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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 19. 6. 2019  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

3. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 12. 6. 2019 ob 19.30 uri v mali sejni sobi 

občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Prisotni člani sveta: Luka Kržišnik, Mirjana Možina, Marija Mlinar, Ladislav Klemenčič, 

Marija Knafelj, Marijan Štremfelj, Klemen Mezeg, Damjan Košir  

 

Odsotni: Stanislav Homec, Vladimir Kavčič, Damjan Košir (opravičil), Klemen Mezeg      

                     

Ostali prisotni:  tajnik KS Gašper Čadež   

 

Predsednica sveta KS je najprej vse prisotne pozdravila, ugotovila sklepčnost ter predlagala 

naslednji 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Pregled Zapisnika 2. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 20. 3. 2019; 

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

obdobje 2020 – 2022).  

3. Odpoved dvojnega grobnega polja, vrsta 8, grob št. 7, 8 ( 01 08 07 08 ) in enojnega  

grobnega polja, vrsta 8, grob št. 9 ( 01 08 09 ),  na starem delu pokopališča Gorenja 

vas  – Mateja Jenko, Zgornja Senica 1 B, 1215 Medvode (ukinitev grobnega polja - 

vrsta 8, št. groba 7, 8, 9);  

4. Odpoved enojnega  polja, vrsta 2, grob št. 19 ( 01 02 19 ),  na starem delu pokopališča 

Gorenja vas  – Marija Habjan, Rodičeva 5, 1000 Ljubljana (ukinitev grobnega polja - 

vrsta 2, št. groba 19); 

5. Prošnja za finančno pomoč pri izvedbi oratorija v Gorenji vasi; 

6. Organizacija prireditve dne 24. 6. 2019 ob Dnevu državnosti; 

7. 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 2. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 1. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi 

          sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Svet KS je sprejel sklep, kjer sprejel in potrdil zaključni račun Krajevne skupnosti  

          Gorenja vas za leto 2018. Zaključni račun izkazuje: 

 

          SKUPAJ  PRIHODKI                                                     100.159,36 EUR 
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          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. ; 

Ad 3. Podana je bila predstavitev Programa dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 

          2019.  

Ad 4. Predlagan je bil svetu KS Gorenja vas, da se pripravijo predlogi članov sveta KS za 

          investicijske obnove LC in JP v letih 2020 – 2022. 

Ad 5. Svet KS Gorenja vas je dal pozitivno mnenje na dopis št. 478-033/2015-008, z dne 29.  

          11. 2018 za menjavo zemljišča, in sicer:  

   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; 

   V zameno za zgoraj navedene 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. 

Ad 6. Razno 

          

     

SKLEP št. 8: 

 

Svet KS sprejme poročilo izvršitve sklepov in potrdi zapisnik 2. redne seje z dne 20. 3. 2019 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. 

 

Predsednica sveta KS Gorenja vas je uvodoma povedala, da je bil pred dnevi izbran izvajalec 

na javnem razpisu za asfaltiranje lokalnih in javnih poti v občini Gorenja vas – Poljane za leto 

2019, to je družba Gradnje Žveplan d.o.o. iz Celja. Terminski plan asfaltiranja po KS se bo 

pripravil v roku 14 dni, z asfaltiranjem se prične v mesecu juliju 2019. V KS Gorenja vas je 

predvideno asfaltiranje v mesecu avgustu.   

 

V nadaljevanju je podala obrazložitev predlogov članov sveta KS ter zbirnik plana dela KS 

Gorenja vas za obdobje 2020 – 2022 za cestni program. Pobude so bile posredovane iz 

območja VO Leskovica in Hotavlje. Pobude VO, ki se nanašajo na dejavnosti v pristojnosti 

Občine (elementar, plazovi, usadi), bodo posredovane na Občino. 

 

Na koncu je predsednica še povedala, da bodo zbrane pobude in predlogi služili  kot izhodišče 

za pripravo plana dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za obdobje 2020 – 2021. 

Prioritetni vrstni red pa se bo določal in potrjeval po posameznih letih. 

  

Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP št. 9 : 

 

Svet KS sprejme plan dela in finančni načrt KS Gorenja vas za cestno infrastrukturo, za 

obdobje 2020 – 2022 (2020, 2021, 2022), in sicer: 
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Cestni program: 

 LC Gorenja vas - Žirovski vrh (Javorč); sanacija ceste v dolžini 400 m (ocenjena 

vrednost 55.000,00 EUR); 

 JP Volaka – Čabrače;  sanacija ceste v dolžini 250 m (ocenjena vrednost 25.000,00 

EUR); 

 JP Volaka – Debeni – Studor – Leskovica; sanacija ceste v dolžini 250 m 

(ocenjena vrednost 30.000,00 EUR); 

 LC Hotavlje – Suša; sanacija ceste, v dolžini 300 m (ocenjena vrednost 40.000,00 

EUR); 

 LC Kopačnica – Podpleče; obnova ceste v makadamu in asfaltiranje v dolžini 300 

m (ocenjena vrednost 40.000.00 EUR); 

 JP Suša – Jelovca; obnova v makadamu in asfaltiranje v dolžini 400 m (ocenjena 

vrednost 45.000,00 EUR); 

 JP Leskovica – Ograde (Gačnkar); obnova v makadamu in asfaltiranje v dolžini 

150 m (ocenjena vrednost 20.000,00 EUR); 

 JP Suša, odsek Ramovš; obnova v makadamu in asfaltiranje v dolžini 350 m 

(ocenjena vrednost 40.000,00 EUR); 

 LC Gorenja vas – Hlavče Njive; sanacija cestišča v dolžini 400 m (ocenjena 

vrednost 50.000,00 EUR); 

 LC Gorenja vas – Žirovski vrh – Javorč; preplastitev asfalta v dolžini 500 m 

(ocenjena vrednost 55.000,00 EUR); 

 JP Hotavlje – Srednje Brdo; sanacija cestišča v dolžini 300 m (ocenjena vrednost 

30.000 EUR). 

 

Sanacija usadov: 

- JP Debeni – Studor – Leskovica - pred vasjo Debeni; 

- JP Hlavče njive -  odcep Bunš – Belajc; 

- JP Suša – Jelovica - pred Ožbirjem; 

- JP Volaka – Čabrače (nad odcepom za Gradiše); 

- LC Gorenja vas – Hlavče njive (pred VH Vršajn). 

 

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

 

Ad 3. 

 

Mateja Jenko, Zgornja Senica 1 B, 1215 Medvode, je na KS poslala dopis, oziroma prošnjo za  

odpoved dvojnega grobnega polja, vrsta 8, grob št. 7, 8 ( 01 08 07 08 ) in enojnega  grobnega 

polja, vrsta 8, grob št. 9 ( 01 08 09 ),  na starem delu pokopališča Gorenja vas. 

 

Oče Mateje Jenko - Marjan Jenko je bil pokopan leta 2011. Sedaj je že izvedla prekop 

pokojnega očeta na pokopališče Poljane, zato je podala odpoved groba, kot je navedeno v 

dopisu. Najprej je potrebno obvestiti ostale svojce, ki imajo v tem grobu pokopane sorodnike, 

in sicer Vekoslavo Bajt, Pot v Zgornje Bitnje 32, Kranj. V kolikor navedena groba ne 

prevzame v najem (vzdrževanje in plačilo najema groba), se grob odstrani ter pripravi za 

novega najemnika. 

 

SKLEP št. 10: 

 

Svet KS sprejme sklep, da ugodi prošnji  Mateje Jenko, Zgornja Senica 1 B, 1215 Medvode, z 

dne 11. 4. 2019, za odpoved dvojnega grobnega polja, vrsta 8, grob št. 7, 8 ( 01 08 07 08 ) in 



 4 

enojnega  grobnega polja, vrsta 8, grob št. 9 ( 01 08 09 ),  na starem delu pokopališča Gorenja 

vas. 

 

Odpoved prične veljati z dnem 1. 7. 2019. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in počisti 

tako, da bo grobno polje na razpolago novemu najemniku. 

 

Pred oddajo naslednjemu najemniku se obvesti Vekoslavo Bajt, Pot v Zgornje Bitnje, Kranj, 

ter se jo seznani z možnostjo prevzema grobnega polja vrsta 8, grob št. 9 ( 01 08 09 ) na 

starem delu pokopališča Gorenja vas. 

 

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

 

Ad 4. 

 

Marija Habjan, Rodičeva 5, 1000 Ljubljana, je na KS poslala dopis, oziroma prošnjo za  

odpoved enojnega grobnega polja, vrsta 2, grob št. 19 ( 01 02 19 ), na starem delu pokopališča 

Gorenja vas. 

 

SKLEP št. 11: 

 

Svet KS sprejme sklep in ugodi prošnji Marije Habjan, Rodičeva 5, 1000 Ljubljana, z dne 24. 

5. 2019 za odpoved enojnega grobnega polja, vrsta 2, grob št. 19 ( 01 02 19 ),  na starem delu 

pokopališča Gorenja vas. 

 

Odpoved prične veljati z dnem 1. 1. 2020. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in počisti 

tako, da bo grobno polje na razpolago novemu najemniku. 

 

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

 

Ad 5. 

 

Na Krajevno skupnost Gorenja vas je bila podana prošnja za denarno pomoč pri izvedbi 

Oratorija, kateri bo potekal v Gorenji vasi. V letu 2018 je bila donacija za izvedbo oratorija v 

Gorenji vasi 150,00 EUR, zato podobno donacijo predlagamo prav tako v letu 2019. 

 

SKLEP št. 12: 

 

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, kjer odobri denarno pomoč za leto 2019 pri izvedbi 

Oratorija v Gorenji vasi  v znesku 150,00 EUR. 

 

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

 

 

Ad 6. 

 

I. Predsednica sveta KS je v nadaljevanju predstavila program proslave ob  

      dnevu državnosti, ki bo na predvečer praznika, 24. junija 2019 na trgu Ivana  

      Regna v Gorenji vasi.  

      Rdeča nit programa bo nastajanje Zbornika o življenju in delu na območju Gorenje 

vasi in Hotavelj v preteklosti in sedanjosti. Osrednja gosta bosta člana uredniškega 
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odbora za pripravo Zbornika Mirjana Možina in Silvo Pivk. V programu bodo 

sodelovali: plesna skupina Step, Veronika Klemenčič (harmonika), Marko Ušeničnik 

(učenci glasbene šole Zaigraj.si), vokalna skupina Cantabile, bralki besedil (Mira 

Kržišnik in Hana Oblak), mažoretke in z veznim tekstom povezovalka programa 

Damjana Peternelj. 

V nadaljevanju je Mirjana Možina podala še povzetek priprave Zbornika – področja 

ter stanje prispelih prispevkov in uredniške obdelave.    

 

II. Z Občino Gorenja vas – Poljane smo se dogovorili o ureditvi parkirišča v makadamu  

pod šolo v Leskovici. Investitorja parkirišča bosta Občina Gorenja vas – Poljane in KS 

Gorenja vas, vsaka po 1/2. Gradbena dela se izvedejo do konca junija 2019. Po 

ureditvi parkirišča se postavi tabla z napisom »parkirišče za planince - pohodnike«. 

 

III.  Občina Gorenja vas – Poljane je poslala na Agencijo RS za okolje in prostor predlog   

      za izdajo dovoljenja za izredni odstrel volkov. Predlog utemeljuje z dejstvom pojava  

      agresivnejšega tropov volkov na območju občine Gorenja vas – Poljane, ki že 

      povzročajo škodo na živini – zadnji napad na odrasla goveda je bil zabeležen 4. 6.  

      2019 na območju naselja Leskovica. Takšni pojavi v zadnjem stoletju niso znani in  

      odražajo povečanje populacije volka na našem območju, poleg tega se odražajo tudi  

      spremenjene navade volka, saj se ne izogiba več naseljem in ljudem. Predlog so  

      poslale še občina Železniki, Cerkno in Bohinj. Izredno odstrel pričakujejo najkasneje  

      do 30. 6. 2019. 

   

     

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 

 

 

 


