
Krajevna skupnost Javorje 

Javorje 25 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 

 

 

ZAPISNIK 
 

4. redne seje sveta KS Javorje,  ki je bila dne 5. 4. 2019, ob 20. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Ciril Alič, Marjan Možina, Marjeta Kokelj, Frenk Dolenc, Peter Peternel, Tomaž 

Šink 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje. 

2. Pregled poročila KS Javorje za leto 2018 in proračuna za 2019. 

3. Potek izvajanja plana KS za leto 2019. 

4. Zbor krajanov. 

5. Razno. 

 

 

Predsednik prisotne lepo pozdravi in predlaga dnevni red. Člani sveta so se strinjali z dnevnim 

redom. 

 

K1 

Člani sveta so zapisnik 3. redne seje pregledali po posameznih točkah. Predsednik le na kratko 

povzame bistvo. Za ogledalo pri Žgajnarju je potrebno preveriti lokacijo in si jo ogledati za 

postavitev. Do hiše Avsec na Muravah, ni kategorizirana pot. Za 150-obletnico občine Javorje 

Milena Alič že piše scenarij, TD Stari vrh in PGD Javorje pa bosta pri dogodku sodelovala.  
 

SKLEP 1/4: Zapisnik je bil v predlagani obliki soglasno sprejet. 

 

K2 

Predsednik predstavi Poročilo KS Javorje za leto 2018., 

SKLEP 2/4: Poročilo KS Javorje za leto 2018 so člani sveta  soglasno sprejeli. 

 

Predsednik predstavi proračun za leto 2019. Postavka za vzdrževanje – krpanje krajevnih cest  je 

prestavljena na občinsko postavko in bo skupna ponudba na občini.  

 

Predsednik predstavi plan za leto 2019. Na cestah se bodo nadaljevala dela na cesti Javorje – 

Mlaka, na odseku pri Podbregarju, kjer se bo letos izvedlo dela do asfaltiranja. Asfaltiral se bo del 

na cesti Zgornja Luša - Mlaka, kjer je bil usad pod Podmlačanom. Glede na ostanek sredstev se bo 

saniralo – pokrpalo nekaj odsekov na Jarčjem Brdu, v okolici cerkve. V planu je postavitev 

zaščitne ograje v dolžini cca 80 m, ki je planirana na odseku pri Podbergaju in na opornem zidu v 

Gorenji Žetini. Predsednik predlaga tudi ograjo pri cesti nad hišo Jake Jeraša v Javorjah. Peter 

Peternel pove, da se je pozanimal glede ograje, ki je bila na odseku ceste Krajci – Dolenčice in se 

zavzel, da ostane na našem območju in se dogovarja z Igorjem Kržišnikom iz občine.  

 

Na področju rednega vzdrževanja cest je planirano nasutje udarnih jam na cesti Javorje – Črni kal, 

Hleviše – Gora, v Dolenji Žetini na odseku od Gošarja do Domačejkarja in odcep proti Kolavžu. 

Na obeh odsekih v Dolenji Žetini je planirana tudi vgradnja odtočnih kanalov- dražnikov. Izvajajo 

se že dela na cesti Murave – Hleviše. Planirana je tudi ureditev prepusta na odseku Predole – 



Poklajn, kjer bo obstoječe cevi potrebno zamenjati s PE cevjo. Na odseku ceste proti Podvrhu je 

planirana ureditev odvodnjavanja za cesto Podkoritom. Za izvedbo bi povprašali tudi Logarja.  

V letu 2019 je KS Javorje financirala samostojni električni priključek za garažo.  

 

Predsednik predstavi še planirana dela iz občinskih sredstev. Predvidena je ureditev ceste 

Zapreval – Luša (do občinske meje), za kar je že izdan javni razpis za izbor ponudnika. Trenutno 

se izvajajo dela po etapah na cesti Krajci – Dolenčice (odsek v Krajcih in odsek pod cerkvijo v 

Javorjah), kjer so pridobljena tudi državna sredstva. Izdeluje se projekt za ureditev ceste Murave – 

Žetina. Ureditev odseka te ceste je planirana v prihodnjih letih. Sanacije ceste Murave – Koback 

je za leto ali dve prestavljena, ker je bolj nujna ureditev ceste Zapreval – Luša.  

 

SKLEP 3/4: Člani sveta so s planom seznanjeni. 

 

K3  

Frenk Dolenc opozori na udor ceste pod Košancem v Četeni Ravni in da postavitev treh klemfix 

tabel ni zadostna rešitev.  

 

Tomaž Šink opozori, da je v Gorenji Žetini potrebno podaljšati zaščitno ograjo ob izvedeni 

sanaciji odseka ceste. Opozori tudi na prepust v Dolenji Žetini- grapa.  

 

Marjeta Kokelj opozori na asfaltiranje Blegoške ceste v odseku Prdole – Poklajnovo - cca 500 m. 

Opozori tudi na udarne jame v cesti na Jarčjem Brdu, ter predlaga postavitev ogledala in znaka za 

prednostno cesto na križišču na Mlaki (odcep Mlaka – Zapreval).  

 

Glede čiščenja prepustov je preko občinskega razpisa za naše območje KS predvideno čiščenje 48 

kosov prepustov. Predsednik ponovno pozove člane sveta, da posredujejo popis potrebnih čiščenj 

prepustov po posameznih krajih, da se to posreduje na občino. Doslej sta to izvedla le dva člana 

sveta, ki sta to izvedla zelo zgledno in pohvalno. Rok za oddajo popisa prepustov je 15.4.2019. 

Predlagano je bilo, da bi ob izvedbi čiščenja eden izmed članov bil prisoten in skico s popisom 

pregledal skupaj z izvajalcem. 

 

Peter Peternel vpraša glede postavitev krajevnih tabel na Muravah in odstranitev količkov za 

zaščitnih ograj, ki so nevarne.  

 

Marijan Možina povpraša glede čakalnice v Dolenčicah, ki je nujna. Obnova bo na istih temeljih, 

naročilnica je že izdana Dermoti v Todražu. Vpraša tudi glede ceste Dolenčice – Zakobiljek, ki jo 

vsako leto prestavljamo. Predsednik predlaga obnovo po etapah in čim prej.  

 

SKLEP 4/4: Člani sveta so se seznanili s planom del v KS in podali so zgornje predloge.  

 

K4  

Predsednik potrdi zbor krajanov, ki bo 12. 4. 2019, ob 19. uri. Objava v Podblegaških novicah je 

že bila izvedena. Pred izvedbo se bo objavilo še na oglasni deski v Javorjah in v cerkvi pri 

oznanilih. Župan zaenkrat še ni obljubil prisotnosti.  

 

SKLEP 5/4: Zbor krajanov bo 12. 4. 2019. 

 

 

K5 

Predsednik prebere prošnjo Športnega društva Omikron plus o izvedbi relly-a na območju KS 

Javorje. Člani sveta izvedbi ne nasprotujejo. Predlagajo pa, da se na lokaciji, kjer bi izvedba 

potekala mimo stanovanjskih hiš sami dogovorijo za dovoljenja.  



 

SKLEP 6/4: Člani sveta se strinjajo z izvebo relly-a, vsa soglasja in dovoljenja naj pridobi 

organizator prireditve. 

 

Predsednik omeni, da se dogovarjanja glede nakupa zemljišča za poslovilno vežico v polnem 

teku.  

 

Glede pokopališča Javorje predsednik pohvali delo skrbnika Simona Dolinarja, ki skrbi za 

zglednost pokopališča. Predsednik predlaga, da Simona Dolinarja oprostimo plačila grobarine. 

Člani sveta so se s predlogom strinjali in  enoglasno potrdili. 

 

SKLEP 7/4: Člani sveta so soglasno sprejeli sklep, da se Simona Dolinarja oprosti plačila 

grobarine, za čas urejanja pokopališča v Javorjah.. 

 

Predsednik prebere pobudo TD Stari vrh o postavitvi zastave na Kuclju v Javorjah. Člani sveta so 

se odločili, da bodo zadevo obravnavali na naslednji seji.  

 

Seja sveta je bila zaključena ob 21:50. 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednik sveta KS Javorje: 
Monika Čadež                                                                                        Ciril Alič            


