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KRAJEVNA SKUPNOST 
GORENJA VAS 
4224 GORENJA VAS 
Svet KS 
 
Datum: 21. 09. 2018  
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 

 
17. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 20. 09. 2018 ob 19.00 uri v  mali sejni sobi Občine 
Gorenja vas – Poljane. 
 
Prisotni člani sveta: Možina Mirjana, Mlinar Marija, Likar Jasmina, Peresciutti Gašper, Homec 
Stanislav, Pivk Janez, Mezeg Simon    
                             
Ostali prisotni:  tajnik KS Čadež Gašper 
 
Opravičeno odsotni: Kržišnik Luka, Vladimir Kavčič, Podobnik Dušan, Štremfelj Marjan  
 
Predsednica sveta KS Mirjana Možina je najprej vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost ter 
predlagala naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev izvršitve sklepov zapisnika 16. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 21. 
06. 2018; 

2. Osnutek plana dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2019; 
3. Ponovna obravnava mnenja za menjavo dela zemljišča v Leskovici, odcep JP Leskovica – 

Ograde, št. 600411, Mateja in Irena Bevk, Leskovica 6, Gorenja vas in mnenja za menjavo 
zemljišča, Primožič Tatjana, Leskovica 7, Gorenja vas; 

4. Informacija o zazidalni situaciji Blata – Sestranska vas; 
5. 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. 
 
Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 16. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi sklepi so izvršeni, 
oziroma so v izvrševanju. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je svet KS Gorenja vas sprejel naslednji  
 
SKLEP : 
 
Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 16. redne seje z dne 21. 06. 2018 s tem, 
da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, zato je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2. 
 
V mesecu septembru je Občina GVP posredovala na KS Navodilo za pripravo proračuna Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2019. Rok za oddajo finančnega načrta z obrazložitvijo je 10. oktober 
2018. Osnutek Plana dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2019 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 Možina Mirjana.   
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V nadaljevanju sta predsednica sveta in tajnik Čadež Gašper predstavila Program dela in finančni 
načrt KS Gorenja vas za leto 2019, kateri bo posredovan na Občino.  
 
Za leto 2019 je za investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti predvidenih cca 111.064,00 € 
(postavki 5371 – investicijsko vzdrževanje in 5021 – odročni kraji).  
 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti (predvidenih cca 111.064,00 EUR) bodo 
zajeta v proračunu Občine Gorenja vas – Poljane. Sprememba je bila izvedena z letom 2018 zaradi 
upoštevanja usmeritev oziroma zahteve revizorjev Računskega sodišča, ki so v letu 2016 opravili 
nadzor nad poslovanjem občine. Priprava in potek izvedbe del ostaneta nespremenjena, razlika bo v 
tem, da se bo naročilnica izstavila s strani Občine, računi dodo izstavljeni na naslov Občine, potrjevale 
jih bodo KS.    
 
Na cestnem programu so predvidene naslednje investicije, in sicer : 

- 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); 

 
Na področju pokopališča Gorenja vas in Leskovica se predvidevajo redna vzdrževalna dela v okviru 
razpoložljivih sredstev. Na pokopališču Gorenja vas se planirajo sredstva na občinski postavki 458 - 
Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture (vir NUSZ), v višini 17.260,00 EUR za izdelavo 
geodetskega posnetka na pokopališču Gorenja vas, nabavo programa za urejevanje evidence glede 
grobnih polj, ureditev pešpoti ob pokopališču in izgradnja dela javne razsvetljave od pokopališča do 
stare šole v Sestranski vasi. 
 
Proračun oziroma finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2019 znaša 206.188,00 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. 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 2019. 
 
Predlog  KS Gorenja vas za vključitev v občinski proračun za leto 2019 je naslednji :  

1. Fortunova brv – PP 563;  
2. Kanalizacija Gorenja vas, Dobravšce – PP 872 (Tabor v Gorenji vasi in 5 stan. hiš na 

Dobravšcah);  
3. Nadaljevanje sanacijskih del na LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica; preplastitev cestišča; 
4. Prometna ureditev Hotavelj – PP 735 (pločniki Tesnar – otroško igrišče; investicijska vrednost 

25.000,00 EUR 
5. Izgradnja pločnika ter rekonstrukcija JP Stara šola – pokopališče Gorenja vas; 
6. Nadaljnje projektiranje večnamenskega objekta v Leskovici; 
7. Ureditev parkirišča pod šolo v Leskovici; investicijska vrednost 4.000,00 EUR; 
8. Postavitev nadstreška za šolarje pri Klovžarju v Volaki (postajališče za otroke); investicijska 

vrednost 2.700,00 EUR.  
 
Načrtovana sredstva na proračunski postavki 458 - Sofinanciranje infrastrukture po KS iz vira NUSZ, v 
višini 20.000,00 EUR, bodo porabljena za izdelavo geodetskega posnetka na pokopališču Gorenja 
vas, ureditev pešpoti ob pokopališču ter izgradnjo dela javne razsvetljave v Gorenji vasi, na odseku 
pokopališče – stara šola.     
 
Na podlagi predstavitve ter obrazložitve plana dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2019 
ter razpravi, ki je sledila,  je svet KS sprejel naslednji 
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SKLEP: 

 
Svet KS sprejme  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2019, ki se v predloženi obliki 
posreduje na Občino gorenjo vas – Poljane. 
 
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet. 
 
Ad 3. 
 
I. Irena in Mateja Bevk, Leskovica 6, 4224 Gorenja vas sta na Občino Gorenja vas Poljane naslovili 
vlogo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča na območju Leskovice. V vlogi navajata, da 
predlagata delno menjavo zemljišča, ki je v njuni lasti, v naravi cesta in poteka preko zemljišč parc. št. 
2354, k. o. Leskovica (46 m²). V zameno za navedeno cesto želita pridobiti v last opuščeno javno 
dobro, parc. št. 1849/11, k. o. Leskovica (20 m²), ki jo že uporabljata in obdelujeta. 
 
KS Gorenja vas je pridobila na Občini pravno mnenje glede možnosti – pravne podlage za sklepanje 
najemne pogodbe v primerih dajanja v najem javnega dobra. Ker najemna pogodba za zemljišča s 
statusom javnega dobra nima zakonske podlage, je KS Gorenja vas ponovno obravnavala predlog 
menjave nepremičnin med Občino Gorenja vas - Poljane ter Bevk Matejo in Ireno.  
 
Sprejet je bil naslednji sklep 

 
SKLEP: 

 
Svet KS Gorenja vas daje pozitivno mnenje na zaprosilo Občine Gorenja vas Poljane št. 478-
012/2018-002 z dne 17. 05. 2018, na prejeti predlog menjave nepremičnin, in sicer:  
 
Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last nepremičnino parc. št. 2354, k. o. Leskovica, v skupni 
površini 46 m², ki v naravi predstavlja del javne poti št.  
600411- Leskovica – Ograde; 
 
Vlagateljici Irena Bevk, Leskovica 6, 4224 Gorenja vas in Mateja Bevk, Virmaše 243, 4220 Škofja 
Loka pridobita v last nepremičnino parc. št. 1849/11, k. o. Leskovica, v skupni površini 20 m², ki v 
naravi predstavlja opuščeno javno dobro. 
 
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet. 
 
II. Svet KS Gorenja vas je ponovno obravnaval zaprosilo za mnenje Občine Gorenja vas – Poljane, 
štev. 478-017/2018-002 z dne 14. 06. 2018, na prejeti predlog menjave nepremičnin med Občino 
Gorenja vas – Poljane ter Primožič Tatjano, Leskovica 7, 4224 Gorenja vas na območju Leskovice. 
 

Tatjana Primožič, Leskovica 7, 4224 Gorenja vas je na Občino Gorenja vas – Poljane  in Krajevno 

skupnost Gorenja vas dne 13.6.2018 podala prošnjo za zamenjavo parcele št. 1849/11 in izločenega 

dela parcele št. 1849/10 s parcelo št. 569/6, vse k. o. Leskovica. V nadaljevanju prošnje je podala tri 

možne menjave zemljišč na območju Leskovice, in sicer : 

 

1. Zamenjava celotne parcele št. 1849/11 (20 m²) in razmejenega dela parcele št. 1849/10 (cca 

45 m²), kjer geodetski postopek še ni zaključen, s parcelo št. 569/6 (203 m²), vse k. o. 

Leskovica; 

2. Zamenjava dela parcele št. 1849/11 (cca 4 m²) in razmejenega dela parcele št. 1849/10 (cca 

45 m²), kjer geodetski postopek še ni zaključen, s parcelo št. 569/6 (203 m²). Ta menjava bi 

jim omogočila nemoten dostop do hiše  tudi z večjimi vozili, obenem pa bi Bevkovim za 

zamenjavo ostalo ves preostali del parcele št. 1849/11, vse k. o. Leskovica; 

3. Omenjene zamenjave parcel se ne izvede in obe parceli ostaneta javno dobro, kot je bilo že 

doslej. 



 4 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 
 
KS Gorenja vas daje na prošnjo Primožič Tatjane, Leskovica 7, 4224 Gorenja vas za zamenjavo 
parcele številka 1849/11 in izločenega dela parcele 1849/10, k. o. Leskovica, katerih lastnica je 
Občina Gorenja vas – Poljane s parcelo  številka 569/6, k. o. Leskovica, katere lastnica je Primožič 
Tatjana, negativno mnenje na vse tri predlagane možnosti menjave. 
 
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet. 

 
Ad 4. 
 
Predsednica sveta KS je podala informacijo o pripravi zazidalnega načrta za območje Blat in 
Sestranske vasi v Gorenji vasi, v okviru OPPN-ja. V prilogi gradiva je bila posredovana skica 
predvidenega posega na območju Blat. 
 
V zazidalnem načrtu se predvideva izgradnja 15 samostojnih stanovanjskih hiš (8 in 7) ter ureditev poti 
od blokov mimo novih stanovanjskih hiš ter povezava do OŠ Ivan Tavčar. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP: 
 
Svet KS Gorenja vas  sprejme informacijo o predvidenem zazidalnem načrtu na območju Blat, 
Sestranske vasi in Trate (pod OŠ Ivan Tavčar, Gorenja vas), v obliki kot je bila predstavljena na seji.  
 
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet. 
 
Ad 5. - Razno 
 

I. Predsednica sveta je povedala, da so talne označbe na obočju Marmorja na Hotavljah 
narejene. Cestišče je ločeno od funkcionalnega zemljišča Marmorja. Prav tako sta postavljena 
prometna znaka za omejitev hitrosti. V skladu z dogovorom bo Občina namestila še  
prikazovalnik hitrosti. 
 
Javna cesta OŠ – Mihevk, v Gorenji vasi, v dolžini 450 m je asfaltirana, bankine so urejene. 
Prav tako je zaključena asfaltacija javne poti Suša – Jelovica, v dolžini 950 m, izvedena je 
sanacija lokalne ceste Hotavlje, odcep Nande – Marmor, v dolžini 210 m, za asfalt sta  
pripravljeni še javna pot Hotavlje, odcep Bevk, v dolžini 120 m ter javna pot Hotavlje, odcep 
Mravlja, v dolžini 160 m. 
 
Iz navedenega lahko zaključimo, da bomo plan dela in finančnega načrta iz programa obnov 
lokalnih in javnih poti za leto 2018 v celoti izvedli. 
 

II. Mezeg Simon bo izvedel sanacijo oz. obnovo klopi v Kopačnici, na Lazah in v Mihevku.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                 Predsednica sveta KS 
Gašper ČADEŽ                                                                     Mirjana MOŽINA, l. r. 


