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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 22. 12. 2021  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

10. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 15. 12. 2021 ob 18.00 uri v veliki dvorani 

Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Prisotni člani sveta: Mirjana Možina, Stanislav Homec, Marija Mlinar, Marija Knafelj, Marijan  

                                 Štremfelj, Damjan Košir, Klemen Mezeg, Dušan Podobnik, Vladimir  

                                 Kavčič, Luka Kržišnik, Ladislav Klemenčič    

                     

Ostali prisotni:  tajnik KS Gašper Čadež, župan občine Milan Čadež  

 

Predsednica sveta KS je najprej vse prisotne pozdravila, ugotovila sklepčnost ter predlagala 

naslednji 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Pregled in potrditev izvršitve sklepov zapisnika 9. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 

14. 10. 2021; 

2. Sprejeti proračun občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022; 

3. Realizacija finančnega načrta KS za leto 2021; 

4. Odpoved enojnega  polja, vrsta 1, grob št. N (1 N 2), na pokopališču Leskovica – Ludvik 

Likar, Studor 4, 4224 Gorenja vas;  

5. 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 predlagani dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Izvrševanje sklepov iz 9 redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 8. redne seje sveta KS Gorenja vas, z dne 

          17.06.2021. Vsi sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. -   Svet KS sprejme  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2022.   

-   Svet KS Gorenja vas posreduje predlagane pripombe na I. predlog proračuna Občine 

   Gorenja vas – Poljane za leto 2022 na Občino Gorenja vas – Poljane do 8. 11.2021.  

Ad 3. Podana je bila informacija o podrobnem pregledu poslovanja KS Gorenja vas za  

          leto 2020. Pregled poslovanja sta opravili članici NO Mihaela Kokalj in Petra Buh in je  

          obsegal naslednje postavke: 

- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE  SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE 

STORITVE, znotraj tega postavke 01012, stroški praznovanj – lastna dejavnost 

KS (10.594 EUR); 
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- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA, znotraj tega postavka 00411, konto 402199, 

drug posebni material in storitve (3.497 EUR); 

- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE, znotraj 

tega postavka 45112, Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Gorenja vas, 

konto 402503, Tekoče vzdrževanje drugih objektov (11.849 EUR). 

Ad 4. Svet KS je potrdil predlog KS Gorenja vas za prejem priznanja Občine Gorenja vas – 

          Poljane za leto 2021 Uredniškemu odboru Zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi  

          čas in sicer za obsežno, poglobljeno in temeljito raziskovalno delo pri domoznanskem  

          opisu dveh območij občine Gorenja vas – Poljane na več kot 600 straneh, ki so ga v 10  

          obširnih poglavjih in več kot 80 podrobnejših prispevkih soustvarjali z več kot 70  

          avtorji. 

Ad 5. Svet KS je dal pozitivno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri zemljiški parceli  

          parc. št. 1411/2, k. o. Gorenja vas, ki se nahaja na območju naselja Trata v Gorenji vasi.  

Ad 6. Svet KS daje negativno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri del zemljiški  

          parceli št. 2067, k. o. Hotavlje, ki se nahaja na območju naselja Volaka.  

          Pristopi se k urediti druge dostopne poti lastnikom zemljišča do svojih parcel. Po  

          ureditvi poti se pristopi k odvzemu statusa javnega dobra.  

Ad 7. Podana je bila informacija o projektu novoletne okrasitve ter osvetlitve na območju   

Gorenje vasi. 

Ad 8. Svet KS je odobril denarno pomoč pri izvedbi izobraževanja in usposabljanja novih  

          animatorjev pri izvedbi oratorija v Gorenji vasi v znesku 150,00 EUR. 

            

SKLEP št. 41 : 

 

Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 9. redne seje z dne 14. 10. 2021. 

 

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

 

 

Ad 2. 

 

Podana je bila predstavitev sprejetega proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022. 

 

Predsednica sveta KS Mirjana Možina je na kratko predstavila sprejeti proračun občine Gorenja 

vas – Poljane za leto 2022. Finančni načrt KS Gorenja vas znaša 216.262,00 EUR. Direktno se 

financira iz občinskega proračuna 129.492,00 EUR (cestni program). Lastna dejavnost KS znaša 

17.600,00 EUR (pokopališka dejavnost), na postavkah iz proračuna občine za delovanje KS pa je 

zagotovljen znesek 69.171,00 EUR (delovanje KS, tekoče vzdrževanje drugih objektov, javna 

razsvetljava in redno vzdrževanje lokalnih ter javnih poti).   

 

V nadaljevanju je podala še odgovore na pripombe KS Gorenja vas, ki so bile podane v času 

javne obravnave, in sicer na proračunskih postavkah (PP):  

PP 511- Cestni program - posebni razvojni problemi; v to postavko naj se vključi javna pot št. 

601131 Suša - Jelovica, to je zadnji odcep navedene ceste, obnovo v makadamu v dolžini 450 m 

je v celoti izvedla KS Gorenja vas v letu 2021. Asfaltiranje javne poti Suša - Jelovica znaša po 

predračunski vrednosti cca 28.000,00 evrov.  

Odgovor: 

Pripomba se upošteva, asfaltiranje skupno izvedeta KS in občina. 

 

PP 269 - Hiša generacij (objekt stare šole); Svet KS predlaga, da se v okviru izvedbe projekta 
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pristopi tudi k projektu in izgradnji pločnika in obnove ceste na tem delu Sestranske vasi, na 

odcepu Hiša generacij - pokopališče Gorenja vas, v dolžini 250 m.  

Odgovor: 

Pripomba se upošteva. 

 

Svet KS Gorenja vas predlaga, da se odpre nova proračunska postavka za pripravo projektne 

dokumentacije Večnamenskega objekta Leskovica. Idejno rešitev za večnamenski objekt je 

pridobila KS Gorenja vas.  

Odgovor: 

Pripomba se upošteva. 

 

PP 514 - Cestni program (plazenje, naravne nesreče) in 524 - Odprava poplav (plazenje, naravne 

nesreče); V prioritetni seznam sanacije naj se po predlogu sveta KS Gorenja vas vključita usada 

na JP št. 600451 Čabrače - Likar - Zarobar in JP št. 600481 Hotavlje - Hlavče Njive - Malenski 

Vrh.  

Odgovor: 

Pripomba se upošteva. 

 

PP 735 - Prometna ureditev Hotavelj; Sredstva na postavki naj se povečajo za namen pločnika na 

odseku Potočnik - Tesnar, v dolžini 80 m. Zemljišče za pločnik je že v lasti Občine, ocenjena 

vrednost projekta znaša 30.000,00 evrov.  

Odgovor: 

Predvidi se celovita obnova sočasno s predvideno vgradnjo vodovoda, pristopi se k pripravi 

projekta, sredstva se povečajo. 

 

PP 5010 - Redno vzdrževanje LC, postavka naj se poveča za obnovo lesenih podovnic na mostu 

čez reko Soro pred gostilno Lipan na Hotavljah. Predračunska vrednost znaša cca 16.000,00 

evrov.  

Odgovor: 

Pripomba se upošteva. 

 

PP 45814 - Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture - KS Gorenja vas (dve 

pokopališči, javna razsvetljava, parkirišča) - Predlagamo, da se del sredstev NUSZ višini 

15.000,00 evrov nameni KS Gorenja vas za dokončanje obnove javne razsvetljave na območju 

Hotavelj (menjava luči z led sijalkami 24 kom).  

Odgovor: 

V pripravi je enoten celosten načrt sanacije energetsko varčnejše javne razsvetljave za celotno 

občino, zaradi česar se povečajo sredstva na postavki 562. 

 

Načrtovane investicije in investicije, ki se že izvajajo na območju KS Gorenja vas so Hiša 

generacij (stara šola-Gidor), obvodne ureditve in rekreacijsko središče v Logu (ribnik v 

naravi,…), izvedba priključkov na kanalizacijo, sanacija lokalne ceste Kopačnica – Leskovica, 

pripravlja se dokumentacija za rekonstrukcijo regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje ter 

potekajo odkupi zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste Dolenja Dobrava – Todraž. 

Izgradnja novega mostu čez reko Soro v Gorenji vasi se financira iz državnega proračuna. 

 

Na koncu je predsednica sveta KS  še poveda, da so prihodki občine GVP v višini cca 12 

milijonov EUR. Od tega so davčni prihodki v višini cca 9 milijonov EUR, nedavčnih prihodkov 

cca 1,5 milijonov EUR ter ostali prihodki cca 1,5 milijonov EUR.  
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Povprečnina, ki je določena s strani države je 645,00 EUR na prebivalca. 

 

V nadaljevanju je predsednica sveta KS podala besedo županu občine Milanu Čadež.  

 

Župan je dejal, da je bil zelo počaščen, ko ga je državni sekretar in bivši poslanec v parlamentu 

Žan Mahnič obvestil, da bo obisk Vlade RS s celotnim ministrskim zborom v občini Gorenja vas 

– Poljane, v decembru 2021. 

 

Tema pogovora ob obisku Vlade je bilo med drugim tudi predlog višjega nadomestila za 

omejeno rabo prostora na območju Rudnika Žirovski vrh in povečanja sredstev občinam, kateri 

imajo zahtevnejše terene za  novogradnjo ter redno vzdrževanje občinskih cest, tako letno kot 

zimsko.  

 

Obisk se je pričel z osebnim sprejemom predsednika vlade Janeza Janša pri županu občine, ki je 

nagovoril zbrane ministrice in ministre vlade RS. Župan se je v nagovoru zahvalil Vladi RS pod 

vodstvom Janeza Janše, ki ima odličen posluh za občine in se zaveda, da so prav občine temelj 

razvoja države in razume pomen občin, ki znajo učinkovito izvajati projekte in investicije, ki jih 

okolje najbolj potrebuje. Pri tokratni Vladi Janeza Janše to niso le besede, ampak so tudi dejanja. 

 

Plod odličnega sodelovanja Vlade RS in slovenskih občin so številne nove občinske investicije 

po vsej državi. Tudi v Občini Gorenja vas – Poljane so vse glavne investicije podprte z 

nepovratnimi evropskimi in državnimi sredstvi: gradnja vodovodov Todraž – Lučine in Zarobar 

– Brda – Hlavče Njive (1,5 mio eur), Hiša generacij za starejše (1,4 mio eur), Vrtec Agata 

Poljane (0,7 mio eur), dvorec Visoko (0,2 mio eur).  

 

Tudi na področju cestne infrastrukture je v zaključevanju ali v teku več državnih investicij: cesta 

Trebija – Sovodenj (4,5 mio eur), most Gorenja vas (0,9 mio eur), cesta Lučine – Suhi dol (0,9 

mio eur), obnova ceste po Poljanski dolini v višini treh milijonov, zaključeno je novo krožišče v 

Poljanah. 

 

Del vlade – ministra dr. Anže Logar in dr. Jože Podgoršek sta po končanem vladnem posvetu 

obiskala še Marmor Hotavlje in kmetij Pr Leskovc v Stari Oselici. 

 

Župan je še povedal, da se občina dogovarja s Pošto Slovenije, da bi nekdanje poslovne prostore 

Gorenjske banke, katere je kupila občina, prodali in bi Pošta uredila paketno logistiko - 

paketomat. 

 

V nadaljevanju je bila na kratko predstavljena postavitev prvega sklopa nove praznične 

osvetlitve, ki bo letos za vzorčno postavljena v Gorenji vasi in Poljanah. V prihodnjih letih pa je 

želja nadgrajevati in vzpostaviti osvetlitev tudi v ostalih krajevnih središčih.  

 

Cilj načrtovanja praznične osvetlitve je bil enovit oblikovni pristop po celotnem območju občine 

s krasilnimi elementi avtohtonega vsebinskega pomena, ki bi črpali ideje iz bogastva naravnih 

danosti krajev ob Poljanski Sori, značilnosti tukajšnjega grajenega prostora, znanja, obrti, navad 

in zgodb, ki živijo na našem območju. V prvi fazi so tako zajeti produkti element reke (kot živa 

sila vode), element ribe (kot del bogastva reke), element drevesa in gozda (kot simbol večnosti) 

in element cvetja-kristusova srajčka (to cvetlico poznamo predvsem po Tavčarjevi povesti). 
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Letošnja novoletna okrasitev, ki je izvirno delo domačih obrtnikov, se je omejila na obcestne 

postavitve ter na okrasitev mostov z elementi visečih ribic. Pri tem posebej izstopa Neškova brv 

v Gorenji vasi. 

 

Ad 3. 

 

Predsednica sveta KS je podala realizacijo finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2021 z 

izvedenimi investicijami. 

 

Na cestnem programu je KS Gorenja vas v letu 2021 obnovila 900 m lokalnih cest in javnih poti 

v asfaltu, dodatnih 500 m pa je bilo obnovljenih iz občinskega proračuna. 

 

Največja obnovljena odseka cest sta: 

 

• Lokalna cesta (LC) Gorenja vas – Hlavče njive, v dolžini 450 m; (zamenjava asfalta, 

ureditev drenaž in obnova propustov); 

• LC Hotavlje - Suša, v dolžini 450 m; (zamenjava asfalta, ureditev drenaž ter obnova 

propustov). 

 

Krajša odseka cest - javnih poti (JP) sta ostala nedokončana zaradi položitve več komunalnih 

vodov in neugodnih vremenskih razmer, zaključena bosta v letu 2022, in sicer: 

 

• JP Gorenja vas, odsek Trata – Avhež, v dolžini 150 m ter 

• JP Gorenja vas, odsek Pot na Pretovč, v dolžini 150 m. 

 

Na pokopališču v Gorenji vasi se je na novem delu pokopališča obnovilo del peš poti do grobnih 

polj. Na vhodu med starim in novim delom pokopališča je bil restavriran - obnovljen marmorni 

portal, ki je spet pridobil prvotno podobo. 

 

Za najmlajše prebivalce pa je Miklavž, kljub poostrenim ukrepom, v mesecu decembru pripravil 

in razdelil darila.  

 

Ob praznovanju dneva državnosti v organizaciji KS Gorenja vas je bila z otvoritvijo svojemu 

namenu izročena Fortuna brv čez reko Soro. Pomembna pridobitev leta 2021 je tudi novoletna 

okrasitev Gorenje vasi, ki je bila izvedena v sklopu občinskega projekta osvetlitve. 

 

Ad 4. 

 

Ludvik Likar, Studor 4, 4224 Gorenja vas, je na KS posredoval dopis, oziroma prošnjo za  

odpoved enojnega grobnega polja na pokopališču Leskovica ; številka groba 1 N 2 – enojni grob, 

na pokopališču Leskovica. 

 

SKLEP št. 42: 

 

Svet KS sprejme sklep in potrdi prošnjo Ludvika Likar, Studor 4, 4224 Gorenja vas, z dne 22.  

11. 2021 za odpoved enojnega grobnega polja, številka groba 1 N 2 – enojno grobno polje na  

pokopališču Leskovica. 

 

Odpoved prične veljati z dne 01. 01. 2022. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in počisti tako, 

da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku. 
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Ad 5. 

 

1. Miklavževanje je potekalo zaradi širjenja koronavirusa na podoben način kot v lanskem letu. 

V Leskovici je Miklavž obdaroval otroke na domovih. Na območju Hotavelj je Miklavž darila 

prinesel v Gasilski dom na Hotavljah. Na Hlavčih njivah je Miklavž obdaroval otroke po 

domovih. Na območju Gorenje vasi so darila otroci prejeli na sedežu KS, samo za naselja 

Todraž, Bačne, Gorenja Dobrava, Dolenja Dobrava, Dobravšce so se darila razdelila po 

domovih.  

Darila so prejeli otroci starosti od 1 do 10 let. 

 

2. Glede defibrilatorja se je potrebno dogovoriti za lokacijo na območju vasi Leskovica. 

Najprimernejša lokacija je stara šola Leskovica. Pogoj za montažo je priključek na električno 

omrežje in zaščita pred vremenskimi vplivi (streha), zato je šola primeren prostor. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 


