj dobila
novo podobo. Leta 2008 je bila cerkev sv. Urha razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Po smrti župnika Slapšaka je bila župnija vse do leta 2010 v soupravi župnije Trata – Gorenja vas,
katero je upravljal takratni župnik France Šuštar. Od leta 2010 pa župnijo Leskovica upravlja župnik
Jože Dolenc, ki tudi živi v Leskovici.

Visoki jubilej župnija Leskovica letos praznuje skozi vse leto. Uvod v praznovanje se je zgodil že maja
2016, ko je župnijo obiskal kip Fatimske Marije. V letošnjem letu - v aprilu je potekal natečaj za izbor
najboljšega logotipa, ki najbolj ponazarja geslo (slogan) »NAŠIH 500 POMLADI – PRIDI IN POGLEJ.

Največje obeležje ob 500-letnici posvetitve župnijske cerkve sv. Urha v Leskovici pa je pripravila
župnija, ob finančni pomoči Občine Gorenja vas – Poljane, z izdajo zbornika z naslovom »Naših 500
pomladi pod vodstvom sv. Urha«. V zborniku je predstavljena zgodovina župnije s pogledom v
zgodovino. Pri zborniku sta kot pisca tekstov poleg urednice Lidije Razložnik sodelovala še Jasmina
Likar in Jure Ferlan. Fotografije za zbornik sta prispevala Barbara Gantar in Jure Ferlan. Predstavitev
zbornika je bila 16. junija 2017 v župnijski cerkvi v Leskovici.

Slavno mašo ob 500-letnici posvetitve cerkve, ki je bila 18. junija, je ob somaševanju domačih
duhovnikov daroval apostolski nuncij msgr. Dr. Juliusz Janusz.

V letu jubileja je bila zgrajena in blagoslovljena kapelica v Slugovi dolini. Vrhunec praznovanja
okroglega jubileja bo v oktobru, ko bo v župniji po 23 letih ponovno potekal sv. Misijon.

Pred praznovanjem se je uredila okolica cerkve – tlakovana je pot čez pokopališče do cerkve ter
izvedena so bila kamnoseška dela pri glavnem vhodu v cerkev, ki so ga tlakovali z domačim štokanim
hotaveljskim kamnom. Dela so financirali župnija, KS Gorenja vas in podjetje Marmor Hotavlje.

Občinska komisija za priznanje je predlog KS Gorenja vas obravnavala ter ga potrdila in bo
posredovan v sprejem na sejo občinskega sveta Občine GVP.

Po predstavitvi ter podrobni obrazložitvi pobude za prejem priznanja Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2017 – PLAKETO OBČINE GORENJA VAS – POLJANE župniji Leskovica ob 500-letnici
posvetitve cerkve sv. Urha, predsednice sveta KS Gorenja vas ga. Možina, je svet KS sprejel naslednji

SKLEP:

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, s katerim potrdi  predlog za podelitev plakete v letu 2017 Župniji
Leskovica.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 7.

I. Župan občine GVP g. Čadež je na sestanku s predsedniki sveta KS dne 25.9.2017 predstavil
naslednje:

Obnova cest in investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti z letom 2018 prehaja v financiranje
v občinski proračun - občinsko postavko. Dogovori z uporabniki in izvajalci, spodnji ustroji in potek
dela ostaja v pristojnosti KS. Računi in situacije bodo prihajale direktno na občino, kjer jih bodo KS
pregledale in potrdile oziroma zavrnile. S to spremembo bo lažji nadzor nad delom posamezne
KS, ker nekatere KS porabijo več sredstev od planiranih. Na proračunski postavki 511 so
navedene ceste, ki jih same KS ne morejo financirati, bodo zajete in sofinancirane iz občinskega
proračuna. KS Gorenja vas ima v načrtu naslednje ceste, in sicer: LC Hotavlje – Kopačnica –
Leskovica, LC Gorenja vas – Žirovski vrh (Javorč) in LC Gorenja vas – Hlavče Njive.
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Občina bo izvedla javni razpis za asfaltiranje cest v občini po planu KS takoj, ko bo sprejet
občinski proračun za leto 2018.

Vzdrževanje cest in košnja ob cestah poteka preko občine. V kolikor želi KS dvojno košnjo jo le-ta
financira sama.

Na področju državnih cestah je župan g. Čadež predstavil naslednje projekte, ki se bodo izvajali v
naslednjem letu. V oktobru je bila izvedena uradna otvoritev ceste in pločnika skozi naselje
Lučine. V izvedbo razpisa gre projektiranje regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje in RC Lučine
– Dolge Njive – Suhi Dol.  Investicija v Dobju – uvoz Dobenska Amerika in obračališče za šolske
kombije se zaključuje, otvoritev bo sledila v novembru 2017. Za regionalno cesto Gorenja vas –
Todraž je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca del za fazo I. in III., to je  Gorenja vas –
Dolenja Dobrava do odcepa za gostilno Jager in odcep križišče za Dobravšce do Mrzlika. Izbran je
bil najugodnejši ponudnik Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. Z deli bo pričel takoj po
podpisu pogodbe. Projektira se krožišče v Poljanah, sama izvedba je predvidena istočasno z
izvedbo poplavne varnosti naselja Poljan.

Izgradnja telovadnice Gorenja vas se nadaljuje. Bila je izvedena manjša sprememba pri zunanji
ureditvi.

V kolikor manjka kje krajevna tabla je potrebno sporočiti Kočarju na občino.

Ga. Likar Jasmina je povedala, da manjka tabla za naselje Studor na lokalni cesti Kopačnica –
Leskovica.

Sestanek med predstavniki Marmorja, KS Gorenja vas in Boštjanom Kočarjem – Občina, bo
izveden v mesecu novembru 2017, kjer bomo poskušali dobiti ustrezno rešitev glede umirjanja
prometa skozi Marmor Hotavlje.

Iniciativni odbor za postavitev kipa Luku Pintarju pri Zadružnem domu na Hotavljah sporoča, da bo
otvoritev kipa, 15. oktobra 2017, ob 15.00 uri.

Predsednica sveta KS ga. Možina je izčrpno podala vse sklepe iz sestanka na občini ter podala
večje projekte, ki se bodo izvajali v naslednjem letu.

Med sejo se je pridružil g. Selak Janez (Platiša) iz Gorenje vasi, ki je želel spregovoriti nekaj
besed. Predsednica sveta KS Gorenja vas ga. Možina je dala besedo g. Selaku.

II. G. Selak Janez je predvsem izpostavil problematiko urejanja zemljišča pri starih blokih – Ob
jezu 1 in 2, kako se rešujejo nadaljnji postopki pri določitvi občinskega zemljišča za odkup.
Motijo ga povezave, da so zelo čudne ker Občina pravi, da te zadeve ureja  KS Gorenja
vas in obratno, zato se ne ve kdo je glavni v tem postopku.

Predsednica KS ga. Možina je povedala, da je KS podala samo mnenje na predlagano
menjavo in odkup zemljišča Ob jezu. Lastnik zemljišča je občina GVP in ne KS, zato je
znano, s kom se pogovarjajo v nadaljevanju.

Naslednji problem, ki ga je g. Selak izpostavil je, da je poslal na Občino dopis in do danes
ni nobenega odgovora in ga zanima zakaj Občina ne odgovarja na dopise, češ da je s
strani države vedno prejel odgovor na dopis v določenem času.

S strani KS Gorenja vas je bilo vedno odgovorjeno, če je bilo pisno vprašanje naslovljeno
na KS, mu je odgovorila ga. Možina.
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Naslednji problem, ki ga je g. Selak izpostavil je ureditev meteorne kanalizacije na
Blegoški ulici in ureditvi jaška pri gostilni Sedmica. Prav tako je problem glede priključitve
objekta na javno fekalno kanalizacijo ter plačilo komunalnega prispevka.

Naslednji problem je ureditev pločnika in pešpoti ob Poljanski cesti, kjer bodo nove
označbe, predvsem pri domačiji »Platiša«.

V nadaljevanju je izpostavil je tudi zimsko posipanje in pluženje ulice Ob jezu in Blegoške
ulice.

Na koncu je svet KS ugotovil, da ima g. Janez Selak težave na večjih področjih, da tudi zadeve, ki jih
je Občina že uredila, po njegovem mnenju niso pravilno rešene, zato v zvezi s podanimi problemi
oziroma težavami g. Selaka ni bilo sprejetega nobenega sklepa.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisal:                                                                                 Predsednica sveta KS
Gašper ČADEŽ                                                                     Mirjana MOŽINA, l. r.


