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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 5. 4. 2019  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

2. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 20. 03. 2019 ob 19.00 uri v mali sejni sobi 

občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Prisotni člani sveta: Stanislav Homec, Luka Kržišnik,   Mirjana Možina,  Marija Mlinar, 

Ladislav Klemenčič, Marija Knafelj, Marijan Štremfelj, Klemen Mezeg, Damjan Košir  

 

Odsotni: Vladimir Kavčič, Dušan Podobnik (opravičila)       

                     

Ostali prisotni:  tajnik KS Gašper Čadež   

 

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 1. redne seje sveta KS Gorenja vas z 

dne 3. 12. 2018; 

2. Letno poročilo 2018 - obravnava in potrditev zaključnega računa KS Gorenja vas, 

inventurne komisije po stanju  na dan 31. 12. 2018 ter realizacija prihodkov in 

odhodkov v letu 2018;  

3. Informacija o sprejetem proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019;  

4. Predlogi članov sveta KS za obnove LC in JP v letih 2020, 2021 in 2022 (mandatno 

obdobje 2018 – 2020).  

5. Predlog menjave dela zemljišča v Volaki, JP Volaka - Leskovica, št. 600441, Metod 

Jereb, Volaka 7, 4224 Gorenja vas; 

6. Razno - pobude in predlogi članov sveta KS, seznanitev s tekočimi aktivnostmi v KS. 

 

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

 

 

Ad 1. 

 

Izvrševanje sklepov iz 1. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila informacija o poteku ter rezultati volitev v svet KS Gorenja vas ter  

          občinski svet občine Gorenja vas – Poljane.  

Ad 2. Člani sveta KS so na podlagi javnega glasovanja izvolili za predsednico KS ga. Mirjano 

          MOŽINA, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas ter za podpredsednika g. Luka 

          KRŽIŠNIK, Dobravšce 24, Gorenja vas. 

          Predsednica in tajnik KS  sta sopodpisnika finančnih in ostalih materialnih 

          dokumentov.   
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          Za registracijo podpisov poskrbi strokovna služba KS. 

Ad 3. Potrjen je bil  predloženi program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2019.  

           

           

SKLEP št. 5: 

 

Svet KS sprejme poročilo izvršitve sklepov in potrdi zapisnik 1. redne seje z dne 3. 12. 2018 s 

tem, da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 

 

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

 

 

Ad 2. 

 

Zaključni račun proračuna KS Gorenja vas  za leto 2018 je sestavljen v skladu z veljavnimi  

predpisi.   

Zaključni račun KS je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov z obrazložitvami, pojasnil 

k izkazu finančnih terjatev in naložb in pojasnil k izkazu financiranja ter bilance stanja z 

obrazložitvijo podatkov in poročilom o popisu in stanju sredstev na dan 31.12.2018. Sestavni 

del zaključnega računa je posebni del zaključnega računa po ekonomski klasifikaciji – po 

porabi na posameznih postavkah KS.  

Vsi prejemki in izdatki proračunskih uporabnikov se priznavajo v skladu z načelom 

denarnega toka. Proračunsko leto se zaključi z 31. decembrom. To pomeni, da so med 

prihodki zajeti samo tisti prihodki, ki so bili na transakcijski račun nakazani od 01. 01. 2018 

do 31. 12. 2018  ter tisti odhodki, ki so bili do 31. 12. 2018  plačani iz transakcijskega računa. 

Vse obveznosti, ki se nanašajo na december 2018, so odhodki leta, v katerem bodo plačani. 

 

Prihodki KS (brez stanja sredstev na računu) so bili načrtovani v višini 100.159,36 EUR, 

realizirani pa v višini 100.195,04 EUR (oz. 92,65 % od načrtovanih), in to: 13.723,66 EUR iz 

naslova lastne dejavnosti in 86.435,70 EUR iz občinskega proračuna.  

 

Odhodki so znašali 100.195,04 EUR, razlika med prihodki in odhodki je proračunski 

primanjkljaj v višini  35,68 EUR, za kar se zmanjša stanje sredstev na računu. 

 

Denarna sredstva na računu na dan 31. 12. 2018 znašajo 7.773,99 EUR iz naslova lastne 

dejavnosti. 

 

Neplačani odhodki 7.744,21 EUR na prehodnem kontu zajemajo prejete obveznosti, ki še niso 

plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 dni.   

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v znesku 6.413,82 EUR so obveznosti, za 

katere velja 30 dnevni rok plačila in zapadejo v plačilo v letu 2019. 

 

Druga kratkoročna obveznost iz poslovanja v znesku 717,00 EUR je DDV z rokom plačila 30 

dni.  

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.376,62 EUR so 

obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane za komunalne storitve v višini 1.324,24 EUR in 

obveznost za stroške plačilnega prometa 2,38 EUR, vse z rokom plačila januar 2019.  
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Neplačani prihodki v znesku 2.872,91 EUR so neplačani prihodki iz naslova grobarin, 

najemnin za vežico ter iz naslova prispevkov od občanov – cesta OŠ-Mihevk.  

 

Inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, denarnih sredstev ter terjatev in obveznosti je 

popisala osnovna sredstva, terjatve, obveznosti in stanje denarnih sredstev, kar je prikazano v 

bilanci stanja KS Gorenja vas za leto 2018. Zapisnik inventurne komisije je priložen in je 

sestavni del zaključnega računa za leto 2018. 

 

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2018 izkazuje: 

 

Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS 

Sredstva, ki smo jih pridobili z donacijami, so bila porabljena za praznovanje veselega 

decembra v Gorenji vasi, za obdaritev otrok ter za okrasitev centra.  

 

Stroški praznovanj 

Celotna sredstva 3.261,00 EUR, pridobljena iz občinskega proračuna, so bila porabljena za 

obdaritev otrok za Miklavža, ki jo organizira KS in za novoletno okrasitev.  

 

Izdatki za blago in storitve  

Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna  5.190,68 EUR, so bila porabljena: za nagrado 

predsedniku/ci KS  vključno s potnimi stroški, za sejnine in potne stroške za člane sveta KS, 

za nakup tiskalnika, reprezentanco, za plačilo storitev, novoletne voščilnice in druge stroške v 

okviru decembrskih praznovanj, poštnino in pisarniški material.   

 

Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Gorenja vas    

Na tej postavki je del sredstev prenesen v naslednjo leto.  

 

Tekoče vzdrževanje LC + JP  

Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter za čiščenje po zimski službi so bila 

porabljena vsa sredstva, dobljena iz občinskega proračuna (38.458,00 EUR). 

 

Obnova LC + JP + cestna infrastruktura (pločniki, mostovi, grbine, kolesarske poti, varnostne 

ograje – lastna dejavnost KS Gorenja vas) 

Sredstva so se namenila za ureditev bankin, brežin, dostopov po asfaltranju ceste OŠ – 

Mihevk v Gorenji vasi.  

 

Obnova LC + JP (investicije – sredstva na občini) 

Na tej postavki so bila porabljena vsa načrtovana sredstva, to je 99.658,80 EUR. S 

porabljenimi sredstvi je bilo izvedeno asfaltiranje in sanacije asfaltov po planu na naslednjih 

cestah: JP Suša - Jelovica  (JP št. 601131), LC Hotavlje – Malenski vrh (LC št. 1000081)), JP 

Gorenja vas - Mihevk (JP št. 600521), Hotavlje - Slajka (JP št. 600361).  

 

Vzdrževanje drugih objektov 

Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge 

javne komunalne površine in naprave) je bilo porabljeno 20.758,00 EUR, in sicer: 9.712,80 

EUR za električno energijo javne razsvetljave 6.943,30 EUR za tekoče vzdrževanje javne 

razsvetljave in drugih komunalnih objektov, 2.591,89 EUR za širitev mostu pred Brunom v 

Volaki (odcep Debeni), 1.510,01 EUR za izdelavo javne razsvetljave v Sestranski vasi.  
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Za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi je bilo porabljenih 6.880,76 EUR, in sicer: 

2.878,81 EUR za odvoz smeti, 2.913,43 EUR za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča, 

666,17 EUR za električno energijo 237,66 EUR za nakup opreme (sesalnik, indukcijska 

kuhalna plošča)  in  184,69 EUR za materialne stroške. (Za investicijsko vzdrževanje 

pokopališča – menjava tlakovcev pred poslovilnim objektom, so bila finančna sredstva  

pridobljena iz občinskega proračuna.) 

 

Za vzdrževanje pokopališča v Leskovici je bilo porabljenih 1.754,80 EUR, in to: za odvoz 

smeti 1.015,76 EUR, za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča 679,22 EUR in za 

materialne stroške 59,82 EUR. 

 

Sredstva so bila pridobljena iz naslednjih virov: 8.166,87 EUR od najemnin za mrliško vežico 

Gorenja vas ter od najemnin in zakupnin za grobove v Gorenji vasi in 1.672,79 EUR od 

najemnin za grobove v Leskovici. Ostanek sredstev se prenese v leto 2019.  

 

08213 Transfer za počitniške dejavnosti – lastna dejavnost  

Župniji Trata -  Gorenja vas, za izvedbo oratorija 150,00 EUR. 

 

KS Gorenja vas ima visoko vrednost osnovnih sredstev, in sicer 1.123.629,62 EUR. Vrednost 

predstavljajo zgradbe, zemljišča in investicije (cestna infrastruktura). 

 

Iz računovodskega poročila je razvidno, da predvsem na pokopališču prihaja do višjih 

odhodkov, kot je prihodkov iz tega naslova. Večina prihodkov pokopališča je iz naslova 

najemnin in zakupa grobnih polj, vendar cena najemnine ne pokrije vseh stroškov rednega 

vzdrževanja. Tu bi izpostavili predvsem odvoz smeti okrog 1. novembra ter vzdrževalna dela 

na pokopališču in na poslovilnem objektu.  

 

Imenovana je bila inventurna komisija, ki je pripravila poročilo o popisu in stanja sredstev na 

dan 31. 12. 2018. Komisija v sestavi Helena Gorjan, Janez Mezeg in Matjaž Peresciutti je 

predlagala, da se iz evidence izloči uničena oprema in drobni inventar, katere knjigovodska 

sedanja vrednost je nič, in sicer inv. št. 000405, Snežinka 4 115*115 cm, 295 W (3kom), inv. 

št. 000421, Zaboj za pesek/sol 240 l, polietilen, inv. št. 000429, Zabojnik za pesek/sol 240 l. 

Prav tako se je v letu 2018 iz evidence KS Gorenja vas izločijo zemljišča: 

- Inv. št. 23, kmetijsko zemljišče, travnik III (gre za bivši Boštinov travnik, na katerem 

stoji Mercator center); 

- Inv. št. 24, kmetijsko zemljišče, travnik III (gre za bivši Boštinov travnik, na katerem 

stoji Mercator center); 

- Inv. št. 36, kmetijsko zemljišče, travnik Homec (gre za zemljišče za ČN Gorenja vas); 

- Inv. št. 464 – zemljišče 170/15, 3 m² (gre za zemljišče za regionalno cesto, ki je sedaj 

last RS). 

  

Po daljši predstavitvi zaključnega računa in doseženih ciljev v letu 2018 predsednice sveta KS 

in tajnika ter razpravi, ki je sledila in so v njej sodelovali vsi člani sveta, je svet KS sprejel 

naslednji 

 

SKLEP št. 6 : 

 

1. Svet KS Gorenja vas sprejme in potrdi zaključni račun Krajevne skupnosti Gorenja 

vas za leto 2018. Zaključni račun izkazuje: 
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            SKUPAJ  PRIHODKI                                                     100.159,36 EUR 

            SKUPAJ ODHODKI                                                       100.195,04 EUR 

            PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                      =                35,68 EUR 

     

            Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnik 

            inventurne komisije so sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2018. 

 

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

 

 

 

Ad 3. 

 

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

Gorenja vas za leto 2019. 

 

Na prejšnji seji je svet KS Gorenja vas, sprejel okvirni Plan - 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 - 22. 01. 2019. 

 

Na občinskem svetu Občine Gorenja vas - Poljane ter med prvo in drugo obravnavo osnutka 

proračuna za leto 2019, je KS Gorenja vas podala pripombe, oziroma dopolnitve na I. predlog 

proračuna občine GVP za leto 2019, in sicer 

 

- Postavka 735 Prometna ureditev Hotavelj – pločnik Tesnar – otroško igrišče; 

Zemljišče je v lasti Občine, investicijska vrednost znaša 25.000,00 EUR, investicija 

naj se vključi v proračun za leti 2019 in 2020; 

 

- Ureditev parkirišča (Leskovica nima parkirišča za avtobus) pod stavbo nekdanje šole v 

Leskovici; zemljišče je v lasti Občine, geodetska izmera je že narejena, predračunska 

vrednost  znaša 4.000,00 EUR, investicija naj se vključi v proračun 2019, poveča se 

postavka 621. 

 

Finančni načrt Krajevne skupnosti Gorenja vas 

 

- KS Gorenja vas bo v letu 2019 izdala Zbornik, zato predlagamo dopolnitev, da se v 

finančnem načrtu KS doda – poveča postavka prihodki KS (iz lastnih virov) za 

10.000,00 EUR (prodaja knjige in donacije) in pod postavka 04-01012 za 10.000,00 

EUR (stroški izdaje zbornika).  

 

Na podlagi analize pripomb na 1. predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2019 je KS Gorenja vas prejela naslednje odgovore: 

 

- Postavka 735 Prometna ureditev Hotavelj – pločnik Tesnar – otroško igrišče se po 

izdelavi popisa umesti v NRP; 

 

- Pripomba glede ureditve parkirišča v Leskovici se upošteva skladno s proračunskimi 

možnostmi na način, da se preveri možnost vključitve v proračun prihodnjega leta, v 

kolikor bo ob pripravi prvega predloga predložen predračun najugodnejšega izvajalca; 
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- Izdaja zbornika - sredstva se odobri na podlagi prispele ustrezno utemeljene vloge. 

 

 

Z občinskim proračunom so bili potrjeni naslednji projekti, in sicer: 

- Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Dobravšce in Tabor v Gorenji vasi. Dokončanje 

del v letu 2019. 

- Odobrena sredstva v višini 45.000 EUR za pričetek izgradnje Fortunove brvi čez reko 

Soro v Gorenji vasi. 

- Preplastitev dela lokalne ceste na relaciji Kopačnica – Leskovica, v dolžini cca 1 km. 

Izvedba bo predvidoma v letih 2019  oziroma 2020. 

- Prav tako so bila odobrena sredstva za izgradnjo nadstreška – avtobusne postaje pri 

Klovžarju.   

 

Na sestanku s predstavniki KS je župan Milan Čadež povedal, da se bo do konca tega 4-

letnega mandata tudi pridobila, oziroma izdelala projektna dokumentacija za večnamenski 

objekt v Leskovici. 

 

Investicijsko vzdrževanje in obnove infrastrukture – stavbno zemljišče, v višini 18.760,00 

EUR ostanejo na KS Gorenja vas za izdelavo geodetskega posnetka na pokopališču Gorenja 

vas in Leskovica, nabavo programa za urejevanje evidenc grobnih polj, ureditev pešpoti ob 

pokopališču Gorenja vas in izvedbo dela javne razsvetljave, na odseku stara šola – 

Pokopališče. 

 

Sprejeti proračun KS Gorenja vas za leto 2019 je v višini 106.275,00 EUR. Proračun KS je 

zajet v občinskem proračunu za leto 2019. Za delovanje KS je namenjeno 6.674,00 EUR, 

stroške praznovanj – občina GVP (miklavževanje, okrasitev) je namenjeno 3.261,00 EUR, 

stroške praznovanj-lastno dejavnost je namenjeno 11.800,00 EUR (tu je vključen tudi 

zbornik). Za tekoče vzdrževanje lokalnih in javnih poti je namenjeno 35.402,00 EUR, za 

tekoče vzdrževanje drugih objektov (javna razsvetljava, urejanje javnih površin, mostovi, 

zelenice, klopi) je namenjeno 20.758,00 EUR, za vzdrževanje pokopališča Gorenja vas in 

Leskovica je namenjeno 9.200,00 EUR.  

 

Investicijska sredstva za lokalne in javne poti v KS Gorenja vas so na posebni postavki v 

okviru občinskega proračuna, v višini 110.732,00 EUR. 

 

Skupni proračun KS Gorenja vas za leto 2019 je v višini cca 220.000,00 EUR, s tem, da je 

polovica sredstev v okviru občinskega proračuna namenjeno za cestni program. 

 

Predsednica sveta KS Mirjana Možina je predlagala spremembo plana dela za leto 2019 in 

sicer, da se sanacija cesta skozi vas Čabrače prestavi na leto 2020. Namesto nje se izvede 

sanacija javne poti z asfaltiranjem v Lajšah na odseku za komnoloma, v dolžini 200 m. Na 

tem delu je cesta v zelo slabem stanju. Občina GVP bo v višini 5.000,00 EUR prispevala za 

sanacijo odvodnjavanja na delu lokalne in javne poti v Lašah – Žirovski vrh in odsek za 

kamnolom. Prav tako je z lastniki peskokopa dogovorjeno, da v celoti financirata nasutje  

(Vehar Marjan, s.p. in Topos Hotavlje d.o.o.), v debelini do 50 cm in dolžini 200 m, KS pa 

izvede asfaltiranje do konca avgusta 2019. 

 

Na sestanku s predsedniki KS je župan povedal, da se razmišlja v smeri, da se eno leto ustavi 

financiranje v objekte družbenega pomena in se finančna sredstva namenijo izključno za 
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sanacijo lokalnih cest in javnih poti v Občini, ker so na cestnem programu potrebe po 

obnovah oziroma sanacijah po vseh KS zelo velike in finančno visoke. 

 

V letu 2019 se bodo na območju KS Gorenja vas čistili naslednji propusti na javnih poteh: 

 

- JP št. 600715; Bač. Mlin – Jesenko – Lukca, do kmetije pri Bačnarju (konec asfalta); 

- JP št. 600591; Dolenja Dobrava – Žabja vas, do ČN; 

- JP št. 600631; Karlovc – Budl – Žirovski vrh in čiščenje zadrževalnikov meteornih 

vod; 

- LC št. 100151 Gorenja vas – Goli vrh in čiščenje zadrževalnikov meteornih vod. 

 

Marjan Štremfelj je ponovno izpostavil problem rednega vzdrževanja lokalnih in javnih poti 

na celotnem območju občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Vsi člani so bili podobnega mnenja ter predlagali, da je nujno potrebno povečati sredstva za 

redno vzdrževanje cest. 

 

 

 

Ad 4. 

 

Predsednica sveta KS ga. Možina in tajnik KS g. Čadež  sta predlagala svetu KS, da se 

pripravijo predlogi članov sveta KS Gorenja vas za investicijsko obnove LC in JP v letih 2020 

– 2022. 

 

Podobni plan je bil pripravljen pred štirimi leti, ki je bil v celoti realiziran. Predlogi se bodo 

zbirali na KS Gorenja vas do 30. 5. 2019 preko maila, osebno in preko pošte. 

 

Na naslednji seji, predvidoma v mesecu juniju, se bodo predlogi pregledali in pripravil 

prioritetni plan obnov in sanacije po letih. 

 

 

Ad 5. 

 

Metod Jereb, Volaka 7, 4224 Gorenja vas je na Občino Gorenja vas – Poljane naslovil prošnjo 

za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča na območju Volake. 

 

V dopisu navaja, da predlaga delno menjavo zemljišča, ki je v njegovi lasti, v naravi cesta 

Volaka - Leskovica in poteka preko zemljišč parc. št 1430/6 in 1430/4, vse k. o. Hotavlje, v 

skupni površini 629 m². V zameno za navedeno cesto želi pridobiti v last opuščeno javno 

dobro, parc. št. 2064/1, k. o. Hotavlje, v površini 284 m², ki jo že uporablja in obdeluje. 

 

 

SKLEP št. 7 : 

 

Svet KS Gorenja vas daje pozitivno mnenje na dopis št. 478-033/2015-008, z dne 29. 11. 

2018 za menjavo zemljišča, in sicer:  

1.  Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last nepremičnini parc. št. 1430/6 in 1430/4, 

vse k. o. Hotavlje,, v skupni površini 629 m², ki v naravi predstavljajo del javne poti 

Volaka - Leskovica, odsek št. 600441; 
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2.   V zameno za zgoraj navedeni nepremičnini pridobi Metod Jereb, Volaka 7, 4224 

Gorenja vas, v last nepremičnino parc. št. 2064/1, k. o. Hotavlje, v skupni površini 

284 m², ki je opuščeno javno dobro. 

 

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

 

 

Ad 6. 

 

Na Občini je bil naročen prometni znak spolzko vozišče, v dolžini 1 km za lokalno  

cesto Hotavlje -  Kopačnica, kjer je bilo v zimskem času več nesreč.   

Prav tako sta naročena prometna znaka za omejitev hitrosti 30 km/h za javno pot 

Dolenja Dobrava – Dobravšce in 40 km/h za lokalno cesto Gorenja vas – Hlavče njive. 

 

Predsednica sveta KS Mirjana Možina je podala informacijo o pripravi Zbornika za območje       

Gorenje vasi in Hotavelj. 

Uredniški odbor  organizira sestanke z avtorji prispevkov, potekajo redni sestanki UO. 

Prispevki se uredniško obdelujejo – teksti in fotografije, pred lektoriranjem jih še prejmejo v 

pregled avtorji in člani UO. 

 

Marjan Štremfelj je predlagal, da se v letošnjem letu uredi parkirišče pod šolo v Leskovici,       

kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 

 

 

 


