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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 20. 05. 2022  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

11. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 30. 3. 2022 ob 19.00 uri v mali sejni sobi 

Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

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

                                 Dušan Podobnik, Luka Kržišnik, Ladislav Klemenčič    

    

Opravičeno odsotni: Vladimir Kavčič, Marija Knafelj, Damjan Košir, Klemen Mezeg.    

               

Ostali prisotni:  tajnik KS Gašper Čadež 

 

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

naslednji 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Pregled in potrditev izvršitve sklepov zapisnika 10. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 

15. 12. 2021; 

2. Letno poročilo 2021 – poslovno in finančno poročilo - obravnava in potrditev zaključnega 

računa KS Gorenja vas, inventurne komisije po stanju  na dan 31. 12. 2021 ter realizacija 

prihodkov in odhodkov v letu 2021;  

3. Zaprosilo za mnenje v postopku ukinitve statusa javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 

1428/3, k. o. Gorenja vas, v naselju Pot na Pretovč, vloga št. 478-003/2022-1 z dne 10. 3. 

2022.  

4. Zaprosilo za mnenje v postopku ukinitve statusa javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 

1416 in 1419/1, k. o. Gorenja vas, v naselju dela Sestranske vasi in Trate, vloga št. 478-

003/2022-2 z dne 10. 3. 2022.  

5. Zaprosilo za mnenje v postopku ukinitve statusa javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 

1427, k. o. Gorenja vas, v naselju Pot na Pretovč, vloga št. 478-003/2022-5 z dne 10. 3. 

2022.  

6. Odpoved enojnega  grobnega polja,  grob št. 1 B 3, na pokopališču Leskovica – Martina 

Bernik, Drulovka  45c, 4000 Kranj;  

7. 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 10 redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 9. redne seje sveta KS Gorenja vas, z dne 
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          14. 10. 2021. Vsi sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Podana je bila predstavitev sprejetega občinskega proračuna občine Gorenja vas –  

          Poljane ter plan dela s strani občine, ki se tičejo investicije na območju KS Gorenja vas.  

          Prav tako so bile podane analize pripomb na 1. predlog proračuna občine Gorenja vas –  

          Poljane za leto 2022. 

Ad 3. Podana je bila realizacija finančnega načrta ter opravljenega plana dela KS Gorenja vas 

          za leto 2021. 

Ad 4. Sprejet je bil sklep, kjer se je potrdila prošnja Ludvika Likar, Studor 4, 4224 Gorenja  

          vas, z dne 22. 11. 2021, za odpoved enojnega grobnega polja, vrsta 1, grob št. N ( 1 N 2 

          ), na pokopališču Leskovica. 

         Odpoved prične veljati z dne 01. 01. 2022.  

Ad 5. Predstavljena je bilo izvedba Miklavževanja ter mesta za defibrilator, ki bo nameščen 

          na šoli v Leskovici. 

            

SKLEP št. 43 : 

 

Svet KS sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrdi zapisnik 10. redne seje z dne 15. 12. 2021. 

 

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

 

Ad 2. 

 

Letno poročilo 2021 – poslovno in finančno poročilo – obravnava in potrditev zaključnega 

računa KS Gorenja vas, inventurne komisije po stanju na dan 31. 12. 2021 ter realizacija 

prihodkov in odhodkov v  letu 2021 je sestavljen v skladu z veljavnimi  predpisi, je podala 

predsednica sveta KS Mirjana Možina.   

 

Zaključni račun KS je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov z obrazložitvami, pojasnili 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 31.12.2021. 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 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  ter tisti 

odhodki, ki so bili do 31. 12. 2021  plačani iz transakcijskega računa. Vse obveznosti, ki se 

nanašajo na december 2021, so odhodki leta, v katerem bodo plačani. 

 

Prihodki KS (brez stanja sredstev na računu) so bili načrtovani v višini 100.771,45 EUR, 

realizirani pa v višini 100.526,48 EUR (oz. 99,76 % od načrtovanih), in to: 21.272,04 EUR iz 

naslova lastne dejavnosti in 79.254,44 EUR iz občinskega proračuna.  

 

Odhodki KS so bili načrtovani v višini 116.801,43 EUR, realizirani pa v višini 104.426,10 EUR 

(oziroma 89,40 % od načrtovanih ). Razlika realiziranih odhodkov nad realiziranimi prihodki 

znaša 3.899,62 EUR. 

 

Denarna sredstva na računu na dan 31. 12. 2021 znašajo 12.084,24 EUR iz naslova lastne 

dejavnosti. 

Neplačani odhodki 6.229,85 EUR na prehodnem kontu zajemajo prejete obveznosti, ki še niso 

plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka in bodo plačani v začetku leta 2022.   
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v znesku 4.915,06 EUR so obveznosti, za 

katere velja 30 dnevni rok plačila in zapadejo v plačilo v letu 2022. 

 

Drugo kratkoročna obveznost iz poslovanja v znesku 213,29 EUR predstavljajo obveznosti za 

dajatve – izplačilo nagrade.   

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.100,02 EUR so 

obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane za komunalne storitve v višini 1.097,75 EUR in 

obveznost za stroške plačilnega prometa 2,27 EUR, vse z rokom plačila januar 2022.    

 

Neplačani prihodki v znesku 64,05 EUR so neplačani prihodki iz naslova najema poslovilne 

vežice.  

 

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 2021. Zapisnik inventurne komisije je priložen in je 

sestavni del zaključnega računa za leto 2021. 

 

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2021 izkazuje: 

 

Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS 

Sredstva v višini 10.255,28 EUR so se namenila za stroške urejanje, oblikovanja ter predstavitve 

zbornika in za stroške, ki so povezani s prireditvami (pogostitve, darila, vodenje prireditev…).  

 

Stroški praznovanj 

Celotna sredstva v višini  3.261,00 EUR, pridobljena iz občinskega proračuna, so bila porabljena 

za obdaritev otrok za Miklavža, ki jo organizira KS ter druge stroške praznovanj.  

 

Izdatki za blago in storitve  

Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna, v znesku 4.782,22 EUR, so bila porabljena: za 

nagrado predsednici KS  vključno s potnimi stroški, za sejnine in potne stroške za člane sveta 

KS, reprezentanco, pisarniški material, poštne storitve.  

 

Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Gorenja vas    

Sredstva lastne dejavnosti na postavki niso bila porabljena. 

 

Tekoče vzdrževanje LC + JP  

Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih so bila porabljena vsa sredstva, dobljena iz 

občinskega proračuna, in sicer v višini 38.351,67 EUR. 

 

Vzdrževanje drugih objektov 

Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge javne 

komunalne površine in naprave) smo porabili 20.852,87 EUR, in sicer: 8.863,00 EUR za 

električno energijo javne razsvetljave in 11.989,87 EUR za tekoče vzdrževanje javne 

razsvetljave in drugih komunalnih objektov. 

 

Vzdrževanje in obnova infrastrukture (javna razsvetljava) 

Sredstva so se namenila za obnovo javne razsvetljave Hotavlje (menjava luči z LED sijalkami), v 

višini 12.000,00 EUR. 
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Za vzdrževanje pokopališča  Gorenja vas in Leskovica je bilo porabljenih 14.766,38 EUR, in 

sicer: 

- za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi v višini 13.220,58 EUR, 

- za vzdrževanje pokopališča v Leskovici v višini 1.545,80 EUR.   

 

Sredstva so bila pridobljena iz naslednjih virov: 8.435,20 EUR od najemnin za mrliško vežico 

Gorenja vas ter od najemnin in zakupnin za grobove v Gorenji vasi in 1.943,53 EUR od 

najemnin za grobove v Leskovici.  

 

08213 Transfer za počitniške dejavnosti – lastna dejavnost  

Sredstva so bila namenjena Župniji Trata -  Gorenja vas, za usposabljanje novih animatorjev za 

oratorij v višini 150,00 EUR. 

 

KS Gorenja vas ima visoko vrednost osnovnih sredstev, in sicer 967.014,38 EUR. Vrednost 

predstavljajo zgradbe, zemljišča in investicije (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 in investicijskega 

vzdrževanja. Tu bi izpostavili predvsem odvoz smeti okrog 1. novembra ter vzdrževalna dela na 

pokopališču in na poslovilnem objektu.  

 

Imenovana je bila inventurna komisija, ki je pripravila poročilo o popisu in stanja sredstev na 

dan 31. 12. 2021. Komisija v sestavi Helena Gorjan, Janez Mezeg in Matjaž Peresciutti je 

predlagala, da se iz evidence izloči uničena oprema in drobni inventar, katere knjigovodska 

sedanja vrednost je nič, in sicer inv. št. 000436, Snežinke; inv. št. 000089, Ogledalo; inv. št. 

000073 Deska plužna; inv. št. 000075 Deska planirna; inv. št. 000076 Deska planirna; inv. št. 

000077 Kosilnica motorna Centura; inv. št. 000439 Zabojnik PVC 240 l; inv. št. 000440 

Zabojnik PVC 240 l. 
 

Ocena doseženih ciljev 

Pomembno področje, ki je zaznamovalo leto 2021, je cestni program - asfaltiranje oziroma 

preplastitev cestnih odsekov. KS Gorenja vas je 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); 

• JP Volaka, v dolžini 200 m (asfaltiranje). 

 

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. 

 

Vse leto se je izvajalo redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. 
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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  367 daril. Obdarovanje je potekalo na različne načine, od obdarovanja na domu do 

prevzema staršev. Darila za vse otroke iz območja KS Gorenja vas so bila pripravljena na 

lokacijah v Gorenji vasi, na Hotavljah in v Leskovici.  

 

Ob praznovanju dneva državnosti v organizaciji KS Gorenja vas je bila dne 24. junija 2021 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. 

 

Zbornik »Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti« je 

zgodba o naših krajih in naših ljudeh. Predstavlja spomenik naši preteklosti ter sedanjemu času 

in popotnico novim generacijam, ki bodo na teh temeljih pisale nove zgodbe.  V mesecu 

septembru 17. 9. 2021 je Zbornik kljub zahtevnim razmeram zaradi bolezni covid-19, doživel 

predstavitev in srečanje z avtorji. Svoje mesto je v letu 2021 našel v številnih domovih krajanov 

opisanega območja in pri velikem številu odseljenih domačinov. Zbornik je še v prodaji na 

sedežu KS Gorenja vas. 

 

Občina Gorenja vas – Poljane je na predlog KS Gorenja vas ob občinskem prazniku – 23. 

november, podelila priznanje Uredniškemi odboru zbornika “Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi 

čas” za obsežno raziskovalno delo. Podelitev je potekala v petek, 26. 11. 2021 v dvorani 

Sokolskega doma z omejitvijo števila udeležencev zaradi veljavnih zaščitnih ukrepov širjenja 

koronavirusa - COVID-19.   

 

Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega sodelovanja z vaškimi odbori, svetniki Krajevne 

skupnosti, občinsko upravo ter županom. 

 

Po daljši predstavitvi zaključnega računa in doseženih ciljev v letu 2020 predsednice sveta KS in 

tajnika ter razpravi, ki je sledila in so v njej sodelovali vsi člani sveta, je svet KS sprejel 

naslednji 

 

SKLEP št. 44 : 

 

1. Svet KS Gorenja vas sprejme in potrdi zaključni račun Krajevne skupnosti Gorenja vas za 

leto 2021. Zaključni račun izkazuje: 

 

            SKUPAJ  PRIHODKI                                                      100.526,48 EUR 

            SKUPAJ ODHODKI                                                        104.426,10 EUR 

            PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ                      =         3.899,62 EUR 

 

Poslovno poročilo, računovodsko poročilo, proračunska kartica in zapisnik inventurne komisije 

so sestavni del zaključnega računa KS Gorenja vas za leto 2021. 

 

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, zato je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3. 

 

Na KS smo prejeli dopis občine GVP, št. 478-003/2022-1 z dne 10. 3. 2022, za posredovanje 

mnenja glede odvzema statusa javnega dobra na delu zemljišča parcele št. 1428/3, k. o. Gorenja 

vas. 

 

Navedena zemljiška parcela predstavlja traso opuščenega grajenega javnega dobra po katerem 

cesta/pot več ne poteka. Po ukinitvi statusa javnega dobra bo izvedena menjava zemljišč, in sicer 

za dele zemljiških parcel preko katerih potekata del krajevne ceste Pot na Pretovč I, odsek št. 

101081. 

 

SKLEP št. 45: 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri zemljiški parceli parc. št. 

1428/3, k. o. Gorenja vas, ki se nahaja na območju naselja Pot na Pretovč v Gorenji vasi.  

 

Na delu parcele št. 247/2, k. o. Gorenja vas se izbriše kategorizacija javne poti št.101082, Pot na 

Pretovč II.  

 

Svet KS Gorenja vas soglaša, da se po ukinitvi statusa javnega dobra izvede menjava zemljišč, in 

sicer za dele zemljiških parcel preko katerih potekata del krajevne ceste Pot na Pretovč I, odsek 

št. 101081. 

 

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

 

Ad 4. 

 

Na KS smo prejeli dopis občine GVP, št. 478-003/2022-2 z dne 10. 3. 2022, za posredovanje 

mnenja glede odvzema statusa javnega dobra na delu zemljišča parcele št. 1416 in 1419/1, k. o. 

Gorenja vas. 

 

Navedena zemljiška parcela predstavlja traso opuščenega grajenega javnega dobra po katerem 

cesta/pot več ne poteka. Po ukinitvi  statusa javnega dobra bo izvedena menjava zemljišč, in 

sicer za dele zemljiških parcel preko katerih potekata dela javnih poti Za Soro – Kršiše, odsek 

600502, in Hotavlje – Gorenja vas, odsek 600501 (parc. št. 837/2, 850/1, 850/5 in 851, k. o. 

Gorenja vas) 

 

SKLEP št. 46: 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri zemljiški parceli parc. št. 

1416 in 1419/1, k. o. Gorenja vas, ki se nahaja na območju naselja Trata in Sestranska vas. 

 

Prav tako svet KS Gorenja vas soglaša  z izvedeno menjavo zemljišč, in sicer za dele zemljiških 

parcel preko katerih potekata dela javnih poti Za Soro – Kršiše, odsek 600502, in Hotavlje – 

Gorenja vas, odsek 600501 (parc. št. 837/2, 850/1, 850/5 in 851, k. o. Gorenja vas) 

 

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani sveta, zato je bil soglasno sprejet. 
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Ad 5. 

 

Na KS Gorenja vas smo prejeli dopis občine GVP, št. 478-003/2022-5 z dne 10. 3. 2022 za 

posredovanje mnenja glede odvzema statusa javnega dobra pri delu zemljiške parcele št. 1427, k. 

o. Gorenja vas. 

Navedena zemljiška parcela predstavlja traso opuščenega grajenega javnega dobra po katerem 

cesta/pot več ne poteka. Po ukinitvi statusa javnega dobra bo izvedena prodaja zemljišča na 

podlagi podane vloge občanke za odkup. Odvzem statusa javno dobro poteka na območju Pot na 

Pretovč v Gorenji vasi 

 

SKLEP št. 47: 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri delu zemljiške parcele parc. 

št. 1427, k. o. Gorenja vas, ki se nahaja na območju naselja Pot na Pretovč v Gorenji vasi 

(sestavni del sklepa je priloga - skica za odvzem statusa javno dobro).  

 

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

 

Ad 6. 

 

Martina Bernik, Drulovka 45 c, 4000 Kranj, je na KS posredovala dopis, oziroma prošnjo za  

odpoved enojnega grobnega polja na pokopališču Leskovica ; številka groba 1 B 3 – enojni grob, 

na pokopališču Leskovica. 

 

SKLEP št. 48: 

 

Svet KS sprejme sklep in pozitivno reši prošnjo Martine Bernik, Drulovka 45c, 4000 Kranj, z 

dne 28.  02. 2022 za odpoved enojnega grobnega polja, številka groba 1 B 3 – 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. 

 

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

 

Ad 7. 

 

I. Na KS smo naknadno prejeli dopis občine GVP, št. 478-003/2022-6 z dne 30. 3. 2022 za  

      posredovanje mnenja glede odvzema statusa javnega dobra pri zemljiški parceli št. 

      1429/2, k. o. Gorenja vas. 

 

V postopku legalizacije obstoječe strehe in ostrešja stanovanjskega objekta na naslovu Poljanska 

cesta 24, Gorenja vas (parc. št. 226/8, k. o. Gorenja vas), je bilo ugotovljeno, da napušč 

stanovanjskega objekta sega preko parcelne meje na parc. št. 1429/2, k. o. Gorenja vas, pri kateri 

je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro. 

 

Ker preko parc. št. 1429/2, k. o. Gorenja vas še vedno poteka pešpot, ki jo uporabljajo krajani, je 

lastnik stanovanjskega objekta zaprosil za ustanovitev stavbne pravice. Stavbna pravica se lahko 

ustanovi le na zemljišču pri katerem v zemljiški knjigi ni vknjiženo javno dobro, zato se predlaga 

ukinitev statusa javnega dobra in sklenitev pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Zemljišče bo 
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po izvedenem postopku ostalo v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, uporaba zemljišča (pešpoti) 

pa bo ostala nemotena. 

 

SKLEP št. 49: 

 

Svet KS daje pozitivno mnenje za odvzem statusa javnega dobra pri zemljiški parceli parc. št. 

1429/2, k. o. Gorenja vas, ki se nahaja na območju naselja Pot na Pretovč v Gorenji vasi.  

 

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

 

II. Predsednica sveta KS Mirjana Možina je v nadaljevanju podala kratko informacijo o 

poteku javnega razpisa letnega asfaltiranja lokalnih ter javnih poti za leto 2022. Rok za  

prijavo poteče 4. april 2022. Glede na to, da so se naftni derivati precej podražili, se 

pričakuje občutno višje cene asfalta. 

 

III. V letošnjem letu je KS Gorenja vas ponovno v planu postavitve 80 m cestne ograje. 

Planirana je postavitev na lokalni cesti Hotavlje – Klovžar – Suša ter na javni poti Suša – 

Jelovica.  

 

IV. Za čiščenje propustov je izbran izvajalec Florijan Bašelj s. p., Sovodenj, kjer mora KS 

Gorenja vas podati seznam propustov za čiščenje na lokalnih cestah in javnih poteh. KS 

Gorenja vas pripada po planu čiščenje 90 propustov, dva zadrževalnika in 15 strojnih ur 

čiščenja.  

Stane Homec je povedal, da je potrebno na seznam uvrstiti zadrževalnik na Dolenji 

Dobravi (za Menard  Anico - »pr Petar«). 

 

V. Jašek pod RC - pri Brodarju na Gorenji Dobravi prav tako še ni rešen, saj Božnar Milan 

zahteva odškodnino v višini cca 8.000 eur, kar ni v skladu s preteklimi dogovori in za KS 

cena ni sprejemljiva.  

 

VI. Predstavniki Občine in KS Gorenja vas smo imeli sestanek s Platišem – Janezom 

Selakom, kjer nam je ponovno navedel vse nerešene težave z Občino GVP in KS Gorenja 

vas. 

 

VII. V Leskovici bo, v sredo 20. aprila 2022, ob 17.00 uri prevzem defibrilatorja. 

Organizacijo prireditvre ob prevzemu organizira KS Gorenja vas. Defibrilator bo 

donirala Pošta Slovenije. 

 

VIII. Delovna akcija bo potekala po ustaljenih tirnicah kot v preteklih letih za VO Leskovca, 

VO Hotavlje (brez naselja Srednje Brdo, Hotavlje in Suša). Za malico in pijačo bo 

poskrbela KS Gorenja vas in Občina GVP. Koordinator delovnih akcij je Gašper Čadež. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisal:                                                                                         Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                                Mirjana Možina, l. r. 


