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ZAPISNIK 
 

 

konstitutivne seje sveta KS Javorje, ki jo je sklical župan Milan Čadež,  ki je bila dne 3. 12. 2018, 

ob 20. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Milan Čadež, Ciril Alič, Marijan Možina, Marjeta Kokelj, Frenk Dolenc, Tomaž 

Šink, Peter Peternel, Emil Alič 

 

DNEVNI RED: 

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

Krajevne skupnosti Javorje 

2. Konstituiranje sveta Krajevne skupnosti Javorje 

- izvolitev predsednika 

- izvolitev podpredsednika 

3. Razno 

 

 

Sklicatelj - župan občine Gorenja vas – Poljane  Milan Čadež je vse prisotne lepo pozdravil in 

pričel s sejo sveta KS Javorje. 

 
K1 

Župan je predstavil rezultate volitev in čestital izvoljenim v svet KS Javorje. Pri tem je poudaril, 

da sta dva izmed njih tudi občinska svetnika, poleg pa tudi Irena Tavčar, skupaj torej trije 
predstavniki iz KS Javorje. 

 

K2 

Na seji sveta so bili prisotni vsi člani sveta KS Javorje in so navedeni zgoraj. Župan je prosil člane 

sveta naj predlagajo predsednika. Predlagali so preteklega predsednika Cirila Aliča. Župan je nato 

predlagal predlog v potrditev in izvolitev predsednika. Člani sveta so-le to soglasno potrdili. 

Župan je prosil člane sveta naj predlagajo podpredsednika. Predlagali so Petra Peternela. Župan je 

nato predlagal predlog v potrditev in izvolitev podpredsednika. Člani sveta so-le to soglasno 
potrdili. 

Po izvolitvi je župan čestital in zaželel uspešno vodenje ter predal vodenje seje predsedniku Cirilu 

Aliču. Predsednik se je zahvalil za zaupanje in predstavil novega člana sveta KS Javorje Emila 
Aliča in njemu ter ostalim čestital za izvolitev. Člane sveta je vprašal o predlogih za novi mandat. 

Sklep: 1/1: Izvoljeni predsednik je Ciril Alič, podpredsednik pa Peter Peternel. 

 



K3 

Pod točko razno je bilo podanih več predlogov, večina že ponavljajočih iz preteklih sej sveta KS 

Javorje. Večina vprašanj je bilo zastavljenih županu nanašajoč se na omejenost finančnih sredstev. 

 

Marijan Možina opozori na plazovitost terena in slabe ceste. Tomaž Šink opozori na okrnjen 

proračun KS Javorje, prevoze šolskih otrok in slabe ceste in pri tem poudari na vzdrževanje cest 

(obsekave drevja ob cestah). Marjeta Kokelj opozori na asfaltiranje Blegoške ceste na odseku 

vojaške ceste Poklajnovo - Predole proti Gabrški Gori. Lastništvo ceste je občinsko, kar potrdi 

tudi župan. Peter Peternel opozori na usade na krajevnih cestah, ki jih KS Javorje ne more 

financirati s svojimi sredstvi. Opozori tudi na izgradnjo poslovilnega objekta, ki je zelo nujno.  

 

Župan poda nekaj odgovorov in poudari, da se že izvajajo investicijska dela – rekonstrukcija ceste 

Krajci – Javorje in še odsek pod cerkvijo v Javorjah. Ker je bilo zadnje leto nekoliko manj 

investicij na cestah, bo to prioriteta tega mandata. Pri tem poudari, da za ceste ni možno pridobiti 

evropskih sredstev, le kar je državnih. V tem mandatu je predvidena tudi izgradnja nove 

podružnične šole Javorje, kar bo tudi precejšen zalogaj. Glede poslovilnega objekta župan 

opozori, da naj KS Javorje skuša urediti zemljišče in se nato lahko debatira o izgradnji.  

 

Na koncu predsednik predlaga, da na seje sveta KS Javorje vabimo tudi občinsko svetnico Ireno 

Tavčar. Člani sveta so predlog soglasno potrdili.  

 

Sklep: 2/1: Na seje sveta KS Javorje se v tem mandatu vabi tudi Irena Tavčar, stanujoča na 
naslovu Javorje 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. 

 

 
Seja je bila zaključena ob 20:50.      

Predsednik sveta KS Javorje: 

Zapisala:                                                                                                                         Ciril Alič            
Monika Čadež 


