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KRAJEVNA SKUPNOST 

GORENJA VAS 

4224 GORENJA VAS 

Svet KS 

 

Datum: 26. 9. 2019  

 

 Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

4. redne seje sveta KS Gorenja vas, ki je bila dne 26. 9. 2019 ob 19.00 uri v mali sejni sobi 

občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Prisotni člani sveta: Luka Kržišnik, Mirjana Možina, Marija Mlinar, Ladislav Klemenčič, 

Marija Knafelj, Vladimir Kavčič, Klemen Mezeg, Stanislav Homec, Dušan Podobnik  

 

Odsotni: Damjan Košir, Marijan Štremfelj      

                     

Ostali prisotni:  Marija Prosen, Martin Oblak, Marija Guzelj (vsi člani občinskega sveta z 

območja KS Gorenja vas), 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 3. redne seje sveta KS Gorenja vas z dne 

12. 06. 2019 

2. Rebalans proračuna - finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 2019 

3. Plan dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za proračun leta 2020 

4. Predlog za občinsko priznanje 

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 3. redne seje (točka 1): 

Ad 1. Podana je bila izvršitev sklepov zapisnika 2. redne seje sveta KS Gorenja vas. Vsi 

          sklepi iz prve točke so izvršeni. 

Ad 2. Svet KS je sprejel plan dela in finančni načrt KS Gorenja vas za cestno infrastrukturo  

          za obdobje 2020 – 2022 (2020, 2021, 2022).  

Ad3. Svet KS je sprejel sklep in potrdil prošnjo Mateje Jenko, Zgornja Senica 1 B, 1215  

         Medvode, z dne 11. 4. 2019 za odpoved dvojnega grobnega polja, vrsta 8, grob št. 7, 8     

         (01 08 07 08 ) in enojnega  grobnega polja, vrsta 8, grob št. 9 (01 08 09),  na starem 

         delu pokopališča Gorenja vas. 

          Odpoved prične veljati z dnem 01. 07. 2019. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in  

          počisti tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku. 

          Pred uporabo naslednjemu ponudniku se obvesti Vekoslavo Bajt, Pot v Zgornje Bitnje,  
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          Kranj, če prevzame grobno polje vrsta 8, grob št. 9 ( 01 08 09 ) na starem delu 

          pokopališča Gorenja vas. 

Ad 4. Svet KS je sprejel sklep in potrdil prošnjo Marije Habjan, Rodičeva 5, 1000 Ljubljana, 

          z dne 24. 05. 2019 za odpoved enojnega grobnega polja, vrsta 2, grob št. 19 (01 02 19), 

          na starem delu pokopališča Gorenja vas. 

         Odpoved prične veljati z dnem 01. 01. 2020. Dosedanji lastnik odstrani spomenik in  

         počisti tako, da bo grobno polje na razpolago drugemu najemniku. 

Ad 5. Svet KS je sprejel sklep, s katerim je odobril denarno pomoč za leto 2019 pri izvedbi  

          Oratorija v Gorenji vasi v znesku 150,00 EUR. 

Ad 6. Razno 

            

SKLEP št. 13: 

 

Svet KS sprejme poročilo izvršitve sklepov in potrdi zapisnik 3. redne seje z dne 12. 06. 2019 

s tem, da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 

 

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

 

Ad 2. 

 

Predsednica sveta KS Gorenja vas je predstavila rebalans proračuna in finančnega načrta KS 

Gorenja vas za leto 2019.   

 

S strani občine Gorenja vas – Poljane smo v mesecu avgustu prejeli zahtevo, da pripravimo 

rebalans letošnjega finančnega načrta KS Gorenja vas.  

Z rebalansom finančnega načrta KS Gorenja vas se v skladu z realizacijo plana za obdobje 

januar – september 2019 in predvideno realizacijo do 31. 12. 2019 prerazporedijo prihodki in 

odhodki KS Gorenja vas za leto 2019. 

 

Prihodki zajemajo: 

- Razlika v stanju na računu z dne 31. 12. 2018 po ZR: + 172,09 EUR; 

- Prihodki KS iz občinskega proračuna 004 (740100): + 792,59 EUR; 

- Prihodki od zakupnin: + 324,00 EUR; 

- Prihodki od prodaje blaga: - 1.293,00 EUR. 

 

Odhodki zajemajo: 

- Stroški praznovanj, lastna dejavnost KS (04-01012): drugi posebni materiali in storitve 

(402199) – 796,91 EUR; 

- Izdatki za blago in storitve KS (00411), oprema (420202): + 792,59 EUR (nakup 

računalnika za KS – tajnika, polovico sofinancira Občina GVP.  

 

Investicijsko vzdrževanje v višini 18.460,00 EUR se razdeli: 

- Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture KS Gorenja vas – pokopališče 

Novogradnje: 3.325,00 EUR (Topos, ureditev poti ob pokopališču Gorenja vas); 

Plačila drugih storitev in dokumentacije: 5.500,00 EUR (Kaliopa, program urejanja 

grobnih polj ter digitalizacija podatkov); 

  

Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture KS Gorenja vas – javna razsvetljava 

(obnova dela javne razsvetljave ob pokopališču Gorenja vas in Hotavlje) - Obnove: 9.935,00 

EUR. 
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S temi prerazporeditvami KS Gorenja vas za leto 2019 je finančni plan usklajen. Predlagani 

predlog rebalansa je bil posredovan na Občino GVP za leto 2019, predvidena seja OS bo v 

mesecu oktobru 2019. 

 

Člani sveta KS niso imeli pripomb na predlagani predlog rebalansa KS Gorenja vas za leto 

2019, zato je svet KS sprejel naslednji 

 

SKLEP št. 14: 

 

Svet KS sprejme predlog Rebalansa proračuna – finančnega načrta KS Gorenja vas za leto 

2019 v predloženi obliki, in sicer: 

 

Prihodki: 

- Razlika v stanju na računu z dne 31. 12. 2018 po ZR: + 172,09 EUR; 

- Prihodki KS iz občinskega proračuna 004 (740100): + 792,59 EUR; 

- Prihodki od zakupnin: + 324,00 EUR; 

- Prihodki od prodaje blaga: - 1.293,00 EUR. 

 

Odhodki: 

- Stroški praznovanj, lastna dejavnost KS (04-01012): drugi posebni materiali in storitve 

(402199) – 796,91 EUR; 

- Izdatki za blago in storitve KS (00411), oprema (420202): + 792,59 EUR. 

  

            Investicijsko vzdrževanje v višini 18.460,00 EUR se razdeli: 

 

- Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture KS Gorenja vas – pokopališče 

Novogradnje: 3.325,00 EUR (Topos); 

Plačila drugih storitev in dokumentacije: 5.500,00 EUR (Kaliopa): 

  

- Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture KS Gorenja vas – javna 

razsvetljava (obnova dela javne razsvetljave ob pokopališču Gorenja vas in Hotavlje);  

            Obnove: 9.935,00 EUR. 

 

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

 

Ad 3. 

 

V mesecu avgustu je Občina GVP posredovala na KS Navodilo za pripravo proračuna Občine 

Gorenja vas – Poljane za leto 2020. Rok za oddajo finančnega načrta z obrazložitvijo je bil 2. 

september 2019. Osnutek Plana dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2020 je 

pripravljen na podlagi sprejetega  finančnega načrta KS za obdobje 2020 – 2022, kateri je bil 

sprejet na 3. redni seji, dne 12. 06. 2019, je še povedala predsednica sveta KS Možina 

Mirjana.   

 

V nadaljevanju sta predsednica sveta in tajnik Čadež Gašper predstavila Program dela in 

finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2020, kateri je bil posredovan na Občino.  

 

Za leto 2020 je za investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti predvidenih cca 

111.064,00 € (postavki 5371 – investicijsko vzdrževanje in 5021 – odročni kraji).  
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Sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih in javnih poti (predvidenih cca 110.732,00 

EUR) bodo zajeta v proračunu Občine Gorenja vas – Poljane. Sprememba je bila izvedena z 

letom 2018 zaradi upoštevanja usmeritev oziroma zahteve revizorjev Računskega sodišča, ki 

so v letu 2016 opravili nadzor nad poslovanjem občine. Priprava in potek izvedbe del ostaneta 

nespremenjena, razlika bo v tem, da se bo naročilnica izstavila s strani Občine, računi bodo 

izstavljeni na naslov Občine, potrjevale jih bodo KS.    

 

Na cestnem programu so predvidene naslednje investicije, in sicer : 

1. LC št. 100151 Gorenja vas – Goli vrh (Javorč); obnova v makadamu ter asfaltiranje 

(sanacija cestišča), v dolžini cca 400 m; 

2. JP št. 600451 Čabrače – Likar - Zarobar; obnova v makadamu ter asfaltiranje (sanacija 

cestišča), v dolžini 300 m;  

3. JP št. 600451, Debeni - Studor; obnova v makadamu ter asfaltiranje (sanacija 

cestišča), v dolžini cca 250 m.  

 

Na področju pokopališč Gorenja vas in Leskovica se predvidevajo redna vzdrževalna dela v 

okviru razpoložljivih sredstev.  

 

Za investicijsko vzdrževanje in obnove infrastrukture – KS Gorenja vas se predvideva 

ureditev, oziroma obnova dela javne razsvetljave na Hotavljah, odcep Lipan – Tesnar in 

obnova javne razsvetljave v Leskovici (menjava luči z led sijalkami). Planirana sredstva so v 

višini 20.000,00 EUR. 

 

Proračun oziroma finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2020 znaša 120.077,00 EUR (z 

investicijskim vzdrževanjem LC in JP). Prihodki KS bodo večinoma zagotovljeni iz 

občinskega proračuna, del prihodkov je iz lastne dejavnosti, in sicer iz naslova najemnin od 

pokopališča in donatorjev. Skupni prihodki KS pa se zmanjšajo za že navedeno investicijsko 

vzdrževanje cest v znesku 111.064,00 EUR, ker bodo zajeti v proračunu občine GVP za leto 

2020. 

 

Planirani prihodki po finančnem načrtu KS Gorenja vas za leto 2020 so naslednji : 

 

 

Prihodki iz proračuna občine 

5361 Tekoče vzdrževanje lokalnih  in javnih poti                                                                         
38.458,00 EUR 

458 Sofinanciranje infrastrukture po KS – obnova dela javne razsvetljave v 

naselju Hotavlje in Leskovica (menjava starih luči z led sijalkami).                                  20.000,00 EUR 

45112, 

9171 

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 

24.019,00 EUR 

5021 Sklad za odročne kraje (sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu 0,00 

v višini 6.643,00 EUR) 

 0,00 EUR 

5371 Investicijsko vzdrževanje na lokalnih in javnih poteh  (občinski proračun-

104.089,00 EUR)                                                                0,00 EUR 

00411 Sredstva za delovanje KS (tekoči stroški in investicijski – oprema)                                      

                          Izdaja zbornika (oblikovanje, tisk)                       12.300,00 EUR 

Prihodki iz lastne dejavnosti 
 Pokopališka dejavnost (pogrebni artikli, najemnine in zakupnine grobov 

na gorenjevaškem in leskovškem pokopališču ter druge donacije)                                     9.900,00 EUR 
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 Prihodki od prodaje zbornika, donacije in drugi prihodki                                                    15.400,00 EUR 

P R I H O D K I      S K U P A J : 120.077,00 EUR 

 

 

Predlogi KS Gorenja vas za vključitev v občinski proračun za leto 2020 – tekoči del: 

 

Izdaja Zbornika o življenju in delu v preteklosti in sedanjosti na območju Gorenje vasi in 

Hotavelj – 5.000,00 EUR (ostala sredstva bo KS pridobila od prodaje in donacij) 

 

Predlogi KS Gorenja vas za vključitev v občinski proračun za leto 2020 – investicijski del: 

 

1. Fortunova brv – PP 563; investicijska vrednost 100.000,00 EUR; 

2. Kanalizacija Gorenja vas, Dobravšce – PP 872 (Tabor v Gorenji vasi in 5 stan. hiš na 

Dobravšcah); investicijska vrednost 50.000,00 EUR; 

3. Lokalna cesta Hotavlje - Kopačnica – Podpleče (v makadamu do občinske meje) – 

obnova ceste v makadamu in asfaltiranje; 40.000,00 EUR 

4. Nadaljevanje sanacijskih del na LC Hotavlje – Kopačnica – Leskovica; preplastitev 

cestišča; 

5. Prometna ureditev Hotavelj – PP 735 (pločniki Tesnar – otroško igrišče ; 

nadaljevanje); investicijska vrednost 50.000,00 EUR; 

6. Sanacija usada na JP št. 600443 Volaka – Debeni – Studor in JP št. 600481 Hotavlje – 

Hlavče njive – Malenski vrh; investicijska vrednost 12.000,00 EUR;  

7. Izgradnja pločnika ter rekonstrukcija JP Stara šola – pokopališče Gorenja vas; 

8. Nadaljnje projektiranje večnamenskega objekta v Leskovici; 
 

Sredstva na proračunski postavki 458 Sofinanciranje infrastrukture po KS, v višini 20.000,00 

EUR ostanejo na KS Gorenja vas, kjer bodo porabljena za obnovo dela javne razsvetljave na 

Hotavljah in Leskovici (menjava starih luči z led sijalkami). 

 

Na podlagi predstavitve ter obrazložitve plana dela in finančnega načrta KS Gorenja vas za 

leto 2020 ter razpravi, ki je sledila,  je svet KS sprejel naslednji 

 

SKLEP št. 15 : 

 

Svet KS sprejme  Program dela in finančni načrt KS Gorenja vas za leto 2020, ki se v 

predloženi obliki posreduje na Občino Gorenjo vas – Poljane. 

 

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

 

Ad 4. 

 

V poletnih mesecih je bil v Podblegaških novicah objavljen razpis za predloge za občinska 

priznanja občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019. Rok za oddajo predlogov je bil 5. 9. 

2019.  

 

KS Gorenja vas je predlagala g. Vinka Verčiča, Robidnica 3, Gorenja vas za dolgoletno 

odgovorno vodenje in skrb za pitno vodo iz vaškega vodovoda Zlati izvir. 
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Predstavitev predloga: 

Vinko Verčič se je po upokojitvi vrnil v domačo vas Robidnico, zgledno obnovil domačijo in 

se takoj tudi aktivno vključil v dogajanje v kraju in prisluhnil potrebam sovaščanov ob robu 

Občine Gorenja vas – Poljane.  

 

Zagotovitev zadostne količine pitne vode je bil dolgoročni cilj in želja tamkajšnjih 

prebivalcev. Prvi začetki priprave dokumentacije segajo v leto 1989, pitna voda iz zajetja »Za 

Lazom« je po ceveh pritekla po izgradnji v letu 1992. V letu 1995 se je količina vode na 

zajetju zmanjšala, število uporabnikov – gospodinjstev pa povečalo. Iskali so rešitev, našli 

dodaten nov izvir višje od prvotnega »za Lazom« ter zgradili še eno zajetje pod Blegošem 

»Špehovše«.  Od obeh zajetij, ki danes oskrbujeta zbiralnik pitne vode, je bilo vkopanih 3 km 

cevi, zgrajen je bil zbiralnik (vodohran) in do uporabnikov – gospodinjstev  je bilo vkopanih 

cevi v dolžini več kot 5 km. Investicija je bila zaključena leta 1995, število uporabnikov – 

gospodinjstev se od izgradnje do danes povečuje. 

 

V letu 2008 je bilo poleg rednega vzdrževanja potrebno vodovod obnoviti, uporabniki so ga z 

delovnimi akcijami, s skupnim delom in sofinanciranjem obnovili ter se odločili, da vodovod 

ostane v zasebni lasti vseh uporabnikov kot zasebni vodovod. Za predsednika vodovodnega 

odbora je bil začasno, za dve leti imenovan Vinko Verčič, ki to funkcijo opravlja še danes kot 

predsednik upravnega odbora. 

 

V letu 2015 je bila ustanovljena civilna družba z imenom Vaški vodovod Zlati izvir, 

družbeniki so uporabniki vodovoda – stanovanjske hiše in sprejeta so bila pravila vaškega 

vodovoda. Vsem uporabnikom je bilo 3.5.2017 izdano vodno dovoljenje Ministrstva RS za 

okolje in prostor, Direkcije RS za vode. Vaški vodovod Zlati izvir s pitno vodo oskrbuje 

prebivalce vasi Robidnica, Laze, Lajše, Krnice, skupaj 29 stanovanjskih hiš in 10 

stanovanjskih hiš v Gorenjih Novakih, Občina Cerkno, skupaj okrog 100 oseb.  

 

Vinko Verčič sprejeto nalogo izvaja z vso skrbnostjo že 12 let, sam opravlja mesečne nadzore 

obeh zajetij, katera tudi sam čisti. Prav tako opravlja nadzor in tekoče vzdrževanje zbiralnika 

pitne vode, obdobno pa zbiralnik očistijo uporabniki v skupni »delovni akciji«. Prav tako je 

potreben pregled celotnega omrežja, 3 km od zajetij pod Blegošem do zbiralnika nad 

Robidnico in v dolžini 5 km do zadnjega uporabnika v Krnicah oziroma Gorenjih Novakih. 

Težave na omrežju povzroča plazovitost terena na Lazah. Skrbi tudi za redne analize pitne 

vode, dvakrat letno opravi analizo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj, 

enkrat letno pa je opravljen zunanji nadzor – državni monitoring. Pitna voda je neoporečna, 

potrdila o kvaliteti vode so izdana tudi uporabnikom, ki opravljajo dejavnost.  

 

Kot predsednik upravnega odbora poleg tekočih aktivnosti na terenu tudi sklicuje in vodi 

sestanke uporabnikov – družbenikov, opravlja in vodi finančno poslovanje vaškega vodovoda 

in mesečno spremlja količino porabljene vode in stanje pitne vode.        

 

Vinko Verčič je torej v vseh pogledih skrbnik vaškega vodovoda Zlati izvir, ki s pitno vodo 

oskrbuje in tudi povezuje prebivalce petih odročnih vasi iz dveh občin in s tem pomembno 

prispeva k razvoju in poseljenosti teh krajev pod Blegošem.   

 

Navzoči člani so bili soglasni, da se Vinko Verčič predlaga za prejem občinskega priznanja,  

svet KS je sprejel naslednji 
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SKLEP št. 16: 

 

Svet KS sprejme  sklep, da se Vinko Verčič, Robidnica 3, 4224 Gorenja vas predlaga za 

prejem priznanja Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 za dolgoletno odgovorno vodenje 

in skrb za pitno vodo iz vaškega vodovoda Zlati izvir.   

                

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

 

Ad 5. 

 

I.       Asfaltiranje  poteka po planu za leto 2019. Na lokalni cesti Gorenja vas – Hlavče 

njive ter javni poti Hlavče njive – Kožuh, smo plan dela prekoračili, in sicer za 

dolžino  ceste za cca 100 m. Prav tako smo nekoliko prekoračili plan investicije na 

javni poti v Lajšah za kamnolom. 

II.       Pri pokopališču Gorenja vas je na novo narejena pešpot tako, da ni več potrebno iti 

čez pokopališče. 

III.       Pri Marmorju na Hotavljah smo dolžini postaviti prikazovalnik hitrosti (občina). 

IV.       Kanalizacija Dobravšce je končana. Izvajalec Eurograd, Ljubljana je začel z deli v 

Tabru in sicer sanacijo ceste, izgradnjo meteorne, fekalne kanalizacije ter 

vodovoda. 

V.       Miklavževanje bo potekalo tako kot lansko leto in sicer za VO Gorenja vas, 

Hotavlje in Leskovica. Načrtujemo podobno obdaritev kot lani, in sicer bi Mojca 

Benedičič iz Založbe Učila priskrbela knjige. Prav tako bomo prispevali enake 

zneske kot lani za prireditve v okviru veselega decembra 2019 (pohod na Brda, 

pohod v Vinharje ter štefanov tek na Hotavljah), in sicer po 100,00 EUR. 

VI.       Luka Kržišnik podaja pobudo za postavitev table za označitev naselja Dobravšce. 

VII. Marija Prosen je podala pobudo za izgradnjo pločnika ter javne razsvetljave na 

odseku OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas – Lajše. 

VIII. Marija Knafelj je podala predlog, da se uredi del meteorne kanalizacije pri Trohu 

na Hotavljah. Igor Justin bi dela izvedel sam, potrebno pa je nabaviti  12 m PVC 

cevi fi 50 cm ter mufno. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednica sveta KS 

Gašper Čadež                                                                    Mirjana Možina, l. r. 


