KRAJEVNA SKUPNOST
GORENJA VAS
4224 GORENJA VAS
Svet KS
Datum: 30. 03. 2017

Z A P I S N I K
11. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 30. 03. 2017 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine
Gorenja vas – Poljane.
Prisotni člani sveta: ga. Možina M., g. Kavčič V., g. Štremfelj M., ga. Mlinar M., ga. Likar J.,
g. Mezeg S., g. Homec S., g. Podobnik D.;
Odsotni: g. Peresciutti G., g. Pivk J., g. Kržišnik L.;
Ostali prisotni: tajnik KS g. Čadež Gašper

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 10. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 1.
12. 2016;
2. Letno poročilo 2016 - obravnava in potrditev zaključnega računa KS Gorenja vas, inventurne
komisije po stanju na dan 31. 12. 2016 ter realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2016;
3. Mnenje o prodaji dela zemljišča v Gorenji vasi, št. vloge: 478-01/2017-002 z dne 19. 1. 2017,
predlagatelja Jurija Černigoja, Pot na Pretovč 22, 4224 Gorenja vas;
4. Prošnja Marije Bogataj, Trata 63, 4224 Gorenja vas, z dne 19. 03. 2017, za spremembo
dvojnega v enojno grobno polje;
5. Razno - pobude in predlogi članov sveta KS, seznanitev s tekočimi aktivnostmi v KS.
Člani sveta so brez pripomb soglasno z dvigom rok potrdili dnevni red.

Ad 1.
Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 9. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi
sklepi iz prve točke so izvršeni, oziroma so v izvrševanju.
Ad 2. Podana je bila informacija o posredovanih pripombah oziroma dopolnitvah na I.
predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017, in sicer so bile dodane še
naslednje pripombe :
- Postavka 616 – Poslovilni objekt Leskovica, vzdrževanje – Župnijska cerkev Leskovica
v letu 2017 praznuje 500- letnico. Sredstva na postavki je potrebno povečati za
6.000,00 EUR, da se pred praznovanjem uredi oziroma tlakuje pot čez pokopališče.
- Postavka 735 - Prometna ureditev Hotavelj – V križišču državne ceste z odcepom za
Hotavlje je potrebno urediti pločnik in prehod za pešce ter odvodnjavanje, zato naj se
poveča postavka za 11.000,00 EUR.
- Postavka 628 - Ureditev vaškega jedra Hotavlje – za postavitev kipa Luki Pintarju je
potrebno povečati postavko za 5.000,00 EUR.
Za gradnjo Fortunove brvi čez reko Soro smo s strani Občine prejeli odgovor, da se v
letu 2017 in 2018 za območje Gorenje vasi prioritetno zagotavljajo sredstva za gradnjo
telovadnice Gorenja vas, zato se z gradnjo Fortunove brvi še počaka. Občina bo dejavno iskala
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dodatne vire nepovratnega investiranja tega projekta, ki ga želijo nadgraditi tudi z umestitvijo
telovadnice v naravi in krajšo tematsko potjo Rupnikove linije. Prav tako je planirana potrebna
ureditev podaljšanja gradbenega dovoljenja.
Na pripombo – redno vzdrževanje lokalnih cest smo prejeli odgovor, da se pripomba
delno upošteva ter zagotovijo dodatna sredstva za rekonstrukcijo javne poti Suša – Jelovica, v
višini cca 12.000 EUR.
Pripomba glede ureditve avtobusnih postajališč se upošteva, zagotovljena so sredstva za
postavitev dveh nadstreškov ob avtobusnih postajah za otroke v Lazah in v Volaki, v skupnem
znesku 4.800 EUR.
Ob 500-letnici cerkve v Leskovici bo občina GVP zagotovila dodatna sredstva za
ureditev tlakovanja čez pokopališče Leskovica, v znesku 6.000 EUR.
Za prometno ureditev naselja Hotavlje se bodo zagotovila dodatna sredstva za ureditev
odvodnjavanja, in sicer v znesku 5.000 EUR.
Prav tako se bodo sredstva delno zagotovila za postavitev kipa Luki Pintarju, v znesku
3.000 EUR.
Ad 3. Podana je bila realizacija finančnega načrta KS za leto 2016;
Ad 4. Svet KS Gorenja vas je sprejel sklep, da se izvede parcelacija zemljišč in ponudi v
kasnejši odkup zemljišče s parc. št. 178/11- del, 178/29 in 178/36, k. o. Gorenja vas,
lastnikom stanovanj Ob jezu 1 in Ob jezu 2 ter mejašu Selak Janezu, Poljanska cesta
71, na način kot je bilo predstavljeno v obrazložitvi in podano na skici označeno z
barvami.
Skica je sestavni del sklepa. Iz skice sledi, da bi del zemljišča ob stanovanjski hiši
odkupil tudi Selak Janez za cca dva osebna avtomobila. Vendar je g. Benkovič Štefan
posredoval na občino dodatne listine, iz katerih je razvidno, da to zemljišče k
stanovanjskima blokoma predstavlja funkcionalno zemljišče. Ta nova dejstva, ki jih je
posredoval g. Benkovič kot dokazilo, nam na KS niso bila predstavljena oziroma znana , zato bi
sedaj verjetno drugače oblikovali predlog sklepa. Prav tako je g. Pisk Tomaž – odvetnik,
pooblaščen s strani občine, posredoval novo pravno mnenje, ki se razlikuje od prvotnega in bi
stanovalci bloka, v kolikor bi šli v tožbo, zemljišče verjetno dobili v celoti. Iz mnenja posledično
izhaja, da v kolikor stanovalci blokov ne soglašajo, Selak Janez nima možnosti za odkup, kot je
bila prvotno s sklepom predlagana delitev.
Po tem dodatnem zapisu, ki smo ga dobili na KS s strani občine, je KS posredovala odgovor na
občino, da je bilo mnenje in sklep KS oblikovan in potrjen na podlagi prvega pravnega mnenja,
kjer smo želeli vsem udeleženim v tem postopku ponuditi v odkup zemljišče v skupno
zadovoljstvo vseh udeležencev. Glede na nova dejstva sedaj postopek vodi Občina, ki poskuša
najti rešitev in doseči dogovor na podlagi priporočila g. Pisk Tomaža.
Ad 5. Svet KS Gorenja vas je dal pozitivno mnenje na vlogo št. 478-31/2015-002, z dne 17.
11. 2016 za menjavo zemljišča, in sicer:
- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del nepremičnin parc. št. 1165/4, 1166/2,
1165/2, 1157/8, vse k. o. Gorenja vas, ki v naravi predstavljajo del javne poti Jermanca
Prek, odsek št. 600314;
- V zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi Božidar Lampreht, Žirovski
Vrh Svetega Antona 6, 4224 Gorenja vas, v last del nepremičnin parc. št. 1398/6,
1398/4 in 1399/3, k. o. Dolenja Dobrava, ki so opuščeno javno dobro.
Ad 6. Podano je bilo pozitivno mnenje na vlogo št. 478-035/2015-002, z dne 21. 11. 2016 za
menjavo zemljišča, in sicer:
- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last nepremičnini parc. št. 144/2, k. o. Dolenja
Dobrava, ki v naravi predstavlja del javne poti Karlovc – Budl – Žirovski vrh, odsek
600631, in parc. št. 169/2, k. o. Dolenja Dobrava, ki v naravi predstavlja del javne poti,
odcep Pezdir, odsek 600602;
- V zameno za zgoraj navedeni nepremičnini pridobi vlagatelj Anton Bohinc, Dolenja
Dobrava 12, v last nepremičnini parc. št. 1545/3 in 1530/11, k. o. Dolenja Dobrava, ki
sta opuščeno javno dobro.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je svet KS Gorenja vas sprejel naslednji

2

SKLEP :
Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 10. redne seje z dne 1. 12. 2016 s tem,
da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 2.
Zaključni račun proračuna KS Gorenja vas za leto 2016 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 31.12.2016. 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. 2016 do 31. 12. 2016 ter tisti odhodki, ki
so bili do 31. 12. 2016 plačani iz transakcijskega računa. Vse obveznosti, ki se nanašajo na
december 2016, so odhodki leta, v katerem bodo plačani.
Prihodki KS so znašali 206.354,51 EUR, in to: 10.187,33 EUR iz naslova lastne dejavnosti in
196.167,18 EUR iz občinskega proračuna. Odhodki so znašali 204.662,18 EUR, kar pomeni
proračunski presežek v višini 1.692,33 EUR, za kar se poveča stanje sredstev na računu.
Denarna sredstva na računu na dan 31. 12. 2016 znašajo 3.110,20 EUR iz naslova lastne dejavnosti.
Neplačani odhodki 13.473,16 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 12.751,42 EUR so obveznosti, za katere
velja 30 dnevni rok plačila in zapadejo v plačilo v letu 2017.
Druga kratkoročna obveznost iz poslovanja v znesku 567,00 EUR je DDV z rokom plačila 30 dni.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 747,74 EUR so
obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane za komunalne storitve v višini 745,03 EUR in obveznost
za stroške plačilnega prometa 2,71 EUR, vse z rokom plačila januar 2017.
Neplačani prihodki v znesku 540,18 EUR so neplačani prihodki iz naslova grobarin, najemnin za
vežico in zakupnino grobnega polja.
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 2016. Zapisnik inventurne komisije je priložen in je sestavni del
zaključnega računa za leto 2016.
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2016 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, smo porabili za obdaritev otrok
za Miklavža, ki jo organizira KS in za novoletno okrasitev.
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Izdatki za blago in storitve
Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna (5.490,62 EUR), smo porabili: za nagrado predsedniku/ci
KS vključno s potnimi stroški, za sejnine in potne stroške za člane sveta KS, za reprezentanco, za
telefon, za plačilo storitev po podjemni pogodbi, za poštnino, pisarniški material in električno energijo.
Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Gorenja vas
Na tej postavki je bilo porabljenih 423,59 EUR za potrebe delovanja KS.
Tekoče vzdrževanje LC + JP
Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter za čiščenje po zimski službi (posipanje, pločniki)
smo porabili vsa sredstva, nakazana iz občinskega proračuna (38.472,00 EUR).
Odročni kraji
Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna, so v celoti (6.643 EUR) porabljena za asfaltiranje LC
496041 Selo - Zabrežnik (Žirovski Vrh Sv. Antona).
Obnova LC + JP (investicije)
Na tej postavki je bilo porabljeno 101.465,29 EUR, del sredstev, to je v višini 2.725,51 EUR je ostalo
neporabljenih in se prenašajo v leto 2017. Gre za zadržna sredstva po pogodbi z izvajalcem
asfaltiranja KPL in bodo izplačana po uspešni primopredaji del in odpravi eventuelnih pomanjkljivosti.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo in sanacijo asfalta na JP Selo-Zabrežnik, JP Volaka-Jereb, JP
Leskovica-Lajše-Robidnica- odcep Novaki-Krnice, JP Kopačnica-Planina, JP Suša-Jelovica, JP
Volaka-Leskovica, JP Hotavlje-Kopačnica, JP Hotavlje-Podgora.
Vzdrževanje drugih objektov
Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge javne
komunalne površine in naprave) smo porabili 20.758,00 EUR, in sicer: za električno energijo javne
razsvetljave 11.903,98 EUR, za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v Gorenji vasi in Dolenji
Dobravi 5.703,29 EUR, za vzdrževanje drugih objektov in javnih površin 3.150,73 EUR.
Za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi je bilo porabljeno 6.316,61 EUR, in sicer: za odvoz smeti
2.738,16 EUR, za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča 2.501,67 EUR, za električno energijo
632,37 EUR, za nakup električnega radiatorja za vežico v Gorenji vasi 87,66 EUR, za potrošni
material 356,75 EUR.
Za vzdrževanje pokopališča v Leskovici je bilo porabljenih 1.511,96 EUR, in to: za odvoz smeti 971,95
EUR, za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča pa 540,01 EUR.
Sredstva so bila pridobljena iz naslednjih virov:
 7.649,97 EUR od najemnin za mrliško vežico Gorenja vas ter od najemnin in zakupnin za
grobove v Gorenji vasi,
 1.533,98 EUR od najemnin za grobove v Leskovici.
Navedena sredstva niso bila porabljena v celoti, ostanek se prenaša v leto 2017.
08213 Transfer za počitniške dejavnosti – lastna dejavnost
Župniji Trata - Gorenja vas, smo nakazali 150,00 € za izvedbo oratorija.
Ga. Možina je povedala, da ima KS visoko vrednost osnovnih sredstev, in sicer 1.188.088,78 EUR.
Vrednost je visoka zaradi vrednosti zgradb, zemljišča in investicij (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.
V naši Krajevni skupnosti nam je v letu 2016 uspelo uresničiti vse zastavljene cilje tako na projektih,
financiranih iz občinskega proračuna, kot na projektih, financiranih iz lastnih dejavnosti. Na cestnem
programu je KS v lastni režiji obnovila cca 1350 m lokalnih cest in javnih poti v makadamu in asfaltu.
Imenovana je bila inventurna komisija, ki je pripravila poročilo o popisu in stanja sredstev na dan 31.
12. 2016. Komisija, imenovana na svetu KS, v sestavi Helena Gorjan, Janez Mezeg in Matjaž
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Peresciutti je predlagala, da se iz evidence izloči uničena oprema in drobni inventar, katere
knjigovodska sedanja vrednost je nič, in sicer telefax Panasonic, brezžično ozvočenje, lopata za sneg
ter 4 kom. zabojnike za pesek – sol.
Po daljši predstavitvi zaključnega računa predsednice sveta KS ga. Možina in tajnika g. Čadeža ter
razpravi, ki je sledila in so v njej sodelovali vsi člani sveta, je svet KS sprejel naslednji
SKLEP :
Svet KS Gorenja vas sprejme in potrdi zaključni račun Krajevne skupnosti Gorenja vas za leto 2016.
Zaključni račun izkazuje:
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK

=

206.354,51 EUR
204.662,18 EUR
1.692,33 EUR

Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnik inventurne komisije so
sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2016.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 3.
Občina Gorenja vas – Poljane je na KS Gorenja vas podala vlogo št.: 478-01/2017-002 z dne 19. 1.
2017, za posredovanje mnenja KS k prodaji dela zemljišča parc. št. 1428/3, k. o. Gorenja vas – Pot na
Pretovč, ki je javno dobro, mejašu Černigoj Juriju, Pot na Pretovč 22, Gorenja vas.
V dopisu g. Černigoj Jurij navaja, da je navedeno zemljišče, ki je predmet odkupa že prejšnji lastnik
uporabljal ter da želi, da se sedanje stanje uredi z odkupom dela zemljišča, kakor prikazuje skica, ki je
sestavni del dopisa.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Svet KS Gorenja vas daje pozitivno mnenje za odkup dela zemljišča parc. št. 1428/3, k. o. Gorenja
vas – javno dobro (Pot na Pretovč ), mejašu, oziroma uporabniku zemljišča Černigoj Juriju, Pot na
Pretovč 22, 4224 Gorenja vas.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.

Ad 4.
Marija Bogataj, Trata 63, 4224 Gorenja vas je na Krajevno skupnost Gorenja vas naslovila prošnjo
za spremembo - zmanjšanje dvojnega grobnega polja v enojno grobno polje na starem delu
pokopališča Gorenja vas: vrsta 7, številka groba 18 in 19 – dvojni grob.
Preverilo se je stanje na pokopališču Gorenja vas in ker ni ovir za zmanjšanje grobnega polja, je svet
KS sprejel naslednji
SKLEP:
Svet KS sprejme sklep in ugodi prošnji Marije Bogataj, Trata 63, 4224 Gorenja vas, z dne 19. 03. 2017
za spremembo dvojnega v enojno grobno polje (vrsta 7, številka groba in 19).
Zmanjšanje grobnega polja prične veljati z dne 01. 07. 2017. Dosedanji lastnik odstrani spomenik na
grobnem polju vrsta 7, številka groba 18 in počisti tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu
najemniku.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, bil je soglasno sprejet.
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Ad. 5 Razno
Predsednica sveta KS ga. Možina je na kratko predstavila zaključke sestanka župana s predsedniki
krajevnih skupnosti. Najprej je župan predstavil aktivnosti na državnih cestah, kjer je v izdelavi projekt
Trebija – Sovodenj, pripravljena je prva projektna naloga za RC Gorenja vas – Hotavlje, v Poljanah se
umešča krožišče za Dobensko Ameriko in uvoz Polycom, projektiranje se nadaljuje na RC Lučine –
Suhi dol. Trasa RC Gorenja vas – Dolenja Dobrava (Mrzlik) bo razdeljena na tri dele. Prvi del je
Gorenja vas do mostička pred Dolenjo Dobravo, drugi del je od mostička do odcepa za Dobravšce in
tretji od odcepa za Dobravšce do Mrzlika. Za tretji del so zbrani že vsi podpisi. Za prvi del so potrebna
še določena pogajanja v zvezi z menjavo zemljišča. Odločitev direkcije je, da se gre v razpis za prvi in
tretji del. Za drugi del bodo še potekala pogajanja in pogovori, ker bo soglasja precej težje pridobiti.
Nadaljuje se čiščenje in spiranje cestnih propustov na območju KS Gorenja vas.
Za zimsko službo smo porabili nekaj nad 300.000 EUR. Posipanje cestišča je stalo nekaj čez 200.000
EUR, preostalo je pluženje. Snega v pretekli zimi ni bilo veliko, mraz in poledica pa sta zahtevala več
posipanja in posledično povzročila višje stroške.
Na razpisu za izbiro izvajalca za asfaltiranje lokalnih in javnih poti je bila izbrana kot najugodnejša
firma Gorenjska gradbena družba, Kranj. Asfaltiranje se prične v mesecu juniju. Naša KS bo letos
zadnja, in sicer v mesecu avgustu 2017.
Košnja trave in grmovja ob cesti se bo izvajala v mesecu avgustu. V kolikor bi katera KS izvajala
košnjo prej oziroma večkrat, bo stroške izvajalcu plačala KS.
Za izgradnjo avtobusnih postajališč – nadstreška za šoloobvezne otroke v Lazah in Volaki je bila dana
naročilnica Mezeg Simonu. Izvedba je predvidoma v maju – juniju 2017.
Glede odmer javnih poti v KS imajo prednost tiste ceste, kjer je predvidena menjava zemljišča oziroma
so lastniki zemljišče pripravljeni brezplačno prenesti na Občino. V teh primerih bo Občina naročila in
plačala odmero poti. Kjer bodo lastniki zemljišč zahtevali plačilo zemljišča za cesto, se odmera le te ne
izvede.
Na občini se pripravlja spremenjen prometni režim na delu Poljanske ceste (stara regionalna cesta).
Boštjan Kočar pripravlja ureditev ceste z označbo pločnika širine 1,2 m ter 11 parkirišči za osebna
vozila vzdolž Poljanske ceste. Parkirišča bi bila vzdolžno ob cesti in sicer pri Oblak Janku (Jernačk) 3
parkirišča. Naslednja 4 parkirišča so predvidena pri Dolinar Janezu in naslednja 4 parkirišča pri Palčk.
Omejitev parkiranja bi bila podobno kot pod Mercatorjem in sicer za dve uri, označeno z modro cono.
Prav tako bo letos potekala delovna akcija v izvedbi vaških odborov Hotavlje in Leskovica, in sicer v
soboto 22. aprila, rezervni termin je naslednja sobota 29. april 2017.
Podobnik D. je dejal, da imajo v aprilu čistilno akcijo za vasi Todraž in Gorenja Dobrava.
V aprilu se bo izvajalo strojno čiščenje, pometanje peska po lokalnih in javnih poteh po ustavljenih
poteh, kot v preteklih letih (tam kjer so strnjena naselja).
Ferlan J. je na občino in KS posredoval dopis z naslovom »Glifosfati: ali je vredno zaradi nekaj plevela
ogrožati zdravje«. V nadaljevanju je predstavil kako je Glifosfat strupen. Glifosfat je najpogosteje
uporabljen herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu. Na trgu je prisoten od leta 1974. V Sloveniji
je dostopen pod nazivom Boom efect. Izdeluje ga tovarna v Račah.
Na koncu dopisa je g. Ferlan navedel, da tudi Občina Gorenja vas – Poljane in njene Krajevne
skupnosti (pogodbeni upravljavci pokopališča) uporabljajo navedeni herbicid za uničevanje plevela,
poiskati bo potrebno alternativo, okolju in zdravju bolj prijazne načine nadzora nad pleveli in drugimi
rastlinami na javnih površinah (predvsem pokopališčih).
Predsednica sveta KS ga. Možina je dejala, da bomo obvestili podjetje Hipnos d.o.o., ki upravlja s
pokopališčem Gorenja vas in Leskovica.
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Javno pot OŠ – Mihevk v Gorenji vasi imamo v naslednjem letu v planu za izvedbo rekonstrukcije ter
asfaltiranje. Mnenja uporabnikov glede asfaltiranja te ceste so različna (stanovalci, kmetje, OŠ Ivan
Tavčar Gorenja vas). Na občini je naročena odmera javne poti v naravi do Mihevka. Pred
rekonstrukcijo je potrebno najprej urediti lastništvo javne poti.
Na koncu sestanka je predsednica sveta KS ga. Možina na kratko podala obrazložitev gradiva za 15.
redno sejo občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisal:
Gašper ČADEŽ

Predsednica sveta KS
Mirjana MOŽINA, l. r.
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