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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 10. 12. 2018  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

1. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 03. 12. 2018 ob 17.00 uri v mali sejni sobi 

občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Prisotni člani sveta:  Vladimir Kavčič, Dušan Podobnik, Stanislav Homec, Luka Kržišnik,   

Mirjana Možina,  Marija Mlinar, Ladislav Klemenčič, Marija Knafelj, Klemen Mezeg, 

Damjan Košir  

 

Odsotni: Marijan Štremfelj (opravičil)       

                     

Ostali prisotni:  župan Občine Milan Čadež, tajnik KS Gašper Čadež   

 

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je najprej vse prisotne lepo pozdravil, 

ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Informacija o poteku in rezultatih volitev v občinski svet Občine Gorenja vas – 

Poljane in svet Krajevne skupnosti Gorenja vas; 

2. Konstituiranje sveta Krajevne skupnosti Gorenja vas 

- izvolitev predsednika 

- izvolitev podpredsednika 

- nagrada predsedniku sveta KS in sejnine članov sveta KS 

3. Seznanitev s finančnim načrtom in planom aktivnosti KS Gorenja vas za leto 2019; 

4. Razno. 

 

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

 

Ad 1. 

 

Informacijo o poteku volitev v svet KS Gorenja vas ter v občinski svet Občine Gorenja vas – 

Poljane je podal tajnik KS Čadež Gašper. 

Lokalne volitve, katere so potekale 18. 11. 2018, so bile volitve za župana občine, občinski 

svet in svet KS. Za potek izvedbe volitev je bila zadolžena občinska volilna komisija. 

Svet KS Gorenja vas šteje 11 članov in je sestavljen iz petih volilnih enot. 

 

V I. volilni enoti so kandidirali trije člani, od katerih sta največ glasov dobila Vladimir 

Kavčič, Gorenja Dobrava 11 in Dušan Podobnik, Gorenja Dobrava 35. Volilna enota zajema 

naslednje vasi: Todraž, Bačne, Žirovski vrh Sv. Urbana in Gorenjo Dobravo.  

 



 2 

V II. volilni enoti je kandidiralo šest članov, od katerih so največ glasov dobili, Stane Homec, 

Dolenja Dobrava 26, Luka Kržišnik, Dobravšce 24 in Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37. 

Volilna enota zajema naslednje vasi: Dolenjo Dobravo, Dobravšce, Žirovski vrh Sv. Antona 

in desni breg Gorenje vasi (Trato, Sestransko vas in Lajše). 

 

V III. volilni enoti sta kandidirala dva člana, oba sta bila izvoljena in sicer Marija Mlinar, 

Poljanska cesta 100 in Ladislav Klemenčič, Vršajn 2. Ta volilna enota zajema naslednje vasi: 

levi breg Gorenje vasi (Ob jezu, Gasilsko ulico, Blegoško ulico, Pot na Pretovč, Gregorčičevo 

ulico, Tabor, Vršajn in Poljansko cesto). 

 

V IV. volilni enoti sta kandidirala dva člana, oba sta bila izvoljena in sicer Marijan Štremfelj, 

Volaka 24 in Marija Knafelj, Srednje Brdo 2a. Volilna enota zajema naslednje vasi: Hotavlje, 

Hlavče njive, Srednje Brdo, Sušo, Čabrače, Jelovico in Volako. 

 

V  V. volilni enoti sta kandidirala dva  člana, oba sta bila izvoljena in sicer Klemen Mezeg, 

Debeni 4 in Damjan Košir, Leskovica 27. Volilna enota zajema naslednje vasi: Leskovico, 

Kopačnico, Krnice, Debeni, Studor, Lajše, Laze in Robidnico. 

 

Če  povzamemo še rezultate volitev za člane občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane,  

ki šteje 17 članov ugotavljamo, da je bilo iz KS Gorenja vas izvoljenih 7 članov (Marija 

Guzelj, Polona Mlinar Biček, Martin Oblak, Žan Mahnič, Mirjana Možina, Jurij Krvina, 

Marija Prosen).  

 

Na poročilo tajnika KS Gašperja Čadeža ni bilo dodatnih vprašanj, zato je župan Občine 

Gorenja vas – Poljane Milan Čadež predlagal naslednji   

 

SKLEP št. 1: 

 

1. Svet KS Gorenja vas sprejme poročilo o izidu volitev članov sveta KS v Gorenji vasi.  

 

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

 

Ad 2. 

 

Župan Občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež  je člane sveta seznanil s konstituiranjem 

novoizvoljenega sveta. Novi svet KS izmed svojih članov imenuje oziroma izvoli predsednika 

in podpredsednika, zato je prosil za podajo predlogov za imenovanje. 

 

Vsi člani sveta KS so soglasno predlagali, da vodenje KS Gorenja vas prevzame Mirjana 

Možina, ki je to funkcijo opravljala že v prejšnjem mandatu.  

 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je bil podan samo en predlog za kandidata za predsednika, in 

sicer  za Mirjano Možina, Dolenja Dobrava 37, 4224 Gorenja vas. 

 

Župan Občine Milan Čadež je dal na glasovanje, soglasno z dvigom rok je bila potrjena za 

predsednico sveta KS Gorenja vas Mirjana Možina. 

 

V nadaljevanju je župan predal besedo predsednici sveta KS Mirjani Možina. 
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Predsednica sveta KS Mirjana Možina je podala predlog za podpredsednika sveta KS Gorenja 

vas, predlagala je Luka Kržišnika, Dobravšce 24, 4224 Gorenja vas. To funkcijo je Luka 

Kržišnik opravljal že v prejšnjem mandatu. 

 

Člani sveta so soglasno z dvigom rok potrdili za podpredsednika sveta KS Gorenja vas Luka 

Kržišnika. 

 

Po imenovanju novega predsednika sveta KS se je Mirjana Možina zahvalila za zaupanje in 

izrazila željo, da podpredsednik sveta Luka Kržišnik ter vsi člani sveta KS skupno sodelujejo 

pri načrtovanih programih del v KS Gorenja vas. 

 

Predsednica sveta KS Mirjana Možina je povedala, da je višina nagrade predsedniku in 

sejnine članom sveta KS ter povračila prevoznih stroškov določena s sklepom občinskega 

sveta o sprejemu Pravilnika o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskim 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov 

krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas Poljane. Višina nagrade za predsednika je 140,00 

EUR neto na mesec in se izplačuje na tri mesece, Sejnine za člane sveta KS znašajo 20,00 

EUR neto na prisotnost na seji in se izplačujejo enkrat na leto. 

 

K gradivu je bil članom sveta KS priložen izvleček statuta Občine Gorenja vas – Poljane, ki 

od 66. člena do 78. člena opredeljuje ožji del občin, oziroma delovanje in pristojnosti KS. 

 

Člani sveta niso imeli pripomb, zato sta bila predlagana v sprejem naslednja sklepa, ki se 

nanašata na izvolitev ter podpisnike finančnih in ostalih dokumentov. 

 

SKLEP št. 2 : 

 

1. Člani sveta KS Gorenja vas so na podlagi javnega glasovanja za predsednico sveta KS  

    Gorenja vas izvolili Mirjano Možina, Dolenja Dobrava 37 in za podpredsednika Luka   

Kržišnika, Dobravšce 24. 

 

SKLEP št. 3: 

 

2. Svet KS je sprejel sklep, da sta predsednik in tajnik KS sopodpisnika finančnih in ostalih  

    materialnih dokumentov. Za registracijo podpisov poskrbi strokovna služba KS. 

 

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

 

Ad 3. 

 

Predsednica sveta KS Mirjana Možina  je predstavila program dela in finančni načrt KS 

Gorenja vas za leto 2019. 

 

Na zadnji seji prejšnjega sveta KS Gorenja vas, v mesecu septembru 2018, je svet KS potrdil 

Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2019 ter ga posredoval na občino, ker 

je bil rok za oddajo programov za pripravo proračuna za leto 2019 - 30. 09. 2018. 

 

V prilogi so člani sveta KS prejeli prikaz razdelitve sredstev po Krajevnih skupnostih za leto 

2019. Iz tabele je razvidno, da znaša proračun KS Gorenja vas za leto 2019, v višini cca 
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93.884,00 EUR prihodkov. Za leto 2019 se občinski proračun še v pripravi, za KS Gorenja 

vas  je predvidenih cca 93.884,00 EUR odhodkov.  

 

V nadaljevanju Delovnega osnutka programa dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za 

leto 2019 so v tabeli prikazane planirane investicije v letu 2019, in sicer cestni program: 

 

- LC št. 100091 Gorenja vas – Hlavče Njive, obnova v makadamu ter asfaltiranje 

(sanacija cestišča), v dolžini cca 500 m; 

- JP št. 600461  Hotavlje – Srednje Brdo, obnova v makadamu ter asfaltiranje (sanacija 

cestišča), v dolžini cca 300 m; 

- JP št. 600451 Čabrače – Likar – Zarobar, obnova v makadamu ter asfaltiranje 

(sanacija cestišča), v dolžini 200 m;  

- JP št. 600485, Hlavče Njive – Grapar, obnova v makadamu ter asfaltiranje, v dolžini 

cca 130 m; (obnovo ceste v makadamu pripravijo in financirajo krajani). 

 

KS upravlja pokopališče v Gorenji vasi in Leskovici. Prihodek pokopališča je od najemnin 

grobnih polj ter od pogrebnih storitev. Vzdrževalec pokopališč je podjetje Hipnos d.o.o. iz 

Medvod.  

Na pokopališču v Gorenji vasi se načrtuje izdelava geodetskega posnetka pokopališča in 

nakup programa za vodenje evidenc grobnih polj. V Gorenji vasi se planira še ureditev 

pešpoti ob pokopališču ter ureditev dela javne razsvetljave ob pokopališču na cesti Gorenja 

vas – Sestranska vas. 

Na pokopališču v Leskovici ni predvidenih večjih del razen rednega vzdrževanja. 

 

Finančno ovrednoten program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2019 je prikazan 

v višini 93.884,00 EUR odhodkov in sicer za: 

- program obnov lokalnih in javnih poti je predvidenih  0,00 EUR; 

(sredstva so na postavki 5371-Obnova LC in JP v občinskem proračunu); 

- pokopališče Gorenja vas je predvidenih  26.760,00 EUR; 

- pokopališče Leskovica je predvidenih  1.200,00 EUR; 

- tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je predvidenih  38.472,00 EUR; 

- tekoče vzdrževanje komunalnih objektov, javnih poti je predvidenih  20.758,00 EUR; 

- delovanje KS (dotacije, nagrade predsedniku sveta KS, sejnine, praznovanje veselega 

decembra, kilometrine ter drugi materialni in pisarniški stroški) je predvidenih 

6.694,00 EUR. 

 

Finančni načrt prihodkov v višini 93.884,00 EUR iz proračuna občine je naslednji: 

- za tekoče vzdrževanje lokalnih in javnih poti: 38.472,00 EUR; 

- za sofinanciranje infrastrukture po KS: 18.760,00 EUR; 

- za tekoče vzdrževanje drugih objektov: 24.019 EUR; 

- za sklad za odročne kraje: 0,00 EUR; 

- za investicijsko vzdrževanje na lokalnih in javnih poteh: 0,00 EUR; 

- za delovanje KS (tekoči stroški):6.694,00 EUR 

ter prihodki iz lastne dejavnosti (pogrebni artikli, najemnine grobov na gorenjevaškem in 

leskovškem pokopališču ter druge donacije), v višini 5.939,00 EUR. 

 

Od leta 2018 dalje se obnova lokalnih cest in javnih poti financira direktno iz občinskega 

proračuna, za leto 2019 znaša postavka 537 – obnova LC in JP 104.089,00 EUR in postavka 

502 – odročni kraji 6.643,00 EUR. 
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Predlog  KS Gorenja vas za vključitev v občinski proračun za leto 2019 je naslednji :  

 Fortunova brv – PP 563;  

 Kanalizacija Gorenja vas, Dobravšce – PP 872 (Tabor v Gorenji vasi in 5 stan. hiš na 

Dobravšcah);  

 Nadaljevanje sanacijskih del na LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica; preplastitev 

cestišča; 

 Prometna ureditev Hotavelj – PP 735 (pločniki Tesnar – otroško igrišče; investicijska 

vrednost 25.000,00 EUR 

 Izgradnja pločnika ter rekonstrukcija JP Stara šola – pokopališče Gorenja vas; 

 Nadaljnje projektiranje večnamenskega objekta v Leskovici; 

 Ureditev parkirišča pod šolo v Leskovici; investicijska vrednost 4.000,00 EUR; 

 Postavitev nadstreška za šolarje pri Klovžarju v Volaki (postajališče za otroke); 

investicijska vrednost 2.700,00 EUR.  

 

V letu 2019 je po programu cestnih varnostnih ograj na vrsti KS Gorenja vas za postavitev 

cca 80 m cestnih varnostnih ograj ob lokalnih in javnih poteh. 

 

KS Gorenja vas organizira miklavževanje za otroke, in sicer v Gorenji vasi, na Hotavljah in 

Leskovici. Sredstva za miklavževanje prispeva Občina GVP. 

 

Predsednica sveta KS je na kratko podala predstavitev priprave Zbornika za območje Gorenje 

vasi in Hotavelj. Zbornik naj bi predstavil zgodovinski oris krajev, kmetijstvo skozi čas, 

razvoj obrti in industrije, demografsko podobo, župnijo, šolstvo in zdravstvo, dejavnost 

društev, razvoj turizma, dogajanje v krajih v različnih obdobjih zgodovine, pomembne 

osebnosti, častne občane in še kaj se bo našlo, kar je vredno zapisa v zborniku. Glavni urednik 

zbornika je Valentin Bogataj. V uredniškem odboru sta še Silvo Pivk in Mirjana Možina.  

Zbornik bo izšel predvidoma ob občinskem prazniku - novembra leta 2019. 

 

V nadaljevanju je župan Občine Gorenja vas – Poljane predstavil potek del pri gradnji športne 

dvorane v Gorenji vasi. 

 

Dodatnih vprašanj na  predstavitev plana dela in finančnega načrta  KS Gorenja vas za leto 

2019 ni bilo, zato je svet KS Gorenja vas sprejel predlog sklepa: 

 

SKLEP št. 4: 

 

1. Svet KS sprejme in potrdi predloženi program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto  

    2019 v predloženi obliki. 

 

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

 

Ad 4. 

 

Razno. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 


