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KRAJEVNA SKUPNOST
GORENJA VAS
4224 GORENJA VAS
Svet KS

Datum: 20. 06. 2017

Z   A   P   I   S   N   I   K

12. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 20. 06. 2017 ob 20.00 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. Homec S., g. Podobnik D. g. Peresciutti G., g. Pivk J., g. Kržišnik L.;

Odsotni: g. Mezeg S.
Ostali prisotni: župan občine g. Čadež Milan in 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 11. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 30.
03. 2017;

2. Realizacija finančnega načrta KS za leto 2017 in terminski plan asfaltiranja;
3. Mnenje za menjavo dela zemljišča na Hotavljah, odcep JP Hotavlje – Omejc, št. 600881,

Francka Pivk, Hotavlje 15 A;
4. Mnenje o prodaji dela zemljišča na Hotavljah, št. vloge: 478-010/2017-002 z dne 01. 06. 2017,

predlagatelja Matej Mohorič, Hotavlje 85 A, 4224 Gorenja vas;
5. Zamenjava označevalnih tabel na ograji odlagališča rudarske jalovine Jazbec - obvestilo;
6. Organizacija prireditve dne 24.6.2017 ob dnevu državnosti;
7. Prošnja za finančno pomoč pri izvedbi oratorija v Gorenji vasi;
8. Razno - pobude in predlogi članov sveta KS, 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 10. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi
sklepi iz prve točke so izvršeni, oziroma so v izvrševanju.

Ad 2. Svet KS je sprejel in potrdil zaključni račun Krajevne skupnosti Gorenja vas za leto
2016. Zaključni račun izkazuje:
SKUPAJ  PRIHODKI                                                     206.354,51 EUR
SKUPAJ ODHODKI                                                       204.662,18 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK                          =                1.692,33 EUR
Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnika
inventurne komisije so sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2016.

Ad 3. Svet KS Gorenja vas je sprejel sklep, kjer 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.

Ad 4. Svet KS je sprejel sklep, kjer je ugodil prošnji Marije Bogataj, Trata 63, 4224 Gorenja
vas, z dne 19. 03. 2017 za spremembo dvojnega v  enojno grobno polje (vrsta  7,
številka groba 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
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polje na razpolago drugemu najemniku.
Ad 5. Razno – brez sklepov

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je svet KS Gorenja vas sprejel naslednji

SKLEP :

Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 11. redne seje z dne 30. 03. 2017 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.

Predsednica sveta KS ga. Možina je predstavila realizacijo finančnega načrta KS Gorenja vas za leto
2017 in terminski plan asfaltiranja. Realizacija KS Gorenja vas do 15. 6. 2017 je bila 16 %. Realizacija
je nizka, ker bo glavnina investicij v mesecu juliju in avgustu 2017, predvsem na račun asfaltiranja ter
drugih rednih in vzdrževalnih del na javnih in lokalnih poteh v okviru KS.

Asfaltiranje se bo izvedlo na naslednjih odcepih cest:
- JP Partizanska – Plastuha – Žirovski vrh Sv. Urbana, v dolžini 420 m. Naj tej cesti bo izvedeno še del

asfaltiranja ceste v občini Žiri, v dolžini 190 m(skupni projekt). Skupna dolžina je 610 m.
- JP Hotavlje – Podgora (Bevk), v dolžini 150 m. Asfaltiranje se bo izvedlo v kolikor bo sklenjen

dogovor s uporabniki ceste;
- JP Hotavlje – Gorenja vas, v dolžini 250 m. Prejeli smo peticijo krajanov dela Sestranske vasi glede

omejitve hitrosti, zato se bosta postavili še dve cestni oviri – ležeči policaji;
- LC Todraž – Žirovski vrh (Podgozdnik), v dolžini 50 m;
- LC Gorenja vas – Žirovski vrh (Javorč), v dolžini 210 m;
- JP Hotavlje – Vresjak, v dolžini 40 m;
- LC Hotavlje – Kopačnica (sanacija cestišča, v površini cca 250 m² ter asfaltiranje mulde, v dolžini cca

150 m).

Na pokopališču Leskovica se je uredila pešpot skozi pokopališče do vhoda v cerkev. Ker pa račun za
opravljeno delo še ni izdan, le tega ni v realizaciji.

V naslednjem mesecu pričnemo z obnovo pešpoti na starem delu pokopališča Gorenja vas.

V nadaljevanju se nam je pridružil župan občine GVP g. Čadež, ki je vsem članom sveta KS podaril
knjigo »Korenine in veje mojega drevesa«, avtorja g. Jurija Kumra. To je »Vresjaku Jur« iz Hotavelj, ki
je napisal knjigo ob svoji 75-letnici. Predstavitev knjige je imel pred mesecem v Sokolskem domu v
Gorenji vasi. Knjiga opisuje njegov rod – njegove korenine. Dolgo časa je živel v Škofji Loki, po
upokojitvi se je preselil v rodni kraj na Hotavlje. G. Kumer bo gost na proslavi ob dnevu državnosti dne
24. junija 2017.

Pod to točko ni bilo predloga sklepa, zato sklep ni bil sprejet, ker je bila podana samo predstavitev
realizacije finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2017 in terminski plan asfaltiranja.

Ad 3.

Francka Pivk, Hotavlje 15 A, 4224 Gorenja vas je na Občino Gorenja vas – Poljane naslovila vlogo za
ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča na območju Hotavelj.

V dopisu navaja, da predlaga delno menjavo zemljišča, ki je v njeni lasti, v naravi cesta in poteka
preko zemljišč parc. št. 130/5, 132/2, 133/2, 133/3 in 138/2, vse k. o. Hotavlje. V zameno za navedeno
cesto želi pridobiti v last opuščeno javno dobro, parc. št. 2080/2, vse k. o. Hotavlje, ki jo že uporablja
in obdeluje.
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Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Svet KS Gorenja vas daje pozitivno mnenje na vlogo št. 478-009/2017-001, z dne 24. 04. 2017 za
menjavo zemljišča, in sicer:

- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del nepremičnin parc. št. 130/5, 132/2, 133/2,
133/3 in 138/2, vse k. o. Hotavlje, ki v naravi predstavljajo del javne poti Hotavlje - Omejc,
odsek št. 600881;

- V zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi Francka Pivk, Hotavlje 15 A, 4224
Gorenja vas, v last del nepremičnin parc. št. 2080/2, k. o. Hotavlje, ki je opuščeno javno
dobro.

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

Ad 4.

Občina Gorenja vas – Poljane je na KS Gorenja vas podala vlogo št. 478-010/2017-002, dne 01. 06.
2017, za podajo mnenja o prodaji dela zemljišča parc. št. 2080/1, k. o. Hotavlje – Hotavlje, ki je javno
dobro, mejašu Mateju Mohoriču, Hotavlje 85 A, 4224 Gorenja vas. G. V dopisu, katerega je g. Matej
Mohorič posredoval na občino glede odkupa, navaja, da zemljišče uporablja že vrsto let, oziroma je na
zemljišču zgrajen objekt – nadstrešek za osebno vozilo.

Člani sveta KS so bili mnenja, da se na terenu ugotovi, če je zadostna širina javne poti, ki gre proti
Hotavljam. Pot mora biti široka vsaj 3 m, da je možen prevoz z osebnim vozilom in kmetijskimi stroji
(traktor).

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, da se do naslednje seje sveta KS ugotovi dejansko stanje na
terenu na Hotavljah – Mohorič Matej, Hotavlje 85a, 4224 Gorenja vas ter zagotovi, da bo širina poti
zadostna za prevoz z osebnimi vozili in kmetijskimi stroji – traktor.

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

Ad 5.

Predsednica sveta KS ga. Možina je povedala, da je Občina prejela dopis ARAO – Agencije za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana glede zamenjave označevalnih
tabel na ograji odlagališča rudarske jalovine Jazbec. Z dopisom občane seznanjajo, da se obstoječe
označevalne table nadomestijo z novimi, na katerih bo kot upravljavec odlagališča ARAO. Zamenjale
se bodo tudi table z znakom »Pozor sevanje«. Meritve že več let kažejo, da je zunanje sevanje na
območju odlagališča celo nekoliko nižje kot drugod v okolici. Poleg tega odlagališče Jazbec od zaprtja
dalje ni več sevalni objekt, zaradi česar oznaka »Pozor sevanje« ni več primerna. Namesto te oznake
bodo na ograjo namestili table z informacijami o materialu, ki je odložen na odlagališču.

Župan občine g. Čadež je povedal, da so table že nameščene, vendar je prav, da so svetniki KS
seznanjeni z zamenjavo.
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Ad 6.

Kot vsa leta doslej bo tudi letos KS Gorenja vas organizirala proslavo ob dnevu državnosti na dan 24.
junija 2017, s pričetkom ob 20.00 uri. Pred proslavo bo ob 19. 00 uri sveta maša za domovino v
župnijski cerkvi Janeza Krstnika v Gorenji vasi. Proslava bo potekala na trgu Ivana Regna v Gorenji
vasi, v kolikor bo slabo vreme pa v Sokolskem domu.

Program proslave bo letos potekal pod naslovom »Zemlja domača ni prazna beseda«. Sodelovali
bodo otroški pevski zbor Mavrica pod vodstvo mentorice Neže Erznožnik, ki je letos na reviji pevskih
zborov prejel srebrno nagrado. Slavnostni govornik bo prof. dr. Bogdan Filipič (Kumrov iz Srednjega
Brda), ki je zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani. Poleg otroškega pevskega zbora bo
nastopila še pevska skupina Klas, to je skupina, ki poje pod okriljem Društva upokojencev za
Poljansko dolino. Glasbeno točko bo predstavila tudi Klara Ažbe. Na proslavi bosta dve recitaciji in
sicer Minka Markelj – POPOTNIK in Tina Benedičič – V RODNI KRAJ, pesem Janeza Bohinc.

Povezovalka programa ga. Damjana Peternelj bo vodila tudi pogovor z avtorjem knjige Korenine in
veje mojega drevesa z g. Jurijem Kumrom.

Vsi člani sveta ste vabljeni na prireditev, ki bo zaključena s pogostitvijo gostilne Pr sedmic iz Gorenje
vasi.

Velika pridobitev za otroke iz Gorenje vasi in njene okolice je novo otroško igrišče pod Sokolskim
domom v Gorenji vasi. Otvoritev bo sledila v bližnji prihodnosti.

Ad 7.

Na Krajevno skupnost Gorenja vas je bila podana prošnja za denarno pomoč pri izvedbi Oratorija,
kateri bo potekal v Gorenji vasi. V letu 2016 je bila donacija za izvedbo oratorija v Gorenji vasi 150 €,
zato podobno donacijo predlagamo prav tako v letu 2017.

SKLEP:

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, da se odobri denarno pomoč za leto 2017 pri izvedbi Oratorija v
Gorenji vasi  v znesku 150,00 EUR.

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

Ad 8.

I. S strani občine Gorenja vas – Poljane smo dobili vlogo, da podamo mnenje o menjavi zemljišča,
štev. 478-011/2017-001, dne 12. 06. 2017, na Hotavljah in Gorenji vasi.

Zgodba o menjavi zemljišča, oziroma odkupu dela lokalne ceste Hotavlje (Lipan) – Tesnar, na delu
Potočnik Ivanka in Metod, Hotavlje 9, se vleče vse od nove ceste, ki se je speljala po njunem
zemljišču mimo njune domačije »Šupc«. Takrat se stara cesta, ki je bila v geodetskih kartah vrisana, ni
prenesla na Potočnik Ivanko in Metoda, in sicer od leta 1981. Sedaj imamo to možnost, da z lastnikom
zemljišča saniramo zatečeno stanje in zemljišča zamenjamo.

Z menjavo zemljišč Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del nepremičnin parc. 187/3, 142/9,
193/5, 222/31, 202/14, 155/3, 155/2 in 166/4, vse k. o. Hotavlje, ki v naravi predstavljajo del javne poti
Hotavlje - Podgora, odsek št. 600351; javno pot Hotavlje – Gorenja vas, odsek št. 600501; javno pot
Hotavlje – Vresjak, odsek št. 600491, in parc. št. 242/5, 242/9, 243/6 in 242/7, k. o. Gorenja vas, ki v
naravi predstavljajo del javne poti Pot na Pretovč I, v skupni izmeri 1.969 m².

V zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi vlagatelj Ivanka Potočnik, Hotavlje 9, 4224
Gorenja vas, v last nepremičnini parc. št. 2086, ki je opuščeno javno dobro in parc. št. 2081/18, k. o.
Hotavlje, v skupni izmeri 647 m², ki je v lasti Občine Gorenja vas – Poljane.
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SKLEP :

Svet KS Gorenja vas daje pozitivno mnenje na vlogo št. 478-011/2017-001, z dne 12. 06. 2017 za
menjavo zemljišča, in sicer:

- Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del nepremičnin parc. št. 187/3, 142/9, 193/5,
222/31, 202/14, 155/3, 155/2 in 166/4, vse k. o. Hotavlje, ki v naravi predstavljajo del javne
poti Hotavlje - Podgora, odsek št. 600351; javno pot Hotavlje – Gorenja vas, odsek št.
600501; javno pot Hotavlje – Vresjak, odsek št. 600491, in parc. št. 242/5, 242/9, 243/6 in
242/7, k. o. Gorenja vas, ki v naravi predstavljajo del javne poti Pot na Pretovč I, v skupni
izmeri 1.969 m² ;

- V zameno za zgoraj navedene nepremičnine pridobi vlagatelj Ivanka Potočnik, Hotavlje
9,4224 Gorenja vas, v last nepremičnini parc. št. 2086, ki je opuščeno javno dobro in parc.
št. 2081/18, k. o. Hotavlje, v skupni izmeri 647 m², ki je v lasti Občine Gorenja vas – Poljane.

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

II. Župan občine GVP g. Čadež je povedal, da moramo s kmetijo pr »Šupc« - Potočnik Ivanka in
Metod nerešene zadeve iz preteklosti urediti, saj so tudi lastniki zemljišča, ki bo potreben za odkup za
krožišče Hotavlje. Podana je bila že ponudba za izdelavo idejne zasnove umestitve krožišča Hotavlje
in mosta čez potok Kopačnica.

V letošnjem letu je predvidena izvedba PZI (projekt za izvedbo) regionalne ceste Gorenja vas –
Hotavlje. Za rekonstrukcijo RC Gorenja vas – Todraž smo s strani Ministrstva prejeli sporazum. Cesta
se je delila na dva dela, in sicer na Gorenja vas – Dolenja Dobrava (Mrzlk) in Dolenja Dobrava –
Todraž. Prvi del se je potem delil na tri etape, in sicer Gorenja vas – Dolenja Dobrava (odcep za
gostilno Jager), druga etapa od odcepa za gostilno Jager do križišča Dobravšce in tretja etapa od
križišča Dobravšce do Mrzlka. Za prvo in tretjo etapo je načelno z lastniki zemljišč dogovorjeno. V
naslednjem mesecu sledi razpis na Direkciji za ceste za izbiro izvajalca del. Za drugo etapo skozi
naselje Dolenja Dobrava se bo rekonstrukcija počakala, ker ni dokončnega dogovora z lastniki
zemljišč.

Drugi del od Dolenje Dobrave do Todraža in Lučine – Suhi Dol gre v projektiranje.

Prav tako je predvidena izvedba poplavne varnosti Poljan ter izvedba krožišča v Poljanah, je še
povedal župan občine g. Čadež.

III. Na Blegoški in Gregorčičevi ulici v Gorenji vasi so se zamenjala svetila in drogovi javne
razsvetljave. Svetila so v led izvedbi. Postopoma bomo vse stare luči zamenjali z novimi led lučmi.

IV. Na pokopališču Leskovica se je tlakovala pešpot, kjer je v mesecu juniju potekalo praznovanje ob
500 – letnici posvetitve Cerkve sv. Urha. Del pešpoti, oziroma dvorišča med Cerkvijo in župniščem, je
financirala tudi župnija Leskovica in krajani.

V. V obravnavi je predlog rebalansa Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017, kjer pride pri
finančnem načrtu KS Gorenja vas do spremembe, in sicer se sredstva na pokopališču Leskovica
povečajo za 8.360 EUR oziroma se prenesejo iz občinskega proračuna. Manjši del finančnih sredstev
je ostalo še ob zaključku leta tako, da se bo proračun KS povečal iz 199. 000 EUR, na nekaj čez
110.000 EUR.

VI. Dogovorjeno je tudi glede usada nad Hlevnico, kjer se pristopi do lastnika zemljišča Biček Joška za
odkup, oziroma za menjavo dela zemljišča, da bi v letu 2018 sanirali usad na LC Kopačnica –
Leskovica.

VII. Predsednica sveta KS ga. Možina je na kratko povzela poročila o opravljenih kršitvah ter nesrečah
s strani Policije ter Medoobčinskega inšpektorata za leto 2016.

VIII. Na občini bo ustanovljen Zavod za turizem in kulturo Poljanske doline, za vršilca dolžnosti je
predlagana Lucija Kavčič.
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IX. Na Hotavljah pri Klovžarju je nastal problem glede postavitve lesene nadstrešnice za otroke, ker
Marmor Hotavlje d. d. pogojuje, da se v zameno za zemljišče na cesti skozi Marmor postavita dva
ležeča policaja. Lastnik zemljišča, kjer je predvidena nadstrešnica, je Marmor Hotavlje. Na sestanku
pri direktorju Marmorja g. Selaku je le ta izrazil željo, da bi bila za umiritev hitrosti skozi Marmor
najboljša rešitev s postavitvijo dveh ležečih policajev, in sicer na začetku in koncu in sicer ne pregrobi,
podobni kot so v Gorenji vasi, na odseku Avhež – Gidor.

Župan je predlagal, da se postavi merilec hitrosti za beleženje hitrost in časa, vendar v Marmorju niso
naklonjeni tej rešitvi.

Svet KS Gorenja vas je predlagal, da se postavi merilec hitrosti za dobo treh mesecev ter se na
podlagi rezultatov meritev hitrosti nadalje ukrepa.

Župan občine g. Čadež je predlagal, da se skliče sestanek s predstavniki Marmorja ter določi ustrezno
rešitev glede omejitve hitrosti skozi podjetje Marmor.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP

Svet KS Gorenja vas sprejme sklep, da se skliče sestanek med predstavniki Marmorja Hotavlje d. d.,
občino GVP in KS Gorenja vas glede umiritve hitrosti prometa skozi podjetje Marmor Hotavlje.

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

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisal: Predsednica sveta KS
Gašper ČADEŽ                                                                     Mirjana MOŽINA, l. r.


