KRAJEVNA SKUPNOST
GORENJA VAS
4224 GORENJA VAS
Svet KS
Datum: 05. 09. 2018

Z A P I S N I K
16. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 21. 06. 2018 ob 20.00 uri v mali sejni sobi občine
Gorenja vas – Poljane.
Prisotni člani sveta: Možina Mirjana, Štremfelj Marjan, Mlinar Marija, Likar Jasmina, Peresciutti
Gašper, Homec Stanislav, Podobnik Dušan, Pivk Janez, Kržišnik Luka
Ostali prisotni: tajnik KS Čadež Gašper
Opravičeno odsotni: Luka Kržišnik, Stane Homec, Janez Pivk
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 15. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 22.
3. 2018;
2. Realizacija finančnega načrta KS za leto 2018;
3. Mnenje za menjavo dela zemljišča v Leskovici, odcep JP Leskovica – Ograde, št. 600411,
Mateja in Irena Bevk, Leskovica 6, Gorenja vas in mnenje za menjavo zemljišča, Primožič
Tatjana, Leskovica 7, Gorenja vas;
4. Odpoved enojnega polja na starem delu pokopališča Gorenja vas – Hedvika Mravlja, Sorška
cesta 17, 4220 Škofja Loka (ukinitev grobnega polja - vrsta 7, št. groba 8);
5. Organizacija prireditve dne 24. 6. 2018 ob Dnevu državnosti;
6. Prošnja za finančno pomoč pri izvedbi oratorija v Gorenji vasi;
7. Razno - pobude in predlogi članov sveta KS, javna razsvetljava, seznanitev s tekočimi
aktivnostmi v Občini in KS.
Člani sveta so brez pripomb soglasno z dvigom rok potrdili dnevni red.

Ad 1.
Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 14. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi
sklepi iz prve točke so izvršeni, oziroma so v izvrševanju.
Ad 2. Svet KS je sprejel sklep, kjer sprejel in potrdil zaključni račun Krajevne skupnosti
Gorenja vas za leto 2017. Zaključni račun izkazuje:
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK

=

212.568,95 EUR
207.974,35 EUR
4.594,60 EUR

Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnik inventurne
komisije so sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2017.
Ad 3. Podana je bila informacija o programu obnov in asfaltiranja cest za leto 2018 s terminskim
planom izvedbe.
Ad 4. Svet KS je odobril prošnjo Neže Razpet, Dolenji Novaki 40, 5282 Cerkno, z dne 22. 12.
2017 za spremembo dvojnega v enojno grobno polje (vrsta N , številka groba 13) na
pokopališču Leskovica.
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Odpoved prične veljati z dnem 01. 01. 2018. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in
počisti tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku.
Ad 5. Razno – podane so bile pobude posameznih članov sveta, tekoče zadeve.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je svet KS Gorenja vas sprejel naslednji
SKLEP :
Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 15. redne seje z dne 22. 03. 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.
Realizacijo finančnega načrta KS za leto 2018 je podala predsednica sveta KS.
Obnove lokalnih in krajevnih cest po KS so od 1.1.2018 dalje financirane iz občinskega proračuna.
Realizacija proračuna KS Gorenja vas za prvih pet mesecev leta 2018 je 25 %, realizacija je
primerljiva z letnim planom na tekočem vzdrževanju lokalnih in javnih poti, vzdrževanju pokopališča,
delovanje KS in vzdrževanje drugih objektov kot so javna razsvetljava, urejanje zelenic in podobno, na
investicijskem programu pa bodo opravljena dela v poletnih mesecih.
N pokopališču Gorenja vas so bila okrog poslovilnega objekta položeni tlakovci, investicijska vrednost
znaša 16.000 EUR. Asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest v KS Gorenja vas se prične z mesecem
julijem, kjer bo glavnina sredstev namenjenih za javno pot Suša – Jelovica, v dolžini 950 m in OŠ Ivan
Tavčar – Mihevk, v dolžini 450 m.
Mirjana Možina je podala tudi informacijo o sprejetem rebalansu proračuna Občine GVP za leto 2018
na seji občinskega sveta dne 14.6.2018.
Občina Gorenja vas – Poljane je za leto 2018 s sprejetim rebalansom vsem KS v občini zmanjšala
sredstva za 10 % na investicijskem vzdrževanju lokalnih in javnih poti zaradi velikih stroškov
zimskega oranja in posipanja. Zimska služba v sezoni 2017/2018 je znašala cca 890.000 EUR. Na
račun zmanjšanja sredstev za investicije, je KS Gorenja vas prenesla v naslednje leto obnovi cest
Volaka – Čabrače in Hotavlje – Hlavče njive (Grapar).
S sprejetim rebalansom proračuna Občine se je znižala proračunska postavka za izgradnjo
kanalizacije Gorenja vas in Dobravšce iz razloga, ker bo v letošnjem letu izveden razpis, izbran
izvajalec del ter prva faza izgradnje. Pretežni del investicije in posledično tudi plačila bodo potekala v
letu 2019.
Izgradnja Fortunove brvi je planirana v letu 2019. Gradbeno dovoljenje se je enkrat že podaljšalo.
Finančna sredstva za izgradnjo bodo po zagotovilih občine v proračunu za leto 2019 in 2020.
SKLEP :
Svet KS Gorenja vas sprejme informacijo o realizaciji finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2018.
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 naslovil 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.
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1849/11, k. o. Leskovica (20 m²), ki jo že uporabljata in obdelujeta.
Primožič Franci in Primožič Tatjana nasprotujeta predlogu menjave, ki sta ga podali Bevk Mateja in
Bevk Irena zaradi premajhnega oziroma oteženega dostopa do njihovega zemljišča in stanovanjske
hiše in sta po opravljenem ogledu posredovala svoj predlog .
II.

Tatjana Primožič, Leskovica 7, 4224 Gorenja vas, je na Občino Gorenja vas Poljane
naslovila vlogo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča na območju
Leskovice.
V vlogi navaja tri predloge, in sicer:
- predlaga delno menjavo zemljišča, ki je v njeni lasti, v naravi cesta in poteka
preko zemljišča parc. št. 569/6, k. o. Leskovica (203 m²). V zameno za navedeno
cesto želi pridobiti v last opuščeno javno dobro, parc. št. 1849/11 (20 m²) in
razmejenega dela parcele št. 1849/10 (cca 45 m²), kjer geodetski postopek še ni
zaključen;
- Zamenjavo dela parcele št. 1849/11 (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 ji omogočila nemoten dostop do njene hiše tudi z večjimi vozili,
obenem pa bi Bevkovim za zamenjavo ostal ves preostali del parcele 1849/11, vse k.
o. Leskovica;
- Omenjene zamenjave parcel se ne izvede in obe parceli ostaneta javno dobro, kot je
bilo že doslej.

Na lokaciji zemljišča, ki je predlog menjave smo se zbrali in ogledali na kraju samem predstavniki
občine župan občine Čadež Milan, Bogataj Barbara, predsednica sveta KS Možina Mirjana in Čadež
Gašper ter lastniki zemljišč, ki so predlagali menjavo, oziroma odkup.
Župan Čadež Milan je dejal, da si je predlagano menjavo zemljišča ogledal na terenu predvsem zaradi
kritik in nezadovoljstva s strani Primožičevih, da naj bi imeli v primeru menjave med Občino in
Bevkovima oviran dostop do stanovanjske hiše in gospodarskih objektov.
Na terenu so predstavniki Občine in KS ugotovili, da predlagana menjava zemljišča z Bevkovima,
dostopa Primožičevim ne zapira oziroma je še vedno dovolj širok uvoz do objektov po zemljišču, ki
ima status javnega dobra.
V razpravi, ki je sledila, sodelovali so vsi člani sveta KS, je svet KS sprejel naslednja
SKLEPA:
1. Občina Gorenja vas – Poljane, lastnica parcele s številko 1849/11, k. o. Leskovica sklene z
lastnicama parcele številka 2354, k. o. Leskovica, Matejo in Ireno Bevk, obojestransko
najemno pogodbo za dobo petih let z možnostjo podaljšanja in sicer Občina Gorenja vas –
Poljane daje v najem parcelo številka 1849/11, k. o. Leskovica v izmeri 20 m2, ki v naravi
predstavlja javno dobro (zelenico) pred stanovanjsko hišo Leskovica 6 in prevzame v najem
del parcele številka 2354, k. o. Leskovica (46 m2), ki v naravi prestavlja del javne poti
Leskovica – Ograde, odsek št. 600411.
KS Gorenja vas pridobi na Občini pravno mnenje glede možnosti – pravne podlage za
sklepanje najemne pogodbe v primerih dajanja v najem javnega dobra. V kolikor stališče KS
Gorenja vas nima zakonske podlage in ni izvedljivo, bo KS Gorenja vas podala mnenje na
predlog menjave nepremičnin med Občino Gorenja vas - Poljane ter Bevk Matejo in Ireno, na
naslednji seji sveta KS Gorenja vas, v septembru 2018, pred sklicem Občinskega sveta
Občine - Gorenja vas – Poljane.
2. KS Gorenja vas daje na prejeti dopis - 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
variante menjave.
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V kolikor sklep številka ena nima zakonske podlage, bodo na naslednji seji KS predlogi obeh strank
oziroma možne rešitve ponovno obravnavane.

Ad 4.
Hedvika Mravlja, Sorška cesta 17, 4220 Škofja Loka, je na KS poslala vlogo oziroma prošnjo za
odpoved enojnega grobnega polja na pokopališču Gorenja vas; stari del; vrsta 7, številka groba 8 –
enojni grob, na pokopališču Gorenja vas.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Svet KS sprejme sklep in ugodi vlogi Hedvike Mravlja, Sorška cesta 17, 4220 Škofja Loka, z dne 7. 6.
2018 za odpoved enojnega grobnega polja, vrsta 7 , številka groba 8 – enojno grobno polje na
pokopališču Gorenja vas.
Odpoved prične veljati z dne 01. 07. 2018. Dosedanja lastnica odstrani spomenik in počisti tako, da bo
grobno polje na razpolago drugemu najemniku.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 5.
KS Gorenja vas organizira proslavo ob dnevu državnosti na dan 24. junija 2018, s pričetkom ob 20.00
uri. Glede na to, da je proslava v nedeljo, bo sveta maša za domovino ob 10.00 uri v župnijski cerkvi v
Gorenji vasi. Proslava bo potekala na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi, v primeru slabega vremena pa
v Sokolskem domu.
Program proslave bo potekal pod naslovom »Kdor seje, ta žanje/Žanjemo sadove«. Sodelovali bodo
moška vokalna skupina Pozdrav, Marko Ušeničnik in njegovi učenci glasbene šole, Hana Oblak,
folklorna skupina Žirovski vrh. Slavnostni govornik bo župan občine Gorenja vas – Poljane Milan
Čadež.
Med programom bo potekal klepet z Janezom Čadežem, ustanoviteljem moške vokalne skupine
Pozdrav in z Lucijo Kavčič, ustanoviteljico folklorne skupine Žirovski vrh.
Povezovalka programa bo Damjana Peternelj.
Vsi člani sveta vabljeni na prireditev, ki bo zaključena s pogostitvijo, ki bo pripravila gostilna Pr sedmic
iz Gorenje vasi.

Ad 6.
Na Krajevno skupnost Gorenja vas je bila podana vloga za denarno pomoč pri izvedbi Oratorija, ki bo
potekal v začetku julija v Gorenji vasi. V finančnem načrtu KS je za leto 2018 predvidena donacija za
izvedbo oratorija v višini 150,00 EUR.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, s katerim odobri denarno pomoč za leto 2018 pri izvedbi Oratorija
v Gorenji vasi v znesku 150,00 EUR.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.
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Ad 7. - Razno
I.

II.

S krajani Leskovice se je o možnosti postavitve droga s slovensko zastavo pogovarjal
poslanec DZ Mahnič Žan. Izvedbo bi opravili krajani Leskovice, finančna sredstva bo
zagotovila Občina.
Možna lokacija je Čelo med Leskovico in Studorjem. Preveri se lastništvo zemljišča. Za
pridobitev soglasja za postavitev na zemljišču lastnika in izvedbo se dogovorita Mezeg Simon
in Likar Jasmina, kontaktna oseba je Košir (Čavnar).

III.

Mlinar Marija je izpostavila problem lokalne ceste Gorenja vas – Hlavče njive glede hitrosti
osebnih vozil na dovozu na regionalno cesto, zato podaja pobudo, da se postavi omejitev
hitrosti na 40 km/h pred priključkom iz Hlavčih njiv na regionalno cesto v Vršajnu.

IV.

Likar Jasmina je izpostavila problem prestavitve table za nevarnost na cesti pod Leskovico,
kjer je na cesti beton. Iz spodnje strani je znak, iz zgornje strani opozorilne table ni, ampak je
šele v Robidnici. Predlaga, da se tabla za nevarnost na cesti iz Robidnice prestavi na lokacijo
Leskovica, pod šolo, oziroma nad betonom, ki je na cesti.

V nadaljevanju je sledila predstavitev osvetlitve oziroma javne razsvetljave v skladu z zakonodajo,
usmeritvami in dejanskim stanjem v Sloveniji in v Občini Gorenja vas - Poljane. V predstavitvi je bila
prikazana slikovno in z meritvami podkrepljena tudi javna razsvetljava na območju Občine Gorenja vas
– Poljane. Predstavitev je podal Aleš Šubic iz Poljan.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisal:
Gašper ČADEŽ

Predsednica sveta KS
Mirjana MOŽINA, l. r.
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